


ДРУЖЕСТВО ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ, 

НАУКА И КУЛТУРА 

Е Р А З Ъ М  Р О Т Е Р Д А М С К И

ИЗДАТЕЛСТВО Е В Р О П А



П О Р Е Д И Ц А

ДУХОВНОТО НАСЛЕДСТВО НА ГЕРМАНИЯ

ПОД ОБЩАТА РЕДАКЦИЯ
НА

ГЕНЧО ДОНЧЕВ (СОФИЯ) 
и

КРИСТОФ ЯМЕ (ЛЮНЕБУРГ)

W E R K R E I H E

DAS GEISTIGE ERBE DEUTSCHLANDS

HERAUSGEGEBEN
VON

GENTSCHO DONTSCHEV (SOFIA)
UND

CHRISTOPH JAMME (LÜNEBURG)

№ 5



ГЕОРГ ВИЛХЕЛМ ФРИДРИХ ХЕГЕЛ

ЛЕКЦИИ ПО ЕСТЕТИКА
или

ФИЛОСОФИЯ НА ИЗКУСТВОТО

ВТОРИ том

ПРЕДГОВОР, ПРЕВОД ОТ НЕМСКИ ЕЗИК, 
ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ И ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНАТА

ГЕНЧО ДОНЧЕВ

С О Ф И Я
2004



DIE HERAUSGABE DIESES WERKES WURDE AUS MITTELN 
DES GOETHE-INSTITUTS GEFÖRDERT.

GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL: SÄMTLICHE WERKE.
Jubiläumsausgabe in zwanzig Bänden. Herausgegeben von 
Hermann Glöckner. Dritte Auflage.
Dreizehnter Band, S. 241-465, Stuttgart 1953 
Vierzehnter Band, Stuttgart 1954

©  Ге н ч о  и в а н о в  д о н ч е в  -  Предговор, превод, 
обяснителни бележки и показалец на лицата

© Дружество за европейска интеграция, наука и култура
ЕРАЗЪМ РОТБРДАМСКИ

© Издателство е в р о п а , София 2004 

I S B N  954-321-059-4

©  Скан и обработка: Стефан Кулев (a.k.a. glasnaglarus)



Т Р Е Т А  Ч А С Т

С И С Т Е М А Т А  НА  

О Т Д Е Л Н И Т Е  И З К У С Т В А



У В О Д

Първата част на науката естетика имаше за предмет 
общото понятие за красиво в природата и в изкуството и 
неговата действителност: истинското красиво и истин
ското изкуство, идеала в още неразвитото единство на 
основните му определения, независимо от неговото осо
бено съдържание и от различните му начини на проя
вяване.

Второ, това монолитно в себе си единство на худо
жествено красивото се разгърна в самото себе си до це- 
локупност от художествени форми, чиято определеност 
беше същевременно определеност на съдържанието, 
което духът на изкуството, изхождайки от самия себе си, 
трябваше да пресъздаде художествено и изяви в една 
разчленена в себе си система от красиви светогледи за 
божественото и човешкото.

Това, което още липсва на тези две сфери, е дей
ствителността в елемента на самото външно. Защото, 
макар че както при идеала като такъв, така и при осо
бените форми на символичното, класичното и роман
тичното говорехме винаги за отношението или пълното 
опосредстване на значението като вътрешно и на него
вото художествено пресъздаване във външното и про
явяващото се, все пак за такова реализиране се смяташе 
само самото още вътрешно творчество на изкуството в 
кръга на общите светогледи, до които се разпростира то. 
Но тъй като в самото понятие за красиво се съдържа 
това, че то трябва да направи себе си обективно за непо
средствения наглед, за сетивата и сетивната представа 
външно, като художествено произведение, така че 
красивото за пръв път става истински красиво само за 
себе си и идеал само чрез това принадлежащо на самото
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него налично битие, трето, трябва да хвърлим поглед и 
върху този кръг на художественото произведение, което 
се осъществява в елемента на сетивното. Защото едва 
чрез това последно формиране художественото произве
дение е истински конкретно, един същевременно реален, 
затворен в себе си, отделен индивид.

Само идеалът може да съставлява съдържанието 
на тази трета област на естетиката, тъй като това, което 
се обективира, е идеята за красивото в целокупността на 
нейните светогледи. Затова и сега художественото про
изведение още трябва да се схваща като разчленена в 
себе си целокупност и все пак като организъм, чиито раз
лики, ако се обособиха вече във втората част до кръг от 
съществено различни светогледи, сега се разпадат една 
от друга като разединени звена, всяко едно от които става 
само за себе си самостоятелно цяло и може да представи 
в тази единичност целокупността на различните худо
жествени форми. Сама по себе си, според понятието, 
съвкупността на тази нова действителност на изкуството 
наистина принадлежи към една целокупност; но тъй като 
тази съвкупност става реална за себе си в сферата на 
сетивното настояще, сега идеалът се разпада на своите 
моменти и им дава едно само за себе си самостоятелно 
устойчиво съществуване, макар че те могат да се добли
жават един до друг, да се отнасят съществено един към 
друг и да се допълват взаимно. Този реален художествен 
свят е системата на отделните изкуства.

L Общият ход на изкуствата

И така, както особените художествени форми, взети 
като целокупност, имат в себе си движение напред, раз
витие на символичното до класичното и романтичното, 
от една страна, също и в отделните изкуства намираме 
подобно движение напред, доколкото тъкмо самите ху
дожествени форми получават своето налично битие чрез 
отделните изкуства. Обаче, от друга страна, и отделните 
изкуства, независимо от художествените форми, които
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обективират те, имат в самите себе си ставане, проти
чане, което в това свое по-абстрактно отношение е общо 
за всички. Всяко изкуство има своя разцвет на съвър
шеното си развитие като изкуство, а отсам и отвъд -  едно 
„преди“ и „след“ това съвършенство. Защото произве
денията на всички изкуства са произведения на духа и 
затова не са непосредствено готови в рамките на своята 
определена сфера, както природните образувания, а са 
започване, напредване, идване до съвършенство и за
вършване, израстване, разцъфтяване и израждане.

Тези по-абстрактни разлики, чието протичане ще 
посочим накратко тук, още в самото начало, тъй като 
това протичане е очевидно във всички изкуства, са това, 
което се обозначава обикновено с името строг, идеален 
и приятен стил като различните художествени стипоъъ, 
които се отнасят главно до общия начин на съзерцаване 
и изобразяване, отчасти с оглед на външната форма и 
нейната несвобода, свобода, простота, претоварване в 
подробностите и т.н., изобщо до всички страни, от които 
определеността на съдържанието си пробива път навън, 
във външното явление, а отчасти засягат страната на 
техническата обработка на сетивния материал, в който 
изкуството дава налично битие на своето съдържание.

Обикновен предразсъдък е, че изкуството започнало 
с простото и естественото. В известен смисъл, раз
бира се, можем да се съгласим с това: а именно, прими
тивното и дивото, в противоположност на същинския 
дух на изкуството, е наистина по-естествено и по-про
сто. Но по-друго е естественото, живото и простото на 
изкуството като изящно изкуство. Споменатите наченки, 
които са прости и естествени в смисъл на примитивност, 
още съвсем не принадлежат на изкуството и красотата: 
както например децата правят прости фигури и рисуват с 
няколко безформени щрихи човешка фигура, кон и т.н. 
Напротив, красотата като произведение на духа дори за 
своите наченки вече се нуждае от една развита техника, 
от многократни опити и от дълго упражнение; и про
стото като простота на красивото, идеалната величина, е 
по-скоро резултат, който едва след многостранни опо-
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средствания е дошъл дотам, да превъзмогне многообраз
ното, пъстрото, забърканото, разточителното, тягостното 
и да скрие и заличи тъкмо в тази победа всички предва
рителни работи и приготовления, така че сега свободната 
красота изглежда произлязла съвсем безпрепятствено, 
като една отливка. Тук имаме същото, както с поведе
нието на един образован човек, който се движи съвсем 
просто, свободно и естествено във всичко, което казва и 
върши, и все пак не притежава тази проста свобода 
сякаш по рождение, а я е получил едва като резултат от 
съвършена образованост.

Затова според естеството на работата, както и спо
ред действителната история, изкуството в своите начен
ки изглежда по-скоро изкуственост и тромавост, която 
често пъти е подробна в страничните неща, старателна в 
описването на облеклата и на обстоятелствата изобщо; и 
колкото е по-сложна и многообразна тази външна страна, 
толкова по-просто е тогава същински изразеното, т.е. 
толкова по-беден остава истински свободният, живият 
израз на духовното в неговите форми и движения.

Ето защо от тази страна първите, най-старите 
художествени произведения дават във всички отделни 
изкуства най-абстрактното в себе си съдържание, про
сти истории в поезията, недоизбистрени теогонии с аб
страктни мисли и тяхното несъвършено изграждане, 
отделни светни от камък и дърво и т.н., а изобразяването 
остава нескопосано, еднообразно или забъркано, вкосте- 
няло, сухо. Особено в изобразителното изкуство изразът 
на лицето е притъпен, той не е проникнат от спокой
ствието на духовното, дълбокото потъване в себе си, а се 
характеризира със спокойствието на животинската праз
нота, или, обратно, е остър и пресилен в характерните 
черти. По същия начин и телесните форми и тяхното 
движение са мъртви, например ръцете са прилепени към 
тялото, краката не са разделени един от друг, или се 
движат неумело, ъгловато, рязко, а и иначе фигурите са 
уродливи, къси и набити, или прекомерно мършави и 
дълги. По отношение на външните неща -  дрехите, ко
сите, оръжията и останалите накити, -  напротив, са
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вложени в повечето случаи много любов и усърдие, но 
например гънките на дрехите остават вдървени и само
стоятелни, без да се приспособят към телесните форми, 
както доста често можем да видим това при портрети на 
Мария и на светци от по-раншно време, отчасти в едно
образна правилност една до друга, отчасти многократно 
начупени в остри ъгли, не устремени в една насока, а 
разположени наоколо широко и просторно. По същия на
чин първите поезии са накъсани, без връзка, монотонни, 
овладени абстрактно само от една представа или от едно 
чувство, или също диви, стремителни, неясно погълнали 
единичното, а цялото още не е свързано здраво във вид 
на една твърда вътрешна организация.

а. Строгият стил

Но затова стилът, както предстои да го разгледаме 
тук, започва заедно с истински изящното изкуство едва 
след такива подготвителни работи. Наистина и в него 
той е отначало още рязък, но все пак е вече по-красиво 
смекчен и доведен до строгост. Този строг стил е по- 
висшата абстрактност на красивото, която се спира при 
важното, изразява го и го изобразява в неговите големи 
маси, все още пренебрегва миловидността и грацията, 
оставя да господства единствено същината на работата и 
не влага много усърдие и образованост предимно за 
странични неща. При това и строгият стил още се при
държа към копирането на наличното. А именно, както 
той, от една страна, по съдържание, стои по отношение 
на представите и изобразяването в даденото, например в 
наличната, придобила свет характер религиозна тради
ция, така също, от друга страна, иска да предостави за 
външната форма свобода на действие на предмета, а не 
само на собствената си находчивост. Защото той се за
доволява с общото величаво въздействие, че предметът 
съществува, а по такъв начин и в израза следва биващото 
и налично биващото. Но този стил също така държи да
леч всичко случайно, за да не се получи привидност, че в 
него проникват произволът и свободата на субектив
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ността; мотивите са прости, малобройни за изобразя
ваните цели, а по такъв начин не се появява и голямо 
многообразие в подробностите на изображението -  
мускули, движения.

b. Идеалният стил

Второ, идеалният, чисто красивият стил витае в 
средата между само субстанциалния израз на предмета и 
цялостното излизане навън към приятното. Ние можем 
да окачествим като характер на този стил най-висшата 
жизненост в едно красиво тихо величие, както трябва да 
се възхищаваме на това величие в произведенията на 
Фидий или у Омир. Това е жизненост на всички точки, 
форми, обрати, движения, членове, в която няма нищо 
незначително и без изразност, а всичко е дейно и дей
ствено и показва подбудата, пулса на самия свободен жи
вот, където и да се разглежда художественото произве
дение: жизненост, която обаче изобразява всъщност само 
едно цяло, е израз само на едно съдържание, на една 
индивидуалност и едно действие.

По-нататък в такава истинска жизненост намираме 
същевременно полъха на грацията, излят над цялото 
произведение. Грацията е самонасочване отвъд, към слу
шателя, зрителя, което строгият стил пренебрегва. И все 
пак, дори когато харита, грацията, се окаже само благо
дарност, любезност спрямо друг, все пак в идеалния 
стил тя остава напълно свободна от всеки стремеж да се 
харесва. По-спекулативно можем да си обясним това 
така: Предметът е концентрираното субстанциално, 
завършеното само за себе си. Но тъй като чрез из
куството той навлиза в явлението и с това, така да се 
каже, се стреми да бъде налице за други, да преминава от 
своята простота и монолитност в себе си към партикула- 
ризация, разделяне и разединяване, това по-нататъшно 
развитие към съществуването за други трябва сякаш да 
се разглежда като привлекателност от страна на 
предмета, доколкото той, както изглежда, сам за себе си 
не се нуждае от това по-конкретно налично битие и все
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пак за нас се излива напълно в него. Обаче една такава 
грациозност трябва да се самоутвърди на тази степен 
само ако същевременно субстанциалното, като при
държано в себе си, също така непомрачено стои срещу 
своята грация на явлението, която разцъфтява само 
навън, като първи вид излишество. Това безразличие на 
вътрешното упование за своето налично битие, това 
спокойствие на себе си в самия себе си е онова, което 
съставлява красивата небрежност на грацията, която не 
влага непосредствено никаква ценност в това свое 
явление. Тъкмо тук трябва да търсим същевременно 
висшето на изящния стил. Изящното свободно изкуство 
е безгрижно във външната форма, в която то не оставя да 
проличи никаква своеобразна рефлексия, никаква цел, 
никаква преднамереност, а във всеки израз, във всеки 
обрат сочи само към идеята и душата на цялото. Само 
благодарение на това се запазва идеалното на изящния 
стил, който не е нито рязък, нито строг, а вече се 
размеква до веселостта на красивото. Не е упражнено 
насилие над никоя изява, над никоя част, всеки член се 
проявява сам за себе си, радва се на собствено 
съществуване, и все пак същевременно се задоволява да 
бъде само момент на цялото. Единствено това дава редом 
с дълбочината и определеността на индивидуалността и 
на характера грациозността на оживотворяването; от 
една страна, господства само предметът; но в обстой- 
ността, в ясното и все пак пълно многообразие на черти
те, които правят явлението съвсем определено, ясно, 
живо и присъстващо, зрителят сякаш бива освободен от 
предмета като такъв, доколкото има напълно пред себе 
си неговия конкретен живот.

с. Приятният стил

Но чрез последната точка идеалният стил, щом 
последва още по-нататък този обрат към външната стра
на на явлението, преминава в приятния, приветливия 
стил. Тук веднага се изявява един по-друг замисъл, 
отколкото този, да се предаде жизнеността на самия



14 Т р е т а  ч a cm

предмет. Харесването, действието навън се явява като 
цел и става обект на внимание само за себе си. Така на
пример прочутият Аполон от Белведере наистина сам не 
принадлежи към приятния стил, но принадлежи поне 
към прехода от висшия идеал към привлекателното. Тъй 
като при такъв вид приятност цялото външно явление 
вече не се свежда до самия един единствен предмет, по 
този начин особеностите, дори когато отначало още про
изтичат от самия предмет и са необходими чрез него, 
стават все повече и повече независими. Ние чувстваме, 
че те са употребени, вмъкнати като украшения, умишле
ни епизоди. И все пак тъкмо защото остават случайности 
за предмета и имат своето съществено определение само 
в отношението към зрителя или читателя, те ласкаят 
субективността, за която се е работило. Например Верги
лий и Хораций ни радват от тази страна с един образован 
стил, в който виждаме многостранността на замислите, 
старанието да ни се хареса. В архитектурата, скулпту
рата и живописта благодарение на приятността изчезват 
простите, величествени маси, навсякъде виждаме малки 
образчета сами за себе си, украса, накити, трапчинки в 
бузите, нагиздена прическа, усмивка, многообразни дип- 
ли на дрехите, примамливи цветове и форми, биещи на 
очи, тежки, но все пак непринудено подвижни пози и т.н. 
Например в така нареченото готическо или немско 
строителство изкуство, където то стига до приятното, 
намираме една развита до безкрайност нагизденост, така 
че цялото изглежда съставено само от колонки една вър
ху друга, с най-разнообразни украшения, кулички, вър
хове и т.н., които ни харесват сами за себе си, без обаче 
да разрушават впечатлението от големите отношения и 
ненадминаемите маси.

Но, доколкото цялата тази степен на изкуството се 
устремява към въздействието навън чрез изобразяването 
на външното, ние можем да посочим като нейна по
нататъшна всеобщност ефекта, който наистина може да 
използва като средство за произвеждане на впечатление 
също неприятното, напрегнатото, колосалното, в която 
насока често се е увличал исполинският гений на Микел



У в о д 15

анджело, резки контрасти и т.н. Ефектът е изобщо преоб
ладаващата насоченост към публиката, така че изобра
зеното вече не се изобразява спокойно само за себе си, 
самозадоволяващо се, весело, а се обръща навън и сякаш 
призовава зрителя към себе си и се опитва да се постави 
в отношение с него чрез самия начин на изобразяване. В 
художественото произведение наистина трябва да има и 
едното, и другото, спокойствието в себе си и насоче
ността към зрителя, но страните трябва да се намират в 
най-чисто равновесие. Ако художественото произведе
ние в строг стил е затворено съвсем сймо в себе си, без 
да иска да говори на зрителя, то не го стопля; ако излезе 
твърде много навън към него, то ще му хареса, но без са- 
мородността или не чрез самородността на съдържа
нието и чрез простото схващане и изобразяване на 
последното. Тогава това излизане навън принадлежи към 
случайността на явлението и прави самото изобразено 
една такава случайност, в която познаваме вече не пред
мета и неговата обоснована чрез самата себе си, необхо
дима форма, а поета и художника с неговите субективни 
замисли, с неговата нескопосна творба и с неговото уме
ние да осъществява тези замисли. Чрез това публиката 
напълно се освобождава от същественото съдържание на 
предмета и чрез произведението влиза в диалог само с 
художника, тъй като сега е важно предимно това, всеки 
да прозре какво е искал художникът, колкото и хитро и 
умело да го е избрал и осъществил. Това, да бъдеш при
веден в тази субективна общност на прозрението и оцен
ката с художника, ласкае най-много; и читателят или 
слушателят се възхищава толкова по-лесно на поета и 
музиканта, зрителят се възхищава толкова повече на тво
реца в областта на изобразителните изкуства и намира 
толкова по-добре задоволена собствената си суетност, 
колкото повече художественото произведение го кани да 
влезе в тази роля на субективен съдия на изкуството и му 
дава в ръка замислите и гледищата. В строгия стил, на
против, сякаш не е отредено нищо за зрителя, суб
станцията на съдържанието в нейното изображение 
отхвърля строго и сурово субективността. Разбира се,
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това отблъскващо начало често може да бъде също така 
само чиста ипохондрия на художника, който влага в ху
дожественото произведение дълбочина на значението, но 
не иска да стигне до свободно, леко, весело излагане на 
предмета, а умишлено иска да го направи труден за зри
теля. Но тогава една такава търговия на дребно с тайни 
сама е отново само афектация и фалшива противополож
ност спрямо въпросната приятност.

Предимно французите работят за ласкаещото, при
влекателното, ефектното и затова те развиха като нещо 
главно това повърхностно, приятно обръщане към пу
бликата, тъй като търсят истинската стойност на про
изведенията си в удовлетворяването на другите, които ги 
интересуват, върху които те искат да упражнят въздей
ствие. Тази насока се очертава особено в драматическата 
им поезия. Така например Мармонтел разказва за пред
ставлението на своя Dénis le tiran1 следния анекдот. Ре
шаващият момент бил един въпрос към тиранина. 
Клерон, която трябвало да зададе този въпрос, когато 
наближава важният момент, в който тя ще заговори Дио- 
нисий, прави същевременно крачка напред към зри
телите, които апострофира по този начин -  и това нейно 
действие решило успеха на цялата пиеса.

Ние, немците, напротив, изискваме твърде много от 
художествените произведение съдържание, в чиято дъл
бочина художникът удовлетворява самия себе си, без да 
се грижи за публиката, която трябва сама да се вгледа, да 
положи усилие и си помогне, както иска и както може.

2. Подразделение

А що се отнася -  след тези общи указания за свой
ствените на всички изкуства разлики в стиловете -  до 
по-точното подразделение на нашата трета главна част, 
трябва да кажем, че особено едностранчивият разсъдък 
търсеше различни видове основи за класификацията на 
отделните изкуства и видове изкуства. Но истинското 
подразделение може да се вземе само от природата на
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художественото произведение, която обяснява в цело- 
купността на родовете целокупността на криещите се в 
нейното собствено понятие страни и моменти. Първото 
нещо, което ни се предлага като важно в това отношение, 
е гледището, че тъй като сега произведенията на изкуст
вото получават определението да излязат в сетивната 
реалност, вследствие на това изкуството съществува и за 
сетивата, така че следователно определеността на тези 
сетива и на съответстващата им материалност, в която се 
обективира художественото произведение, трябва да да
де основите за подразделението на отделните изкуства. 
Но тъй като сетивата са сетива, т.е., тъй като се отнасят 
до материалното, до това, което е вън едно от друго и е 
многообразно в себе си, те сами са различни; осезание, 
обоняние, вкус, слух и зрение. Тук не е наша работа да 
доказваме вътрешната необходимост на тази целокуп- 
ност и на нейното разчленение, тъй като това е задача на 
натурфилософията; нашият въпрос се ограничава върху 
изследването дали всичките тези сетива -  а ако не, то
гава кои от тях -  имат по своето понятие способността да 
бъдат органи за схващане на художествени произведе
ния. С оглед на това по-рано (т.1, с.74-75) вече изклю
чихме осезанието, вкуса и обонянието. Докосването с 
длан на меките мраморни части на женствените богини, 
за което говори Бьотигер, не принадлежи към художест
веното съзерцание и художествената наслада. Защото 
чрез осезанието субектът като сетивно единично съ
щество се отнася само до сетивно единичното и неговата 
тежест, твърдост, мекота, материална съпротива; но 
художественото произведение не е нещо чисто сетивно, а 
е духът като проявяващ се в сетивното. Художественото 
произведение не може и да се вкуси като художествено 
произведение, тъй като вкусът не оставя предмета 
свободен сам за себе си, а се отнася към него реално, 
практически, разтваря го и го поглъща. Образоване и 
изтънчване на вкуса е възможно и се изисква само по от
ношение на ястията и тяхното приготвяне или по от
ношение на химическите качества на обектите. Но пред
метът на изкуството трябва да бъде съзерцаван в
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неговата самостоятелна за себе си обективност, която 
наистина е за субекта, но само по теоретичен, интелек
туален, а не по практически начин -  и без всякакво отно
шение към желанието и волята. Що се отнася до обо
нянието, то също така не може да бъде орган на худо
жествената наслада, тъй като нещата се предлагат на 
обонянието само доколкото се намират в процес на са
мите себе си, разтварят се чрез въздуха и неговото прак
тическо влияние.

Зрението, напротив, има чисто теоретично отно
шение към предметите посредством светлината, чрез 
тази сякаш нематериална материя, която и от своя страна 
оставя обектите да съществуват свободно сами за себе 
си, кара ги да проблясват и се проявяват, но не ги по
глъща практически -  незабелязано или открито, -  както 
правят това въздухът и огънят. А за гледането без жела
ние е на разположение всичко, което съществува мате
риално в пространството като многообразие от нами
ращи се вън един от друг предмети, но което, доколкото 
остава недокоснато в неговата интегралност, се изявява 
само по формата си и цвета си.

Другото теоретично сетиво е слухът. Тук излиза 
наяве противоположното. Вместо формата, цвета и т.н., 
слухът има за предмет тона, трептенето на тялото, което 
не е процес на разлагане, както се нуждае от него обоня
нието, а е càMO движение на предмета, при което обектът 
се запазва ненакърнен. Ухото схваща това идейно дви
жение, в което се изявява чрез неговото звучене сякаш 
простата субективност, душата на телата, също така тео
ретично, както окото схваща формата или цвета и по този 
начин оставя вътрешното на предметите да стане за 
самото вътрешно.

Към тези две сетива се присъединява като трети 
елемент сетивната представа, припомнянето, запазва
нето на образите, които навлизат чрез отделния наглед в 
съзнанието, тук се подвеждат под всеобщности, поставят 
се в отношение и единство с тях чрез въображението, 
така че сега, от една страна, самата външна реалност 
съществува като вътрешна и духовна, докато духовното,



У в о д 19

от друга страна, приема в представата формата на 
външно и се осъзнава като „вън едно от друго“ и „едно 
до друго“.

Този троен начин на схващане дава за изкуството 
известното подразделение в изобразителни изкуства, 
които изработват съдържанието си видимо навън, като 
му дават външна обективна форма и външен обективен 
цвят, второ, в звучащо изкуство, музика, и, трето, в пое
зия, която като говорещо изкуство употребява тона само 
като знак, за да се обърне чрез него към вътрешния свят 
на духовното съзерцание, чувство и представа. Ако обаче 
искаме да останем при тази сетивна страна като послед
на основа на подразделението, веднага изпадаме в за
труднение по отношение на по-точните принципи, тъй 
като основите на подразделението са взети вместо от 
конкретното понятие на самия предмет само от една от 
най-абстрактните страни на този предмет. Затова трябва 
отново да потърсим по-дълбоко навлизащ начин на 
подразделение, който посочихме вече в увода като ис
тински систематично разчленение на тази трета част. Из
куството няма друго призвание освен да доведе пред 
сетивния наглед истинното, както е то в духа, примирено 
с обективността и със сетивното според своята цело- 
купност. А доколкото това трябва да се извърши на тази 
степен в елемента на външната реалност на художе
ствените творби, целокупността, която е абсолютното 
според неговата истина, тук се разпада на различните си 
моменти.

Това, което съставлява тук средния термин, истин
ски монолитния център, е изобразяването на абсолют
ното, на самия бог като бог, в неговата самостоятел
ност за себе си, все още не развит до движението и раз
ликата и отиващ напред до действието и обособяването 
на себе си, а затворен в себе си във величаво божествено 
спокойствие и тишина: адекватно формираният в самия 
себе си идеал, който в своето налично битие остава в 
съответно тъждество със самия себе си. За да може да се 
прояви в тази безкрайна самостоятелност, абсолютното 
трябва да бъде схванато като дух, като субект, но като
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субект, който същевременно има в самия себе си своето 
адекватно външно явление.

Но като божествен субект, който излиза навън и 
получава действителна реалност, абсолютното има в 
противоположност на себе си един външен околен свят, 
който трябва да бъде формиран в съответствие с аб
солютното нагоре, до степента на едно съгласуващо се с 
абсолютното, проникнато от него явление. А този околен 
свят е, от една страна, обективното като такова, почва
та, обкръжението от страна на външната природа, която 
сама за себе си няма духовно абсолютно значение, су
бективен вътрешен свят, и затова е способна да изрази 
духовното, като чието преобразувано до красотата об
кръжение трябва да се прояви, също само загатващо.

На външната природа противостои субективният 
вътрешен свят, човешката душа като елемент за налич
ното битие и явлението на абсолютното. С тази субек
тивност веднага настъпва множествеността и различието 
на индивидуалността, партикуларизацията, разликата, 
действието и развитието, изобщо пълнокръвният и пъ
стър свят на действителността на духа, в който свят аб
солютното се знае, иска, чувства и привежда в действие.

Вече от това предварително указание се получава, 
че разликите, до които се разпада целокупното съдържа
ние на изкуството, в своите съществени страни съот
ветстват за схващането и изображението с това, което 
разгледахме във втората част като символична, класична 
и романтична художествена форма. Защото символич
ното довежда вместо до тъждеството на съдържание и 
форма само до сродство между двете и до просто за- 
гатване на вътрешното значение в неговото външно на 
самото себе си и на съдържанието, което то трябва да 
изразява, явление, и затова дава основния тип за онова 
изкуство, което получава задачата да възвиси обектив
ното като такова, природната среда, до едно красиво 
художествено обкръжение на духа, и да внуши загатващо 
на тази външна страна вътрешното значение на ду
ховното. Класическият идеал, напротив, съответства на 
изображението на абсолютното като такова в неговата
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самостоятелно почиваща в себе си външна реалност, 
докато романтичната художествена форма има както за 
свое съдържание, така и за своя форма субективността 
на душата и на чувството в нейната безкрайност и 
крайна партикуларност.

И така, според тази основа на подразделението 
системата на отделните изкуства се разчленява по след
ния начин:

Първо, като начало, обосновано от самия предмет, 
пред нас стои архитектурата. Тя е началото на изкуст
вото, тъй като изкуството в своите наченки изобщо не е 
намерило за изображението на своето духовно съдър
жание нито адекватен материал, нито съответни форми и 
затова трябва да се задоволи само с търсенето на 
истинската адекватност и с външното отношение между 
съдържание и начин на изобразяване. Материал на това 
първо изкуство е недуховното в самото себе си, тежката 
и формируемата само според законите на тежестта 
материя; негова форма за образуванията на външната 
природа, свързани правилно и симетрично до един чисто 
външен рефлекс на духа и до целокупността на едно 
художествено произведение.

Второто изкуство е скулптурата. Тя има за свой 
принцип и за свое съдържание духовната индивидуал
ност като класичния идеал, така че вътрешното и духов
ното намира своя израз в иманентното на духа телесно 
явление, което изкуството тук трябва да изобрази в 
действително художествено налично битие. Затова тя 
също така още взема за свой материал тежката материя в 
нейната пространствена целокупност, без обаче да я 
формира правилно само по отношение на нейната тежест 
и нейните природни условия според формите на орга
ничното или неорганичното, или да я принизява с оглед 
на нейната видимост до просто привиждане на външното 
явление и всъщност да я партикуларизира в себе си. Но 
формата, определена от самото съдържание, тук е реал
ната жизненост на духа, човешкият облик и неговият 
проникнат от духа обективен организъм, който трябва да 
формира до адекватно явление самостоятелността на
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божественото в неговия висш покой и в неговото тихо 
величие, недокоснато от раздвоеността и ограничеността 
на действието, на конфликтите и страданията.

Трето, трябва да обединим в една последна цело- 
купност изкуствата, които са призвани да пресъздават в 
художествени форми вътрешната душевност на су
бективното.

Живописта съставлява началото на това последно 
цяло, тъй като тя изцяло прилага самия външен облик за 
изразяването на вътрешното, което сега не само пред
ставя в околния свят идеалната затвореност на абсолют
ното в себе си, но и довежда последното до нагледа също 
така като субективно в самото себе си в неговото ду
ховно налично битие, желание, чувстване, действане, в 
неговата дейност и в неговото отношение към друго и 
затова също така в страданията, в болката, в смъртта, в 
целия кръговрат на страстите и удовлетворенията. Ето 
защо неин предмет е вече не бог като такъв, като обект 
на човешкото съзнание, а самото това съзнание: бог или 
в неговата действителност на субективно живото дей
ствие и страдание, или като бог на общността, като 
духовното, което усеща себе си, душевното в неговото 
лишение, в неговото пожертване, ощастливяване и в 
неговата радост от живота и дейността всред налично 
биващия свят. Що се отнася до формата, живописта 
трябва да използва като средство за изобразяване на това 
съдържание външното явление изобщо, както природата 
като такава, така и човешкия организъм, доколкото по
следният оставя духовното да проблесне ясно през него. 
Напротив, тя не може да употребява за материал теж
ката материалност и нейното пълно в пространствено 
отношение съществуване, а трябва да придаде вътрешен 
характер на този материал в самия него, както прави това 
с формите. Първата крачка, чрез която сетивното се 
противопоставя на духа в това отношение, се състои, от 
една страна, в снемането на реалното сетивно явление, 
чиято видимост се превръща в чиста привидност на 
изкуството; от друга страна, в цвета, чрез чиито разли
ки, преходи и преливания се осъществява това пре
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връщане. Ето защо, за да изрази вътрешната душа, 
живописта съсредоточава троичността на пространст
вените измерения в плоскостта като най-близката 
вътрешна душевност на външното и изобразява про
странствените разстояния и фигури чрез привиждането 
на цвета. Защото живописта се занимава не с прида
ването на видимост изобщо, а с видимостта, която, от 
една страна, се партикуларизира в себе си, а, от друга 
страна, е направена вътрешна. В скулптурата и строител
ното изкуство фигурите стават видими чрез външната 
светлина. В живописта, напротив, тъмната в самата себе 
си материя има в самата себе си своето вътрешно, 
идейно съдържание: светлината; материята е осветлена в 
самата себе си, а светлината тъкмо поради това е затъм
нена в самата себе си. Но единството и взаимопро- 
никването на светлината и тъмнината е цветът.

Второ, противоположност на живописта в същата 
тази сфера е музиката, неин истински елемент е вътреш
ното като такова, само за себе си безформеното чувство, 
което може да се изявява не във външното и в неговата 
реалност, а само чрез външността, която изчезва бързо в 
своята проява и снема самата себе си. Ето защо нейно 
съдържание съставлява духовната субективност в 
нейното непосредствено, субективно единство в себе си, 
човешката душа, чувството като такова, неин материал -  
тонът, нейно въплътяване в художествени форми -  фи- 
гурацията, взаимосъгласуването, разделянето един от 
друг, свързването, противопоставянето, противоречието 
между тоновете и тяхното разлагане един от друг според 
количествените им разлики и според тяхната художест
вено изработена мярка на времето.

И най-сетне, третото след живописта и музиката е 
изкуството на речта, поезията изобщо, абсолютното, ис
тинското изкуство на духа и на неговата изява като дух. 
Защото единствено речта може да възприеме, да изрази и 
да доведе пред представата всичко, което съзнанието 
конципира и формира духовно в своя собствен вътрешен 
свят. Затова поезията е най-богатото, най-неограничено- 
то по съдържание изкуство. Обаче тя също така отново
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изгубва от сетивна страна това, което получава. А имен
но, тъй като не работи нито за сетивния наглед, както 
изобразителните изкуства, нито за чисто идейното чув
ство, както музиката, а иска да направи своите форми
рани във вътрешния свят значения на духа само за са
мата духовна представа и за самото духовно съзерцание, 
за нея материалът, чрез който се изявява тя, още 
запазва само стойността на едно -  макар и художествено 
третирано -  средство за изявяване на духа в духа и не се 
смята за сетивно налично битие, в което духовното 
съдържание е в състояние да намери една съответстваща 
на него реалност. От разгледаните до сега средства 
такова средство може да бъде само тонът като все още 
относително най-адекватният на духа сетивен материал. 
Обаче тук тонът не запазва своята значимост вече сам за 
себе си, както в музиката, така че в неговото формиране 
да може да се изчерпи единствено съществената цел на 
изкуството, а, обратно, той изцяло се изпълва с духовния 
свят и с определеното съдържание на представата и 
нагледа и се явява като чисто външно обозначение на 
това съдържание. А що се отнася до начина на форми- 
ране, с който си служи поезията, в това отношение тя се 
оказва целокупното изкуство благодарение на това, че -  
което наблюдаваме в живописта и музиката само в отно
сителен смисъл -  повтаря в своята област начина на из
образяване, прилаган от останалите изкуства.

А именно, от една страна, като епическа поезия тя 
дава на своето съдържание формата на обективност, 
която тук наистина не получава, както в изобразителните 
изкуства, също и външно съществуване, но все пак е 
свят, схванат от представата във формата на обективното 
и изобразен за вътрешната представа като обективен. 
Това съставлява същинската реч като такава, която се за
доволява в самото си съдържание и в неговата изява чрез 
речта.

Обаче, от друга страна, поезията, обратно, е също 
така субективна реч, вътрешното, което се насочва навън 
като вътрешно, лириката, която извиква на своя помощ
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музиката, за да проникне по-дълбоко в чувството и в ду
шата.

И най-сетне, трето, поезията стига и до речта в 
едно затворено в себе си действие, което се изобразява 
също така обективно, както тя изявява вътрешното на 
тази обективна действителност и затова може да се по- 
братимява с музиката и жеста, мимиката, танца и т.н. 
Това е драматическото изкуство, в което целият човек 
представя чрез пресъздаване създаденото от човека 
художествено произведение.

Тези пет изкуства съставляват определената и раз
членена в самата себе си система на реалното дей
ствително изкуство. Освен тях има, разбира се, и други 
несъвършени изкуства, градиноустройственото изкуст
во, танцът и т.н., които обаче можем да споменем само 
мимоходом. Защото философското разглеждане трябва 
да се придържа само към разликите от сферата на поня
тието и да развива и да схваща в техните понятия съот
ветстващите им истински образувания. Природата и 
действителността изобщо наистина не остава при тези 
определени разграничавания, а се отклонява от тях в по- 
широка свобода и в това отношение доста често можем 
да чуем да хвалят, че тъкмо гениалните произведения 
трябвало да се издигат над такива отделяния; но както в 
природата междинните видове, амфибиите, преходите 
говорят, вместо за превъзходство и свобода на природа
та, само за нейното безсилие, което се състои в това, че 
не може да затвърди обоснованите в самия предмет, съ
ществените разлики, и ги оставя да бъдат помрачени от 
външни условия и въздействия, така е и в изкуството с 
такива междинни родове, макар че последните още мо
гат да постигнат нещо радостно, грациозно и заслужило, 
макар и не безусловно съвършено.

Ако сега, след тези встъпителни забележки и обзори 
поискаме да се обърнем към по-специалното разглеж
дане на самите отделни изкуства, от една друга страна 
веднага изпадаме в затруднение. Защото, след като до 
сега се занимавахме с изкуството като такова, с идеала и 
с общите форми, до които се развива той според своето
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понятие, сега трябва да преминем към конкретното на
лично битие на изкуството и с това -  в емпиричното. Тук 
става почти както в природата, чиито общи кръгове 
наистина могат да бъдат схванати в тяхното понятие, в 
тяхната необходимост, в чието действително сетивно на
лично битие обаче отделните образувания и техните ви
дове, както в страните си, които предлагат на разглеж
дането, така и във формата си, в която съществуват, имат 
такова богатство на многообразието, че, от една страна, 
става възможен най-разнообразният начин на отнасяне 
към тях, а, от друга страна, философското понятие, ко- 
гато искаме да приложим мерилото на неговите прости 
разлики, изглежда е недостатъчно и мисленето, което 
схваща нещата в техните понятия, не може да си поеме 
дъх пред тази пълнота. Но ако се задоволим само с опи
сание и с външни рефлексии, това пак не съответства на 
целта ни да осъществим едно научносистематично 
развитие. Към всичко това после се присъединява още и 
тази трудност, че всяко отделно изкуство сега вече само 
за себе си изисква отделна наука, тъй като с винаги 
растящата склонност към познаване на изкуството обе
мът на тези науки ставаше все по-богат и по-широк. Но 
тази склонност на дилетантите в наше време, от една 
страна, беше направена мода от самата философия, откак 
искаха да твърдят, че в изкуството трябвало да се намери 
същинската религия, истинното и абсолютното, и че то 
стои по-високо от философията, тъй като не е абстракт
но, а съдържа идеята същевременно в нейната реалност 
и за конкретния наглед и конкретното усещане. От друга 
страна, в наши дни се смята за голяма изисканост в под
хода към изкуството това, да се занимаваме с такова 
излишество на най-безкрайните детайли, за което се 
изисква от всеки да е забелязал нещо ново. Такова зани
мание на онези, които искат да бъдат познавачи на из
куството, е един вид учено безделие, което няма защо да 
полага много големи усилия. Защото много приятно е да 
разглеждаме художествени произведения, да схващаме 
мислите и рефлексите, които могат да се срещат при тях, 
да правим привични за себе си гледищата, които са
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имали други за тях и по такъв начин сами да ставаме и да 
бъдем съдници и познавачи. И така, колкото познанията 
и рефлексиите са станали по-богати благодарение на 
това, че всеки един все пак иска да е констатирал съще
временно нещо оригинално и собствено, толкова повече 
сега всяко отделно изкуство, нещо повече, всеки еди
ничен клон от него изисква пълнотата на една собствена 
трактовка. А редом с това на всичко отгоре и истори
ческият момент, който по необходимост се присъединява 
при разглеждането и оценяването на художествените 
произведения, прави предмета още по-научен и по-об- 
стоен. И най-сетне трябва да сме видели и отново видели 
твърде много, за да можем и ние да изказваме мнение за 
подробностите в една област на изкуството. Ето, аз 
наистина съм видял много неща, но все пак не всичко 
онова, което би било необходимо, за да третирам мате
рията с пълна детайлност. -  Нека отговорим на всичките 
тези трудности с простото обяснение, че в рамките на 
нашата цел съвсем не става въпрос за това, да поучаваме 
в художествени знания и да поднасяме исторически 
учености, а само за това, да познаем философски 
съществените общи гледни точки на предмета и тяхното 
отношение към идеята за красивото в нейната реа
лизация в сетивната страна на изкуството. И най-сетне, 
при осъществяването на тази цел не бива да ни смущава 
многостранността на художествените творби, за която 
споменах по-горе, защото и тук, въпреки това много
образие, съответстващата на понятието същност на 
самия предмет е ръководното; и макар че последната не 
веднъж се губи в случайности поради елемента на своята 
реализация, все пак има точки, в които тя също така 
излиза ясно наяве, и задачата, която философията трябва 
да разреши, е да схване тези страни и да ги развие 
философски.
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А Р Х И Т Е К Т У Р А  ТА

Тъй като изкуството оставя своето съдържание да 
излезе в действителното налично битие и получи опре
делено съществуване, то става особено изкуство и затова 
едва сега можем да говорим за реално изкуство и сле
дователно за действителното начало на изкуството. Но, 
доколкото особеността трябва да осъществи обектив
ността на идеята за красиво и за изкуство, според поня
тието с нея веднага е налице целокупността на особе
ното. Ето защо, ако тук, в кръга на особените изкуства, 
се говори най-напред за строителното изкуство, това не 
трябва да има само този смисъл, че архитектурата се 
представя като онова изкуство, за което се оказва по 
силата на определението на понятието, че то следва да се 
разгледа най-напред -  напротив, трябва да се покаже съ
що така, че тя следва да се третира също като изкуство, 
което е първо по съществуване. Обаче, когато отговаря
ме на въпроса, от какво начало е тръгнало изящното из
куство според понятието и реалността, трябва изцяло да 
изключим както емпирично историческата страна, така и 
външните рефлексии, предположения и естествени пред
стави, които можем да си правим така лесно и разно
образно по този въпрос.

А именно, обикновено хората се стремят да си 
представят един предмет в неговото начало, тъй като 
началото е най-простият начин, по който се показва той. 
При това те запазват в заден план смътната представа, че 
този прост начин изявява предмета в неговото понятие и
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в неговия произход, а развитието на едно такова начало 
до степента, за която всъщност става въпрос, се схваща, 
след това, също така лесно чрез тривиалната категория, 
че това движение напред довело изкуството малко по 
малко до въпросната степен. Но простото начало по 
своето съдържание е нещо така незначително само за 
себе си, че трябва да изглежда напълно случайно за фи
лософското мислене, макар че тъкмо затова възниква
нето на този начин се взема за толкова по-понятно за 
обикновеното съзнание. Така например, за да се обясни 
произходът на живописта, се разказва историята за едно 
момиче, което прокарало линия по очертанията на 
сянката на задрямалия си любим, за начало на строител
ното изкуство също така се привежда ту някоя пещера, 
ту някой дънер и т.н. Такива начала са така разбираеми 
сами за себе си, че ни се струва, че възникването не се 
нуждае от друго обяснение. Особено гърците са си изми
слили множество прелестни истории за началата не само 
на изящното изкуство, но и на нравствените институции 
и другите житейски отношения, с които удовлетворявали 
нуждата да си представят първото възникване. Такива 
начала не са исторически и все пак не трябва да имат за 
цел да направят разбираем начина на възникване, като 
изхождат от понятието -  напротив, начинът на обяс
нение трябва да остане в рамките на историческия път.

Но ние трябва да установим началото, като из
хождаме от понятието изкуство така, че първата задача 
на изкуството се състои в това, да формира обективното 
в самото себе си, почвата на природата, външната обста
новка на духа, и по такъв начин да вложи въображаемо в 
това, което няма вътрешна душевност, значение и форма, 
които остават външни за него, тъй като не са форма и 
значение, иманентни на самото обективно. Както ви
дяхме, изкуството, пред което се поставя тази задача, е 
архитектурата, която е намерила първото си развитие по- 
рано, отколкото скулптурата или живописта и музиката.

А ако се обърнем към най-ранните наченки на стро
ителното изкуство, ще видим, че колибата като жилище 
на човека и храмът като обител на бога и неговата



А р х и т е к т у р а т а 31

общност лежат пред нас като най-близкото, което би 
могло да се приеме за начално. За да намерят по-точното 
определение на това начало, по-после някои се заловиха 
за разликата в материала, с който е могло да се строи, и 
поведоха спор дали архитектурата е тръгнала от строи
телството с дърво -  както мисли Витрувий, когото има 
предвид и Хирт, когато изказва същото твърдение -  или 
от строителството с камък. Тази противоположност, раз
бира се, е важна, защото засяга не само външния ма
териал, както може да се стори на пръв поглед; напротив, 
с този материал са съществено свързани и основните 
архитектонични форми, както и начинът на украсяването 
им. Но ние можем да оставим настрана цялата тази раз
лика като само подчинена страна, която засяга повече 
емпиричното и случайното, и да се обърнем към една по- 
важна точка.

А именно, при къщата и храма и други постройки 
същественият момент, който е важен тук, е, че такива 
постройки са само средства, които предпоставят външ
на цел. Колибата и божията обител предпоставят обита
тели, хората, изображенията на боговете и т.н., за които 
се издигат. Следователно налице е преди всичко една 
нужда, и то нужда, която лежи вън от изкуството, целе
съобразното удовлетворяване на която не се отнася с 
нищо до изящното изкуство и още не извиква на живот 
художествени произведения. Човек обича също да скача, 
да пее, той се нуждае от езиково споделяне, но това още 
не означава, че говоренето, скачането, викането и пее
нето са поезия, танц и музика. Но, макар че и в рамките 
на архитектоничната целесъобразност за удовлетворя
ването на определени нужди, отчасти на всекидневния 
живот, отчасти на религиозния култ или на държавата, се 
проявява стремежът към художествена форма и красота, 
все пак при този вид строително изкуство веднага имаме 
разделение. От една страна, стои човекът, субектът или 
образът на бога като съществена цел, за която, от друга 
страна, архитектурата дава само средството на об
становката, на обвивката и т.н. С едно такова разделение 
в себе си не можем да сложим началото, което по своята
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природа е непосредственото, простото, и не е такава 
относителност и такова съществено отношение -  на
против, трябва да потърсим точка, където една такава 
разлика още не излиза наяве.

В това отношение вече казах по-рано, че строи
телното изкуство съответства на символичната худо
жествена форма и като особено изкуство реализира по 
един най-свойствен за него начин принципа на тази 
форма, тъй като архитектурата изобщо е способна да за
гатва внедрените в нея значения само във външния еле
мент на обстановката. И ако разликата между наличната 
сама за себе си в човека или в храмовото изображение 
цел на обкръжението и сградата като изпълнение на тази 
цел в началото още не трябва да бъде налице, ще трябва 
да търсим архитектурни произведения, които стоят пред 
нас самостоятелно, сами за себе си, сякаш като скулп
турни произведения, и носят своето значение не в друга 
цел и нужда, а вътре в самите себе си. Това е много важ
на точка, която още не съм намерил изтъкната никъде, 
макар че се съдържа в понятието за предмета и един
ствена може да даде решение относно многообразните 
външни образувания и нишки през лабиринта на архи- 
тектоничните форми. Но едно такова самостоятелно 
строително изкуство отново ще се различава и от скулп
турата по това, че като архитектура не създава творби, 
чието значение е духовното и субективното в самото 
себе си и има в самото себе си принципа на своето явле
ние, изцяло адекватно на вътрешното, а произведения, 
които в своя външен облик могат да изразяват значе
нието само символично. И затова този вид архитектура 
както по своето съдържание, така и по своя начин на 
изобразяване е от истински символично естество.

А същото, което важи относно принципа на тази 
степен, важи и по отношение на нейния начин на изобра
зяване. И тук простата разлика между строителството с 
дърво и строителството с камък не иска да бъде доста
тъчна, доколкото тази разлика загатва за ограничаване и 
обкръжаване на едно определено за особени религиозни 
или други човешки цели пространство, какъвто е случаят
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при къщите, дворците, храмовете и т.н. Едно такова 
пространство може да се получи или чрез издълбаване 
на вече твърди, компактни в себе си маси, или, обратно, 
чрез изработване на обкръжаващи стени и покриви. Са
мостоятелното строително изкуство, което поради това 
можем да наречем неорганична скулптура, не трябва да 
започва нито с едното, нито с другото, тъй като то 
наистина натрупва творения, които имат налично битие 
сами за себе си, но при това не преследва, да речем, 
целта на свободната красота и проява на духа в неговия 
адекватен на него телесен облик, а представя изобщо 
само една символична форма, която трябва да показва и 
изразява в самата себе си една представа.

Обаче архитектурата не може да остане при тази 
изходна точка. Защото нейното призвание се състои тък
мо в това, да издигне външната природа за вече сам за 
себе си наличния дух, за човека или за неговите обектив
но формирани навън и изтъкнати от него изображения на 
боговете и я представи като произлязло от самия дух, 
формирано от изкуството и доведено до красота обкръ
жение, което вече не носи своето значение в самото себе 
си, а го намира в друг, в човека и неговите нужди и цели 
на семейния живот, на държавата, на култа и т.н. и затова 
се отказва от самостоятелността на архитектурните про
изведения.

Според тази страна можем да видим движението на 
архитектурата напред в това, че оставя да изпъкне отдел
но разликата между цел и средство, за която вече споме
нахме по-горе, и изгражда за човека или за обективно из
работения от скулптурата индивидуален човешки образ 
на боговете аналогична на тяхното значение архитекто- 
нична черупка -  дворци, храмове и т.н.

Трето, краят обединява двата момента и затова 
изглежда същевременно самостоятелен сам за себе си в 
рамките на това разделение.

Тези гледни точки като подразделение на целокуп
ното строително изкуство ни дават следното разчле
нение, което обхваща в себе си както разликите на самия
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предмет според неговото понятие, така и историческото 
му развитие:

първо, същински символичната или самостоятел
ната архитектура;

второ, класичната, която формира индивидуално 
духовното само за себе си и, напротив, съблича строи
телното изкуство от неговата самостоятелност и го при
низява до това, да създава художествено оформена неор
ганична обстановка за духовните значения, които сега, 
от своя страна, са самостоятелно реализирани;

трето, романтичната архитектура като така наре
чената мавританска, готическа или немска архитектура, 
в която къщите, църквите и дворците са наистина също 
така само жилища и сборни места за граждански и рели
гиозни нужди и занимания на духа, но и, обратно, сякаш 
без да се грижат за тази цел, се формират и издигат 
самостоятелно сами за себе си.

Ето защо, ако архитектурата по своя основен ха
рактер остава изцяло от символично естество, все пак 
художествените форми на същински символичното, кла- 
сичното и романтичното съставляват по-точно опре
делящото в нея и имат тук по-голямо значение, отколкото 
в останалите изкуства. Защото в скулптурата класич- 
ното, в музиката и живописта романтичното проникват 
така дълбоко през целия принцип на тези изкуства, че за 
изграждането на типа на другите художествени форми 
остава само едно повече или по-малко тясно поле на 
действие. И, най-сетне, в поезията, макар че тя може да 
изрази най-пълно цялата последователност на пре
минаването на художествените форми в художествени 
произведения, все пак ще трябва да извършваме под
разделението не според разликата между символична, 
класична и романтична поезия, а според специфичното 
за поезията като особено изкуство разчленение в епи
ческо, лирическо и драматическо поетическо изкуство. 
Архитектурата, напротив, е изкуството във външното, 
така че тук съществените разлики се състоят в това, дали 
последното запазва в самото себе си своето значение или 
се третира като средство за друга за него цел, или в тази
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подчиненост се оказва същевременно самостоятелно. 
Първият случай съответства на символичното като та
кова, вторият на класичното, тъй като тук се изобразява 
същинското значение само за себе си и по такъв начин 
символичното е прибавено като чисто външна обста
новка, както това се съдържа в принципа на класичното 
изкуство; но обединяването на двете върви успоредно с 
романтичното, доколкото романтичното изкуство на
истина използва външното като изразно средство, обаче 
се отдръпва от тази реалност обратно в себе си и затова 
отново може да остави обективното налично битие на 
свобода, за да бъде и самостоятелно формирано.
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САМОСТОЯТЕЛНАТА, 
СИМВОЛИЧНАТА АРХИТЕКТУРА

Първата, първоначалната нужда на изкуството е 
щото една представа, една мисъл да бъде създадена, като 
се изхожда от духа, да бъде продуцирана от човека като 
негово произведение и да бъде изтъкната от него, както в 
езика човекът съобщава и прави разбираеми за други 
представите като такива. Обаче в езика средството за 
съобщаване не е нищо освен знак и затова е съвсем про
изволна външна страна. Изкуството, напротив, не трябва 
да си служи само с чисти знаци, а трябва, обратно, да 
дава на значенията съответно сетивно настояще. Следо
вателно сетивно наличното произведение на изкуството 
трябва, от една страна, да приютява едно вътрешно съ
държание, а, от друга страна, да изобразява това съдър
жание така, че да може да се познае, че както самото съ
държание, така и неговата форма не е само реалност на 
непосредствената действителност, а е продукт на пред
ставата и на нейната духовна художествена дейност. Ако 
например видя действителен жив лъв, отделният образ 
на последния ми дава представата „лъв“ съвсем така, 
както изобразеният лъв. Обаче в изображението се 
съдържа и нещо повече: то показва, че образът е бил в 
представата и е намерил произхода на своето налично 
битие в човешкия дух и неговата продуктивна дейност, 
така че сега получаваме вече не представата за един 
предмет, а представата за една човешка представа. Но за 
изкуството няма първоначална нужда, щото един лъв 
като такъв, едно дърво като такова или някой друг еди
ничен обект да получи това възпроизвеждане; напротив,
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ние видяхме, че изкуството и предимно изобразителното 
изкуство завършва тъкмо с изобразяване на такива пред
мети, за да изяви в тях субективното умение да се съз
дава привидност. Първоначалният интерес е насочен към 
това, да доведем пред очите на себе си и на други пър
воначалните обективни възгледи, общите съществени 
мисли. Обаче такива възгледи на народите са отначало 
абстрактни и неопределени в самите себе си, така че сега 
човекът, за да си ги представи, се залавя за онова, което 
наистина е способно да има определен, но не и кон
кретен в себе си и истински духовен образ. Вследствие 
на това отношението на съдържанието и на сетивната 
реалност, чрез която това съдържание трябва да излезе 
от представата и навлезе в представата, ще трябва да 
може да бъде от чисто символично естество. Но съще
временно архитектурното произведение, което трябва да 
изявява за други едно общо значение, не стои пред нас 
заради друга цел освен за да изразява в себе си това по
виеше съдържание и затова е самостоятелен символ на 
една чисто и просто съществена, общовалидна мисъл, 
наличен заради самия себе си, макар и беззвучен език за 
духовете. Следователно произведенията на тази архитек
тура чрез самите себе си трябва да ни карат да мислим, 
да събуждат у нас общи представи, без да бъдат чиста 
обвивка и обкръжение на значения, които иначе са изоб
разени вече сами за себе си. Но затова пък формата, коя
то оставя да проблесне през нея едно такова съдържание, 
трябва да може да важи не само като знак, както напри
мер у нас поставят кръстове над умрелите или струпват 
камъни на купчина в памет на боеве. Защото знаци от 
този вид са наистина способни да събуждат представи, 
но кръстът, купчината камъни не насочват чрез самите 
себе си към представата, която се цели да се събуди с 
тях, а могат да напомнят също така добре и за много дру
ги неща. Това съставлява общото понятие на тази степен.

В това отношение може да се каже, че цели нации са 
умеели да изразяват за самите себе си своята религия, 
своите най-дълбоки нужди не другояче освен архи
тектурно или все пак предимно архитектонично. Обаче
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всъщност -  както става ясно от онова, което видяхме ве
че по повод на символичната художествена форма -  това 
ще бъде така само в Изтока; и особено конструкциите на 
по-древното изкуство на Вавилония, Индия и Египет, 
които са налице отчасти само във вид на развалини, 
които развалини са успели да устоят на всички времена 
и революции и ни карат да се учудваме и възхищаваме 
както на чисто фантастичното, така и на исполинското и 
масивното в тях, или имат изцяло този характер, или са 
произлезли в по-голямата си част от него. Това са про
изведения, чието построяване съставлява цялата дейност 
и целия живот на нациите през определени епохи.

Ако обаче поставим въпроса за по-точното раз
членяване на тази глава и на главните образувания, които 
спадат тук, при тази архитектура не може да се изходи от 
определени форми, както при класичната и романтич
ната, например от тази на къщата; защото тук не може да 
се посочи като принцип никое само за себе си твърдо 
установено съдържание, а с това и никой твърдо уста
новен начин на изобразяване, който принцип тогава в 
своето по-нататъшно развитие би се отнасял до кръга на 
различните произведения. А именно, значенията, които 
се вземат за съдържание, остават, както в символичното 
изобщо, сякаш безформени общи представи, елементар
ни, многократно обособени и безредно нахвърлени аб
стракции за природния живот, примесени с мисли за 
духовната действителност, без да бъдат идейно обеди
нени като моменти на един субект. Тази несвързаност ги 
прави извънредно многообразни и променливи и целта 
на архитектурата се състои само в това, да изкарва наяве 
и прави видима за нагледа ту тази, ту онази страна, да я 
символизира и прави чрез човешки труд достъпна за 
представата. Ето защо при тази многоликост на съдър
жанието тук не можем да бъдем на мнение да говорим за 
него нито изчерпателно, нито систематично, и затова 
трябва да се огранича върху това, да приведа, доколкото 
е възможно, само най-важното във взаимовръзката на 
едно разумно разчленение.

Ръководните гледни точки са накъсо следните.



Първа глава.  Самостоятелната, символичната архитектура 39

Ние изискваме като съдържание чисто и просто 
общи възгледи, в които индивидите и народите имат въ
трешна опора, обединяваща точка на своето съзнание. А 
по такъв начин и най-близката цел на такива сами за 
себе си самостоятелни постройки е само тази, да издиг
нат произведение, което е обединяване на нацията или на 
нациите, място, около което се събират те. Обаче с това 
може да се свърже по-отблизо и целта да се потвърди 
чрез самия начин на изобразяване кое изобщо обединява 
хората: религиозните представи на народите, чрез които 
такива произведения тогава получават същевременно 
по-определено съдържание за своя символичен израз.

Но, след това, второ, архитектурата не може да се 
придържа към това начално целокупно определение -  на
против, символичните образувания се отделят, симво
личното съдържание на техните значения се определя 
по-точно и по този начин оставя и техните форми да се 
различат по-твърдо една от друга, както например при 
колоните-лингам, обелиските и т.н. От друга страна, в 
такава отделяща самостоятелност строителното изкуство 
се стреми в самото себе си към това, да премине към 
скулптурата, да приеме органични форми на животин
ски образи, човешки фигури, обаче да ги разшири масив
но в посока към колосалното, да ги нареди една до друга, 
да прибави стени, зидове, врати, коридори и по този 
начин да третира скулптурното в тях чисто и просто ар- 
хитектонично. Тук спадат например египетските сфинк
сове, Мемнони и големи храмови постройки.

Трето, символичното строително изкуство започва 
да показва прехода към класичното, тъй като изключва 
от себе си скулптурата и започва да прави себе си убежи
ще за други значения, които сами не са получили непо
средствен архитектоничен израз.

За да поясня по-точно тази поредица от степени, ще 
напомня за някои известни главни произведения.
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1. Архитектурни произведения, 
построени за обединяване на народите

„Кое е свещено?“, пита Гьоте веднъж в едно дву- 
стишие, и отговаря: „Онова, което свързва много дуиш.“ 
В този смисъл можем да кажем, че свещеното, което си 
поставя за цел това свързване и като това свързване, е 
съставлявало първото съдържание на самостоятелното 
строително изкуство. Най-близък пример за това ни дава 
преданието за построяването на Вавилонската кула. В 
обширните равнини на Ефрат човекът издига колосално 
архитектурно произведение; той го построява с общи 
усилия и общността на изграждането става същевре
менно цел и съдържание на самото произведение. И наи
стина това основаване на един обществен съюз не остава 
чисто патриархално обединение; напротив, простото се
мейно единство се е направо отменило и постройката, 
която се извисява в облаците, е самообективиране на то
ва разпаднало се по-раншно и реализиране на едно ново, 
разширено единение. За него работили всички тогаваш
ни народи и както всички те се събрали заедно, за да осъ
ществят това единствено по рода си и неизмеримо произ
ведение, продукт на тяхната дейност е трябвало да бъде 
връзката, която ги обединила чрез разораната почва, чрез 
съединената каменна маса и сякаш архитектоничната 
обработка на земята, както при нас правят това обичаят, 
навикът и законната конституция на държавата. Тогава 
една такава постройка е същевременно символична, тъй 
като само загатва връзката, която е тя, понеже в своята 
форма и в своя облик е в състояние да изразява само по 
външен начин свещеното, онова, което обединява хората 
само по себе си. А в тази традиция намира израз и това, 
че народностите отново напуснали центъра на обедине
нието за едно такова произведение и се пръснали в 
различни посоки.

Друго по-важно архитектурно произведение, което 
има вече по-сигурна историческа почва, е кулата на Бел, 
за която ни съобщава Херодот (1 книга, 181 глава). Нека 
тук не изследваме в какво отношение стои тя към би
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блейската. Не можем да наречем цялата тази постройка 
храм в нашия смисъл на думата, тя е по-скоро двор на 
храм в квадратна форма, който е дълъг от всяка страна по 
два стадия и има за вход бронзови порти. В средата на 
това светилище, разказва Херодот, който още видял това 
колосално произведение, била построена плътно иззи
дана кула (не куха отвътре, а масивна, πυρνος στερεός2), 
дълга и широка един стадий, върху нея стояла друга 
кула, а върху последната пак друга кула, и така нататък 
до осем кули. Отвън върви около кулата път, който стига 
до самия връх; а точно по средата на височината се на
мира мястото за почивка с пейки за отмора на изкач
ващите се. Но върху последната кула е издигнат голям 
храм, а в храма е сложено голямо меко легло, пред което 
стои златна маса. Обаче в храма няма издигната статуя, а 
и нощем там не остава никой освен една от местните 
жени, която бог, както казват халдеите, неговите жреци, 
си избрал между всички. Жреците твърдят също така 
(182 глава), че сам бог посещавал храма и почивал върху 
леглото. Наистина Херодот разказва (183 глава), че и 
долу в светилището имало още един друг храм, в който 
имало голямо изображение на бога от злато в седнало 
положение, с голяма златна маса пред него, и същевре
менно говори за два големи олтара вън от храма, в които 
се поднасяли жертвите; но въпреки това не можем да 
поставим тази гигантска постройка редом с храмовете в 
гръцки или модерен смисъл. Защото първите седем куба 
са съвсем масивни и само най-горният, осмият, е обител 
на невидимия бог, който там, горе, не се наслаждавал на 
обожаването от страна на жреците или на общината. 
Статуята била долу, вън от постройката, така че следова
телно цялото произведение се възвисява всъщност 
самостоятелно, само за себе си, и не служи на богослу
жебни цели, макар че вече не е чисто абстрактна обеди
няваща точка, а е светилище. Тук формата наистина още 
остава предоставена на случайността или се определя 
като куб само от материалното основание на здравината, 
но същевременно се появява изискването да се търси 
значение, което, взето за произведението като цяло, може
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да даде по-точно символично определение. Макар че 
Херодот не привежда изрично такова определение, 
трябва да го намерим в броя на масивните етажи. Те са 
седем, с осмия за нощното пребиваване на бога над тях. 
А числото седем символизира вероятно седемте планети 
и небесни сфери.

В Медия също имало градове, построени в такава 
символика, както например Екбатана с неговите седем 
пръстеновидни стени, за които Херодот (1 книга, 98 гла
ва) привежда, че всяка от тях, отчасти благодарение на 
хълма, на чийто склон били построени, а отчасти по 
замисъл и изкуство, надвишавала другата, и че бой
ниците били различно оцветени; бели на първата, черни 
на втората, пурпурни на третата пръстеновидна стена, 
сини на четвъртата и червени на петата; на шестата те 
били обковани със сребро, а на седмата със злато; по
следната стена опасвала царския замък и съкровищ
ницата. „Екбатана“, казва Кройцер в своята Символика, 
когато говори за този архитектурен стил (а.а. О., Band 1, 
S. 469), „градът на медите, изобразява с царския замък в 
средата, със своите седем кръгообразни стени и със 
зъбците върху тях, оцветени в седем различни цвята, 
небесните сфери, които обкръжават замъка-Слънце.“

2. Архитектурни произведения, колебаещи се 
между строителното изкуство и скулптурата

Следващото, към което трябва да се придвижим 
сега, се състои в това, че архитектурата взема за свое 
съдържание по-конкретни значения и избира за тяхното 
повече символично изобразяване и по-конкретни форми, 
които обаче тя, все едно дали ще ги слага поотделно или 
ще ги взаимосъчетава в големи постройки, използва 
архитектонично не по начина на скулптурата, а в тяхната 
собствена самостоятелна област. Но за тази степен 
трябва да навлезем в по-специалното, макар че тук не 
може да се говори a priori нито за пълнота, нито за раз
витие, тъй като, доколкото изкуството стига в своите
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произведения до широтата на действителните истори
чески светогледи и религиозни представи, то се загубва 
и в областта на случайното. Основното определение е 
само това, че скулптурата и архитектурата се смесват, 
макар че строителното изкуство остава преобладаващо.

а. Фалосовите колони

По-рано, когато говорихме за символичната худо
жествена форма, вече споменахме, че в Изтока много 
пъти се е изтъквала и почитала общата жизнена сила на 
природата, не духовността и силата на съзнанието, а 
продуктивната сила на зачатието. Този култ бил всеобщ 
особено в Индия, той проникнал също във Фригия и 
Сирия под образа на великата богиня оплодителка -  
представа, която възприели дори гърците. А по-точно 
възгледът за общата продуктивна природна сила бил 
представен и обявен за свещен в образа на животинските 
полови органи, фалос и лингам. Този култ се раз
пространил главно в Индия, но, както разказва Херодот 
(2 книга, 48 глава), не му били чужди и египтяните. 
Нещо подобно се среща поне при Дионисиевите праз
ненства; „но вместо фалосите“, казва Херодот, „те изми
слили други образи, дълги един лакът и снабдени с конец 
за дърпане, които жените носят със себе си, така че 
срамният член, който не е много по-малък от останалото 
тяло, винаги се вдига.“ Гърците също приели подобен 
култ и Херодот съобщава изрично (49 глава), че Меламп, 
който се запознал с египетското жертвено празненство в 
чест на Дионисий, въвел фалоса, който се разнася в чест 
на бога. Но главно в Индия произлезли от този вид 
почитане на силата на зачатието във формата на полови 
органи също така строителни произведения в този образ 
и с това значение; колосални колоноподобни творения, 
масивно издигнати от камък като кули, долу по-широки, 
отколкото горе. Отначало те били цел, предмети на почит 
сами за себе си, и едва по-късно започнали да правят в 
тях отвори и вдлъбнатини и да слагат вътре изображения 
на богове, което се запазило още в гръцките херми,
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преносими къщички-храмове. Но изходна точка в Индия 
съставляват неиздълбаните фалосови колони, които се 
разделили едва по-късно във вид на черупка и ядка и 
станали пагоди. Защото истински индийските пагоди, 
които трябва да различаваме съществено от по-късните 
мохамедански и други подражания, в своята конструкция 
не изхождат от формата на къща, а са тесни и високи и 
имат първата си основна форма от споменатите 
колоноподобни постройки. Същото значение и същата 
форма отново се срещат и в разширения от представата 
възглед за планината Меру, която е представена като 
бутало в млечното море, от което се поражда светът. За 
подобни колони споменава и Херодот; отчасти във 
форма на мъжки член, отчасти с женската срамна част. 
Той приписва тяхното издигане на Сезострис (2 книга, 
162 глава), който при своите военни походи ги издигал 
навсякъде, у всички народи, които побеждавал. Но по 
времето на Херодот повечето от тези колони вече не 
съществували; той ги видял с очите си (106 глава) само в 
Сирия. Обаче това, че отрежда всички тях на Сезострис, 
несъмнено има своето основание само в традицията, 
която следва той; освен това той ги обяснява съвсем в 
гръцки смисъл, като превръща природното значение в 
значение, което се отнася до нравствената страна, и 
затова разказва: „Където Сезострис се сблъсквал по 
време на военния си поход с народи, които били храбри 
в борбата, той издигал на тяхна земя колони с надписи, 
които показвали неговото име и името на страната му и 
това, че той покорил тези народи. Напротив, където 
побеждавал без съпротива, той нареждал да издълбаят 
върху колоните освен този надпис още и женски срамен 
орган, за да извести, че тези народи били страхливи в 
борбата.“

Ь. Обелиски, Мемнояи, Сфинксове

Подобни произведения, които стоят между архи
тектурата и скулптурата, се намират, по-нататък, главно 
в Египет. Тук спадат например обелиските, които на
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истина не заимстват своята форма от органично живата 
природа, от растения, животни или от човешки образ, а 
имат съвсем правилна форма, но също така още не с цел 
да служат за къщи или храмове, а стоят самостоятелно 
пред нас, свободни, сами за себе си, и имат символично
то значение на слънчеви лъчи. „Митра“, казва Кройцер 
(Symbolik und Mythologie der alten Völker... a.a.O., Band 1, 
S. 469), „медиец или персиец, управлява в слънчевия 
град на Египет (в Он-Хелиополис) и там един сън му 
внушава да построи обелиски, така да се каже, слънчеви 
лъчи в камък, и да издълбае в тях букви, които се 
наричат египетски.“ Вече Плиний сочи това значение на 
обелиските (Naturalis historia3, 36 книга, 14 глава, и 37 
книга, 8 глава). Те били посветени на божеството на 
Слънцето, чиито лъчи трябвало да уловят и същевре
менно да ги изобразят. Също и в персийски скулптурни 
произведения се срещат огнени лъчи, които възлизат 
нагоре и водят началото си от колони (Creuzer, Symbolik 
und Mythologie der alten Völker..., a.a.O., Band 1, S.778).

Веднага след обелиските трябва да споменем главно 
за Мемноните. Големите статуи на Мемнон до Тива, ед
ната от които Страбон видял още съвсем запазена и от 
един единствен камък, докато другата, която звучала при 
изгрева на Слънцето, била обезобразена вече по негово 
време, имали човешки образ. Това били две колосални 
седящи човешки фигури, които поради своята грандиоз- 
ност и масивност били повече неорганични и архитек- 
тонични, отколкото скулптурни, както и колоните на 
Мемнон се срещат в редици и вследствие на това, че 
имат значимост само в такъв еднакъв ред и еднаква го
лемина, съвсем отстъпват от целта на скулптурата в 
посока към тази на строителното изкуство. Хирт (Die 
Geschichte der Baukunst bei den Alten, 3 Bände, Berlin 
1821-1827, Band 1, S. 694) тълкува колосалната звучаща 
статуя, за която Павзаний казва, че египтяните я смятали 
за портрет на Фаменоф, като посветена не на някое бо
жество, а по-скоро на някой монарх, на когото тук, както 
на Осимандий и други, бил издигнат паметник. Но тези 
величави скулптурни произведения навярно трябва да
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дават по-определена или по-неопределена представа за 
нещо общо. Египтяните и етиопците почитали Мемнон, 
сина на зората, и му принасяли жертви, когато Слънцето 
изпраща първите си лъчи, благодарение на което изобра
жението поздравявало с гласа си онези, които се молели. 
По такъв начин като звучащо и издаващо глас то е важно 
и интересно не само по своя облик -  напротив, чрез 
своето битие то е живо, значително, даващо откровение, 
макар и същевременно само символично загатващо.

Същото, което важи за колосалните статуи на 
Мемнон, важи и за Сфинксовете, които вече разгледах 
по-рано с оглед на тяхното символично значение. 
Сфинксовете се срещат в Египет не само в необикновена 
многочисленост, но и в най-изумителна големина. Един 
от най-прочутите Сфинксове е онзи, който се намира 
близо до групата пирамиди край Кайро. Дължината му 
възлиза на 148, височината му от ноктите до главата -  на 
65, проточените напред крака от гърдите до върха на 
ноктите -  на 57, а височината на ноктите -  на 8 стъпки. 
Но тази огромна маса не е най-напред издялана и после 
пренесена на мястото, което и досега заема -  напротив, 
когато разкопали до основата ù, намерили, че почвата се 
състои от варовик, така че се оказало, че цялото огромно 
произведение било издялано от скала, от която то състав
лява само част. Това огромно произведение наистина се 
доближава повече до същинската скулптура в нейния 
най-колосален мащаб; обаче Сфинксовете се поставяли 
също така един до друг в редици, за да образуват кори
дори, вследствие на което веднага получават напълно 
архитектоничен характер.

с. Египетски храмови постройки

Но такива самостоятелни образувания не остават 
изобщо само изолирани, а се размножават във вид на 
големи храмовидни постройки, лабиринти, подземни 
издълбавания, и се използват масово, обграждат се със 
стени и т.н.
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А що се отнася, първо, до египетските храмове- 
дворове, главният характер на тази велика архитектура, с 
която се запознахме по-отблизо, в последно време главно 
благодарение на французите, се състои в това, че ней
ните произведения са открити конструкции без покрив, 
врати, коридори между стени, предимно между колонни 
зали и цели гори от колони -  произведения с най-голям 
обем и вътрешна многостранност, които въздействат са
мостоятелно, сами за себе си, без да служат за обител и 
обкръжение на един бог или на молещата се общност, 
които изумяват представата чрез колосалността на свои
те размери и маси толкова много, колкото отделните фор
ми и образи привличат сами за себе си целия интерес, 
тъй като са издигнати като символи за безусловно общи 
знания или също така застават на мястото на книгите, 
доколкото изявяват значенията не чрез начина на изоб
разяването им, а чрез надписи, скулптурни произведе
ния, издялани в плоскостите. От една страна, тези коло
сални постройки могат да се нарекат сбирки от скулп
турни изображения, но те се срещат повече в такъв брой 
и в такова повторение на един и същ образ, че стават 
редици, и тъкмо само в тази редица и в този ред полу
чават своето по този начин архитектонично определение, 
което обаче тогава отново е цел само за себе си и 
функцията му не се свежда до това, да носи антаблемани 
и покривни конструкции.

По-големите конструкции от този вид започвали с 
павиран път, сто стъпки широк -  какго разказва Страбон 
-  и три до четири пъти по сто стъпки дълъг. От всяка 
страна на този път (δρόμος) стояли сфинксове, в редици 
от петдесет до сто, високи от двадесет до тридесет стъп
ки. После следва величествена разкошна врата (πρόπυ- 
λον), горе по-тясна, отколкото долу, с пилони, стълбове с 
колосална маса, десет до двадесет пъти по-високи от 
височината на човек; отчасти свободна и самостоятелна, 
отчасти в зидове, разкошни стени, които също така сво
бодно се издигат косо нагоре, при което долу са по-ши
роки, отколкото горе, и стигат до височина от петдесет- 
шестдесет стъпки, без да стоят във връзка с напречни
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зидове, да носят греди и по такъв начин да образуват 
къща. Напротив, за разлика от отвесните зидове, които 
напомнят повече за предназначението да носят, те 
показват, че принадлежат към самостоятелната архитек
тура. В някои случаи към такива зидове се присъе
диняват Мемнони, които също образуват коридори и са 
изцяло покрити с йероглифи или огромни каменни кар
тини, така че изглеждали на французите, които ги видели 
в последно време, като щампована басма. Те могат да се 
разглеждат както листове на книга, които чрез това 
пространствено ограничаване, подобно на камбанни зву
ци, възбуждат неопределено духа и душата към учуд
ване, размисъл и мислене. Вратите следват многократно 
една след друга и се редуват с редици от сфинксове; или 
едно открито място, обградено от общия зид, се разкрива 
с колонади до тези зидове. После идва покрито място, 
което не служи за жилище, а е гора от колони, чиито ко
лони носят не свод, а каменни плочи. След тези кори
дори от сфинксове, редици от колони, стени, осеяни с 
йероглифи, след една пристройка с криле, пред които се 
намират издигнати обелиски и лежат лъвове, или също 
така пак най-напред след преддверия или обкръжен с по- 
тесни коридори, се присъединява към цялото същин
ският храм, светилището (σηχός), според Страбон с 
умерена големина, което имало в себе си или изобра
жение на бога, или само животински образ. Тази обител 
за божеството била в някои случаи монолит, както 
например Херодот (2 книга, 155 глава) разказва за храма 
край Буто, че и на височина, и на дължина бил изработен 
от един къс, който при еднакви стени имал навсякъде 
размер четиридесет лакътя, а също върху него лежал 
отново като завършващ покрив камък с корниз, широк 
четири лакътя. Но изобщо светилищата са така малки, че 
в тях няма място за една общност; а за храма е необ
ходима общност, иначе той е само кутия, съкровищница, 
място за съхраняване на свещени изображения и т.н.

По този начин такива постройки с редици от изоб
ражения на животни, Мемнони, огромни врати, зидове, 
кололади с най-изумителни размери, ту по-широки, ту
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по-тесни, с отделни обелиски и т.н. продължават с часо
ве, през които трябва да бродим между така велики, до
стойни за възхищение човешки произведения, които 
имат отчасти само по-специална цел в различните актове 
на култа, за да се оставим да ни се каже и открие от тези 
натрупани каменни маси кое е божественото. Защото, 
по-точно, в тези постройки са вплетени изобщо съще
временно символични значения, така че броят на сфинк
совете, Мемноните, мястото на колоните и коридорите се 
отнасят до дните на годината, до дванадесетте небесни 
знака, до седемте планети, до големите периоди на дви
жението на Луната и т.н. От една страна, тук скулптурата 
още не се е изтръгнала от архитектурата, а, от друга 
страна, същински архитектоничното, мерките, разстоя
нията, броят на колоните, зидовете, стъпалата и т.н. 
отново се третират така, че тези отношения не намират 
същинската си цел вътре в самите себе си, в своята си
метрия, евритмия и красота, а се определят символично. 
По такъв начин това строителство и творчество се оказва 
цел за себе си, така че самото то е култ, за който се 
обединяват народ и цар. Много произведения, каквито са 
каналите, Меридовото езеро, изобщо водните строежи, 
се отнасяли наистина до земеделието и до разливанията 
на Нил. Така например, както съобщава Херодот (2 кни
га, 108 глава), Сезострис наредил да се прокарат канали 
в цялата страна, в която досега пренасяли вода за пиене 
с коне и коли, и по този начин направил последните 
безполезни. Но главни произведения останали онези ре
лигиозни постройки, които египтяните възвисявали ин
стинктивно, както пчелите строят своите килийки. 
Тяхната собственост била урегулирана, останалите от
ношения също, почвата била безкрайно плодородна и не 
се нуждаела от мъчителна обработка, така че трудът се 
състоял почти само в сеитба и жетва. Други интереси и 
дейности, каквито извършват други народи, се срещат 
малко; освен разказите на жреците за начинанията на 
Сезострис по море, не се срещат сведения за морски пъ- 
тувания; египтяните останали изобщо ограничени върху 
това строене и конструиране в собствената си страна. Но
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самостоятелната символична архитектура дава главния 
тип на техните най-величествени произведения, тъй като 
тук още не е схванало самото себе си и не е направило 
себе си обект и продукт на своята свободна дейност чо
вешкото вътрешно преживяване, духовното в своите це
ли, в своите външни форми. Самосъзнанието още не е 
узряло да даде плод, то още не е изградено само за себе 
си, а е стремящо се, търсещо, копнеещо, предчувстващо, 
продуциращо все по-нататък и по-нататък, без да намери 
абсолютно удовлетворение и затова без да спре. Защото 
изграденият в себе си дух намира удовлетворение едва в 
образа, който е адекватен на духа, и се ограничава в 
своето създаване. Символичното художествено произ
ведение, напротив, остава повече или по-малко безгра
нично.

А към тези творения на египетското строително 
изкуство принадлежат и така наречените лабиринти, 
дворове с колонади, наоколо им пътища между стени, 
загадъчно преплетени, безредно накръстосани, но не за
ради глупавата задача да се намери изходът, а заради 
едно със смисъл странстване между символични загадки. 
Защото, както вече загатнах по-рано, тези пътища тряб
вало да възпроизвеждат в своя ход и правят достъпен за 
представата хода на небесните тела. Те са построени от
части над земята, отчасти под нея, и освен с коридорите 
са снабдени и с огромни стаи и зали, чиито стени са 
покрити със символи. Най-големият лабиринт, който Хе- 
родот видял с очите си, бил недалеч от Меридовото 
езеро. Той казва (2 книга, 148 глава), че го намерил за по- 
голям, отколкото може да се опише с думи, и че превъз
хождал дори пирамидите. Той приписва построяването 
му на дванадесетте царе и го описва по следния начин. 
Цялата сграда, опасана от една и съща стена, се състояла 
от два етажа, един под земята и един над нея. Двата 
заедно съдържали три хиляди стаи, а всеки от тях по 
хиляда и петстотин. Горният етаж -  на Херодот позво
лили да разгледа само него -  бил разделен на дванадесет 
лежащи един до друг двора, с противостоящи врати, 
шест от които гледали на север, и шест на юг, а всеки
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двор бил ограден с колонада от бял, прецизно издялан 
камък. От дворовете, казва по-нататък Херодот, се отива 
в стаите, от стаите в залите, от залите в други про
странства, от стаите в дворовете. Хирт (Die Geschichte 
der Baukunst bei den Alten a.a.O., Band 1, S. 75) мисли, че 
Херодот е направил последното указание само за да 
определи по-точно, че стаите били разположени най- 
близо до дворните пространства. Херодот казва за лаби- 
ринтните коридори, че многото коридори през покритите 
пространства и многообразните завои между дворовете 
го изпълнили с хилядократно възхищение. Плиний 
{Naturalis historia, 36 книга, 19 глава) ги описва като 
тъмни, уморителни за чужденеца със своите криволи- 
чения, а при откриването на вратите в тях се получавало 
бучене, подобно на гръмотевица, и от Страбон,, който 
като очевидец е толкова важен, колкото и Херодот, също 
така става ясно, че лъжливите пътища обикаляли около 
дворните пространства. Такива лабиринти строили пре
димно египтяните, но като подражание на египетския, 
подобен лабиринт се намира и на Крит, макар и по- 
малък, а също в Морея и Малта.

Но тъй като това строително изкуство, от една 
страна, чрез стаите и залите вече се стреми към къщо- 
подобното, докато, от друга страна, според указанието на 
Херодот, подземната част на лабиринта, в която не му 
позволили да влезе, имала предназначението да служи за 
гробища на строителите, както и на свещените кроко
дили, така че тук единствено загадъчните криволичения 
съставляват същински самостоятелно символичното, в 
тези произведения можем да намерим прехода към фор
мата на символичната архитектура, която вече от само 
себе си започва да се доближава до класичното 
строително изкуство.
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3. Преход от самостоятелната 
към кпасичната архитектура

Колкото и изумителни да са току-що разгледаните 
постройки, все пак не веднъж общата за източните на
роди подземна архитектура на индийците и египтяните 
ще трябва да ни се стори още по-колосална и достойна за 
възхищение. Всичко велико и величествено, което нами
раме в това отношение над земята, не може да се сравни 
с онова, което е налице под земята в Индия и Салсет, 
срещу Бомбай, и в Елора, в Горен Египет и Нубия. В тези 
достойни за възхищение издълбавания се проявява най- 
напред по-близката нужда от обкръжение. -  Това, че хо
рата потърсили убежище в пещери, че живеели в тях, че 
цели народности не са имали друго жилище, се дължи на 
изпитването на нужда. Такива кухини имало в планините 
на юдейската земя, където в много етажи имали място за 
живеене хиляди хора. Така и в Харц при Гослар в Рамел- 
сберг още имаше стаи, в които хората се укривали и 
опазвали покъщнината си.

а. Подземни индийски и египетски постройки

Но от съвсем друго естество са приведените индий
ски и египетски подземни архитектурни произведения. 
Те служели отчасти като места за събиране, като под
земни катедрали, и са постройки, които си поставят за 
цел да предизвикат религиозен екстаз и съсредоточение 
на духа, с устройства, загатвания от символично 
естество, колонади, сфинксове, Мемнони, слонове, коло
сални идоли, които, изсечени в скалата, се оставяли така 
сраснали с безформеното цяло на камъка, както колоните 
в кухините се оставяли без надписи. Отпред, в скалната 
стена, тези постройки били в някои случаи съвсем отво
рени, други били отчасти съвсем тъмни и се осветлявали 
само с факли, а отчасти отворени отгоре.

По отношение на постройките над земята подобен 
вид издълбавания изглеждат по-първоначални, така че 
колосалните устройства над земната повърхност могат
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да се смятат само за подражание и за надземни раз- 
цъфтявания от подземното. Защото там не се е строило 
положително, а само се е отнемало отрицателно. Да про
никваме в земята, да се вдълбаваме в нея е по-ес- 
тествено, отколкото да изкопаваме навън, най-напред да 
търсим материала, да го струпваме заедно и да го фор
мираме. В това отношение можем да си представим 
пещерата като по-рано възникваща, отколкото колибата. 
Пещерите са разширяване вместо ограничаване или раз
ширяване, което става ограничаване и обкръжаване, при 
което затварянето вече е налице. Затова подземното 
строителство започва повече от наличното и доколкото 
оставя главната маса такава, каквато е, то още не се 
издига така свободно, както формирането над земята. Но 
за нас тези постройки, колкото и да са от символично 
естество, вече принадлежат към една по-нататъшна сте
пен, тъй като вече не стоят така самостоятелно симво
лично пред нас, а вече имат за цел да обкръжават, имат 
стени, покриви, в които са изложени предимно симво
личните изображения като такива. Тук храмоподобното, 
къщоподобното в гръцкия и новия смисъл се показва в 
най-естествената си форма.

Тук трябва да причислим, по-нататък, пещерите на 
Митра, макар че се намират на съвсем друго място. 
Почитането и култът на Митра води началото си от Пер
сия, но подобен култ е бил разпространен и в Римската 
империя. Например в музея в Париж има много прочут 
барелеф, който изобразява младеж, както забива меч във 
врата на бик; той бил намерен в Капитолия в една дълбо
ка пещера под храма на Юпитер. В тези пещери на Мит
ра също има сводове, коридори, които, както изглежда, 
са предназначени да загатнат символично, от една стра
на, хода на звездите, а, от друга страна, и (както още 
виждаме това и до ден днешен в масонските ложи, къ- 
дето човек бива воден в много коридори, трябва да гледа 
представления и т.н.) пътищата, които трябва да измине 
душата в своето очистване, макар че това значение е 
изразено несъмнено повече в скулптури и в други из
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делия, отколкото така, че архитектурата да съставлява 
главното нещо.

В подобно отношение можем да споменем още и за 
римските катакомби, в основата на които първоначално 
сигурно е лежало съвсем по-друго понятие, отколкото 
това, да служат за водопроводи, гробища или клоаки.

Ь. Обиталища на мъртвите, пирамиди

Второ, по-определен преход от самостоятелната към 
служещата архитектура можем да търсим в архитектур
ните произведения, които като обиталища на мъртвите 
били отчасти изкопани в земята, а отчасти иззидани над 
нея.

Особено у египтяните подземното и надземното 
строителство се свързва с царството на мъртвите, както 
и изобщо в Египет се внедрява и среща за пръв път 
царството на невидимото. Индиецът изгаря своите 
мъртви или в противен случай не прави нищо с остан
ките им и ги оставя да изгният в земята; според индий
ския възглед хората са или стават бог или богове, все 
едно как ще поискаме да кажем, и по такъв начин при 
него не се стига до това строго различаване на живите от 
мъртвите като мъртви. Затова, когато не дължат произ
хода си на мохамеданството, индийските постройки не 
са жилища за мъртви и изобщо изглежда, че раз
гледаните удивителни издълбавания принадлежат на по- 
раншен период. Но у египтяните противоположността на 
живото и мъртвото изпъква мощно напред; духовното 
започва да се отделя от недуховното. Тук започва да въз
никва вярата във възкресението на конкретния индиви
дуален дух. Затова мъртвите се фиксират като нещо ин
дивидуално и по този начин се затвърдяват и запазват 
против представата за изтичането отвъд, в природното, в 
общото разсейване, размиване и разлагане. Единич
ността е принципът на самостоятелната представа за 
духовното, тъй като духът може да съществува само като 
индивид, като личност. Затова трябва да смятаме това 
почитане и запазване на мъртвите за пръв важен момент
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за съществуването на духовната индивидуалност, тъй 
като тук единичността се явява запазена, вместо да се 
откажат от нея, тъй като поне тялото се цени и почита 
като тази природна непосредствена индивидуалност. 
Както вече споменах по-рано, Херодот съобщава, че 
египтяните били първите, които казали, че душите на 
хората са безсмъртни, и колкото и да е несъвършено тук 
придържането кум духовната индивидуалност, докол- 
кото умрелият в продължение на три хиляди години 
трябва да измине целия кръг на животните, които живеят 
на сушата, във водата и във въздуха, и едва тогава отново 
да се пресели в човешко тяло, все пак в тази представа и 
в балсамирането на тялото се съдържа фиксиране на 
телесната индивидуалност и на битието за себе си, което 
се отделило от тялото.

По такъв начин и в строителното изкуство е важно 
това, че тук сякаш се извършва отделянето на духовното 
като вътрешно значение, което се изобразява само за 
себе си, докато телесната обвивка е разположена наоколо 
като чисто архитектенично обкръжение. Вследствие на 
това египетските обиталища на мъртвите съставляват в 
този смисъл най-раншните храмове; същественото, цен
търът на почитането е един субект, един индивидуален 
предмет, който изглежда значителен сам за себе си и 
изразява самия себе си, различен от своето обиталище, 
което по такъв начин се конструира като чисто спома
гателна обвивка. И при това човекът, за чиито нужди се 
построява къща или дворец, не е действителен човек, 
напротив, съществата, около които се затварят неизме
рими постройки, са мъртъвци -  царе, свещени животни, 
-  които не се нуждаят от нищо.

Както земеделието фиксира номадското скитни
чество до собствеността на твърдо установени местопре- 
бивавания, така гробовете, надгробните паметници и 
култът на мъртвите изобщо обединяват хората и дават и 
на онези, които иначе не притежават огнище, очертана с 
граници собственост, сборно място, свещени места, кои
то те защищават и не искат да се оставят да бъдат откъс
нати от тях. Така например, както разказва Херодот (2
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книга, 126 и 127 глава), скитите, този чергарски народ, 
отстъпвали навсякъде пред Дарий, и когато Дарий 
изпратил на техния цар известие, че ако царят се смята за 
достатъчно силен да окаже съпротива, да се разположи с 
войските си за бой, а ако не, да признае Дарий за свой 
господар, Идантирз отговорил, че те нямат градове и ни
ви и няма какво да отбраняват, тъй като Дарий не може 
да им опустоши нищо, но че имат гробовете на бащите 
си, и ако той иска бой, нека се доближи до тях и се осме
ли да ги потъпче, и да види дали ще се бият за гробовете 
или не.

Но най-древните грандиозни надгробни паметници 
намираме в Египет като пирамиди. Онова, което може да 
ни възхити най-напред при гледката на тези изумителни 
постройки, е тяхната неизмерима големина, която 
веднага води до рефлексията върху продължителността 
на времето и върху многообразието, количеството и из
дръжливостта на човешките сили, които са били необ
ходими, за да се завършат такива колосални строежи. От 
страна на своята форма, напротив, иначе те не предлагат 
нищо, което би могло да прикове вниманието; човек мо
же да обозре цялото и да го затвърди в паметта си за 
няколко минути. А и при тази простота и правилност на 
формата дълго се е спорило относно целта има. Наисти
на вече древните автори, например Херодот и Страбон, 
сочат целта, за която са служили пирамидите в действи
телност, но както древни, така и нови пътешественици и 
писатели са измислили много баснословни и несъстоя
телни неща. Арабите търсили насилствено вход, като се 
надявали да намерят съкровища във вътрешността на 
пирамидата; но с тези разбивания, вместо да постигнат 
целта си, те само разрушили твърде много, без да стиг
нат до действителните коридори и стаи. Новите евро
пейци, между които се отличиха особено Белцони, учен 
от Рим, а после генуезецът Кавилиа, най-после успяха да 
изучат по-точно вътрешността на пирамидите. Белцони 
откри царския гроб в пирамидата на Хефрен. Входовете 
в пирамидите били най-здраво затворени с четвъртито 
одялани камъни и, изглежда, още при построяването
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египтяните се стремели да устроят всичко така, че вхо
дът, макар и да е бил известен, все пак да може отново да 
се намери и да се отвори само с голям труд. Това доказва, 
че пирамидите трябвало да останат затворени и да не се 
употребяват отново. А във вътрешността им били наме
рени стаи, коридори, които могат да се изтълкуват като 
пътищата, които изминава душата след смъртта при 
своето превръщане и при своята смяна на формите, 
големи зали, канали под земята, ту спускащи се, ту 
изкачващи се. По този начин например царският гроб, 
открит от Белцони, който е изсечен в скалите, се про
стира на разстояние, за изминаването на което е необхо
дим един час; в главната зала стоял саркофаг от гранит, 
спуснат на пода, но в него намерили само останки от 
костите на мумифицирано животно, вероятно апис. Но 
цялото без съмнение показвало, че има за цел да служи 
за обиталище на мъртвец. -  Пирамидите са различни по 
възраст, големина и форма. Най-древните, изглежда, са 
повече само пирамидално натрупани един върху друг 
камъни; по-късните са правилно изградени; някои от тях 
са малко сплеснати отгоре, други завършват съвсем зао
стрено; в трети пък има отстъпи, които според описа
нието на Хеопсовата пирамида, направено от Херодот (2 
книга, 125 глава), могат да се обяснят, като се изхожда от 
начина, по който подхождали египтяните при построя
ването, така че Хирт причислява и тази пирамида към 
незавършените (Die Geschichte der Baukunst bei den 
Alten, a.a.O., Band 1, S.55). Според по-нови френски съ
общения в по-древните пирамиди стаите и коридорите са 
по-преплетени, а в по-късните са по-прости, но изцяло 
покрити с йероглифи, така че пълното им преписване би 
продължило много години.

По този начин пирамидите, както са изумителни 
сами за себе си, стават все пак само прости кристали, 
черупки, които обхващат в себе си една ядка, един 
покоен дух, и служат за запазването на неговата трайна 
телесност и форма. Затова цялото значение се съдържа в 
този покоен мъртвец, който се изобразява сам за себе си, 
а архитектурата, която досега имаше своето значение
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самостоятелно в самата себе си като архитектура, сега се 
отделя и в това отделяне става служеща, докато скулпту
рата получава задачата да изобрази същинското вътреш
но съдържание, макар че отначало индивидуалното 
образувание още се запазва в собствения му непосред
ствен природен облик като мумия. Ето защо, ако раз
гледаме египетското строително изкуство в цялост, ще 
намерим, от една страна, самостоятелните символични 
постройки; обаче, от друга страна, особено във всичко, 
което се отнася до надгробни паметници, вече изпъква 
ясно специалното предназначение на архитектурата да 
бъде само обкръжение. А за тази цел е съществено необ
ходимо архитектурата не само да се вдълбава и да обра
зува пещери, а да се покаже като неорганична природа, 
построена от човешки ръце там, където хората се 
нуждаели от нея заради нейната цел.

Други народи също са издигали такива паметници 
на мъртвите, свещени постройки като местообитания на 
мъртъв труп, над който се издигат те. Например надгроб
ният паметник на Мавзол в Кария, по-късно надгробният 
паметник на Xàдpиaн, сегашният Замък на ангела в Рим, 
дворец, който има грижливо изработена структура за 
един мъртвец, били прочути произведения вече в древ
ността. Според описанието на У ден {Museum der Alter
tumswissenschaft, hrsg. von Karl Philipp Buttman und 
Friedrich August Wolf, Band 1, Berlin 1807, S.5365) тук 
принадлежат още и един род паметници на мъртвите, 
които в своето устройство и в околната си обстановка 
подражавали в по-малки отношения на храмовете, по
светени на боговете. Един такъв храм имал градина, 
беседки, кладенец, лозе, а освен това параклиси, в които 
били издигнати портретните статуи в образи на богове. 
Такива паметници на умрелите със статуи на богове в 
образа на Аполон, Венера, Минерва се изграждали осо
бено по времето на императорите. По същото време тези 
фигури, както и цялото строително произведение, полу
чили благодарение на това значението на апотеоз и храм 
на умрелия, както и у египтяните балсамирането, ембле
мата и саркофагът показват, че мъртвият става Озирис.
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Но, колкото грандиозни, толкова и най-прости по
стройки от този вид са египетските пирамиди. Тук се 
появява линията, която е своеобразна и съществена за 
строителното изкуство, а именно правата линия и изоб
що правилността и абстрактността на формите. Защото 
архитектурата като чисто обкръжение и неорганична, а 
не индивидуално и живо одушевена в самата себе си от 
вътрешно присъщия ù дух природа, може да има образа 
само като външен на самата нея; но външната форма не е 
органична, а е абстрактна и разсъдъчна. Но, колкото и 
много пирамидата да започва да получава вече предна
значението на къща, все пак при нея правоъгълното още 
не е изцяло господстващо, както при същинската къща, а 
тя има още предназначение сама за себе си, което не 
служи на чистата целесъобразност, и затова тя се стес
нява постепенно в самата себе си непосредствено от 
основата до върха.

с. Преход към служещото строително изкуство

Оттук можем да извършим прехода от самостоятел
ното към същинското, служещото строително изкуство.

За последното могат да се посочат две изходни 
точки, едната от тях е символичната архитектура, дру
гата е нуждата и подчинената на нея целесъобразност. 
При символичните изображения, както ги разгледахме 
по-преди, архитектоничната целесъобразност има вто
ростепенно значение и е само външен ред. Онова, което 
съставлява противоположната крайност в сравнение с 
тях, е къщата, както я изисква най-непосредствената 
нужда; дървени колони или отвесно изправени стени с 
греди, наредени върху тях под прав ъгъл, и покрив. Това, 
че нуждата от тази същинска целесъобразност се явява 
от само себе си, не е въпрос; но разликата, дали същин
ската архитектура, както ще я разгледаме веднага като 
класично строително изкуство, започва само от нуждата 
или трябва да се изведе от споменатите самостоятелни 
символични произведения, които ни отведоха чрез
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самите себе си до служещите постройки, дава съ
ществената точка по въпроса.

а. Нуждата създава такива форми в архитектурата, 
които са изцяло само целесъобразни и принадлежат на 
разсъдъка: праволинейното, правоъгълното, равнин- 
ностга на плоскостите. Защото в служещата архитектура 
това, което съставлява същинската цел, е налице само за 
себе си като статуя или по-точно като човешки инди
види, които вече не преследват удовлетворяването на 
физически нужди, а са събрани като община, като народ 
в името на общи религиозни или политически цели. Най- 
близката нужда е особено тази, да се формира изобщо 
обкръжение за образа, за статуята на боговете, или за из
образения сам за себе си и налично присъстващ светия. 
Например Мемноните, сфинксовете и т.н стоят на от
крити места или в някоя горичка, във външната природна 
обстановка. Но такива изображения, а още повече чо
вешките фигури на боговете са заимствани от една по- 
друга област, отколкото тази на непосредствената при
рода; те принадлежат на царството на представата и са 
извикани на живот чрез човешка художествена дейност. 
Затова за тях не е достатъчна чисто природната обста
новка -  напротив, те се нуждаят за своята външност от 
почва и обкръжение, които имат същия произход, т.е. 
които също така са произлезли от представата и са изоб
разени навън чрез художествено творчество. Боговете 
намират своя адекватен елемент едва в обстановка, която 
произлиза от изкуството. Но тогава тази външна страна 
тук няма своята цел вътре в самата себе си, а служи на 
друга цел като на своя съществена цел и по този начин 
попада в плен на целесъобразността.

Ако обаче тези форми, които отначало само служат 
на целта, трябва да се издигнат до красотата, те не бива 
да останат при първата си абстрактност, а освен към 
симетрията и евритмията трябва да се насочат и към 
органичното, конкретното, завършеното и многообраз
ното в самото себе си. Вследствие на това тогава сякаш 
се появява рефлексията върху разлики и определения, 
както и изричното изтъкване и формиране на страни,
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което е съвсем излишно за чистата целесъобразност. 
Гредата например, от една страна, отива праволинейно 
напред, но същевременно престава на двата си края; по 
същия начин стълбът, който има предназначение да носи 
греди или покрив, стои върху земята и горе, където 
гредата почива върху него, достига крайната си точка. 
Служещата архитектура изкарва наяве такива разлики и 
ги представя чрез изкуството, докато, напротив, едно 
органично образувание, каквото е растението, човекът, 
наистина също има своето „горе“ и „долу“, но самото то 
още по начало е органично оформено и благодарение на 
това се диференцира във вид на крака и глава или при 
растението -  на корен и корона.

ß. Символичната архитектура, обратно, взема повече 
или по-малко изходната си точка от такива органични 
образувания, както в сфинксовете, Мемноните и т.н., но 
и тя не може да се освободи изцяло от праволинейното и 
правилното при зидовете, вратите, гредите, обелиските и 
т.н. и изобщо, когато иска по един или друг начин да 
изтъкне архитектонично и подреди един до друг въпрос
ните скулптуроподобни колоси, трябва да извика на по
мощ еднаквостта на големината, на разстоянието, пра- 
волинейността на редиците, изобщо реда и правилността 
на същинското строително изкуство. С това тя има в себе 
си двата принципа, чието обединяване се осъществява от 
също така красивата в своята целесъобразност архи
тектура, само че в символичното тези две страни, вместо 
да бъдат формирани в едно, още лежат вън една от друга.

γ. Затова можем да схванем прехода така, че, от една 
страна, самостоятелното до сега строително изкуство 
трябва да видоизмени разсъдъчно формите на органич
ното, като им даде правилност, и да прекрачи отвъд, към 
целесъобразността, докато, обратно, чистата целесъоб
разност на формите трябва да се движи в посока към 
принципа на органичното. Там, където тези два крайни 
термина се срещнат и се обхванат взаимно, в резултат от 
това възниква същински красивата, класичната архи
тектура.
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А това обединение може ясно да се познае сякаш в 
неговото действително възникване в настъпващото пре
образуване на онова, което видяхме вече в досегашната 
архитектура като колона. А именно, за едно обкръжение 
наистина са необходими, от една страна, зидове; но, как- 
то вече показахме по-рано с примери, зидовете могат да 
стоят пред нас и самостоятелно, без да правят обкръже
нието пълно, за което всъщност е необходимо покриване 
отгоре, а не само затваряне на страничните простран
ства. Но един такъв покрив трябва да се носи. Най- 
простото средство за тази цел са колоните, чието съ
ществено и същевременно строго предназначение в това 
отношение се състои в носенето като такова. Затова там, 
където е важно само носенето, зидовете са всъщност 
излишество. Защото носенето е механично отношение и 
спада в областта на тежестта и нейните закони. Ето тук, 
в центъра на тежестта, се концентрира тежестта, теглото 
на едно тяло, и за да може последното да почива хори
зонтално, без да падне, то трябва да се подпре точно в 
този център. Това върши колоната, така че при нея си
лата на носенето изглежда сведена до минимума на 
външните средства. Същото онова, което зидът осъщест
вява с голям разход на средства, се върши от малък брой 
колони, и великата красота на класичната архитектура се 
състои в това, че не издига повече колони, отколкото са 
нужни в действителност за носенето на един товар от 
греди и на онова, което почива върху него. Колони, пред
назначени само за украса, в същинската архитектура не 
принадлежат към истинската красота. Затова и колоната 
не изпълнява призванието си там, където се издига чисто 
сама за себе си. Наистина издигали са и триумфални ко
лони, каквито са прочутите колони на Траян и Наполеон, 
но и последните са сякаш само постамент за статуи, а 
освен това са облечени със скулптурни произведения в 
памет и в чест на героя, чиято статуя са носили.

При колоната е особено забележително как тя в хода 
на архитектоничното развитие трябва най-напред да се 
откъсне от конкретната природна форма, за да получи
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своята по-абстрактна, колкото целесъобразна, толкова и 
красива форма.

αα. Тай като самостоятелната архитектура започва 
от органични образувания, тя може да обхваща човешки 
образи; както например в Египет отчасти още се упо
требяват за колони човешки фигури, например Мемнони. 
Обаче това е чисто излишество, доколкото тяхното пред
назначение не се състои в същинското носене. У гърците 
по един по-друг начин, в по-строгата функция да оставят 
да почиват върху тях товари, се срещат кариатиди, които 
обаче могат да се употребяват само в малки размери. 
Трябва освен това да се смята за злоупотреба с човешкия 
образ притискането му под такова бреме, а по такъв 
начин и кариатидите имат този характер на потиснатост, 
а костюмът им загатва за робството, за което е бреме да 
носи такива товари.

ββ. Затова по-естествена органична форма за стъл
бове и подпори, които трябва да носят нещо, е дървото, 
растението изобщо, стволът, стройното стъбло, което се 
стреми отвесно нагоре. Стволът на дървото вече сам по 
себе си носи неговата корона, сламката носи класа, 
стъблото носи цветето. Египетското строително изкуст
во, което още не се е освободило, за да стигне до абстра- 
ктността на своите замисли, също заимства тези форми 
непосредствено от природата. В това отношение гран
диозното в стила на египетските дворци или храмове, 
колосалността на колонадите, тяхното множество, а след 
това величествените пропорции на цялото са възхи
щавали и удивлявали зрителите от отдавнашни времена. 
Тук виждаме как колоните произлизат в най-голямо мно
гообразие от растителни форми, виждаме как лотосови 
растения и други дървета се изправят нагоре и изпъват, 
за да станат колони. Например в колонадите не всички 
колони имат еднаква форма, а се редуват през една, две 
или три. Дьонон е съпоставил в произведението си за 
египетската експедиция голямо множество такива фор
ми. Цялото още не е разсъдъчно правилна форма, напро
тив, основата има формата на луковица, тя е тръсти- 
коподобно излизане на листа от корена или някакво
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друго сливане на коренови листа по начина, по който се 
наблюдава това при различни растения. А от тази основа 
после се възвисява нагоре стройното стъбло или то се из
дига като колона преплетено, спираловидно, а капителът 
е също така наподобяващо цвете излизане на листа и 
клони от един център. Обаче подражанието не е вярно на 
природата, а растителните форми се развличат архи- 
тектонично, доближават се до кръглото и заобленото, 
разсъдъчното, правилното, праволинейното, така че 
целите тези колони изглеждат сходни на онова, което се 
нарича обикновено арабеска.

γγ. И така, тук е мястото да говорим същевременно 
за арабеската изобщо, защото според своето понятие тя 
спада тъкмо в прехода от една органична форма, упо
требявана в архитектурата, към по-строгата правилност 
на същински архитектоничното. Но, когато строителното 
изкуство стане свободно в своето предназначение, то 
принизява арабескните форми и израстващи от растения 
и преплетени с тях животински и човешки форми или 
преминаващи в растения изображения на животни. Ако 
трябва да запазят известно символично значение, за та
кова може да се смята преходът на различните природни 
царства; без такъв смисъл те са само игри на фантазията 
в съпоставянето, свързването, разклоняването на най- 
различни природни образувания. За такъв архитекто- 
ничен накит, в чието измисляне фантазията може да 
прибягва до най-многообразни гарнитури от всякакъв 
вид, включително до домашни прибори и облекло, издя
лани от дърво, камък и т.н., главното определение и 
основната форма е растенията, листата, цветята, живот
ните да се доближат до разсъдъчното, неорганичното. 
Затова често намираме, че арабеските са станали вкосте- 
нели и не съответстващи на органичното, поради което 
често са ги укорявали и са упреквали изкуството заради 
тяхната употреба, особено живописта, макар че сам 
Рафаел се заел да рисува арабески в големи размери и 
наситени с най-висше очарование, остроумие, много
образие и грация. Разбира се, както по отношение на 
формите на органичното, така и с оглед на законите на
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механиката арабеските са противоестествени, обаче този 
вид противоестественост е не само право на изкуството 
изобщо, но дори и дълг на архитектурата, защото един
ствено чрез нея иначе непригодните за строителното 
изкуство живи форми стават подходящи за истински ар- 
хитектоничния стил и се привеждат в хармония с него. А 
най-близо до това съответствие стои особено расти
телната природа, която се употребява разточително за 
арабески и в Изтока; защото растенията още не са 
чувстващи индивиди, а се предлагат от само себе си за 
архитектонични цели, тъй като образуват покриви и сен
ници, които предпазват от дъжд, слънчева светлина и 
вятър, и изобщо нямат свободните полети на линиите, 
изтръгнали се от закономерността на разсъдъка. Архи- 
тектонично употребени, техните листа, които са били 
вече правилни и преди това, получават още по-голяма 
правилност и стават още по-определено заоблени или 
праволинейни, така че по този начин всичко, което би 
могло да се смята за изопаченост, неестественост и вко- 
стенялост на растителните форми, трябва да се раз
глежда всъщност като адекватно преобразуване в посока 
към същински архитектоничното.

По такъв начин в колоната същинското строително 
изкуство преминава от чисто органичното в разсъдъч- 
ната целесъобразност, а от последната -  в доближаване
то до органичното. Тук беше необходимо да споменем за 
тази двойна изходна точка от същинската нужда и от 
нямащата целесъобразност самостоятелност на архитек
турата, защото истинското е обединение на двата прин
ципа. Красивата колона изхожда от природната форма, 
която после се преобразува в стълб, в правилност и 
разсъдъчност на формата.
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КЛАСИЧНАТА АРХИТЕКТУРА

Когато строителното изкуство получи своето 
собствено, съответстващо на понятието място, то служи 
в своето произведение на една цел и на едно значение, 
които то няма вътре в самото себе си. То става неорга
нична обстановка, подредено и изградено според зако
ните на тежестта цяло, чиито форми се предоставят на 
строго правилното, правото, правоъгълното, кръгообраз
ното, на отношенията на определено число и определен 
брой, на ограничената в самата себе си мярка и на стро
гата закономерност. Неговата красота се състои в самата 
тази целесъобразност, която, макар и да е служеща, осво
бодена от непосредственото смесване с органичното, 
духовното, символичното, съставя все пак затворена в 
себе си целокупност, която оставя единната си цел да 
проблесне ясно през всички нейни форми и в музиката 
на своите пропорции възвисява и формира чисто целе
съобразното, като го довежда до красотата. Но при тази 
степен архитектурата съответства на същинското по
нятие за нея, тъй като сама по себе си тя не е в състояние 
да даде на духовното неговото адекватно налично битие, 
и затова може да преобразува в отблясък на духовното 
само външното и това, в което няма дух.

Нека при разглеждането на това строително из
куство, което е също така и служещо в своята красота, 
тръгнем по следния път:

Първо, трябва да установим по-точно общото по
нятие за това изкуство и неговия характер;

второ, трябва да посочим особените основни опре
деления на архитектоничните форми, произтичащи от
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целта, за която се изгражда класичното художествено 
произведение.

Трето, можем да хвърлим поглед върху конкретната 
действителност, до която се е развила класичната архи
тектура.

Не искам обаче да се впускам в детайли в никое от 
тези отношения, а ще се огранича само върху най-общо
то, което тук е по-просто, отколкото при символичното 
строително изкуство.

1. Общ характер на класичната архитектура 

а . Подчиненост на една определена цел

В съответствие с онова, което вече привеждах много 
пъти, основното понятие на същинското строително из
куство се състои в това, че духовното значение не е 
вложено изключително в самото строително произве
дение, което става по този начин самостоятелен символ 
на вътрешното, а, обратно, това значение е получило 
своето свободно налично битие вече вън от архитек
турата. Това налично битие може да бъде от два вида, а 
именно, в зависимост от това, дали едно друго изкуство, 
което отива по-нататък -  а в същински класичното 
такова изкуство е главно скулптурата, -  изобразява и из
вежда наяве значението само за себе си, или човекът в 
своята непосредствена действителност го съдържа живо 
в себе си и го привежда в действие. Освен това в такъв 
случай тези две страни още могат да се явяват заедно. 
Следователно ако източната архитектура на вавилон- 
ците, индийците, египтяните, от една страна, изобра
зяваше символично във вид на действителни чрез самите 
себе си образувания онова, което се е смятало от тези 
народи за абсолютно и истинно, или, от друга страна, об
кръжаваше онова, което въпреки смъртта се е запазвало 
според външния си природен облик, сега духовното, 
било чрез изкуство, или в непосредствено живо същест
вуване, стои пред нас отделно от строителното произ
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ведение, само за себе си, и архитектурата се поставя в 
служба на това духовно, което съставлява същинското 
значение и определящата цел. По този начин сега тази 
цел става управляващото, което овладява целокупността 
на произведението, определя основната му форма, сякаш 
скелета му, и не позволява нито на материалното ве
щество, нито на фантазията и произвола да се движат 
самостоятелно, сами за себе си, както в символичната 
архитектура, или да излизат отвъд целесъобразността и 
да развиват още излишество от многообразни части и 
форми, както в романтичната.

Ъ. Съответствие на постройката и целта ù

И така, първият въпрос, който може да възникне във 
връзка с едно строително произведение от този вид, е 
въпросът за неговата цел и предназначение, както и за 
обстоятелствата, при които трябва да се издигне то. Да 
направи неговата конструкция съответстваща на тези 
обстоятелства, да вземе под внимание климата, поло
жението, природната обстановка на околния пейзаж, и 
като съблюдава целесъобразно всичките тези точки, да 
създаде едно цяло, което същевременно е свързано в 
свободно единство -  такава е общата задача, в чието 
пълно решение трябва да се прояви усетът и духът на 
художника строител. Предмети на строителното из
куство у гърците били предимно обществените сгради, 
храмове, колонади и зали за почивка и разходка през 
деня, входове, както например прочутият възходящ път 
към Акропола в Атина; частните жилища, напротив, би
ли много прости. У римляните, обратно, изпъква главно 
луксът на частните домове, на вилите; а също така раз
кошът на императорските дворци, обществените бани, 
театри, циркове, амфитеатри, водопроводи, кладенци и 
т.н. Но такива постройки, при които полезността остава 
изцяло преобладаваща и господстваща, могат да дават 
повече или по-малко място на красотата само като укра
са. Затова най-свободната цел в тази сфера е целта на 
религията, храмът-обител като обкръжение на един
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субект, който сам принадлежи на изящното изкуство и се 
представя от скулптурата като статуя на бога.

с. Къщата като основен тип

Но въпреки тези цели същинската архитектура 
изглежда по-свободна, отколкото символичната от пред
ходната степен, която заимства органични форми напра- 
во от природата, нещо повече, по-свободна, отколкото 
скулптурата, която е принудена да възприема човешката 
фигура, каквато я намира пред себе си, и се свързва с нея 
и с нейните дадени общи пропорции, докато класичната 
архитектура измисля своята форма и нейната фигурация 
без пряк образец, като изхожда по отношение на съ
държанието от духовни цели, а по отношение на формата 
от човешкия разсъдък. Но тази по-голяма свобода трябва 
да се приеме относително, защото нейната област остава 
ограничена, и трактовката на класичното строително из
куство поради разсъдъчния характер на неговите форми 
остава изобщо нещо абстрактно и сухо. Фридрих фон 
Шлегел нарече архитектурата замръзнала музика и в 
действителност двете изкуства почиват върху хармония 
на пропорции, които могат да се сведат до числа, и за
това е лесно да се схванат в основните им черти. Както 
казах, онова, което дава главното определение за тези 
основни черти и техните прости, по-сериозни, по вели
чави или по-грациозни и изящни пропорции, е къщата: 
зидове, колони, греди, съчетани в съвсем разсъдъчни 
кристално линейни форми. А какви са пропорциите, това 
не може да се сведе до точни числени определения и 
мерки. Но например продълговатият четириъгълник с 
прави ъгли ни харесва повече, отколкото квадратът, тъй 
като при правоъгълника в еднаквостта има и нееднак- 
вост. Ако едното измерение, широчината, е наполовина 
по-малко в сравнение с другото, с дължината, това дава 
пропорция, която ни харесва; съчетанието на дълго и 
тясно, напротив, не ни харесва. При това същевременно 
и механичните отношения на носенето и на подлежането 
на носене трябва да се запазят в същинската им мярка и
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в същинския им закон; например тежка греда не трябва 
да почива върху тънки, изящни колони, или, обратно, да 
се правят големи приготовления за носене, за да се 
сложи отгоре в края на краищата само нещо съвсем леко. 
Във всичките тези отношения, в пропорцията между ши
рочината и дължината и височината на постройката, 
между височината на колоните и дебелината им, между 
разстоянията и броя на колоните, вида и многообразието 
или простотата на украшенията, големината на многото 
летви, обшивки и т.н. у древните господства една тайн
ствена евритмия, която е измислил предимно правилният 
усет на гърците и от която те наистина се отклоняват в 
отделни случаи, но трябва да запазят изобщо основните 
отношения, за да не излязат вън от рамките на красотата.

2. Особените основни 
определения на архитектонинните форми

а. За строителството с дърво и с камък

По-рано вече споменахме по-рано, че дълго се е спо
рило дали строителството с дърво или строителството с 
камък трябва да се окачестви като изходна точка и дали 
от тази разлика в материала са получили началото си и 
архитектоничните форми. Но за същинското строително 
изкуство, доколкото утвърждава страната на целесъоб
разността и развива основния тип на къщата до висотата 
на красотата, строителството с дърво може да се приехме 
за по-първоначално.

Това стори Хирт, като следваше Витрувий, и затова 
го нападаха много пъти. Ще посоча с няколко думи въз
гледа си по този спорен въпрос. Обикновеният начин на 
разглеждане се състои в това, да се намери абстрактният 
прост закон на едно предпоставено, предварително 
намерено конкретно съдържание. В този смисъл и Хирт 
търси основния модел, сякаш теорията, анатомичния 
скелет на гръцките постройки, и го намира според фор
мата и според свързания с нея материал в къщата и в
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строителството с дърво. И наистина къщата като такава 
се строи главно за жилище, за закрила против буря, 
дъжд, лошо време, животни, хора и изисква цялостно об
кръжение, за да могат по този начин членовете на семей
ството или на по-голяма общност от хора да се съберат 
затворени сами за себе си и да удовлетворяват нуждите 
си и извършват дейностите си в тази затвореност. Къща
та е безусловно целесъобразна конструкция, създадена 
от човека за човешки цели. По такъв начин той се показ
ва в нея зает с много дейности, преследващ много цели, 
и конструкцията се детайлизира до взаимовръзка от 
всякакво механично прилягане и наместване на елемен
тите един в друг, за да се получи устойчивост и здравина 
според условията на тежестта, на нуждата да се даде 
устойчивост на изграденото, да се завърши то, да се 
подпре лежащото и не само да се носи изобщо, а там, 
където почива хоризонтално, да се запази хоризонтално, 
равно, да се свърже онова, което се събира под ъгли и 
чупки и т.н. И наистина, къщата също изисква цялостно 
обкръжение, за която цел са най-подходящи и най-си
гурни зидовете, и от тази страна строителството с камък 
изглежда по-целесъобразна; но стената може да се 
издигне също така добре и от отвесни трупи, наредени 
един до друг, върху които след това почиват греди, които 
същевременно свързват и заздравяват отвесните трупи, 
от които биват подпирани и носени. И най-сетне към тях 
се присъединяват таванът и покривът. Но освен това в 
храма обител главната точка, до която се свежда всичко, 
е не обкръжението, а носенето и подлежането на носене. 
За това механично отнасяне строителството с дърво се 
оказва най-близко и най-природосъобразно. Защото от
весният труп като носещото, което се нуждае същевре
менно от нещо свързващо, последното, напречната 
греда, която тежи върху него, съставляват тук основните 
определения. Но тази разпределеност в себе си и това 
свързване, както целесъобразното взаимосъчетаване на 
тези страни, всъщност принадлежи към строителството с 
дърво, което намира непосредствено в дървото необхо
димия материал за тази цел. Без да се нуждае от продъл
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жителна и трудна обработка, дървото ни се предлага 
еднакво много както за отвесен труп, така и за греда, 
доколкото дървеният материал вече сам за себе си има 
определена форма, състои се от отделни линейни, повече 
или по-малко праволинейни съставки, които могат да се 
съчетават непосредствено както в прави, така и в остри и 
тъпи ъгли и образуват по този начин ъглови стълбове, 
подпори, напречни греди и покрив. Камъкът, напротив, 
още по начало няма така твърдо определена форма, а в 
сравнение с дървото е безформена маса, която трябва 
най-напред да се обработи целесъобразно поотделно, за 
да могат отделните камъни да се нареждат един до друг 
и един върху друг, и да се взаимосъчетават отново. Той 
изисква много операции, преди да получи оформеността 
и пригодността, която дървото има вече само по себе си. 
Освен това, където образуват големи маси, камъните ни 
подканват повече към издълбаване и изобщо, като 
относително безформени още по начало, са способни да 
приемат всякаква форма, благодарение на което се оказ
ват подходящ материал както за символичното, така и за 
романтичното строително изкуство и неговите по-фан- 
тастични форми, докато дървото със своята природна 
форма на праволинейни стволове се оказва непосред
ствено по-пригодно за онази по-строга целесъобразност 
и разсъдъчност, от която изхожда класичната архитек
тура. В това отношение строителството с камък е преоб
ладаващо главно при самостоятелното строително из
куство, макар че и у египтяните, например в техните 
покрити с плочи колонади, се появяват нужди, които 
строителството с дърво е в състояние да удовлетвори по- 
лесно и по-непосредствено. Но, обратно, класичната 
архитектура не остава при строителството с дърво, а, на
против, там, където се възвисява до красотата, тя 
осъществява строителните си произведения в камък, 
обаче така, че, от една страна, в архитектоничните фор
ми все още може да се познае първоначалният принцип 
на строителството с дърво, макар че, от друга страна, се 
присъединяват определения, които не принадлежат към 
строителството с дърво като такова.
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Ъ. Особените форми на храма-обител

А що се отнася до особените главни точки, които се 
съдържат в къщата като основен тип и на храма, най- 
същественото, което трябва да споменем тук, се огра
ничава накратко върху следното.

Ако вземем къщата по-точно в нейното механично 
отношение към самата себе си, според току-що казаното, 
получаваме, от една страна, носещи, архитектонично 
оформени, а, от друга страна, носени маси, но едните и 
другите са свързани така, че да се получи устойчивост и 
здравина. Към това се присъединява, трето, определе
нието на обкръжаването и разграничаването според 
трите измерения -  дължина, широчина и височина. И та
ка една постройка, която като взаимопроникване на раз
лични определения е конкретно цяло, трябва да покаже 
това и в самата себе си. По такъв начин тук възникват 
съществени разлики, които трябва да се проявяват както 
в своето обособяване и специфично развитие, така и в 
своето разсъдъчно взаимосъчетаване.

а. Първото нещо, което получава значение в това 
отношение, е свързано с носенето. Щом стане дума за 
носещи маси, според днешната наша нужда обикновено 
ни идва на ум за стената като най-здравото, най-сигурно
то за носенето. Но, както вече видяхме, стената няма за 
свой единствен принцип носенето като такова, а служи 
всъщност за обкръжаване и свързване и затова съставля
ва преобладаващ хмомент в романтичното строително из
куство. И така, своеобразното на гръцката архитектура 
веднага се състои в това, че тя изобразява това носене ка
то такова и използва за тази цел колоната като основен 
елемент на архитектоничната целесъобразност и красота.

αα. Колоната няма друго предназначение освен да 
носи и, макар че редицата от колони, поставени една до 
друга, в права линия, отбелязва едно разграничаване, все 
пак тя не обкръжава, както здравият зид или стена, а се 
измества изрично от същинската стена и се поставя сво
бодно сама за себе си. Но при тази единствена цел да 
носи е важно преди всичко колоната да получи по отно
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шение на товара, който почива върху нея, външния вид 
на целесъобразността, и затова да не бъде нито много 
силна, нито много слаба, нито да изглежда сплескана, 
нито да се възвисява нагоре така високо и леко, като че 
ли само си играе с товара си.

ßß. Но както се различава колоната, от една страна, 
от обкръжаващия зид и от стената, така се различава тя, 
от друга страна, и от простия отвесен труп. А именно 
отвесният труп е забит непосредствено в земята и също 
така непосредствено престава там, където върху него е 
сложен товар. Вследствие на това неговата определена 
дължина, неговото започване и свършване изглеждат ся
каш само отрицателно ограничаване чрез нещо друго, 
случайна определеност, която не му е присъща сама за 
себе си. Но започването и свършването са определения, 
които се съдържат в самото понятие за носеща колона и 
затова трябва да излязат наяве в самата нея като нейни 
собствени моменти. Това е основанието, поради което 
развитата изящна архитектура отрежда на колоната база 
и капител. При тосканския ред наистина няма база, така 
че следователно колоната израства непосредствено от 
земята; но тогава нейната дължина е нещо случайно за 
окото; човек не знае дали колоната не е била толкова или 
толкова дълбоко забита в земята от тежестта на носената 
маса. За да не изглежда началото ù неопределено и слу
чайно, тя трябва да има умишлено дадена ù стъпка, 
върху която стои и която дава да се познае изрично, че 
нейното начало е начало. По този начин, от една страна, 
изкуството иска да каже: тук започва колоната; от друга 
страна, то иска да направи забележима за окото здра
вината, сигурното стоене на колоната на собственото ù 
място и сякаш да успокои окото в това отношение. На 
същото основание то оставя колоната да свърши с ка
пител, който, както показва същинското предназначение 
на носенето, така и трябва да означава: тук свършва ко
лоната. Тази рефлексия на умишлено сложените начало и 
край дава същинското по-дълбоко основание за базата и 
капитела. Тук е същото, както в музиката с една каден- 
ция, която се нуждае от строго определен завършек, или
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както с книга, която свършва и без пунктум и започва и 
без изтъкване на първата буква, но при която все пак, 
особено в средновековието, слагали в началото големи 
разкрасени букви, а също така украшения в края, за да 
направят обективна представата, че книгата започва и 
свършва. Затова, колкото и много базата и капителът да 
излизат отвъд чистата нужда, все пак не трябва да ги 
смятаме за излишна украса или да искаме да ги изведем 
само от образеца на египетските колони, които още 
копират типа на растителния свят. -  Органичните 
образувания, както ги изобразява скулптурата в живо
тински и човешки образ, имат началото си и края си в 
свободни контури в самите себе си, тъй като самият 
разумен организъм извършва ограничаването на образа 
отвътре навън; архитектурата, напротив, не влага в коло
ната и в нейната форма нищо друго, освен механичното 
предназначение да носи и да отдалечава пространствено 
от земята до точката, в която носеният товар завършва 
колоната. Но изкуството трябва да остави да изпъкнат и 
да оформи и особените страни, които се съдържат в това 
предназначение, тъй като те принадлежат към колоната. 
Затова определената дължина на колоната и нейната 
двойна граница в долния и горния край, както и нейното 
носене не трябва да изглеждат само случайни и влагани 
в нея от нещо друго, а трябва да бъдат изобразени и като 
иманентни на самата нея.

Що се отнася до по-нататъшната форма на колоната 
освен базата и капитела, колоната е, първо, кръгла, кръ
гообразна, защото трябва да стои свободно завършена 
сама за себе си. А най-простата в себе си, строго затво
рената, разсъдъчно определената, най-правилната линия 
е кръгът. Поради това вече с формата си колоната показ
ва , че не е предназначена да образува равна плоскост от 
плътно наредени една до друга колони, както издяланите 
под прав ъгъл отвесни дървени трупи, поставени един до 
друг, образуват зидове и стени, а че има за цел само да 
носи ограничена в себе си. По-нататък, в своето издига
не, като се започне от последната третина на височината 
нагоре, колоната става обикновено малко по-тънка, тя



76 П ъ р в и  д я л .  А р х и т е к т у р а т а

намалява по обем и дебелина, тъй като по-долните части 
отново трябва да носят по-горната и трябва да се покаже 
наяве и да се направи забележимо в самата колона и това 
нейно механично отношение. -  И най-сетне, колоните 
често пъти се канелират отвесно, от една страна, за да се 
разнообрази в самата себе си простата форма, а, от друга 
страна, за да изглеждат колоните, където е необходимо, 
по-дебели благодарение на такова разделяне.

γγ. Но, макар че колоната е поставена на хмястото ù 
единично и сама за себе си, все пак тя трябва да покаже, 
че стои там не заради самата себе си, а заради масата, 
която трябва да носи. И доколкото къщата се нуждае от 
ограничаване от всички страни, отделната колона не за
доволява, а редом с нея трябва да се поставят други, 
вследствие на което става съществено определение това, 
че колоната се размножава до редица от колони. Но ако 
много колони носят една и съща тежест, това общо носе
не е същевременно онова, което определя общата им 
еднаква височина и ги свързва една с друга, гредата. Това 
ни отвежда от носенето като такова до противопо
ложната съставна част, до носенето.

β. Това, което носят колоните, е антаблеманът 
(Gebälk), поставен върху тях. Най-близкото отношение, 
което се появява с оглед на това, е правоъгълността. 
Носещата колона трябва да образува прав ъгъл както 
спрямо земята, така и спрямо антаблемана. Защото спо
ред закона на тежестта единствено хоризонталното поло
жение е сигурно и адекватно в себе си и единствено пра
вият ъгъл е твърдо определен; острият и тъпият, напро
тив, са неопределени и са променливи и случайни в 
своята мярка.

А съставните части на антаблемана се разчленяват 
по-точно така.

αα. Непосредствено върху еднакво високите, сложе
ни една до друга в права линия колони почива архитра- 
вът, главната греда, която свързва колоните една с друга 
и тегне общо върху тях. Като проста греда той се нуждае 
само от формата на четири равни и правоъгълно съче
тани една с друга във всички измерения плоскости и
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тяхната абстрактна правилност. Но тъй като, от една 
страна, архитравът се носи от колоните, а, от друга стра
на, останалата част от антаблемана почива върху него и 
отново дава на самия него задачата да носи, архитек
турата, която отива по-нататък, изкарва наяве в главната 
греда и това двойно предназначение, като обозначава 
носенето с изпъкващи напред летви и т.н. в по-горната 
част. Следователно с оглед на това главната греда не се 
отнася единствено до носещите колони, а и до други 
товари, които почиват върху нея.

ßß. Последните образуват най-напред фриза. Бор
дюрът или фризът се състои, от една страна, от главите 
на покривните греди, които лягат върху главната греда, 
а, от друга страна, от техните междинни пространства. 
Благодарение на това фризът вече получава по-същест
вени разлики в себе си, отколкото архитравът, и затова 
трябва да ги изтъква в по-рязко обозначаване главно 
тогава, когато архитектурата, макар че осъществява 
произведенията си в камък, все пак следва още по-строго 
основния тип на строителството с дърво. Това дава раз
ликата между триглифите и метопите. А именно три- 
глифи са главите на греди, които са получили три нареза, 
а метопи -  четириъгълните пространства между отдел
ните триглифи. В най-ранно време те са се оставяли ве
роятно празни, обаче в по-късно вре*ме са се изпълвали, 
нещо повече, дори обличали и украсявали с релефи.

γγ. А фризът, който почива върху главната греда, 
носи, от своя страна, венеца или корниза. Последният 
има предназначението да подпира покривната конструк
ция, която дава на цялото завършек във височина. Но тук 
веднага възниква въпросът, какво трябва да бъде това 
последно ограничаване. Защото в това отношение могат 
да се срещнат два вида ограничаване, правоъгълно хо
ризонталното и наклонено в остър или тъп ъгъл. Ако се 
вгледаме само в нуждата, изглежда, народите от южните 
страни, които малко страдат от дъжд и от буреносен 
вятър, се нуждаят само от закрила против Слънцето, така 
че може да ги задоволи хоризонталното, правоъгълното 
покриване на къщата. Народите от северните страни, на
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против, трябва да се защитават против дъжда, който 
трябва да се оттича, против снега, който не бива да тегне 
много силно, и се нуждаят от наклонени покриви. Но 
при изящното строително изкуство нуждата не може да 
бъде единствено решаващото -  напротив, като изкуство
то трябва да удовлетворява също така по-дълбоките 
изисквания за красота и приятност. Това, което започва 
от основата и върви нагоре, трябва да бъде представено 
с база, със стъпка, върху която стои и която му служи за 
опора; освен това колоните и стените на същинската 
архитектура ни дават материален наглед за носенето. 
Напротив, по-горното, покриващото, вече не трябва да 
носи, а само да бъде носено и да показва в самото себе си 
това предназначение, че вече не носи; т.е. то трябва да 
бъде такова, че вече да не може да носи, и затова трябва 
да завършва с ъгъл, бил той остър или тъп. Затова и 
древните храмове нямат хоризонтален покрив, а имат 
две покривни плоскости, които се събират под тъп ъгъл, 
и това, че постройката завършва така, съответства на 
красотата. Защото хоризонталните покривни плоскости 
не предлагат гледката на едно завършено в себе си цяло, 
тъй като хоризонталната плоскост още може да носи във 
височина, което обаче вече не е възможно за линията, в 
която се събират наклонените покривни плоскости. Така 
например в това отношение и в живописта за нейното 
групиране на фигурите ни задоволява пирамидалната 
форма.

γ. Последното определение, което трябва да потър
сим, се отнася до обкръжението, до зидовете и сте
ните. Колоните наистина носят тежестта и очертават 
границите, но не обкръжават, а са тъкмо противополож
ното на вътрешното пространство, навсякъде затворено 
от стени. Затова, ако едно такова пълно затваряне не 
трябва да липсва, трябва да се издигнат също дебели, 
здрави стени. Това е действително така при строител
ството на храмове.

αα. По отношение на тези стени не можем да 
посочим нищо повече от това, че трябва да бъдат право
линейни, гладки и перпендикулярно издигнати, тъй като



В т о р а  г л а в а .  К п а с и ч н а т а  а р х и т е к т у р а 79

наведените зидове, както се издигат под остри и тъпи 
ъгли, дават за окото застрашаващата гледка на събаряне
то и нямат веднъж завинаги твърдо определена посока, 
тъй като може да изглежда случайно, че се извисяват 
нагоре тъкмо под този или онзи по-остър или по-тъп 
ъгъл. Разсъдъчната правилност и целесъобразност из
исква и тук пак правия ъгъл.

ßß. Но тъй като стените могат както да обкръжават, 
така и да носят, докато ние ограничихме същинската за
дача на чистото носене върху колоните, близка е пред
ставата, че там, където трябва да се удовлетворят двете 
различни нужди, тази на носенето и тази на обкръжа- 
ването, биха могли да се поставят колони и последните 
да се съединят една с друга чрез плътни зидове, за да 
образуват стени, от което после възникват полуколони. 
Така например Хирт, като следва Витрувий, започва 
своята първоначална постройка с четири ъглови отвесни 
трупа. И ако трябва да се задоволи необходимостта от 
обкръжение, тогава, разбира се, ако същевременно се 
изискват колони, последните трябва да бъдат вградени в 
зидовете, и може също да се посочи, че има полуколони 
от много дълбока древност. Например Хирт {Die Bau
kunst nach den Grundsätzen der Alten, Berlin 1809, S. I l l 6) 
казва, че употребата на полуколони е така древна, както 
самото строително изкуство, и извежда възникването им 
от това, че колони и стълбове подпирали и носели таван- 
ните съоръжения и покрива, но за закрила от Слънцето и 
от лошо време правели необходими и междинни стени. 
Но тъй като колоните вече сами по себе си подпирали 
достатъчно постройката, не би било необходимо стените 
да се изграждат нито така дебели, нито от така здрав 
материал, както колоните, поради което последните по 
правило изпъквали навън. -  Тази основа на възникването 
може и да е правилно посочена, но все пак полуколоните 
са чисто и просто противни, тъй като чрез тях две проти
воположни цели стоят една до друга и се смесват една с 
друга без вътрешна необходимост. Може, разбира се, да 
се защитават полуколоните, макар че при колоната се 
изхожда така строго от строителството с дърво, че са
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мата тя се прави основното за обкръжението. Обаче при 
плътни зидове колоната вече няма смисъл, а се принизя
ва до стълб. Защото същинската колона е всъщност обла, 
завършена в себе си, и тъкмо чрез тази завършеност явно 
изразява това, че се съпротивява на всяко продължаване 
във вид на равна плоскост и поради това на всяко сли
ване в един общ зид. Затова, ако искаме да шчаме опори 
при зидовете, те трябва да бъдат равни, не обли колони, 
а плоскости, които могат да се удължат, за да станат 
именно стена.

Така още Гьоте в своята младежка статия За нем
ското строително изкуство, написана в 1773 г., въз
кликва ревностно: „Питам те, новофренски философст- 
ващ познавачо, какво трябва да означава за нас това, че 
първият човек, който бил способен да изобрети нещо, за 
да удовлетвори нуждите си, забил в земята четири ство
ла, свързал четири пръта върху тях и ги покрил отгоре с 
клони и мъх. Но освен това не е вярно също така, че 
твоята колиба се е родила първа в света. Два пръта от
пред, които се кръстосват на върха, два отзад и един прът 
надлъжно през тях за било, както можеш да видиш всеки 
ден от колибите в полята и лозята, е и остава далеч по- 
първично изобретение, от което ти никога не би могъл да 
извлечеш принципа на твоите свинарници.“ А именно, 
Гьоте иска да покаже, че вградените колони при по
стройки, които биха имали съществената цел да служат 
само за обкръжение, са безсмислица. Не че той не иска 
да признае красотата на колоната. Напротив, той много я 
хвали. „Пазете се само“, добавя той, „от неуместната ù 
употреба; нейната природа е да стои свободно. Горко на 
окаяниците, които са заковали стройния ù ръст в тромави 
зидове!“ Оттук той преминава към същински среднове
ковното и днешното строително изкуство и казва: „Коло
ната по никой начин не е съставна част на нашите жили
ща; тя по-скоро противоречи на същността на цялата 
наша постройка. Нашите къщи не възникват от четири 
колони в четири ъгли; те възникват от четири зида на 
четири страни, които заместват всички колони, изключ
ват ги, и там, където ги лепнете, те са обременяващо
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излишество. Същото важи за нашите дворци, църкви, с 
малки изключения, които не смятам за необходимо да 
вземам под внимание“. Тук, в това изказване, възникнало 
от свободен и съответстващ на предмета възглед, е из
казан правилният принцип на колоната. Колоната трябва 
да постави стъпката си пред стената и да изпъкне сама за 
себе си независимо от нея. В по-новата архитектура 
наистина често срещаме приложението на пиластри; но 
последните се смятаха за повтаряне на силуетите на 
колоните, които стоят пред тях, и те се правеха не обли, 
а равни.

γγ. И така, оттук става ясно, че стените наистина 
също могат да носят, но тъй като функцията на носенето 
сама за себе си вече се изпълнява от колоните, в раз
витата класична архитектура, от своя страна, те трябва 
да си поставят за цел всъщност само обкръжението. Ако 
носят наравно с колоните, тези сами по себе си различни 
предназначения не се осъществяват, както се изисква, и 
като различни части, и представата за онова, което тряб
ва да вършат стените, се затъмнява и забърква. Затова и 
в храмовата постройка често намираме средната зала, 
където стояло изображението на бога и главната цел на 
която остава да обкръжава това изображение, отворена 
отгоре. А ако се изисква покрив, за по-висшата красота е 
необходимо той да се носи сам за себе си. Защото пряко
то поставяне на антаблемана и на покрива върху обкръ
жаващите стени е въпрос само на необходимост и нужда, 
а не на свободна архитектонична красота, тъй като в 
класичното строително изкуство няма нужда от стени и 
зидове за носене, които биха били по-скоро нецелесъ
образни, доколкото, както вече видяхме по-горе, правят 
повече приготовления и по-големи разходи за носенето, 
отколкото е необходимо.

Това са главните определения, които трябва да се 
очертаят в класичната архитектура в своето обособяване.
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с. Класичяият храм като цяло

Но, макар че, от една страна, можем да установим 
като основен закон това, че разликите, които току-що 
посочихме накратко, трябва да излязат наяве и в своето 
различаване, от друга страна, е също така необходимо да 
се обединят в едно цяло. В заключение нека хвърлим 
накратко още един поглед върху това обединяване, което 
в архитектурата може да бъде повече само съществуване 
и взаимосъчетаване и повсеместна евритмия на мярката.

Гръцките храмови постройки дават изобщо удовле
творяваща, така да се каже, насищаща гледка.

а. Нищо не се стреми нагоре, а цялото се разпрос
тира направо в широчина и се шири, без да се издига. За 
да обозре фасадите, окото почти няма защо да се насочва 
умишлено нагоре -  напротив, то се чувства примамено в 
широчината, докато средновековното немско строително 
изкуство се стреми почти безмерно нагоре и се издига 
към висините. У древните широчината като твърдо, 
удобно основаване върху земята остава главното нещо; 
височината е взета повече от човешката височина и се 
увеличава само според увеличената широчина и про- 
сторност на постройката.

ß. По-нататък украшенията са разположени така, че 
не вредят на впечатлението за простота. Защото и 
начинът на украсяване има голямо значение. В това 
отношение древните народи, главно гърците, спазват 
най-красивата мярка. Например съвсем прости големи 
плоскости и линии в тази неразделна простота не из
глеждат така големи, както когато се вложат в тях извест
но многообразие, прекъсване и едва благодарение на 
това окото има на свое разположение по-определена 
мярка. Но ако това разделяне и неговото украсяване бъде 
развито в съвсем дребни детайли, така че да нямаме пред 
себе си нищо освен една множественост и нейните 
дребни подробности, също и най-величествените 
отношения и измерения изглеждат раздробени и 
разрушени. И така, древните народи нито работят 
изобщо в тази насока, да накарат чрез такива средства
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своите постройки и техните мерки да изглеждат чисто и 
просто по-големи, отколкото са в действителност, нито 
разделят цялото чрез прекъсвания и украсявания така, че 
тъй като всички части са малки и липсва едно доми
ниращо единство, което отново обединява всичко, сега и 
цялото изглежда също така малко. Техните завършено 
красиви произведения нито лежат върху земята като 
маси, които само я натискат, нито се възвисяват 
прекомерно нагоре в сравнение с широчината си, а съ
блюдават и в това отношение една красива среда и 
същевременно дават в своята простота необходимото 
поле на действие на едно умерено многообразие. Но през 
всички съставни елементи проблясва най-ясно преди 
всичко основната черта на цялото и на неговите прости 
особености и надделява индивидуалният характер на 
изобразяването точно така, както в класичния идеал 
общата субстанция остава способна да овладее случай
ното и партикуларното, в което тя получава своята 
жизненост, и да го приведе в хармония със себе си.

γ. А що се отнася до подреждането и разчленяването 
на храма, в това отношение можем да отбележим, от една 
страна, че са изминати множество степени на възходящо 
развитие, докато, от друга страна, много неща останали 
традиционни. Главните определения, които могат да 
представляват интерес за нас тук, се ограничават върху 
обкръжената от зидове храмова цела (ναός) с изобра
жението на божеството, по-нататък върху предната зала 
(πρόναος), върху задната зала (οπισθόδομος) на храма и 
върху колонадите, заобикалящи цялата сграда. Предна и 
задна зала с изпъкваща напред редица от колони имал за 
пръв път родът, който Витрувий нарича άμφιπρόστυλος7, 
към които след това при περίπτερος8 се присъединява 
още и редицата от колони от всяка страна, докато най- 
сетне, стигайки най-висшата си степен при δίπτερος9, та
зи редица от колони около целия храм се удвоява, и при 
ύπαιθρος10, също и във вътрешността на ναός се присъе
диняват колонади, в които са поставени два реда колони 
един след друг, на разстояние от стените, за да може да 
се ходи около тях, както при външните колонади: вид
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храм, като образец за който Витрувий сочи храма на Ми- 
нерва в Атина с неговите осем и храма на олимпийския 
Юпитер с неговите десет колони (Hirt, Die Geschichte der 
Baukunst bei den Alten a.a.O., Band 3, S.14-18; und Band 2, 
S. 15111).

Нека тук отминем по-точните разлики по отношение 
на броя на колоните, както и по отношение на разстоя
нията им една от друга и от стените и обърнем внимание 
само на своеобразното значение, което имат редиците от 
колони, предните зали и т.н. за гръцкото строителство на 
храмове изобщо.

В тези простили и амфипростили, в тези прости и 
двойни колонади, които водят непосредствено в свобод
ното пространство, виждаме как хората се движат около 
тях открито, свободно, групират се разпокъсано, слу
чайно; защото колоните не са изобщо нещо затварящо, а 
са ограничаване, което остава чисто и просто проходимо, 
така че сме наполовина вътре и наполовина вън и най- 
малкото навсякъде можем да излезем непосредствено на 
простор. По същия начин и дългите стени зад колоните 
не допускат наплив в един център, към който би могъл да 
се насочи погледът, ако коридорите са пълни; напротив, 
окото бива по-скоро отклонено от такава точка на един
ството и насочено към всички страни и, вместо пред
ставата за събиране в името на една цел, виждаме насо
чеността навън и получаваме само представата за хора, 
които стоят там лишени от сериозност, весели, безгриж
ни, и разговарят помежду си. Във вътрешността на об
кръжението наистина можем да доловим една по-дъл
бока сериозност, но и тук намираме една повече или по- 
малко открита, а особено в най-развитите постройки 
една съвсем открита навън обстановка, която загатва за 
това, че и тази сериозност не трябва да се взема така 
строго. А по такъв начин и впечатлението от тези хра
мове остава наистина просто и величествено, но съще
временно весело, открито и приятно, тъй като цялата по
стройка е устроена повече с оглед на едно стоене около 
нея, странстване насам и натам, идване и отиване, 
отколкото с оглед на концентрираното вътрешно съсре
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доточаване на едно затворено отвсякъде, откъснато от 
външния свят събрание.

3. Различните видове 
строеж в класичната архитектура

Ако хвърлим в заключение още един поглед върху 
различните строителни форми, които дават преоблада
ващия тип в класичната архитектура, можем да изтъкнем 
като по-важни следните разлики.

а. Дорийският , йонийският 
и коринтският архитектурен ред

Първото нещо, което забелязваме в това отношение, 
са онези видове строеж, чието различие изпъква най- 
очебийно в колоните, поради което и аз ще се огранича 
да посоча тук само най-характерните белези за видовете 
колони.

Най-известните архитектурни редове са дорий
ският, йонийският и коринтският, вън от архитекто- 
ничната красота и целесъобразност на които не е 
измислено нищо повече нито по-рано, нито по-късно. 
Защото тосканският или според Хирт (Die Geschichte der 
Baukunst bei den Alten, a.a.O., Band 1, S.251) също и 
старогръцкият вид строеж в своята беднота без укра
шения е несъмнено присъщ на първоначално простото 
строителство с дърво, но не и на изящната архитектура, 
а така нареченият римски архитектурен ред, като само 
увеличено украсяване на коринтския, е несъществен.

И така, главните точки, които са важни тук, засягат 
отношението на височината на колоните към тяхната 
дебелина, различния вид база и капител и най-сетне по- 
големите или по-малки разстояния на колоните една от 
друга. Що се отнася до първата точка, колоната изглежда 
тромава и сплескана, ако нейната височина не е поне че
тири пъти по-голяма от диаметъра ù; но ако височината 
стане повече от десет пъти по-голяма в сравнение с
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диаметъра, колоната се струва на окото твърде тънка и 
стройна, за да съответства на целесъобразността, свърза
на с носенето. Но в тясно отношение с това стои разстоя
нието на колоните една от друга; защото, ако колоните 
трябва да изглеждат по-дебели, те трябва да бъдат 
поставени по-близо една до друга, и, напротив, ако тряб
ва да изглеждат по-тънки и по-тесни, разстоянията могат 
да бъдат по-широки. Не по-малко важно е дали колоната 
има пиедестал или не, дали капителът е по-висок или по- 
нисък, без украшения или украсен, тъй като с това се 
променя целият ù характер. А по отношение на тялото 
важи това правило, че то трябва да се оставя гладко и не- 
украсено, макар че не се издига с все еднаква дебелина, 
а става към горния си край малко по-тясно, отколкото в 
долния и в средата, така че по този начин се получава 
удебеляване, което, макар и почти незабележимо, трябва 
все пак да бъде налице. Наистина по-късно, към края на 
средновековието, когато приложили повторно древните 
форми на колоните към християнската архитектура, 
намерили гладките тела на колоните за много бедни и 
затова започнали да оплитат около тях венци от цветя 
или също да карат колоните да се вият спираловидно на
горе; но това е несъстоятелно и противоречи на истин
ския вкус, тъй като колоната не трябва да изпълнява 
нищо освен функцията да носи и в тази функция се въз
висява твърда, права и самостоятелна. Единственото, 
което въвели древните при тялото на колоната, било 
канелирането, благодарение на което колоните, както 
казва вече Витрувий, изглеждат по-широки, отколкото 
когато са запазени съвсем гладки. Такива канелирания се 
срещат в най-голям мащаб.

А относно по-точните разлики между дорийския, 
йонийския и коринтския архитектурен ред и вид строеж 
ще приведа само следните главни точки.

а. В първите конструкции сигурността на построй
ката е основното определение, при което остава архитек
турата и затова още не се осмелява на стройни про
порции и на тяхната по-смела лекота, а се оказва доволна 
от по-тромави форми. Такъв е случаят в дорийския вид



В т о р а  г л а в а .  К л а с и ч н  а та  а р х и т е к т у р а 87

строеж. В него материалното в своята тегнеща тежест 
още запазва най-голямо въздействие и се проявява осо
бено в отношението между широчината и височината. 
Ако постройката се издига леко и свободно, бремето на 
тежките маси изглежда превъзмогнато, но ако, напротив, 
се разстила по-широко и ниско, както в дорийския архи
тектурен стил, здравината и солидността, които стоят 
под господството на тежестта, могат да се признаят за 
главното нещо.

В този характер дорийските колони, в противопо
ложност на останалите редове, са най-широки и ниски. 
Височината на по-старите колони в никой случай не е по- 
голяма повече от шест пъти в сравнение с долния им 
диаметър, а често пъти тя е само четири пъти по-голяма 
от диаметър, вследствие на което в своята тромавост те 
дават гледката на сериозна, проста, неукрасена мъ
жественост, каквато виждаме в храмовете в Пестум и 
Коринт. Но по-късните дорийски колони стигат до ви
сочина, равна на седем диаметъра, а за друга постройка 
като храм Витрувий добавя още половин диаметър. Но 
изобщо дорийският вид строеж се отличава по това, че 
още стои близо до първоначалната простота на строи
телството с дърво, макар че е по-възприемчив за накити 
и украшения, отколкото тосканският. Обаче почти нався
къде колоните нямат база, а стоят непосредствено върху 
площадката, и капителът е съставен най-просто, само от 
възглавница и плоча. Тялото или се оставяло гладко, или 
се канелирало с двадесет ивици, които често били плит
ки в долната третина и вдлъбнати в горните две (Hirt, Die 
Baukunst nach den Grundsätzen der Alten, a.a. O., S. 54). 
Що се отнася до разстоянието между колоните, при по- 
древните паметници то има широчина, равна на удвое
ната дебелина на колоните, и само в някои случаи широ
чината стига от два до два и половина диаметъра.

Друго своеобразие на дорийския вид строеж, по 
което той се доближава до типа на строителството с дър
во, се състои в триглифите и метопите. А именно три- 
глифите загатват във фриза чрез призматични врязвания 
на лежащите върху архитрава глави на гредите от по
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кривния антаблеман, докато метопите съставляват това. 
което изпълва пространството от една греда до друга, и в 
дорийския начин на строеж още запазват формата на 
квадрат. За да бъдат украсени, те често били покривани с 
релефи, докато под триглифите върху архитрава и 
отгоре, върху долната плоскост на летвата на венеца 
служели за украса шест малки конични телца, капките.

ß. Но ако вече дорийският стил стига до характера 
на една приятна солидност, йонийската архитектура се 
издига до типа на макар и още простата стройност, гра
циозност и изящност. Височината на колоните се колебае 
от седмократната до десетократната зиярка на долния им 
диаметър и според предположението на Витрувий се 
определя предимно от междинните широчини на раз
стоянията, тъй като при по-големи междинни про
странства колоните изглеждат по-тънки и вследствие на 
това по-стройни, а при по-тесни -  по-дебели и по-ниски, 
и затова архитектът, за да избегне прекомерната тънкост 
или тромавост, се принуждава да намали височината в 
първия случай и да я увеличи във втория. Затова, когато 
разстоянията между колоните надвишават повече от три 
диаметъра, височината на колоните трябва да се равнява 
само на осем такива, и, напротив, на осем и половина 
диаметъра при междинна широчина от два и четвърт до 
три диаметъра; но ако колоните стоят една от друга само 
на широчина от два диаметъра, височината се повишава 
на девет и половина диаметъра. Но последните случаи са 
се срещали навярно само много рядко и ако съдим по 
монументите, които са стигнали до нас от йонийския вид 
строеж, древните майстори са си служили съвсем малко 
с по-висшите отношения на колоните.

Други отлики на йонийския стил от дорийския 
могат да се намерят в това, че йонийските колони не 
излизали от площадката направо с тялото си, както до
рийските, а се поставяли върху богато разчленена база и 
после, малко изтънени нагоре, леко се издигали към 
капитела стройни и високи, при което тялото им било по- 
дълбоко издълбано и канелирано с двадесет и четири 
широки ивици. В това отношение се отличавал особено
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йонийският храм в Ефес, в противоположност на дорий
ския в Пестум. По същия начин йонийският капител 
става по-многообразен и грациозен. Той има не само 
орнаментирана възглавница, стълбче и плоча, но и 
получава отдясно и отляво охлювоподобна извивка и 
подобно на възглавница украшение от двете си страни, 
от което носи и името си възглавничен капител. Охлю- 
воподобните извивки във възглавницата показват края на 
колоната, която обаче би могла да възлиза и още по- 
високо, но в това възможно отиване по-нататък тук се 
извива в самата себе си.

Но при тази стройна приятност и украсеност на 
колоните йонийският вид строеж изисква също така по- 
малко тромаво тегнещ антаблеман и също и в това отно
шение се стреми към по-голяма грациозност. По същия 
начин той вече не отбелязва произхода си от строи
телството с дърво, както дорийският, и затова оставя да 
отпаднат в гладкия фриз триглифите и метопите, на 
мястото на които застават като главни украшения черепи 
на жертвени животни, свързани с гирлянди от цветя, и 
вместо висящите дървени заглавки се въвеждат зъбо- 
резите (Hirt, Die Geschichte der Baukunst bei den Alten, 
a.a.O., Band 1, S. 254).

γ. Що се отнася, най-сетне, до коринтския вид 
строеж, той запазва основата на йонийския, която сега, 
като запазва същата стойност, се доусъвършенства до из
искан разкош и разгръща цялото възможно богатство 
на украшението и украсяването. Сякаш доволен, че е 
получил от строителството с дърво определените, много
кратни разделения, той ги изтъква напред чрез укра
шения, без да остави да проблесне първият му произход 
от строителството с дърво, и изразяване в многообразни
те летви и летвички в корнизите и гредите, в корнизите 
на стрехите, в летвите за стичане на водата, в много
кратно разчленените бази и по-богатите капители голяма 
загриженост да постигне приятни разлики.

Наистина коринтската колона не надвишава йо- 
нийската по височина, тъй като при същото канелиране 
тя се издига обикновено на височина, която е само девет
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или девет и половина пъти по-голяма, отколкото долната 
дебелината колоната, и все пак благодарение на по-ви
сокия си капител тя изглежда по-стройна и преди всичко 
по-богата. Защото капителът се равнява на долния 
диаметър на колоната плюс една осма от него и има на 
всичките си четири ъгли по-стройни охлюви, като 
изоставя възглавницата, докато долната част е украсена с 
акантови листа. Гърците имат хубава легенда, свързана с 
тях. Разказва се, че умряло едно особено красиво моми
че, тогава дойката събрала играчките му и ги поставила 
върху гроба, където поникнало акантово растение. Ли
стата скоро се обвили около кошничката и оттам била 
взета мисълта за капитела на колоната.

От другите отлики на коринткия стил от йонийския 
и дорийския тук ще приведа още само изящно закръг
лените глави на гредите под летвата на венеца, както и 
изпъкналостта на водостока и зъборезите и конзолите на 
главния корниз.

Ъ. Римската конструкция на арковия свод

Второ, за средна форма между гръцкото и христи
янското може да се смята римското строително из
куство, доколкото в него започват да се прилагат главно 
арки и сводове.

Не може да се посочи определено кога е била за 
пръв път измислена арковата конструкция, но изглежда 
достоверно, че нито египтяните, колкото и да са били 
напреднали в строителното изкуство, нито също ва- 
вилонците, израилтяните и финикийците са познавали 
кръговата арка и образуването на сводове. Поне памет
ниците на египетската архитектура показват само, че 
когато трябвало да се поеме тежестта на тавани във 
вътрешността на постройката, египтяните не знаели да 
приложат нищо освен масивни колони, върху които сла
гали след това каменни плочи в хоризонтално положение 
като греди. Но ако трябвало да се издигнат сводове над 
широки входове или да се направят арки на мостове, те 
не умеели да си помогнат с друго освен с това, да оставят
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да се издава напред от двете страни по един камък, който 
носел отново друг, по-издаден напред, така че колкото се 
отива нагоре, страничните стени се стеснявали все 
повече и повече, докато най-сетне трябвало да се сложи 
отгоре още само един камък, за да се затвори и послед
ният отвор. Там, където не си служели с това помощно 
средство, те покривали пространствата с големи камъни, 
които насочвали един срещу друг подобно на греди.

У гърците наистина се срещат момументи, в които 
вече се прилага арковата конструкция, но рядко, а Хирт, 
който написал най-значителното върху строителното из
куство в историята на строителното изкуство у древните, 
сочи, че между тези паметници няма нито един, за който 
би могло да се приеме със сигурност, че е бил построен 
преди епохата на Перикъл. А именно в гръцката архитек
тура колоната и хоризонтално лежащият върху нея анта- 
блеман е характерното и развитото, така че тук колоната 
се употребява малко вън от същинското си значение да 
носи греди. Но извитата над два стълба или две колони 
кръгова арка и куполовидното вече съдържа нещо пове
че, тъй като колоната вече започва да напуска предназна
чението само да носи. Защото кръговата арка в своята 
възходяща, в своята издута нагоре и в своята низходяща 
част се отнася до център, който няма нищо общо с ко
лоната и нейната функция да носи. Различните части на 
кръга се носят взаимно, подпират се и се продължават 
една в друга, така че не се нуждаят от помощта на коло
ната далеч повече, отколкото една напречно сложена 
греда.

И така, както казах, в римската архитектура арко
вата конструкция и образуването на сводове са много 
обикновено явление, нещо повече, има някои останки, 
които, ако се доверим напълно на по-късните свидетел
ства, би трябвало да определим като водещи началото си 
вече от времето на римските императори. От този вид са 
катакомбите, клоаките, които имали сводове, но сигурно 
трябва да се смятат за произведения на една по-късна 
реставрация.
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Измислянето на сводовата конструкция се приписва 
с най-голяма вероятност на Демокрит (Seneca, Epistulae 
morales'2, 90), който много пъти се е занимавал и с мате
матически предмети и се смята за изобретател на грави
рането на скъпоценни камъни.

Като една от най-забележителните постройки на 
римското строителство изкуство, в която кръговата фор
ма се явява като главен тип, трябва да приведем посве
тения на Юпитер Ултор Пантеон на Агрипа, който освен 
статуята на Юпитер ще да е съдържал още в шест други 
ниши колосални изображения на богове: Марс, Венера и 
обожествения Юлий Цезар, както и други три, които не 
могат да бъдат точно определени. От всяка страна на 
тези ниши стояли по две коринтски колони, а над цялото 
се издигал сводът на величествения таван във формата 
на полукълбо, който наподобявал небосвода. По отноше
ние на техническата страна трябва да отбележа, че сво
дът на този таван не е иззидан от камък. А именно при 
повечето от своите сводове римляните правели най- 
напред дървена конструкция във формата на свода, който 
искали да построят, и изливали върху нея смес от вар и 
пуцоланов хоросан, съставен от натрошени парчета от 
лека бигорна порода и от тухли. Когато тази смес из
съхвала, цялото образувало една маса, така че дървеният 
кофраж могъл да се свали и сводът, като се има предвид 
лекотата на материала и здравината на връзката, упраж
нявал само малко налягане върху стените.

с. Общ характер на римската архитектура

И така, независимо от тази нова аркова кон
струкция, строителното изкуство на римляните имало 
изобщо съвсем по-други размери и съвсем по-друг 
характер, отколкото гръцкото. Въпреки целесъобраз
ността, която наблюдаваме навсякъде в архитектурните 
произведения на гърците, все пак те се отличавали с 
художествено съвършенство в благородството, в просто
тата, както и в лекото изящество на своите украси; рим
ляните, напротив, са наистина изкусни в механичното,
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но са по-богати, по-пищни и имат по-малко благородство 
и грациозност. Освен това за тяхната архитектура се 
появява едно многообразие от цели, което гърците не 
познавали. Защото, както вече казах в началото, гърците 
използвали разкоша и красотата на изкуството само за 
общественото; частните им жилища оставали незначи
телни. А у римляните не само се увеличава кръгът на 
обществените постройки, чиято целесъобразност на 
конструкцията се свързвала с грандиозен разкош в теат
ри, пространства за сражения с животни и други развле
чения, но и архитектурата поехма насока към частната 
страна. Особено след гражданските войни се строели 
вили, бани, коридори, стълбища и т.н. с най-големия 
лукс на едно неимоверно разточителство в грамадни 
мащаби и с това се открива нова област за строителното 
изкуство, която включвала в себе си и градинарското 
изкуство и се усъвършенствала много духовито и из
искано. Блестящ пример за това е вилата на Лукул.

Този тип на римската архитектура е служил много 
пъти за образец на по-късните италианци и французи. У 
нас дълго време следваха отчасти италианците, отчасти 
французите, докато отново се обърнаха къхм гърците и 
взеха за образец античността в нейната по-чиста форма.
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РОМАНТИЧНАТА АРХИТЕКТУРА

Готическото строително изкуство на средновековие
то, което тук съставлява характерния център на съ
щински романтичното, в продължение на дълго време, 
особено след като се разпространи и си спечели го
сподстващо положение френският художествен вкус, се 
смяташе за примитивно и варварско. В последно време 
главно Гьоте, изпълнен от младежката свежест на своя 
устремен против французите и техните принципи въз
глед за природата и изкуството, за пръв път отново 
отдаде дължимата чест на това изкуство и сега започнаха 
да се стремят все повече и повече да се научат да ценят 
в тези величествени произведения своеобразно целе
съобразното на християнския култ, както и взашмосъгла- 
суваността на архитектоничното формиране с вътрешния 
дух на християнството.

7. Общ характер

Що се отнася до общия характер на тези постройки, 
в които трябва да се изтъкне особено религиозната 
архитектура, в увода вече видяхме, че тук се обединяват 
самостоятелното и служещото строително изкуство. 
Но обединяването не се състои, да речем, в сливане на 
архитектоничните форми на източното и гръцкото, а 
трябва да се търси само в това, че, от една страна, още 
повече, отколкото в гръцкото строителство на храмове, 
къщата, обкръжението дава основния тип, докато, от 
друга страна, чистата подчиненост и целесъобразност 
също така снема себе си и къщата се издига независимо
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от нея свободно сама за себе си. А по такъв начин, както 
вече казах, тези обители на бога и строителни съо
ръжения изобщо се оказват безусловно целесъобразни за 
култа и за друга употреба, но същинският им характер се 
състои тъкмо в това, че отиват напред, минават отвъд 
всяка определена цел и стоят пред нас завършени в себе 
си, сами за себе си. Произведението стои пред нас само 
за себе си, трайно и вечно. Затова вече никое чисто раз- 
съдъчно отношение не дава характера на цялото; въ
трешността на постройката не напомня кутия, както при 
нашите протестантски църкви, които са построени само 
за да бъдат изпълвани от хора и, подобно на обори, нямат 
нищо освен църковни столове; а във външността по
стройката се издига нагоре и достига връхната си точка 
свободно, така че, колкото и да е налице целесъоб
разността, все пак тя отново изчезва и оставя на цялото 
облика на едно самостоятелно съществуване. Такава 
постройка не се изпълва напълно от нищо, всичко изчез
ва в големината на цялото; тя има и проявява една опре
делена цел, но в своята грандиозност и възвишено спо
койствие се издига в самата себе си над това, което само 
служи на определени цели, и излиза навън, стигайки до 
безкрайността. Това издигане над крайното и простата 
здравина съставлява едната характерна страна. От друга 
страна, тъкмо едва тук най-висшата партикуларизация, 
разпръснатост и многообразие получава най-пълно поле 
на действие, без обаче да остави целокупността да се 
разпадне във вид на чисти особености и случайни еди- 
ничности. Тук, напротив, величието на изкуството 
отново поема навсякъде тези разделени, раздробени еле
менти обратно във въпросната простота. Субстанцията 
на цялото се разделя и разбива в безкрайните деления на 
един свят на индивидуални многообразности, но отделя 
просто, разчленява правилно, разпределя симетрично 
това необозримо множество, движи го до най-удовлет- 
ворителна евритмия и го поставя твърдо и обединява 
безпрепятствено тази просторност и широчина на 
пъстрите подробности в най-сигурно единство и най- 
ясно битие за себе си.
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2. Особен архитектоничен начин на формиране

Ако сега преминем към особените форми, в които 
романтичното строително изкуство развива своя специ
фичен характер, както вече засегнах по-горе, тук трябва 
да говорим само за същински готическата архитектура и 
главно за християнското строителство на църкви, за 
разлика от гръцкия храм.

а. Съвсем затворената къща като основна форма

Тук лежи в основата като главна форма съвсем за
творената къща.

а. А именно, както християнският дух се съсредо
точава във вътрешната душевност, така постройката 
става всестранно ограниченото в себе си място за съ
бирането на християнската община и нейното вътрешно 
съсредоточаване. Съсредоточаването на душата в себе си 
се затваря пространствено. Но благоговението на хри
стиянското сърце е същевременно също толкова и изди
гане над крайното, така че сега това издигане определя 
характера на божията обител. Благодарение на това 
строителното изкуство получава издигането в без
крайното за свое независимо от чистата целесъобразност 
значение, което то се чувства подтикнато да изрази чрез 
пространствени архитектонични форми. Затова впечат
лението, което изкуството трябва да създава сега, за 
разлика от веселата откритост на гръцкия храм, е, от 
една страна, впечатлението за тази тишина на душата, 
която, откъсната от външната природа и от светското 
изобщо, се затваря в себе си, а, от друга страна, впечат
лението за една тържествена възвишеност, която се стре
ми да излезе и излиза отвъд разсъдъчно ограниченото. 
Затова, ако постройките на класичната архитектура се 
простират изобщо нашироко, противоположният ро
мантичен характер на християнските църкви се състои в 
израстването от земята и в издигането във висините.

ß. А, по-нататък, при това забравяне на външната 
природа и на разсейващите вниманието дейности и
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интереси на крайния свят, което трябва да се предизвика 
от затварянето, по необходимост отпадат откритите 
преддверия, колонади и т.н., които свързват със света и 
вместо това получават по един съвсем променен начин 
своето място във вътрешността на постройката. По съ
щия начин слънчевата светлина се спира или само 
мержелее потъмнено през стъклописите на прозорците, 
които са необходими за пълното отделяне от външния 
свят. Това, от което се нуждае човекът тук, не е дадено от 
външната природа, а е свят, направен единствено от 
човека и единствено за човека, за неговото благоговение 
и за неговия вътрешен живот.

γ. Но като преобладаващ тип, който приема божията 
обител изобщо и според особените си части, можем да 
установим свободното издигане и завършване в острие
тата, все едно дали са образувани от арки или от прави 
линии. Класичната архитектура, в която колоните или 
стълбовете с поставени върху тях греди дават основната 
форма, прави главно нещо правоъгълността, а с това и 
носенето. Защото съвкупността от греди, почиващи вър
ху колоните под прав ъгъл, определено показва, че се 
носи. И макар че самите греди, от своя страна, носят 
покрива, все пак техните плоскости са наклонени една 
към друга под тъп ъгъл. Тук може да се говори не за 
истинско себе заостряне и издигане, а за почиване и 
носене. И кръглата арка, която върви по непрекъсната, 
равномерно изкривена линия от една колона до друга и 
се описва от един и същ център, също така почива върху 
своите носещи подставки. Но в романтичното строител
но изкуство носенето като такова, а с това и правоъгъл- 
ността вече не дават основната форма, а, напротив, 
снемат себе си чрез това, че както във вътрешното, така 
и във външното обкръжаващите елементи израстват 
нагоре сами за себе си и се сливат в едно острие без 
твърдата, изрична разлика между тегне не и носене. Това 
преобладаващо свободно устремяване нагоре и завърш
ващо с връхна точка наклоняване на страните една към 
друга съставлява тук същественото определение, благо
дарение на което възникват отчасти остроъгълни три
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ъгълници с по-тясна или по-широка основа, отчасти 
стреловидни арки, които определят най-очебийно ха
рактера на готическия вид строеж.

Ь. Обликът на вътрешността и външността

Но задачата да се дойде до вътрешно благоговение и 
издигане като култ съдържа многообразие от особени 
моменти и страни, които вече не могат да се осъществят 
навън, в открити зали или пред храмовете, а намират 
мястото си във вътрешността на божията обител. Затова, 
ако при храма на класичната архитектура външният 
облик е главното и благодарение на колонадите остава 
по-независим от конструкцията на вътрешността, в ро
мантичната архитектура, напротив, тъй като цялото 
трябва да бъде само обкръжение, вътрешността на 
постройката не само получава по-съществено значение, 
но и проблясва през облика на външността и определя 
по-специалната форма и разчлененост на последната.

За да дойдем до по-точно разглеждане в това 
отношение, нека навлезем най-напред във вътрешността 
и, изхождайки от нея, си изясним външния облик.

а. Вече посочих като най-преобладаващо предназна
чение на вътрешността на църквата това, че тя трябва 
да затваря от всички страни мястото за общината и за 
вътрешното благоговение, да го предпазва отчасти от 
несгодите на лошото време, отчасти от смущенията, ид
ващи от външния свят. Затова пространството на въ
трешното става цялостно обкръжение, докато гръцките 
храмове освен откритите коридори и зали около тях 
често имали и открити цели13.

Но тъй като християнското благоговение е издигане 
на душата над ограничеността на наличното битие и 
примирение на субекта с бога, тук се съдържа всъщност 
опосредстване на различни страни до едно и също един
ство, станало конкретно в себе си. Същевременно роман
тичната архитектура получава задачата да остави, докол- 
кото това е архитектонично възможно, да проблесне в 
облика и подреждането на нейната сграда съдържанието
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на духа, като обкръжение на който стои пред нас ар
хитектурното произведение, а също така да остави това 
съдържание да определи формата на външността и 
вътрешността. От тази задача се получава следното.

оса. Пространството на вътрешността не трябва да 
бъде абстрактно еднакво, празно пространство, което 
няма в себе си съвсем никакви разлики и техните 
опосредствания -  напротив, то се нуждае от конкретен и 
затова и диференциран по отношение на дължината, 
широчината, височината и формата на тези измерения 
облик. Кръглата форма, квадратът, правоъгълникът с 
тяхната еднаквост на затварящите стени и покриви не 
биха били подходящи. Движението, различаването, опо- 
средстването на душата в нейното издигане от земното 
към безкрайното, към отвъдното и по-висшето не биха 
могли да се изразят архитектонично в тази празна 
еднаквост на един четириъгълник.

ßß. С горното веднага е свързано това, че в готи
ческото целесъобразността на къщата както с оглед на 
обкръжението от странични стени и покрив, така и по 
отношение на колоните и гредите става нещо вто
ростепенно за облика на цялото и на частите. Ето защо, 
както вече разгледахме това по-горе, от една страна, се 
загубва строгата разлика между тегнене и носене, а, от 
друга страна, вече се снема не чисто целесъобразната 
форма на правоъгълността и отново се връща към една 
аналогична природна форма, която трябва да бъде форма 
на свободно издигащото се тържествено съсредоточение 
и обкръжение. Ако влезем във вътрешността на една 
средновековна катедрала, тя ще ни напомни по-малко за 
здравината и механичната целесъобразност на носещите 
стълбове и на почиващия върху тях свод, отколкото за 
сводовете на една гора, чиито редици от дървета навеж
дат клоните си един към друг и ги сливат. Напречната 
греда се нуждае от твърда опорна точка и от хоризонтал
но положение; но в готическото стените се издигат само
стоятелно и свободно, а също така стълбовете, които 
после се разпростират горе в много посоки и се срещат 
сякаш случайно; те. предназначението да носят свода,
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макар че в действителност той почива върху стълбовете, 
не е изтъкнато изрично и поставено пред нас само за 
себе си. Създава се впечатление, че те не носят, както в 
дървото клоните не изглеждат носени от ствола, а в своя
та форма, която е повече леко изкривена, ни се струват 
продължение на ствола и образуват с клоните на другите 
дървета покрив от листа. Катедралата представлява 
такъв свод, който е предназначен за вътрешната душев
ност, тя е това, което буди трепет, което подканва към 
разглеждане, доколкото стените, а под тях гората от 
стълбове се събират свободно в острието. Но това не 
значи, че готическата архитектура е вземала за дей
ствителен образец на своите форми дървета и гори.

Но ако заострянето изобщо дава основната форма в 
готическото, същата тази форма приема във вътрешност
та на църквите по-специалната форма на стреловидната 
арка. Благодарение на това главно колоните получават 
съвсем друго предназначение и облик.

Просторните готически църкви като цялостно 
обкръжение се нуждаят от покрив, който, като се има 
предвид широчината на постройката, упражнява голяма 
тежест и прави необходими подпорите. Следователно 
тук, изглежда, колоните са на истинското си място. Но 
тъй като тъкмо стремежът нагоре превръща носенето в 
привидността на свободно издигане, тук не могат да се 
срещат колони в смисъла на класичното строително из
куство. Напротив, те стават стълбове, които, вместо да 
носят напречната греда, носят арки по начин, по който 
арките изглеждат просто продължение на стълба и сякаш 
непреднамерено се срещат в едно острие. Наистина мо
жем да си представим необходимото завършване на два 
отстоящи един от друг стълба в едно и също острие така, 
както, да речем, един островърх двускатен покрив може 
да почива върху ъглови стълбове; но по отношение на 
страничните плоскости, макар и да се поставят върху 
стълбовете под съвсем тъпи ъгли и се наклоняват една 
към друга под остър ъгъл, в този случай все пак би се 
появила представата, от една страна, за тегненето, а, от 
друга страна, за подпирането. Напротив, едва стреловид-
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ната арка, която отначало възлиза от стълба привидно 
праволинейно и се изкривява само незабележимо и бав
но, за да се наклони към противостоящия, дава пълната 
представа, че не е нищо друго, освен действителното 
продължение на самия стълб, който се съединява с друг, 
за да образуват свод. В противоположност на колоната и 
на гредата, стълбът и сводът изглеждат едно и също 
образувание, макар че арките почиват върху капители, от 
които се издигат нагоре. Но и капителите, както напри
мер в много нидерландски църкви, съвсем отпадат, така 
че благодарение на това въпросното неразделно един
ство е направено видимо по един изричен начин.

Но тъй като, по-нататък, стремежът нагоре трябва да 
се изяви като главна характерна особеност, височината 
на стълбовете надвишава широчината на основата им по 
начин, който вече не може да се пресметне от окото. 
Стълбовете стават по-тънки, стройни, и се възвисяват 
нагоре толкова много, че погледът не може да обозре 
цялата форма изведнъж, а трябва да блуждае наоколо, да 
излита нагоре, докато успокоено стигне до леко накло
нения свод на срещащите се арки, както душата се из
дига неспокойно, подвижно в своето благоговение от 
почвата на крайността и намира покой единствено в 
бога.

Последната разлика на стълбовете от колоните се 
състои в това, че своеобразно готическите стълбове, 
където те са развити в техния специфичен характер, не 
остават кръгло заоблени, твърди в себе си, не остават 
един и същ цилиндър, както колоните, а вече в основата 
си съставляват тръстикоподобен свитък, сноп от влакна, 
който после горе, във височината, се разпръсква много
образно на своите съставки и се излъчва във вид на 
многобройни продължения на всички страни. И ако вече 
в класичното строително изкуство колоната показва 
напредъка от тромавото, солидното, простото към строй
ното и по-изящното, нещо подобно отново се вижда и 
при стълба, който в това по-стройно издигане се из
тръгва все повече и повече от носенето и свободно се 
стреми нагоре, но е затворен в горния си край.
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Същата форма от стълбове и стреловидни арки се 
повтаря при прозорците и вратите. Особено прозорците, 
както долните на страничните коридори, така и, още 
повече, горните на средния кораб и на хора, имат 
колосална големина, поради което погледът, който се 
спира на долната им част, не обхваща веднага и горната, 
и това го отвежда нагоре, както при сводовете. Тъкмо 
това поражда неспокойствието на излитането нагоре, 
което неспокойствие трябва да се внуши на зрителя. 
Освен това, както вече казах, поради стъклописите стък
лата на прозорците са само полупрозрачни. Те изобразя
ват отчасти свещени истории, а отчасти са само изобщо 
оцветени, за да разпространяват сумрак и да оставят да 
свети блясъкът на свещите. Защото тук трябва да даде 
светлина един по-друг ден, отколкото денят на външната 
природа.

γγ. А що се отнася, най-сетне, до цялостното раз
членяване във вътрешността на готическите църкви, вече 
видяхме, че особените части би трябвало да бъдат раз- 
новидни по височина, широчина, дължина. Първото 
нещо тук е разликата на хора, на страничните крила на 
напречния кораб и на дългия кораб от минаващите около 
тях странични коридори.

Последните се образуват от външната страна от зи
довете, които затварят постройката и пред които из
пъкват стълбове и арки, а от вътрешната -  от стълбове и 
стреловидни арки, които са отворени към кораба, тъй 
като нямат зидове помежду си. По този начин те получа
ват обратно място в сравнение с колонадите в гръцките 
храмове, които са отворени навън и затворени навътре, 
докато страничните коридори в готическите църкви, на
против, оставят открити свободни проходи между 
стълбовете към средния кораб. Понякога стоят един до 
друг по два такива странични кораба, нещо повече, на
пример катедралата в Антверпен има по три такива от 
всяка страна на средния кораб.

А самият главен кораб, затворен със зидове от всич
ки страни, се издига още толкова високо или също малко 
по-ниско, в менящи се пропорции, над страничните
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кораби, пробит от дълги, колосални прозорци, така че 
благодарение на това самите зидове стават сякаш строй
ни стълбове, които се разклоняват навсякъде в посока 
към стреловидни арки и образуват сводове. Но има и 
църкви, в които височината на страничните кораби е 
еднаква с тази на главния, както например в по-късния 
хор на църквата „Свети Зебалд“ в Нюрнберг, което дава 
на цялото характера на величествена, свободна, открита 
стойност и изящност. По този начин цялото е разделено 
и разчленено от поредици от стълбове, които се сливат 
горе като гора в излитащи нагоре клони-арки. В броя на 
тези стълбове и изобщо в числените отношения искаха 
да намерят много мистично значение. Наистина по вре
мето на най-красивия разцвет на готическото строително 
изкуство, например по времето на построяването на 
Кьолнската катедрала, са отдавали голямо значение на 
такива числени символи, тъй като още смътното пред
чувствие за разумното лесно се натъква на тези външни 
страни; но чрез такива винаги повече или по-малко 
произволни игри на една подчинена символика худо
жествените произведения на архитектурата не получават 
нито по-дълбоко значение, нито по-висока красота, тъй 
като същинският им смисъл и дух се изразява в съвсем 
по-други форми и образувания, отколкото в мистичното 
значение на разликите между числата. Затова трябва 
много да се пазим да не отиваме прекалено далеч в тър
сенето на такива значения, защото това, да искаме да 
бъдем твърде фундаментални и навсякъде да тълкуваме 
един по-дълбок смисъл, ни прави дребнави и нефунда- 
ментални толкова много, колкото сляпата ученост, която 
отминава и край ясно изразената и изобразена дълбо
чина, без да я схване.

И най-сетне, по отношение на по-точната разлика 
между хор и главен кораб ще спомена само следното. 
Високият олтар, този истински център за култа, се изди
га в хора и го освещава за местостоене на духовенството 
в противоположност на общината, която намира мястото 
си в главния кораб, където стои и амвонът за проповед. 
Към хора отвеждат нагоре повече или по-малко високо
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стълби, така че цялата тази част и онова, което се из
вършва в нея, стават видими от всякъде. По същия на
чин, що се отнася до украшенията, хоровата част изглеж
да по-украсена, и все пак, за разлика от по-дългия кораб, 
дори при еднаква височина на сводовете, тя изглежда по- 
сериозна, по-тържествена, по-възвишена; но преди 
всичко тук цялата постройка намира последен завършек 
с по-сгъстени, по-сбити места на стълбовете, благода
рение на които широчината изчезва все повече и повече 
и всичко създава привидността, че се издига по-тихо и 
по-високо, докато страничните крила на напречния кораб 
и средният кораб ще оставят свободна връзката с 
външния свят чрез врати към входа и изхода. Според 
посоките на света хоровата част е разположена на изток, 
главният кораб е обърнат на запад, а кръстовите крила 
стоят от север и юг; но има и църкви с двоен хор, където 
тогава се намира по един хор към изгрев и към залез и 
главните врати са прикрепени към кръстовите крила. -  
Камъкът за кръщаване, за това освещаване на влизането 
на човека в общината, е поставен в една предна зала при 
главния вход в църквата. И най-сетне, за по-специално 
благоговение се разполагат около цялата постройка, 
главно около хора и главния кораб, още и по-малки ка
пели, които сякаш всяка сама за себе си образуват една 
църква.

Толкова по отношение на разчленяването на цялото.
И така, в такава катедрала има пространство за цял 

народ. Защото тук общината на града и околността му 
трябва да се събира не около постройката, а в нейната 
вътрешност. А по такъв начин тук имат място един до 
друг и всички многообразни житейски интереси, които 
само напомнят по един или друг начин за религиозното. 
Никакви твърдо установени подразделения на подреде
ните в редици пейки не разделят и не стесняват обшир
ното пространство, а всеки идва и си отива несмущаван 
от нищо, наема си, взема за моментна употреба един 
стол, коленичи, произнася молитвата си и отново се 
отдалечава. Ако не е час за голяма литургия, в едно и 
също време се извършват несмущавано най-различни
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неща. На едно място се проповядва, на друго е донесен 
болен, а между тях се влачи бавно, бавно, някаква про
цесия; тук кръщават, там носят през църквата покойник; 
на друго място пък някой свещеник чете литургия или 
благославя брачна двойка и навсякъде народът коленичи 
пред олтарите и иконите по номадски. Една и съща 
постройка затваря в себе си цялото това многообразие. 
Но цялото това многообразие и разединяване също така 
и изчезва в постоянната си променливост в противопо
ложност на широтата и величието на постройката; нищо 
не изпълва цялото, всичко отминава бързо, индивидите 
със своето суетене се загубват и разпиляват като точки в 
тази грандиозност, моментното става видимо само в 
неговото мимолетно появяване и изчезване, а над него се 
издигат неизмеримите, безкрайни пространства в тях
ната твърда, винаги еднаква форма и конструкция.

Това са главните определения за вътрешността на 
готическите църкви. Тук трябва да търсим не целе
съобразност като такава, а целесъобразност за субектив
ното благоговение на душата в нейното задълбочаване в 
най-вътрешната партикуларност и в нейното издигане 
над всичко единично и крайно. По такъв начин тези по
стройки в своята вътрешност са отделени от природата 
чрез околовръстно затворени пространства, те са колкото 
мрачни и изпипани до последните детайли, толкова и 
възвишени и безмерно стремящи се нагоре.

ß. Ако сега се обърнем към разглеждането на външ
ността, по-горе вече казах, че, за разлика от гръцкия 
храм, в готическата архитектура външният облик, укра
сяването и подреждането на стените и т.н. се определя 
отвътре навън, тъй като външността трябва да се явява 
само като обкръжение на вътрешността.

В тази връзка трябва да изтъкна особено следните 
точки.

αα. Първо, вече цялата външна форма на кръст в 
своя план ни кара да познаем същата конструкция на 
вътрешността, тъй като оставя хора и кораба да бъдат 
прорязани от страничните крила, а освен това посочва
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ясно и различната височина на страничните коридори и 
на главния кораб и хора.

След това, по-точно, главната фасада като външ
ност на средния кораб и на страничните коридори съот
ветства на конструкцията на вътрешността в порталите. 
Една по-висока главна врата, която отвежда в кораба, 
стои между по-малките входове в страничните кораби и 
загатва чрез перспективното стесняване за това, че 
външността трябва да се слее, да стане тясна, да изчезне, 
за да образува вход. Вътрешността е видимият вече фон, 
в посока към който се задълбочава външността, както 
душата при навлизането в самата себе си трябва да се 
задълбочи като вътрешна душевност. След това, също 
така в най-непосредствена връзка с вътрешността, над 
страничните врати се издигат колосални прозорци, които 
са устремени нагоре, както порталите, и завършват с 
подобни стреловидни арки, както последните се употре
бяват като специална форма за образуване на свода на 
вътрешността. Между тях, над главния портал, се откри
ва голяма кръгла фигура, розата -  форма, която също та
ка принадлежи съвсем своеобразно на този вид строеж и 
е подходяща само за него. Там, където липсват такива 
рози, те са заменени с още по-колосален прозорец със 
стреловидна арка. -  Подобно разчленение имат фасадите 
на кръстовите крила, докато зидовете на главния кораб, 
на хора, на страничните коридори в прозорците и в тях
ната форма, както и в лежащите между тях здрави зи
дове, изцяло следват облика на вътрешността и пренасят 
последния навън.

ßß. Но, второ, външността в тази тясна свързаност с 
формата и с подразделението на вътрешността, тъй като 
има да изпълнява своеобразни задачи, също така започва 
да получава самостоятелност. В това отношение можем 
да споменем за страничните опорни стълбове. Те заста
ват на мястото на многобройните стълбове във вътреш
ността и са необходими като заздравяващи опорни точки 
за издигането и здравината на цялото. Същевременно, от 
своя страна, по разстоянието си, по броя си и т.н. те 
поясняват навън подразделението на вътрешните редици
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от стълбове, макар че не възпроизвеждат същинската 
форма на вътрешните стълбове, а колкото се издигат по- 
нагоре, толкова повече намаляват силата си чрез 
отстъпи.

γγ. Но тъй като, трето, само вътрешността трябва 
да бъде целокупно в себе си обкръжение, този характер 
се загубва в облика на външността и напълно отстъпва 
на единствения тип на издигането нагоре. Благодарение 
на това външността получава също така независима от 
вътрешността форма, която се изявява главно в извърш
ваното от всички страни, назъбеното, достигащо до 
връхната си точка устремяване нагоре и завършване с 
остриета над остриета.

Към това устремяване нагоре принадлежат високо 
издигащите се триъгълници, които независимо от стре- 
ловидните арки се устремяват нагоре над порталите, 
предимно от главната фасада, а също така над коло
салните прозорци на средния кораб и хора; тук спадат и 
тясно заострящата се форма на покрива, чийто фронтон 
се откроява главно във фасадите на кръстовите крила; 
след това, страничните опорни стълбове, които завърш
ват навсякъде с островърхи кулички и благодарение на 
това, както вътре редиците от стълбовете, образуват гора 
от стволове, клони и сводове, така тук във външното, 
отправят да стърчи във височината гора от остриета.

Но най-самостоятелно се издигат кулите като тези 
най-възвишени върхове. А именно в тях сякаш се кон
центрира цялата маса на постройката, за да се издигне 
безпределно в главните си кули до една несметна за 
окото височина, без да загубва по този начин характера 
на спокойствие и здравина. Такива кули или стоят в глав
ната фасада над двата странични коридора, докато една 
трета, по-дебела главна кула се издига оттам, където се 
събират сводът на кръстовите крила, на хора и на кораба, 
или една единствена кула съставлява главната фасада и 
се издига над цялата широчина на средния кораб. Такива 
са поне разположенията, които се срещат най-често. По 
отношение на култа кулите дават камбанарии, доколкото 
звънът на камбаните принадлежи своеобразно на хри
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стиянското богослужение. Това чисто, неопределено 
звучене е тържествено подбуждане на вътрешното пре
живяване като такова, но все пак то е подготовка, която 
още от начало идва отвън. Напротив, членоразделното 
звучене, в което се изразява едно определено съдържа
ние на чувствата и представите, е песента, която прозву
чава едва във вътрешността на църквата. А нечленораз
делното звънене може да намери мястото си само във 
външността на постройката и тъй като трябва да про
звучи сякаш от чиста височина, нашироко по земята, то 
прозвънява надолу от кулите.

с. Начинът на украсяване

Трето, още в самото начало посочих главните 
определения по отношение на начина на украсяване.

а. Първата точка, която би трябвало да изтъкна, се 
отнася до значението на украшенията изобщо за готи
ческата архитектура. Класичното строително изкуство се 
придържа изобщо към една мъдра мярка в украсяването 
на своята постройка. Но тъй като за готическата архи
тектура е важно главно това, да накара масите, които 
влагат в постройката, да изглеждат по-големи и пре
димно по-високи, отколкото са в действителност, тя не се 
задоволява с прости плоскости, а разделя последните 
навсякъде, и то във форми, които сами отново загатват за 
едно устремяване нагоре. Например стълбовете, стрело- 
видните арки и издигащите се над тях остри триъгъл
ници отново се срещат и в украсите. По този начин про
стото единство на големите маси е разпръснато и разра
ботено, като се стигне до последната крайност (End
lichkeit) и партикуларност, а цялото е раздвоено в самото 
себе си в най-ярка противоположност. Окото вижда, от 
една страна, най-уловимите основни линии в наистина 
безмерни измерения, но в ясно разчленяване, а, от друга 
страна, едно необозримо богатство и многообразие от 
изящни украшения, така че на най-общото и на най- 
простото противостои най-пъстрата особеност, както 
душата, в противоположност на християнското благо
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говение, се задълбочава също така и в крайността и се 
вживява дори в малкото и дребнавото. Тази раздвоеност 
трябва да подбужда към разглеждане, това устремяване 
нагоре подканва към възвисяване. Защото главното при 
този начин на украсяване се състои в това, основните 
линии да не се разрушат или покрият от множеството и 
разнообразието на украсата, а да се оставят да си про
бият напълно път през многообразието като съществе
ното, до което се свежда същината на работата. Само в 
този случай особено за готическите постройки се запазва 
тържествеността на тяхната грандиозна сериозност. Как- 
то религиозното благоговение трябва да се промъкне 
през всички партикуларности на душата, на житейските 
отношения на всички индивиди и да изреже неразруши
мо в сърцето общите твърди представи, така и простите 
архитектонични основни типове трябва отново и отново 
да поемат обратно във въпросните главни линии най- 
разновидните подразделения, прекъсвания, украсявания 
и да ги карат да изчезват спрямо тях.

ß. Втората страна в украшенията също е свързана с 
романтичната художествена форма изобщо. От една 
страна, романтичното има в себе си принципа на вътреш
ната душевност, на връщането на идейното обратно в 
себе си; от друга страна, вътрешното трябва да намери 
отблясък във външното и, напускайки последното, да се 
оттегли в себе си. И така, в архитектурата, доколкото е 
възможно, се онагледява в сетивната, материално про
странствената маса самото най-вътрешно. Тогава при та
къв материал на изображението не остава да се извърши 
нищо друго освен материалното, това, което има маса, да 
не се остави да важи в неговата материалност, а да се 
начупи, да се раздроби на късчета навсякъде, да му се 
отнеме привидността на неговото непосредствено сце
пление и на неговата самостоятелност. В това отношение 
украшенията, особено във външността, която няма за 
задача да покаже обкръжението като такова, получават 
характера на нещо навсякъде начупено или изплетено 
върху плоскостите и няма архитектура, която при така 
колосални, тежко тегнещи каменни маси и при тяхното
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здраво спояване запазва все пак така пълно типа на 
лекото и изящното.

γ. Що се отнася, трето, до начина на оформяне на 
украшенията, по този въпрос трябва само да отбележа, 
че освен стреловидните арки, стълбовете и кръговете, 
формите отново напомнят за същински органичното. Ве
че начупването и изтръгването от масата загатва за това. 
Но, по-точно, изрично се срещат листа, розетки от цветя 
и в арабескно преплитане отчасти действителни, отчасти 
фантастично съчетани животински и човешки образи; а 
по този начин романтичната фантазия показва и в 
архитектурата своето богатство в измислянията и в 
чудноватите свързвания на хетерогенни елементи, макар 
че, от друга страна -  поне по времето на най-чистото го
тическо строително изкуство -  също и в украшенията, 
както например в стреловидните арки на прозорците, се 
е наблюдавало постоянно връщане на едни и същи 
прости форми.

3. Различни видове строеж  
в романтичната архитектура

Последното, относно което ще добавя още нещо, се 
отнася до главните форми, до които се е развило ро
мантичното строително изкуство в различните епохи, 
макар че тук по никой начин не може да става въпрос за 
това, да се даде история на този клон на изкуството.

а. Предготическото строително изкуство

От готическата, както току-що я описах, трябва 
много добре да различаваме така наречената предготи- 
ческа архитектура, която се е оформила, като е излязла 
от римската. -  Най-старата форма на християнските 
църкви е базиликоподобна, тъй като те са възникнали от 
обществени императорски постройки, големи право
ъгълни зали с дървен покрив, каквито отреждал Кон
стантин на християните. В такива зали се намирала три
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буна, на която заставал свещеникът при богослужебни 
събрания, за да пее и говори или за да чете, навярно от 
която после се е изградила представата за хора. А по 
същия начин и християнската архитектура взела другите 
си форми, като например употребата на колони със заоб
лени арки, ротондите и целия начин на украсяване от 
класичното строително изкуство, особено в Западнорим- 
ската империя, докато и в Източноримската империя до 
времето на Юстиниан, изглежда, са останали верни на 
този архитектурен стил. Дори това, което строели остго- 
тите и лангобардите в Италия, получило в същественото 
основния характер на римската архитектура. -  Обаче в 
по-късната архитектура на Византийската империя на
стъпват много изменения. Това, което съставлява цен
търа, е ротонда върху четири големи стълба, към която 
после се присъединили разнородни конструкции за 
особените цели на гръцкия култ, който се различавал от 
римския. Но с това същинско строително изкуство на 
Византийската империя не трябва да се смесва онова 
изкуство, което се нарича византийско в по-общ смисъл 
и което се е използвало в Италия, Франция, Англия, 
Германия и т.н. до към края на дванадесетия век.

Ь. Същински готическото строително изкуство

По-късно, в тринадесетия век, готическото строи
телно изкуство се развило в своеобразната форма, чиито 
главни характерни особености посочих по-отблизо по- 
горе. В наши дни то беше оспорено на готите и наречено 
немско или германско строително изкуство. Обаче ние 
можем да запазим старото наименование, което се упо
требява по-често. А именно в Испания се намират много 
стари следи от този вид строеж, които загатват за връзка
та с исторически обстоятелства, тъй като готските крале, 
изблъскани до планините на Астурия и Галиция, се запа
зили там независими. Затова наистина изглежда, че е 
вероятно по-близкото сродство на готическата и араб
ската архитектура, но всъщност трябва съществено да 
ги отделяме. Защото характерното в арабското строи
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телно изкуство на средновековието е не стреловидната 
арка, а така наречената подкововидна форма, а освен 
това постройките, които са предназначени за съвсем 
друг култ, показват източно богатство и разкош, расте- 
ниеподобни украшения и други накити, които смесват 
външно римски и средновековни елементи.

с. Гражданското строително 
изкуство на средновековието

А успоредно с това развитие на религиозната 
архитектура върви и гражданското строително изкуст
во, което, изхождайки от своето становище, повтаря и 
видоизменя характера на църковните постройки. Но в 
гражданската архитектура изкуството има още по-малко 
поле на действие, тъй като тук по-ограничени цели с 
едно многообразие от нужди изискват по-строго удо
влетворение и оставят за красотата само пространството 
на обикновен накит Освен в общата евритмия на форми
те и мерките изкуството ще може да се покаже главно 
само в украсяването на фасадите, стълбищата, стълбищ- 
ните галерии, прозорците, вратите, фронтоните, кулите и 
т.н. -  обаче така, че целесъобразността остава същински 
определящото и преобладаващото. В средновековието 
предимно замъкоподобното на укрепените жилища е то
ва, което изпъква като основен тип както върху отделни 
планински склонове и върхове, така и в градовете, къде- 
то всеки дворец, всеки семеен дом -  например в Италия 
-  приемал облика на малка крепост или замък. Тук сте
ните, портите, кулите, мостовете и други такива са изви
кани на живот от нуждата и се украсяват и разхубавяват 
от изкуството. Здравината, сигурността, при грандиоз
ния разкош и живата индивидуалност на отделните 
форми на тяхната връзка, съставляват същественото 
определение, чието по-подробно разглеждане обаче тук 
би ни отвело много далеч.

И най-сетне можем да споменем накратко в до
пълнение още и за градинарското изкуство, което вече 
по начало не само създава съвсем наново за духа една
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обстановка като втора външна природа, но и въвлича в 
своето преобразуване пейзажното на самата природа и го 
третира архитектонично като обстановка на построй
ките. Тук е достатъчно да приведа като най-известен 
пример за това само извънредно величествената тераса 
на Сан-Суси.

По отношение на същинското градинарско изкуство 
трябва много добре да различаваме живописното от 
архитектонинното в него. А именно парковидното не е 
същински архитектонично, то не е построяване със 
свободни природни предмети, а е рисуване, което оставя 
предметите в тяхната естественост и се стреми да копира 
великата свободна природа, тъй като редуващото се 
загатване за всичко, което радва в един пейзаж, за скали 
и за техните големи първични маси, за долини, гори, ли
вади, трева, виещи се потоци, за широки реки с оживени 
брегове, за тихи езера, обградени от дървета, за шумящи 
водопади и за всичко останало от този вид изглежда обе
динено в едно цяло. По този начин вече градинарското 
изкуство на китайците обхваща цели пейзажи с езера и 
острови, реки, изгледи, скалисти части и т.н.

И в един такъв парк, особено в по-ново време, от 
една страна, всичко трябва да запази свободата на самата 
природа, докато, от друга страна, то е все пак изкуствено 
обработено и направено и е обусловено от една налична 
местност, вследствие на което се появява раздвоение, 
което не намира пълно разрешение. В това отношение в 
повечето случаи няма нищо по-безвкусно от такава 
навсякъде видима умишленост на неумишленото, от та
кава принуда на непринуденото. Но, освен това, тук се 
загубва истинският характер на градинското, доколкото 
градината има предназначение да служи за приятни раз
ходки, за развлечение в местност, която вече не е приро
дата като такава, а е природа, която е преобразувана от 
човека за неговата нужда от една обстановка, която си е 
създал сам той. Напротив, един голям парк, особено 
когато е натруфен с китайски храмчета, турски джамии, 
швейцарски къщи, мостове, уединени къщурки и кой 
знае още с какви чудноватости, вече сам за себе си изя
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вява претенция да бъде разгледан; той трябва да бъде 
нещо и да означава нещо сам за себе си. Но тази при
влекателност, която се удовлетворява веднага, скоро из
чезва, и ние не можем да разглеждаме подобни неща два 
пъти; защото тази подправка не предлага на погледа 
нищо безкрайно, никаква биваща в себе си душа, а освен 
това е само скучна и досадна за събеседването, за раз
говора при разходка.

Градината като такава трябва да бъде само по-весела 
обстановка и чиста обстановка, която сама за себе си не 
иска да означава нищо и не иска да отдръпва човека от 
човешкото и вътрешното. Тук има своето място архитек
турата с разсъдъчни линии, с ред, с правилност, симет
рия, и тя подрежда архитектонично самите природни 
предмети. Градинарското изкуство на монголците отвъд 
Великата стена, в Тибет, райските градини на персите 
вече следват повече този тип.

Това не са английски паркове, а зали с цветя, извори, 
фонтани, дворове, дворци за отдих в природата, устрое
ни разкошно, грандиозно, разточително за нуждата и 
удобството на човека. Но архитектоничният принцип е 
осъществен най-много във френското градинарско из
куство, което се присъединява обикновено и към големи 
дворци, посажда дърветата едно до друго в строг ред, за 
да образуват големи алеи, подрязва ги, образува прави 
стени от подстригани плетове и по такъв начин пре
връща самата природа в просторно жилище под открито 
небе.



В т о р и  д я л

СК УЛ ПТ УР А  ТА

Духовното само се противопоставя на неорганич
ната природа на духа, както получава тя благодарение на 
архитектурата своята художествена форма, така че сега 
художественото произведение получава за свое съдържа
ние и изобразява духовността. Ние вече видяхме необ
ходимостта на това движение напред; тя се съдържа в 
понятието дух, който се различава във вид на своето су
бективно битие за себе си и своята обективност като 
такава. Наистина чрез архитектоничната трактовка въ
трешното проблясва в тази външност, без обаче да може 
да проникне изцяло обективното и да го направи безус
ловно адекватна изява на духа, която оставя да се прояви 
самият той. Затова изкуството се отдръпва от неорганич
ното, което строителното изкуство в своята обвързаност 
към законите на тежестта се стреми да доближи до изра
за на духа, за да навлезе обратно във вътрешното, което 
сега се явява само за себе си в своята по-висша истина, 
непримесено с неорганичното. По този път на връщането 
на духа от масивното и материалното обратно в себе си 
срещаме скулптурата.

Но първата степен в тази област още не е връщане 
на духа в неговата вътрешна субективност като такава, 
така че изобразяването на вътрешното да се нуждае от 
такъв начин на изявяване, който сам е само идеен -  на
против, духът схваща себе си отначало само доколкото 
още се изразява в телесното и има в него своето хомо
генно налично битие. Ето защо изкуството, което взема
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за свое съдържание това становище на духовността, ще 
бъде призовано да изобразява духовната индивидуал
ност като явление в материалното, и то в непосредстве
ното същински материално. Защото и речта, езикът е 
самоизявяване на духа във външността, но в една 
обективност, която, вместо да има значимост като 
непосредствено конкретно материално, става изява на 
духа само като тон, движение, трептение, на едно цело
купно тяло и на абстрактния елемент, на въздуха. Не
посредствената телесност, напротив, е пространствената 
материалност; например камък, дърво, метал, глина в 
пълна пространственост на трите измерения; но, както 
вече видяхме, формата, която е адекватна на духа, е 
собствената му телесност, чрез която скулптурата прави 
духовното действително в пространствена целокупност.

От тази страна скулптурата още стои на една и съща 
степен със строителното изкуство, доколкото изобразя
ва сетивното като такова, материалното според неговата 
материална пространствена форма; обаче тя се и разли
чава от архитектурата по това, че не претворява неорга
ничното като другото на духа в направена от него целе
съобразна обстановка във форми, които имат своята цел 
вън от себе си, а влага самата духовност, тази целе
съобразност и самостоятелност за себе си, в телесната 
форма, която принадлежи на духа и на неговата инди
видуалност според понятието телесен облик и довежда 
неотделимо пред нагледа тези две неща, тялото и духа, 
като едно и също цяло. Затова формата на скулптурата се 
изтръгва от архитектоничното предназначение да служи 
на духа като чисто външна природа и обстановка и 
застава пред нас заради самата себе си. Но въпреки това 
отделяне, скулптурният образ все пак остава в същест
вено отношение към своята околна среда. Една статуя 
или група, а още повече един релеф не може да се на
прави, без да се вземе под внимание мястото, на което 
трябва да стои художественото произведение. Не може 
най-напред да се завърши едно скулптурно произведение 
и после да се потърси къде да се сложи, а вече в своята 
концепция то трябва да стои във връзка с един определен
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външен свят и неговата пространствена форма и положе
ние по място. В този аспект скулптурата получава трайно 
отношение особено към архитектоничните простран
ства. Защото най-близката цел на статуите е да бъдат 
храмови изображения и да бъдат поставяни във въ
трешността на целата, както в християнските църкви 
живописта, от своя страна, дава олтарните изображения, 
а и готическата архитектура показва същата връзка на 
скулптурните произведения и тяхното място. Но хра
мовете и църквите не са единственото пространство за 
статуи, групи и релефи, а се оживяват и сякаш населяват 
със скулптурни изображения също така и зали, стъл
бища, градини, обществени места, порти, отделни коло
ни, триумфални арки и т.н. и дори независимо от такава 
по-широка обстановка всяка статуя изисква за свое 
място и почва собствен постамент. Толкова за връзката и 
за разликата между скулптурата и архитектурата.

Ако, по-нататък, сравним скулптурата с останалите 
изкуства, ще се наложат на вниманието ни особено пое
зията и живописта. Както отделни статуи, така и групи 
ни дават духовния облик в пълна телесност, дават чо
века, какъвто е. Ето защо изглежда, че скулптурата има 
най-верния на природата начин на изобразяване на 
духовното, а живописта, както и поезията, напротив, са 
неестествени, тъй като живописта си служи вместо със 
сетивната целокупност на пространството, която дей
ствително заемат човешката фигура и останалите при
родни неща, само с плоскостта, а речта изразява телес
ното още по-малко и може да предава чрез тона само 
представата за него.

Но в действителност е точно обратно. Ако скулп
турното изображение несъмнено създава привидността, 
че притежава повече естественост, все пак тъкмо тази 
изобразена чрез тежката материя телесна външност и 
естественост не е природата на духа като дух. Напротив, 
своеобразното му съществуване като такъв е изявата в 
думи, дела, действия, които развиват неговия вътрешен 
свят и показват самия него такъв, какъвто е.
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В това отношение скулптурата ще трябва да отстъпи 
назад главно в сравнение с поезията. Наистина в изоб
разителното изкуство преобладава пластичната яснота, с 
която телесното стои пред очите ни, но и поезията може 
да описва външната фигура на човека, косата му, челото 
му, страните му, ръста му, облеклото му, положението му 
и т.н. -  разбира се, не с прецизността и точността на 
скулптурата; но това, което не ù се удава тук, се допълва 
от фантазията, която освен това, доколкото се отнася 
само да представата, не се нуждае от такава твърда и 
осъществена определеност и ни представя човека преди 
всичко като действащ с всички негови мотиви, заплете- 
ности на съдбата, на обстоятелствата, с всички негови 
чувства, думи, разкривания на неговия вътрешен свят и 
външни събития. Скулптурата или съвсем не може да 
стори това, или го прави само по много несъвършен на
чин, тъй като не може да изобразява нито субективния 
вътрешен свят в неговата партикуларна интимност и 
страст, нито последователност от прояви, както прави 
поезията, а само общото на индивидуалността, доколко
то го изразява тялото, и дава нещо нямащо последова
телност в един определен момент, а последния -  без 
движение, без живо действие, което се движи напред.

В тези отношения тя стои по-назад от живописта. 
Защото в живописта изразът на духа получава благо
дарение на цвета на лицето и неговата светлина и сянка 
преобладаваща, по-определена правилност и жизненост 
не само в природния смисъл на материална точност 
изобщо, но и предимно в смисъл на физиогномично и па- 
тогномично явление. Затова отначало бихме могли 
навярно да си помислим, че, за да стане по-съвършена, 
скулптурата трябва само да свърже с предимството на 
своята пространствена целокупност още и останалите 
предимства на живописта, и че е произвол това, че са се 
решили да изоставят живописното оцветяване, или че е 
беднота и неумелост на изпълнението, че се ограничава 
само върху едната страна на действителността, а именно 
върху материалната форма, и се абстрахира от другата -  
както например силуетът и гравюрата върху мед са само
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средство, до което се прибягва само при нужда. Обаче в 
истинското изкуство не трябва да се говори за един такъв 
произвол. Тъй както е предмет на скулптурата, фигурата 
остава в действителност само абстрактна страна на 
конкретната човешка телесност; нейните форми не 
получават многообразие от партикуларизирани цветове и 
движения. Но това не е случаен недостатък, а ограниче
ние на материала и на начина на изобразяване, наложено 
от самото понятие за изкуство. Защото изкуството е про
дукт на духа, и то на по-висшия, мислещия дух, а такова 
произведение прави свой сюжет едно определено съ
държание и затова и един абстрахиращ се от другите 
страни начин на художествено реализиране. Тук с из
куството става същото, както с различните науки, от 
които геометрията има за обект само пространството, 
правната наука само правото, философията само експли- 
кацията на вечната идея и нейното налично битие и 
битие за себе си в нещата, а също и развива тези пред
мети според тяхното различие, без при това една от 
приведените науки да довежда напълно до представата 
онова, което се нарича конкретно действително налично 
битие в смисъла на обикновеното съзнание.

И така, изкуството като творчество, което изоб
разява, като изхожда от духа, върви крачка по крачка и 
разделя това, което е разделено в понятието, в природата 
на самия предмет, макар и да не е разделено в наличното 
битие. Ето защо то фиксира такава степен сама за себе 
си, за да я развие според нейното определено своеобра
зие. По такъв начин в пространствено-материалното, 
което съставлява елемента на изобразителното изкуство, 
трябва да бъдат различавани в понятието и отделяни 
една от друга телесността като пространствена цело- 
купност и нейната абстрактна форма, телесна фигура 
като такава, и нейната по-точна жива партикуларизация 
по отношение на многообразието на оцветяването. Из
куството скулптура се спира на въпросната първа степен 
по отношение на човешката фигура, която скулптурата 
третира сякаш като стереометрично тяло само според 
неговата форма, която то има в пространствените из
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мерения. И така, художественото произведение, което 
се движи в елемента на сетивното, наистина трябва да 
има битие за нещо друго, с което веднага започва парти- 
куларизацията; но първото изкуство, което трябва да се 
занимава с човешката телесна форма като израз на духа, 
в това битие за нещо друго се придвижва само до първия 
начин на природното налично битие, който сам е още 
общ, до чистата видимост и съществуване в светлината 
изобщо, без да възприема в изображението заедно с нея 
отношението ù към тъмното, в което отношение види
мото се партикуларизира материално вътре в себе си и 
става цвят. Според необходимия ход на изкуството 
скулптурата застава на това становище. Защото изобра
зителното изкуство, което не може да обединява цело
купно стта на проявяващото се в единния еднакъв еле
мент на представата, както поезията, трябва да остави 
тази целокупност да се разпадне.

Вследствие на това получаваме, от една страна, 
обективността, която, доколкото не е собствената фор
ма на духа, противостои на последния като неорганична 
природа. Това обективно начало превръща архитектурата 
в чисто загатващ символ, който няма своето духовно 
значение вътре в самия себе си. Противоположен краен 
термин спрямо обективността като такава е субектив
ността!, душата, чувството в цялата партикуларизация 
на всички свои подбуди, настроения, страсти, вътрешни 
и външни движения и постъпки. Между двете тях 
наистина срещаме определената, но още не задълбочена 
до вътрешната душевност на субективната душа ду
ховна индивидуалност, в която, вместо субективната 
единичност, ще преобладава субстанциалната всеобщ
ност на духа и на неговите цели и характерни черти. В 
своята всеобщност тя още не се е върнала абсолютно 
обратно в себе си като само духовна единица, защото 
като този среден термин още произхожда от обективно
то, от неорганичната природа и по такъв начин самата тя 
има в себе си телесността като такава, като собственото 
налично битие на духа в неговото както принадлежащо 
на него, така и изявяващото го тяло. Духовната индиви
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дуалност трябва да бъде изобразена в тази външност, 
която вече не остава чисто противоположна на вътреш
ното, но не като жива телесност, т.е. като телесност, 
която се свежда винаги до обединяващата точка на ду
ховната единичност, а като външно представена и 
изобразена форма, в която наистина се е излял духът, без 
обаче да може, излизайки от това раздвоение, да се 
прояви в своето връщане в себе си като нещо вътрешно.

Оттук се определят двете точки, които вече посочих 
по-горе: вместо да си служи за своя израз със символич
ни начини на проявяване, които само загатват духов
ността, скулптурата взема човешката фигура, която е 
действителното съществуване на духа. Но като изобра
жение на неусещащата субективност и на непартику- 
ларизираната в себе си душа скулптурата се задоволява 
също така с фигурата като такава, в която се разделя 
на всички страни точката на субективността. Това е също 
основанието, поради което скулптурата, от една страна, 
представя духа не в действие -  в редица движения, които 
имат и осъществяват една цел, -  в начинания и действия, 
от които проличава даден характер, а като сякаш оставащ 
обективен и затова предимно в спокойствието на фи
гурата, в която движението и групирането е само първо и 
лесно започване на действие, но не и пълно изображение 
на субективността, въвлечена във всички конфликти на 
вътрешните и външните борби, или пъстро преплитаща 
се във външността. Но затова пък и на скулптурната фи
гура, тъй като довежда пред нагледа потъналия в те
лесност дух, който трябва да се покаже видим в цялата 
фигура, ù липсва проявяващата се точка на субектив
ността, концентрираният израз на душата като душа, 
погледът на очите; както ще се получи това по-късно още 
по-подробно. Според другата страна индивидуалността, 
която още не е многообразно обособена и разединена в 
себе си, като предмет на скулптурата още не се нуждае за 
своя начин на проявяване от живописния чар на цвето
вете, който благодарение на финеса и многообразието на 
своите нюанси е способен да направи видими от душев
ния взор на очите също така цялата пълнота на особе
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ните характерни черти и цялото излизане на духа като 
вътрешна душевност навън, както и пълното съсредото
чаване на душата в себе си. Скулптурата не трябва да 
възприема материала, от който не се нуждае според 
своето определено становище. Затова тя си служи само с 
пространствените форми на човешката фигура, а не с 
живописното оцветяване. Скулптурният образ е изобщо 
едноцветен, изработен от бял, а не от многоцветно пъ
стър мрамор; скулптурата има на свое разположение като 
материал също така и метали -  тази праматерия, тъж
дествена със себе си, недиференцирана в себе си, една, 
така да се каже, замръзнала светлина без противопо
ложност и хармония на различни цветове.

Великият духовен усет на гърците се проявява в то
ва, че избраха това становище и го затвърдиха. Наистина 
и в гръцката скулптура, към която предимно трябва да се 
придържаме, се срещат примери за многоцветни статуи, 
но в това отношение веднага трябва да различаваме на
чалото и края на изкуството от онова, което е постигнало 
то на същинската си висота. По същия начин трябва да 
отделим онова, което се промъква насила в изкуството 
благодарение на религиозната традиция, без истински да 
му принадлежи. Както вече видяхме при класичната ху
дожествена форма, че тя не поставя пред нас непосред
ствено веднага в окончателен вид идеала, в който трябва 
да намери своето основно определение, а най-напред 
смъква от него много неподходящи и чужди на него 
неща, така е и със скулптурата. Тя трябва да измине 
известна предварителна степен, за да получи съвършен
ство, и това начало е твърде различно от достигнатата 
връхна точка. Най-старите скулптурни произведения са 
от живописно украсено дърво, както например египет
ските идоли, а нещо подобно има и у гърците. Но, когато 
става въпрос да установим основното понятие за скулп
тура, трябва да изключим от същинската скулптура 
такива произведения. Затова тук съвсем не трябва да се 
отрича, че се срещат много примери за живописно 
украсени статуи; но, колкото повече се очиствал худо
жественият вкус, толкова повече се отърсвала скулпту-
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para от неподходящата за нея пищност на цветовете; 
напротив, тя използвала с мъдра съобразителност свет
лината и сянката, за да постигне по-голяма мекота, 
спокойствие, яснота и приятност за окото на зрителя 
(Meyer, Geschichte der bildenden Künste bei den Griechen 
von ihrem Ursprünge bis zum höchsten F/or, 2 Abteilungen, 
Dresden 1824, 1. Abt., S. 12014). Разбира се, против чи
стата едноцветност на мрамора могат да се приведат не 
само многото статуи от бронз, но и още повече най- 
великите и най-превъзходни произведения, които, както 
например статуята на Зевс от Фидий, били многоцветни. 
Но не става и дума за такава пределна абстрактност на 
безцветността; но слоновата кост и златото все още не са 
живописна употреба на цветове и изобщо различните 
произведения на едно определено изкуство не винаги 
затвърдяват в действителността основното понятие в 
така абстрактна непроменливост; защото те влизат в 
живи отношения с многообразни цели, получават раз
нородна обстановка и по такъв начин влизат във връзка с 
външни обстоятелства, които също отново видоизменят 
основния тип. Така например често са се изработвали 
скулптурни изображения и от скъпоценни материали, 
каквито са златото и слоновата кост; те седели върху 
разкошни столове и стоели върху постаменти, пълни с 
изкуство и разточителен лукс, и получавали скъпи 
украшения, за да може народът, съзерцавайки такива 
разкошни произведения, същевременно да се наслаждава 
на своето могъщество и богатство. Особено скулптурата, 
тъй като вече сама по себе си е по-абстрактно изкуство, 
не винаги се придържа в тази абстрактност, а, от една 
страна, донася със себе си от своя произход известни 
добавки на традиционното, застоялото, локалното, и, от 
друга страна, се отдава на живите нужди на народа; 
защото подвижният човек изисква забавно многообразие 
и иска да пусне в действие своя наглед и своята пред
става в много насоки. Тук става същото, както при че
тенето на гръцки трагедии, което също ни дава художест
веното произведение само в по-абстрактната му форма. 
В по-нататъшното външно съществуване се присъеди
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няват още представянето чрез живи лица, костюмиров- 
ката, украсяването на сцената, танцът и музиката. По 
същия начин и скулптурното изображение в своята 
външна реалност не е лишено от многообразни добавки; 
но тук ни интересува само същинското скулптурно 
произведение като такова, защото въпросните външни 
страни не трябва да ни пречат да осъзнаем най- 
вътрешното понятие на самия предмет в неговата 
определеност и абстрактност.

Ако сега пристъпим към по-точното подразделение 
на този дял, ще видим, че скулптурата съставлява цен
търа на класичната художествена форма изобщо дотол
кова много, че тук не трябва да приемаме символичното, 
класичното и романтичното като преобладаващи разлики 
и като основа на подразделянето, както при разглеждане
то на архитектурата. Скулптурата е същинското изкуство 
на класичния идеал като такъв. В нейното развитие наис
тина има и стадии, в които я завладява символичната 
художествена форма, както например в Египет. Но това 
са повече само подготвителни исторически степени, а не 
разлики, които биха се отнасяли до същинското понятие 
за скулптура според неговата същност, доколкото тези 
изображения по начина на тяхното представяне и упо
треба спадат по-скоро в областта на архитектурата, а не 
принадлежат на същинската цел на скулптурата. По съ
щия начин, когато се изразява в нея романтичната худо
жествена форма, скулптурата излиза отвъд самата себе 
си и едва с копирането на гръцката скулптура отново 
получава своеобразно пластичния си тип. Затова трябва 
да потърсим друго подразделение.

Според казаното, начинът, по който класичният 
идеал получава чрез скулптурата своята най-адекватна 
действителност, ще даде центъра на нашето разглежда
не. Но, преди да можем да пристъпим към това развитие 
на идеалния скулптурен образ, най-напред трябва да 
покажем кое съдържание и коя форма подхожда истин
ски за становището на скулптурата като особено из
куство и затова я води до това, да изобразява класичния 
идеал в проникнатата от духа човешка фигура и нейната
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абстрактно пространствена форма. -  Според другата 
страна класичният идеал почива върху наистина 
субстанциалната, но също така и обособената в себе си 
индивидуалност, така че скулптурата взема за съдържа
ние не идеала на човешката фигура изобщо, а опреде
ления идеал, и по този начин се разклонява до различни 
начини на изобразяване. Тези разлики засягат отчасти 
схващането и изобразяването като такова, а отчасти 
материала, в който то става действително и който сега 
според своето различно естество отново внася в самото 
изкуство нови обособявания, към които се присъеди
няват след това като последна разлика стадиите в 
историческия ход на развитие на скулптурата.

Изхождайки от тези съображения, нека дадем след
ния ход на нашето разглеждане:

Първо, трябва да се занимаем само с общите опре
деления за съществената природа на съдържанието и на 
формата, които се получават от понятието скулптура;

второ, напротив, става въпрос да се изследва по
точно класичният идеал, доколкото той получава чрез 
скулптурата своето най-художествено налично битие;

и, най-сетне, трето, скулптурата се разцъфтява до 
особени видове изображение и материал и се разпрости
ра до един свят от произведения, в които както от едната, 
така и от другата страна се налагат също така симво
личната и романтичната художествена форма, докато 
класичната съставлява истински пластичната среда 
между двете.



П ъ р в а  глава

ПРИНЦИПЪТ НА 
СЪЩИНСКАТА СКУЛПТУРА

Скулптурата изобщо схваща това чудо, че духът 
влага самия себе си в съвсем материалното и формира 
тази външна действителност така, че става в нея при
състващ за самия себе си и познава в нея адекватния 
образ на собствения си вътрешен свят. Това, което пред
стои да разгледаме в това отношение, засяга,

първо, въпроса, кой вид духовност е способен да се 
изобрази в този материал на чисто сетивно пространст
вената фигура;

второ, как трябва да бъдат построени формите на 
пространствеността, за да ни дадат да познаем духов
ното в красивата телесна фигура.

Това, което трябва да видим, е единството на ordo 
rerum extensarum15 и на ordo rerum idearum16, първото 
красиво обединение на душа и тяло, доколкото духов
ният вътрешен свят се изразява в скулптурата само в 
своето телесно налично битие.

Това обединение, трето, съответства на онова, с 
което вече се запознахме като идеал на класичната худо
жествена форма, така че пластиката на скулптурата ще се 
окаже истинското изкуство на класичния идеал.

1. Същественото съдържание на скулптурата

Както видяхме, елементът, в който скулптурата реа
лизира своите изображения, е първото, още общо налич
но битие на пространствената материя, при която още не
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се използват за художествена употреба други парти- 
куларности освен общите пространствени измерения и 
по-точните пространствени форми, които въпросните 
измерения са способни да приемат за своето най-красиво 
оформяне. А на тази по-абстрактна страна на сетивния 
материал най-много съответства като съдържание спо
койната в себе си обективност на духа, доколкото духът 
не се е различил нито спрямо общата си субстанция, ни- 
то спрямо наличното си битие в своята телесност и зато
ва още не се е върнал към битието за себе си в своята 
собствена субективност. В това се съдържат две неща.

а. Обективната духовност

Духът като дух е наистина винаги субективност, въ
трешна същност на своята насоченост към себе си, на 
своя „аз“. Но този „аз“ може да се отдели от онова, което 
съставлява общото и вечно съдържание на духа в 
съзнанието, волята, представата, чувството, действането 
и осъществяването, и да се затвърди в своята особена 
своеобразност и случайност. Тогава излиза наяве субек
тивността като такава, тъй като тя е изоставила обек
тивното, истинното съдържание на духа, и се отнася към 
себе си като дух безсъдържателно, само формално. На
пример при самодоволството аз наистина мога, от една 
страна, да се отнасям към себе си съвсем обективно и да 
бъда доволен от себе си заради едно нравствено дей
ствие. Но все пак като самодоволен аз вече излизам вън 
от съдържанието на действието, отделям себе си като 
единичен човек, като този „аз“ от всеобщността на духа, 
за да се сравня с нея. Моето съгласие със самия мене при 
това сравнение дава самодоволството, в което този опре
делен „аз“, тъкмо това „<едно‘\  се радва на самия себе си. 
По такъв начин собственият „аз“ наистина присъства във 
всичко, което човек знае, иска и осъществява; но далеч 
не е все едно дали при неговото знание и действане за 
него има най-голямо значение собственият му партику- 
ларен „аз“ или онова, което съставлява същественото съ
държание на съзнанието; дали човекът със своя „аз“
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потъва нераздвоен в това съдържание или живее в 
постоянно отношение към своята субективна личност.

а. При това излитане над субстанциалното, субек
тивното като такова изпада в абстрактната особеност на 
склонността, в произвола и случайността на чувствата и 
влеченията, вследствие на което то, като се има предвид 
неговата подвижност в определени деяния и действия, 
става жертва на зависимостта от определени обстоятел
ства и тяхната смяна и изобщо не може да се изтръгне от 
относимостта си към нещо друго. С това субектът като 
чистата крайна субективност противостои на истинската 
духовност. И ако все пак в тази противоположност, коя
то той съзнава, субектът отстоява твърдо в своето искане 
и знание само самия себе си, освен в празнотата на въоб- 
разяванията и на насладата от самия себе си, той изпада 
по-нататък в грозотата на страстите и на характера, в по
рочност и грях, в коварство, злоба, жестокост, своенра- 
вие, завист, високомерие, надменност и във всички други 
опаки страни на човешката природа и на нейния без- 
съдържателен краен характер.

ß. Цялата тази сфера на субективното веднага трябва 
да се изключи от съдържанието на скулптурата, която 
принадлежи само на обективността на духа. А именно 
тук трябва да се разбира под обективност субстанциал
ното, същинското, непреходното, съществената природа 
на духа, при която не се навлиза в акциденталното и 
преходното, на което се подлага субектът в своето чисто 
отношение към самия себе си.

γ. Но все пак и обективната духовност като дух не 
може да получи реалност, без да има битие за себе си. 
Защото духът има битие само като субект. Но мястото на 
субективното в духовното съдържание на скулптурата е 
от такова естество, че това субективно не намира израз 
само за себе си, а се оказва изцяло проникнато от въ
просната субстанция и нерефлектирано в посока от нея 
обратно в себе си по формален начин. Затова обектив
ността наистина има битие за себе си, но това е знаене и 
искане на себе си, което не се освобождава от съдържа
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нието, което го изпълва, а образува неделимо единство с 
него.

Духовното в тази завършено самостоятелна затворе
ност на това, което е субстанциално и истинно в самото 
себе си, това несмущавано, непартикуларизирано битие 
на духа е онова, което наричаме божественост, в проти
воположност на крайността като разделяне в случайното 
съществуване, в различаването и в променливото дви
жение. От тази страна скулптурата трябва да изобразява 
божественото като такова в неговото безкрайно спокой
ствие и възвишеност, вън от времето, без движение, без 
безусловно субективна личност и раздвоение на дей
ствието или ситуацията. И дори ако се придвижи напред 
също и до по-точната определеност на човешкото по 
фигура и характер, също и тук тя трябва да схваща само 
непроменливото и трайното, субстанцията на тази опре
деленост, и да избира за свое съдържание само послед
ната, но не и случайното и мимолетното; защото обек
тивната духовност още не се придвижва напред до тази 
променлива, бегла особеност, която навлиза чрез субек
тивността, схващаща себе си като единичност. Например 
в едно животоописание, което разказва за пъстрите случ
ки, събития и дела, съставляващи живота на един ин
дивид, това протичане на многообразни заплетености и 
произволности обикновено завършва с описание на 
характера, което обобщава тези широки детайли в общи 
качества, каквито са „добър“, „справедлив“, „храбър“, 
„надарен с голям ум“ и т.н. Такива предикати са трай
ното на един индивид, докато другите партикуларности 
принадлежат само към неговото акцидентално явление. 
Ето, също и скулптурата трябва да изобрази това 
„постоянно“ като единствено битие и налично битие на 
индивидуалността. Но тя не прави от такива общи ка
чества чисти алегории, а формира индивиди, които 
схваща и изобразява в тяхната обективна духовност като 
готови и завършени в себе си, в самостоятелен покой, из
тръгнати от отношението към нещо друго. В скулптурата 
при всяка индивидуалност субстанциалното е винаги 
съществената основа и нито субективното знание за себе
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си и чувстване на себе си, нито повърхностната и про
менлива особеност трябва да получава предимство по 
един или друг начин, а вечното в боговете и хората, осво
бодено от произвола и случайната насоченост към себе 
си (Selbstischkeit), трябва да бъде доведено до предста
вата според неговата непомрачена яснота.

Ь. Духовното, което има 
битие за себе си в телесното

Другата точка, за която трябва да споменем, се съ
стои в това, че тъй като материалът на скулптурата из
исква външно изображение в трите изпълнени измерения 
на пространството, нейното съдържание също не може 
да бъде духовно като такова, сливащата се само със 
самата себе си и задълбочената в себе си вътрешна ду
шевност, а духовното, което има битие за себе си едва 
само в своето друго, в телесното. Отрицанието на външ
ното вече принадлежи на вътрешната субективност и за
това не може да се появи тук, където божественото и 
човешкото се вземат за съдържание според техния обек
тивен характер. А само това потънало в себе си обек
тивно, без вътрешна субективност като такава, оставя 
свободно поле на действие на външността според всички 
нейни измерения е и свързано с тази целокупност на 
пространственото. Но затова пък скулптурата трябва да 
направи свой предмет само онова от обективното съдър
жание на духа, което може да се изрази напълно във 
външното и телесното, тъй като иначе тя избира съдър
жание, което нейният материал вече не е в състояние да 
възприеме в себе си и да го прояви адекватно.

2. Красивата скулптурна фигура

Но при едно такова съдържание се пита, второ, кои 
са формите на телесната фигура, които са призвани да 
изразяват това съдържание.
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Както при класичната архитектура къщата е сякаш 
предварително намереният анатомичен скелет, който из
куството трябва да формира по-отблизо, така скулпту
рата, от своя страна, намира предварително човешката 
фигура като основен тип за нейните изображения. Но ако 
вече самата къща е човешко, макар и още не художест
вено изобретение, структурата на човешката фигура, 
напротив, се явява независим от човека природен про
дукт. Затова основният тип на скулптурата ù е даден, а не 
е измислен от нея. Обаче изразът, че човешката фигура 
принадлежи на природата, е твърде неопределен, и зато
ва трябва да се разберем за него по-точно.

Както вече видяхме при природно красивото, в 
природата идеята дава на себе си своето първо непо
средствено налично битие и получава в животинската 
жизненост и нейния съвършен организъм адекватното на 
нея природно съществуване. Следователно по такъв 
начин организацията на животинското тяло е продукт от 
целокупното в себе си понятие, което съществува в това 
телесно налично битие като душа, но като чисто живо
тинска жизненост видоизменя животинското тяло, като 
го довежда до извънредно многообразна особеност, 
макар че всеки определен тип остава да се направлява 
винаги от понятието. Но да се схване в неговото понятие 
това, че понятието и телесната фигура или, по-точно, че 
душата и тялото си съответстват помежду си, е задача на 
натурфилософията. В нея би трябвало да се покаже, че 
различните системи на животинското тяло в тяхната 
вътрешна структура и фигура, както и в тяхната връзка, 
се съгласуват една с друга, и че по-определените органи, 
до които се диференцира телесното налично битие, се 
съгласуват с моментите на понятието, така че да стане 
ясно, доколко тук стават реални само необходимите осо
бени страни на самата душа. Обаче задачата ни тук не е 
да доказваме тази съгласуваност.

Но човешката фигура, за разлика от животинската, е 
телесност не само на душата, но и на духа. А именно 
трябва да правим съществена разлика между дух и душа. 
Защото душата е само това идейно, просто битие за себе
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си на телесното като телесно, а духът е битието за себе 
си на съзнателния и сомосьзнателния живот с всички 
чувства, представи и цели на това съзнателно налично 
битие. При тази необикновено голяма разлика между 
чисто животинската жизненост и духовното съзнание 
може да ни се стори странно, че духовната телесност, 
човешкото тяло се оказва все пак така хомогенно с 
животинското. Ние можем да предотвратим учудването, 
предизвикано от такава еднородност, като си спомним за 
определението, което позволява на духа според неговото 
собствено понятие да се реши да бъде жив и затова да 
бъде в самия себе си едновременно душа и природно съ
ществуване. Но като жива душа духовността си дава чрез 
същото понятие, което е вътрешно присъщо на животин
ската душа, тяло, което според основния си характер се 
равнява на живия животински организъм изобщо. Зато
ва, колкото и по-високо да стои духът в сравнение с това, 
което е само живо, все пак именно той си прави своето 
тяло, което се явява разчленено и одушевено от едно и 
също понятие с животинското тяло. Но тъй като, по- 
нататък, духът не е само налично биващата идея, идеята 
като природност и животински живот, а е идеята, която 
има битие като идея сама за себе си в своя собствен 
свободен елемент на вътрешното, също и отвъд сетивно 
телесното духовността си изработва своята своеобразна 
обективност -  науката, която няма в себе си друга реал
ност освен тази на самото мислене. Обаче освен мисле
нето и неговата философска систематична дейност, 
духът води и пълнокръвен живот на чувството, склон
ността, представата, фантазията и т.н., който стои в по- 
близка или по-далечна връзка с неговото налично битие 
като душа и телесност и затова има реалност и в човеш
кото тяло. В тази реалност, която принадлежи на самия 
него, духът също така прави себе си жив, привижда се в 
нея, прониква я и чрез нея се разкрива за други. Ето защо 
човешкото тяло дотолкова не остава чисто природно съ
ществуване, а трябва да се изяви в своята фигура и 
структура също така като сетивното и природно налично 
битие на духа, но все пак като израз на един по-висш
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вътрешен свят то трябва не по-малко и да се различава от 
животинската телесност, колкото и много човешкото тя
ло да се съгласува изобщо с нея. Но тъй като самият дух 
е душа и живот, животинско тяло, това са и могат да бъ
дат само видоизменения, които духът, обитаващ в един
ното, живо тяло, внася в тази телесност. Ето защо като 
явление на духа човешката фигура се различава от жи
вотинската по тези видоизменения, макар че отликите на 
човешкия организъм от животинския принадлежат към 
безсъзнателното творчество на духа точно така, както 
животинската душа си образува своето тяло в безсъзна
телна дейност.

На това място трябва да изходим оттук. Човешката 
фигура като израз на духа е дадена на художника и при 
това той я намира пред себе си не само изобщо, но и в 
особеното и единичното е предпоставен типът за отра
зяването на духовния вътрешен свят във фигурата, в 
чертите, в положението и в хабитуса на тялото.

А що се отнася до по-точната връзка на духа и тяло
то по отношение на особените чувства, страсти и състоя
ния на духа, трябва да кажем, че тази връзка трудно 
може да се сведе до твърди мисловни определения. На
истина в патогномиката и физиогномиката се опитаха 
да изложат научно тази връзка, но и досега без истински 
успех. За нас може да има значение единствено физио
гномиката, тъй като патогномиката се занимава само с 
начина, по който определени чувства и страсти придо
биват телесност в известни органи. Казва се например: 
гневът е в жлъчката, смелостта в кръвта. Мимоходом 
казано, това е веднага фалшив израз. Защото, макар че на 
особените страсти съответства дейността на особени 
органи, все пак гневът не е в жлъчката, а, доколкото 
става телесен, явлението на неговата дейност протича 
предимно в жлъчката. Както казах, тук това патогномич- 
но не ни засяга с нищо, тъй като скулптурата трябва да 
се интересува само от онова, което преминава от духов
ния вътрешен свят във външната страна на фигурата и 
там оставя духа да стане телесен и видим. Симпати- 
ческата осцилация на вътрешния организъм заедно с
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чувстващата душа не е предмет на скулптурата, която не 
може да възприеме и много неща, които излизат навън, 
във външната фигура, например разтреперването на 
ръцете и на цялото тяло при избухване на ярост, тре
перенето на устните и т.н.

По отношение на физиогномиката тук ще спомена 
само следното: ако скулптурното произведение, което 
има за своя основа човешката фигура, трябва да покаже 
как телесността вече по своята телесна форма изобразява 
в тази божественост не само божествено и човешки суб- 
станциалното на духа изобщо, но и особения характер на 
определена индивидуалност, за да дойдем до пълна 
определеност, би трябвало да посочим кои части, черти и 
формообразувания на тялото съответстват напълно на 
една определена вътрешна душевност. Необходимостта 
от такова изучаване ни се внушава от скулптурните про
изведения на древните, на които трябва в действител
ност да признаем израза на божественото и на особените 
характери на боговете, без да можем да твърдим, че 
съответствието на духовния израз със сетивната форма е 
вместо нещо биващо в себе си и за себе си само въпрос 
на случайност и произвол. В това отношение всеки орган 
трябва да се разглежда изобщо от две гледища, от чисто 
физическа страна и от страна на духовния израз. Разбира 
се, при това не трябва да се подхожда по начина на Гал, 
който прави духа обикновено лобно място.

a. Отделяне на
партикуларността на явлението

И така, в зависимост от съдържанието, което е при
звана да изобразява скулптурта, по отношение на нея би 
трябвало да стигнем само дотам, да изследваме как 
колкото субстанциалната, толкова и същевременно 
индивидуална в тази всеобщност духовност се вживява в 
телесното и получава в него налично битие и форма. А 
именно, от една страна, благодарение на адекватното на 
същинската скулптура съдържание е изключена случай
ната партикуларност на външното явление както в ду
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ховното, така и в телесното. Скулптурното произведение 
трябва да изобразява само трайното, общото, закономер
ното във формата на човешкото тяло, макар че възниква 
изискването това общо да се индивидуализира така, че 
да застане пред очите ни не само абстрактният закон, но 
и една най-тясно слята с него индивидуална форма.

Ь. Отделяне на това, 
което е свързано с изражението

От друга страна, както видяхме, скулптурата трябва 
да се освободи от случайната субективност и от израза ù 
в нейното биващо за себе си вътрешно преживяване. 
Вследствие на това на художника е забранено да иска да 
стига по отношение на физиогномичното до това, което е 
свързано с изражението. Защото изражението не е нищо 
друго освен тъкмо това, да стане видимо субективното 
вътрешно своеобразие и неговата партикуларност на 
чувството, представата и волята. В своите изражения чо
векът изразява само това, как се чувства той вътре в себе 
си тъкмо като този случаен субект, все едно дали се 
занимава само със себе си или се рефлектира вътре в 
себе си по отношение на външни предмети или други 
субекти. Така например на улицата, особено в малки 
градове, виждаме как много, дори повенето хора в своите 
жестове и изражения са заети само със самите себе си, с 
украшенията си и с облеклото си, изобщо със своята 
субективна особеност, или пък с другите минувачи и с 
техните евентуални оригиналности и странности. Тук 
спадат например израженията на високомерие, на завист, 
на самодоволство, на пренебрежение и т.н. Но тогава в 
основата на израженията може да лежи, по-нататък, 
също така чувството и сравнението на субстанциалното 
битие с моята особеност. Смирението, своенравието, за
плахата, страхът са изражение на този вид. При такова 
сравнение вече настъпва отделяне на субекта като такъв 
и общото, а рефлексията върху субстанциалното се изви
ва винаги назад, за да се върне и навлезе обратно в су
бекта, така че той, а не субстанцията остава преоблада
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ващото съдържание. Но образът, който остава строго 
верен на принципа на скулптурата, не трябва да изразява 
нито отделянето, нито преобладаването на субективното.

И, най-сетне, освен същинските изражения, физио- 
гномичният израз съдържа още много неща, които за
гатват само бегло за лицето и положението на човека: 
моментната усмивка, внезапното обръщане на очите от 
гняв, бързо заличената черта на присмех и т.н. Особено 
устата и очите имат в това отношение най-голяма под
вижност и способност да възприемат в себе си всеки 
нюанс на душевното настроение и да го накарат да се 
прояви. Скулптурната фигура трябва да отклони от себе 
си такава променливост, която дава адекватен предмет на 
живописта; напротив, тя трябва да се насочи към трай
ните черти на духовния израз и ги затвърди и предаде 
както в лика, така и в положението и формите на тялото.

с. Субстанциалната индивидуалност

Следователно задачата на скулптурната фигура се 
състои в същественото в това, че потопява субстанциал- 
но духовното в неговата още не субективно партикулари- 
зирана в себе си индивидуалност в една човешка фигура 
и го поставя в такова съзвучие с последната, в което и 
сега изглежда изтъкнато само общото и трайното на 
съответстващите на духовното телесни форми, а случай
ното и променливото изглежда смъкнато, макар че и фи
гурата не трябва да бъде без индивидуалност.

Едно така пълно съответствие на вътрешното и 
външното, каквото трябва да постигне скулптурата, сега 
ни отвежда до третата точка, която трябва още да 
засегнем.

3. Скулптурата като изкуство на класичния идеал

Първото, което следва от досегашните разглеж
дания, е, че скулптурата остава повече, отколкото всяко 
друго изкуство, своеобразно насочена към идеалното. А
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именно, от една страна, тя е излязла вън от символич
ното както с оглед на яснотата на своето съдържание, 
което схваща самото себе си като дух, така и по отно
шение на пълната адекватност на нейното изображение с 
това съдържание; от друга страна, тя още не преминава в 
субективността на вътрешното преживяване, за която 
външната фигура става безразлична. Затова тя състав
лява центъра на класичното изкуство. Наистина също и 
символичното и романтичното на архитектурата и жи
вописта се оказаха пригодни за класичната идеалност; 
но идеалът в същинската си сфера не е най-висшият за
кон на тези художествени форми и изкуства, доколкото 
те нямат за свой предмет биващата в себе си и за себе си 
индивидуалност, съвсем обективния характер, красивата 
свободна необходимост, както скулптурата. Но скулптур
ната фигура трябва да произлиза изцяло от чистия дух на 
абстрахиращото се от всяка случайност на духовната 
субективност и на телесната форма мисловно въображе
ние, без субективно предпочитание към своеобразно- 
стите, без чувството, удоволствието, многообразието на 
подбудите и остроумието на хрумванията. Защото, както 
видяхме, това, което стои на разположение на художника 
за неговите най-висши творения, е само телесността на 
духовното в самите само общи форми на строежа и 
организма на човешката фигура; и неговата изобретател
ност се ограничава отчасти върху също така общото 
съответствие на вътрешното и външното, отчасти върху 
само леко доближаващата се до субстанциалното и пре
плитаща се с него индивидуалност на явлението. Скулп
турата трябва да изобразява така, както творят боговете 
в собствената си област според вечни идеи, но в другата 
действителност предоставят останалото на свободата и 
индивидуалността на създаденото от тях. Теолозите съ
що така правят разлика между онова, което върши бог, и 
онова, което извършва човекът в своето безумие и 
произвол; обаче пластичният идеал се издига над такива 
въпроси, тъй като стои в средата на това блаженство и 
тази свободна необходимост, за която не запазва своята



138 В т о р и  д я л .  С к у л п т у р а т ß

валидност и значение нито абстракцията на общото, 
нито произволът на особеното.

Този усет за съвършената пластика на божественото 
и човешкото беше вътрешно присъщ предимно в Гърция. 
Ако схванем Гърция в нейните поети и оратори, историо
графи и философи, ние още не сме я схванали в нейния 
център, ако не носим със себе си като ключ за разбира
нето прозрението в идеалите на скулптурата и ако не раз
глеждаме, изхождайки от това становище на пластиката, 
както образите на епическите и драматическите герои, 
така и тези на действителните държавници и философи. 
Защото в красивите дни на Гърция както поетизиращите 
и мислещите, така и действащите характери имат този 
пластичен, общ и все пак индивидуален характер, една
къв както от вътрешната си, така и от външната си стра
на. Те са велики и свободни, израснали самостоятелно на 
почвата на своята субстанциална в самата себе си осо
беност, пораждащи се от себе си и формиращи се до 
онова, което са били и което са искали да бъдат. Особено 
времето на Перикъл било богато на такива характери: 
самият Перикъл, Фидий, Платон и предимно Софокъл, а 
също така Тукидид, Ксенофон, Сократ -  всеки по свой 
начин, без при това единият да става по-незначителен 
поради начина на другия; напротив, безусловно всички 
те са висши художествени натури, идеални художници 
на самите себе си, индивиди от една отливка, художест
вени произведения, които стоят пред нас като безсмърт
ни, неумиращи изображения на божества, в които няма 
нищо временно и достойно за смърт. Същата пластич
ност притежават телесните художествени произведения 
на победителите в Олимпийските игри, нещо повече, 
дори появата на Фрина, която като най-красивата жена 
излязла гола от водата пред очите на цяла Гърция.



В то р а  глава

И Д Е А Л Ъ Т  Н А  С К У Л П Т У Р А Т А

При прехода към разглеждането на същински 
идеалния стил на скулптурата трябва още веднъж отново 
да си припомним, че е необходимо съвършеното изкуст
во да се предхожда от несъвършеното, и то не само по 
техниката, която отначало тук с нищо не ни интересува, 
а по общата идея, по концепцията и начина на идеалното 
ù изобразяване. Ние нарекохме търсещото изкуство 
изобщо символично, а по такъв начин и чистата 
скулптура има за своя предпоставка една степен на сим
воличното, а не, да речем, една степен на символичното 
изкуство изобщо, те. на архитектурата -  напротив, тя 
има за своя предпоставка една скулптура, на която е още 
вътрешно присъщ характерът на символичното. По- 
късно, в трета глава, ще намерим повод да видим още 
веднъж, че това действително е било така в египетската 
скулптура.

Като изхождаме от становището на идеала, тук мо
жем вече да приемем съвсем абстрактно и формално за 
символичност на едно изкуство несъвършенството на 
всяко определено изкуство изобщо: например опита, 
който правят децата, когато рисуват човешка фигура или 
я измесват от восък и глина. Това, което създават те, е 
чист символ дотолкова, доколкото само загатва живото, 
което трябва да изобрази, но остава съвършено невярно 
по отношение на предмета и неговото значение. По такъв 
начин отначало изкуството е йероглифно, то не е случаен 
и произволен знак, а е приблизителна рисунка на пред
мета, предназначена за представата. За тази цел е до
статъчна и една лоша фигура, стига само да напомня за
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образа, който трябва да означава. По същия начин и 
набожността се задоволява с лоши изображения и в най- 
нескопосния портрет все още продължава да почита 
Христос, Мария или някой светия, макар че такива об
рази са индивидуализирани само чрез особени атрибути, 
както например фенер, решетка, мелничен камък и т.н. 
Защото набожността иска само да се напомни изобщо за 
предмета; останалото добавя душата, която, макар и чрез 
невярното изображение, трябва все пак да бъде изпъл
нена от представата за предмета. Това, което се изисква, 
не е живият израз на настоящето, това, което трябва да 
ни възпламени чрез самото себе си, не е присъстващото 
-  напротив, художественото произведение се задоволява 
вече с това, да събуди чрез своите макар и несъответ- 
стващи образи общата представа за предметите. Но 
представата винаги е вече абстрахираща. Наистина аз 
мога лесно да си представя това, което ми е известно, 
например някоя къща, някое дърво, някой човек, но, 
макар че тук представата се движи в нещо съвсем опре
делено, все пак тя остава при съвсем общите черти и е 
изобщо представа в истинския смисъл на думата едва 
когато е заличила от конкретния наглед съвсем непо
средствената единичност на предметите и ги е опрости
ла. И така, ако представата, която художественото 
изображение е предназначено да събуди, е представата за 
божественото, и ако тя трябва да бъде познаваема за 
всички, за един цял народ, тази цел се постига предимно 
чрез това, че в начина на изобразяване не настъпва 
никакво изменение. Вследствие на това тогава изкуст
вото става, от една страна, конвенционално, а, от друга 
страна, замръзнало, както наблюдаваме това не само при 
по-древното египетско, но и при по-древното гръцко и 
християнско изкуство. Художникът е трябвало да се при
държа към определени форми и да повтаря техния тип.

Затова можем да търсим великия преход към 
събуждането на изящното изкуство едва там, където ху
дожникът твори свободно според своята идея, където 
светкавицата на гения озарява традиционното и придава 
свежест и жизненост на изображението. Едва тогава ду
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ховният тон се разпростира над художественото произ
ведение, което вече не се ограничава върху това, само да 
извика изобщо една представа в съзнанието и да на
помни за едно по-дълбоко значение, което зрителят носи 
в себе си още преди това, а стига дотам, да изобрази това 
значение като съвсем живо представено в един инди
видуален образ и затова нито остава при чистата повърх
ностна всеобщност на формите, нито, от друга страна, се 
придържа по отношение на по-точната определеност към 
чертите на обикновената предварително намерена дей
ствителност.

И така, проникването до тази степен е също така 
необходимата предпоставка за възникването на идеал
ната скулптура.

Това, което трябва да установим тук по отношение 
на нея, засяга следните три гледни точки:

Първо, по отношение на току-що разгледаните сте
пени става въпрос да се намери общият характер на 
идеалния образ и неговите форми.

Второ, трябва да посочим особените страни, които 
придобиват значение -  начина на изобразяване на ли
цето, облеклото, положението на тялото и т.н.

Трето, идеалният образ не е само обща форма на 
красотата изобщо, а чрез принципа на индивидуалност
та, който е необходим за същинския жив идеал, обхваща 
в себе си всъщност и страната на обособяването и ней
ната определеност, поради което кръгът на скулптурата 
се разширява до един цикъл от отделни изображения на 
богове, херои и т.н.

1. Общ характер на идеалния скулптурен образ

По-рано вече видяхме по-подробно кой е общият 
принцип на класичния идеал. Затова тук се пита само 
кой е начинът, по който този принцип получава дей
ствителност чрез скулптурата във формата на човешки 
образ. В това отношение може да даде по-висша точка за 
сравнение отликата на човешката физиономия и стойка,
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която изразява дух, от животинската, която не излиза 
отвъд простия израз на одушевена природна жизненост в 
постоянна връзка с природните нужди и с целесъоб
разната за тяхното удовлетворение структура на живо
тинския организъм. Но и това мерило още остава не
определено, тъй като човешкият образ като такъв нито 
като телесна форма, нито като духовен израз вече по 
начало е чисто и просто от идеален вид. Напротив, от 
изящните шедьоври на гръцката скулптура ние можем да 
почувстваме по-точно онова, което трябва да извърши 
скулптурният идеал в духовно красивия израз на своите 
образи. Що се отнася до това опознаване и до тази жиз
неност на любовта и прозрението, предимно Винкелман 
беше онзи, който с толкова много вдъхновение, идващо 
от неговото възпроизвеждащо съзерцание, а също така с 
разсъдък и благоразумие изгони неопределеното празно- 
словие за идеала на гръцката красота чрез това, че оха
рактеризира поотделно и определено формите на частите 
-  начинание, което единствено беше поучително. Наис
тина могат да се прибавят още много отделни остроумни 
забележки, изключения и други такива към онова, което 
той е получил като резултат, но трябва да внимаваме да 
не стане така, че заради едни такива по-нататъшни по
дробности и заради отделни грешки, в които е изпаднал, 
да забравим главното, което беше установено от него. 
Колкото и да се разширяват познанията ни, постигнатото 
от Винкелман винаги трябва да се предпоставя като съ
ществено. Въпреки това не може да се отрече, че след 
смъртта на Винкелман запознатостта с античните скулп
турни произведения не само се увеличи съществено по 
брой, но и застана върху по-твърдо становище с оглед 
стила на тези произведения и оценката на тяхната 
красота. Наистина Винкелман е имал предвид голям кръг 
египетски и гръцки статуи; но в по-ново време се откри 
възможността да се съзерцават по-отблизо още елин
ските скулптури, както и шедьоврите, които се припис
ват отчасти на Фидий, а отчасти трябва да се признаят за 
създадени по негово време и под негово ръководство. С 
една дума, сега стигнахме до по-определено познаване
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на известен брой скулптури, статуи и релефи, които с 
оглед строгостта на идеалния стил трябва да се отнесат 
към времето на най-висшия разцвет на гръцкото изкуст
во. Както е известно, ние дължим тези достойни за въз
хищение паметници на гръцката скулптура на усилията 
на лорд Елджин, който като английски пълномощен 
министър в Турция пренесе в Англия най-красиви статуи 
и релефи от Партенона в Атина, а и от други гръцки 
градове. Тези покупки бяха окачествени от някои като 
ограбване на храмове и остро порицани от тях, но в дей
ствителност граф Елджин всъщност спаси тези ху
дожествени произведения за Европа и ги запази от пълна 
гибел -  начинание, което винаги заслужава признание. 
Освен това, по този повод интересът на всички позна
вачи и приятели на изкуството беше насочен към една 
епоха и към един начин на изобразяване в гръцката 
скулптура, които в още по-монолитната строгост на своя 
стил съставляват същинското величие и висота на идеа
ла. Общественото мнение оцени в произведенията от 
тази епоха не привлекателността и грацията на формите 
и положението на тялото, не миловидността на израза, 
която, както по времето след Фидий, вече е насочена на
вън и има за цел харесването от страна на зрителя, а 
също така не изяществото и смелостта на изработката; 
напротив, всеобщата похвала се отнася до израза на 
самостоятелност, на почиване върху себе си в тези обра
зи; и възхищението достигна до връхната си точка особе
но благодарение на свободната жизненост, благодарение 
на цялостното проникване и овладяване на природното и 
материалното, в което проникване и овладяване тук ху
дожникът е накарал мрамора да получи мекота, оживо- 
творил го е и го е надарил с душа. Всяка похвала, когато 
се е изчерпила, все пак винаги се връща отново особено 
към образа на лежащия речен бог, който принадлежи към 
най-хубавото, което е стигнало до нас от древността.

а. Жизнеността на тези произведения се състои в 
това, че са породени свободно от духа на художника. На 
тази степен художникът нито се задоволява с това, да 
даде чрез общи приблизителни контури, загатвания и
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изразявания една също така обща представа за това. кое
то иска да изобрази, нито, от друга страна, възприема по 
отношение на индивидуалното и единичното формите, 
както ги е получил случайно отвън. Затова той не ги 
предава с вярност по отношение на този елемент на 
случайност, а умее да приведе в свободното си собствено 
творчество емпирично единичното на партикуларните 
събития в съзвучие с общите форми на човешкия образ, 
което само е отново индивидуално и се показва напълно 
проникнато от духовното съдържание на това, което е 
призвано точно да прояви толкова много, колкото говори 
за собствената жизненост, концепция и одушевяване от 
страна на художника. Общото на съдържанието не е съз
дадено от художника; то му е дадено от митологията и 
преданието съвсем така, както той намира пред себе си 
също така общото и подробностите на човешкия образ; 
но свободното живо индивидуализиране, което той про
вежда през всички части, е негов собствен възглед, не
гово произведение и заслуга.

Ь. Ефектът и чарът на тази жизненост и свобода се 
предизвикват само от точността, от добросъвестната 
вярност в изработката на всички отделни части, за която 
е необходимо най-определено познание и съзерцание за 
характера на тези части както в тяхното спокойно 
състояние, така и в тяхното движение. Начинът, по който 
различните членове застават, лягат, заоблят се, сплескват 
се и т.н. във всяко състояние на покой и движение, тряб
ва да бъде най-точно изразен. Ние намираме това основ
но извайване и подчертаване на всички отделни части 
във всички антични произведения и одушевяването се 
постига само чрез безкрайната старателност и правди
вост. Когато окото съзерцава такива произведения, 
отначало то не може да познае ясно множество разлики, 
и те стават очевидни едва при известно осветление, бла
годарение на по-рязката противоположност между свет
лина и сянка, или стават познаваеми едва след опипване. 
Обаче, макар че тези фини нюанси не могат да се забе
лежат на пръв поглед, все пак общото впечатление, което 
произвеждат, не се е загубило; от една страна, те стават
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явни при друго положение на зрителя, а, от друга страна, 
от тях се получава всъщност чувството за органична 
подвижност на всички членове и техните форми. Този 
полъх на оживотворяването, тази душа на материалните 
форми се крие единствено в това, че всяка част сама за 
себе си е напълно налице в своята особеност, но също 
така, благодарение на най-пълното богатство на пре
ходите, остава в постоянна връзка не само с най-близко 
лежащите части, но и с цялото. Благодарение на това във 
всяка точка образът е напълно оживотворен; също и най- 
единичното е целесъобразно, всичко има своя разлика, 
свое своеобразие и отличие, и все пак остава в повсе
местно движение, има валидност и живее само в цялото, 
така че цялото може да се познае дори във фрагментите 
и една такава отделна част доставя съзерцанието и 
насладата от една ненарушена целокупност. Макар че 
сега повечето статуи са повредени и разядени в своята 
повърхност от атмосферните влияния, кожата изглежда 
мека и еластична и благодарение на самия мрамор на
пример в онази ненадмината конска глава още блика 
огнена жизнена сила. -  Едва това незабележимо взаимо- 
преливане на органичните очертания, което, без да 
образува правилни плоскости или нещо само заоблено, 
вдлъбнато, се свързва с най-добросъвестната изработка, 
дава онзи полъх на жизненост, онази мекота и идеалност 
на всички части, онова взаимосъгласуване, което се раз
простира над цялото като духовното дихание на 
одушевяването.

с. Но, колкото и вярно да са изразени формите в 
единичното и общото, все пак тази вярност не е копи
ране на природното като такова. Защото скулптурата 
винаги се занимава само с абстракцията на формата и 
затова, от една страна, трябва да изостави от телесното 
онова, което е истински природно в него, т.е., което 
загатва за чистите природни функции; от друга страна, 
тя не бива да стига до най-крайна партикуларизация, а 
трябва да схване и изобрази само по-общото на формите, 
като например при косата. Единствено по този начин чо
вешкият образ, какъвто трябва да бъде той в скулпту
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рата, се показва вместо като чисто природна форма, като 
образ и израз на духа. А тогава с това е свързана по-точ
но и тази страна, че чрез скулптурата духовното съдър
жание наистина се изразява в телесното, но при ис
тинския идеал не излиза навън, във външното толкова 
много, че единствено или предимно вече това външно 
като такова в своята миловидност и грация да може да 
привлече върху себе си харесването от страна на зри
теля. Напротив, същинският по-строг идеал наистина 
трябва да въплътява духовността и да я прави присъст
ваща само чрез образа и неговия израз, но все пак винаги 
да показва образа придържан заедно, носен и проникнат 
напълно единствено от това свое духовно съдържание. 
Бликането на живота, мекотата и миловидността или 
сетивната пълнота и красота на телесния организъм 
трябва да дава сама за себе си целта на изобразяването 
толкова малко, колкото индивидуалното на духовността 
вече трябва да стига до изразяването на субективното, 
което е по-сродно и по-близко до зрителя според не
говата собствена партикуларност.

2. Особените страни на 
идеалния скулптурен образ като такъв

Ако сега се обърнем към по-определеното разглеж
дане на главните моменти, които са важни при идеалния 
скулптурен образ, в същественото тук трябва да след
ваме Винкелман, който с най-голям усет и успех посочи 
особените форми и начина, по който последните са били 
третирани и развити от гръцките художници, за да могат 
да се смятат за идеал на скулптурата. Наистина жиз
неността, тази способност да се постига разливане на 
формите, отбягва от определенията на разсъдъка, който 
тук не може да затвърди и да проникне особеното така, 
както в архитектурата, но изобщо, както вече видяхме, 
може все пак да се посочи връзката на свободната духов
ност и телесните форми.
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Първата обща разлика, която можем да направим в 
това отношение, се отнася до определението на скулп
турното произведение изобщо, според което опре
деление човешкият образ трябва да изразява духовно 
съдържание. А духовният израз, макар че трябва да бъде 
излят над цялото телесно явление, се концентрира най- 
много във формите на лицето, докато останалите чле
нове, напротив, са в състояние да отразяват в себе си 
духовно съдържание само чрез положението си, докол- 
кото то произтича от свободния в себе си дух.

Нека започнем, първо, с разглеждането на идеалните 
форми на главата, а след това, второ, да говорим за по
ложението на тялото, към което после, трето, се 
присъединява принципът за облеклото.

а. Гръцкият профил

В идеалното формиране на човешката глава се сблъ
скваме преди всичко с така наречения гръцки профил.

а. Този профил се състои в специфичното свързване 
на челото и носа; а именно, в почти правата или леко 
извита линия, в която челото продължава към носа без 
прекъсване, както и по-точно в отвесната посока на тази 
линия към една втора, която, ако я прокараме от корена 
на носа към канала на ухото, образува прав ъгъл с онази 
първа линия на челото и носа. В идеалната изящна 
скулптура носът и челото винаги стоят в такава линия 
помежду си и затова се пита дали това е чисто нацио
нална и художествена случайност или е физиологична 
необходимост.

Кампер, известният холандски физиолог, харак
теризира особено тази линия по-точно като линия на 
красотата на лицето, като намира в нея главната разлика 
между формирането на човешкото лице и животинския 
профил и затова проследява видоизмененията на тази 
линия също в различните човешки раси, в което, разбира 
се, му противоречи Блуменбах (De generis humani vari
etate nativa, Göttingen 1775, § 6017). Но изобщо спомена
тата линия е в действителност много характерна отлика
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на човешкия и животинския облик. У животните му
цуната и носовата кост наистина също образуват една 
повече или по-малко права линия, но специфичното 
изпъкване на животинската зурла, която напира напред 
като сякаш най-близко практическо отношение към пред
метите, се определя всъщност от отношението към чере
па, върху който ухото е поставено по-нагоре или надолу, 
така че сега линията, прокарана до корена на носа или до 
горната челюст -  натам, където започват зъбите, -  
вместо да образува прав ъгъл, както при човека, образува 
тук остър ъгъл.

оса. Във формирането на главата на животните из
пъкващото е муцуната като инструмент за ядене, заедно 
с горната и долната челюст, със зъбите и дъвкателните 
мускули. Останалите органи са придадени само като 
спомагателни и второстепенни към този главен орган. 
Предимно носът, предназначен да надушва храна; под
чинено е окото, предназначено да наблюдава. Изричното 
изпъкване на тези формации, посветени изключително 
на естествената нужда и на нейните удовлетворявания, 
дава на животинската глава израза на чиста целесъоб
разност за природните функции, без всякаква духовна 
идеалност. А по такъв начин, изхождайки от инстру
ментите за ядене, можем да разберем и целокупния жи
вотински организъм. А именно определеният вид храна 
изисква определена структура на муцуната, особен вид 
зъби, с които после стоят в най-тясна връзка на свой ред 
конструкцията на челюстите, на дъвкателните мускули, 
на скулите, а още по-нататък -  гръбначният стълб, бе
дрените кости, ноктите и т.н. Животинското тяло служи 
на чисто природни цели и чрез тази зависимост само от 
сетивния елемент на храненето получава израза на нещо, 
в което няма дух. -  А ако човешкият лик вече по своя те
лесен образ трябва да има духовен облик, онези органи, 
които изглеждат най-значителни у животното, у човека 
трябва да отстъпят назад и да сторят място на тези, които 
загатват не за практическо, а за теоретическо, идейно 
отношение.
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ßß. Затова човешкото лице има втори център, в 
който се изявява задушевното, духовното отношение към 
нещата. Той се намира в горната част на лицето, в 
замисленото чело и в очите под него, през които прозира 
душата, заедно с всичко около тях. А именно с челото са 
свързани размисълът, рефлексията, навлизането в себе 
си на духа, чийто вътрешен свят след това поглежда в 
ясна концентрация навън, през очите. И така, благода
рение на изпъкването на челото, докато устата и скулите 
стоят назад, човешкият лик получава духовен характер. 
По този начин това устремяване на челото напред по 
необходимост става определящо за целия строеж на 
черепа, който сега вече не пада назад и не съставлява 
бедрото на острия ъгъл, като последна връхна точка на 
който стърчи напред муцуната, а като се започне от чело
то, през носа, и се стигне до върха на брадата, може да се 
прокара линия, която образува прав ъгъл или ъгъл, бли
зък до правия, с една втора линия, прокарана над долната 
част на черепа към върха на челото.

γγ. Трето, носът, който и по своята естествена 
функция като орган на обонянието стои по средата меж
ду практическото и теоретическото отнасяне към външ
ния свят, извършва прехода и свързването на долната и 
горната част на лицето, на само теоретическото духовно 
чело и на практическия орган за хранене. В това свое 
средно положение той наистина още принадлежи на 
животинската нужда, защото обонянието е съществено 
свързано с вкуса, поради което и у животното носът стои 
в служба на муцуната и на храненето; но самото поми- 
рисване още не е действително практическо поглъщане 
на предметите, както изяждането и вкусването, а въз
приема само резултата от процеса, в който влизат пред
метите с въздуха и неговото невидимо, тайнствено разла
гане. И ако преходът на челото и носа се извършва така, 
че челото изпъква сферично навън само за себе си и се 
отдръпва в посока обратна на носа, докато последният, 
от своя страна, остава вдлъбнат в посока към челото и 
едва после отново се издига нагоре, двете части на 
лицето, теоретическата част на челото и загатващата за
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практическото част на носа и на устата, съставляват 
подчертана противоположност, очертаваща носа, който 
сякаш принадлежи и към двете системи, като се започне 
от челото и се стигне до системата на устата. Тогава че
лото в своето изолирано местостоене получава израз на 
твърдост и на своенравна духовна концентрация в себе 
си в противоположност на красноречивото споделяне от 
страна на устата, която става орган на храненето и вед
нага взема на своя служба носа като инструмент за за
почване на желанието, за намерението да се помирише, и 
го показва насочен навън, към физическата нужда. А с 
това е свързана, по-нататък, случайността на формата, до 
чиито недетерминируеми видоизменения могат да стиг
нат след това носът и челото. Видът заобленост, изпък
ването на челото и неговото отстъпване назад загубват 
твърдата определеност и носът може да бъде плосък или 
остър, висящ, извит, по-дълбоко вдлъбнат и вирнат.

Напротив, при смекчаването и изравняването, при 
изящната хармония, която създава гръцкият профил в 
меката непрекъсната връзка на духовното чело и носа 
между горната и долната част на лицето, тъкмо чрез тази 
връзка носът изглежда устремен повече към челото и 
благодарение на това, като привлечен към системата на 
духовното, сам получава духовен израз и характер. Обо
нянието става сякаш теоретическо обоняние, фин нос за 
духовното; както и в действителност чрез смръщване и 
Т.Н., колкото и незначителни да са тези движения, носът 
се показва все пак извънредно подвижен за изразяването 
на духовни оценки и видове чувства. Така например ние 
казваме за някой горделивец, че вири нос, или припис
ваме опърничавост на някое младо момиче с вирнато 
носле.

Нещо подобно важи и за устата. От една страна, тя 
наистина има предназначението да бъде инструмент за 
удовлетворяването на глада и жаждата, но, от друга стра
на, изразява също духовни състояния, убеждения и 
страсти. Вече у животното тя служи в това отношение за 
издаване на крясъци, а у човека за говорене, смеене, въз- 
дишане и т.н.
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И така, някои наистина казват, че една такава форма 
на лицето изглеждала същински красива именно само на 
гърците, докато китайците, евреите, египтяните, напро
тив, смятали съвсем други, нещо повече, противополож
ни форми за също толкова красиви или за още по-кра
сиви, така че ако се вземе инстанция против инстанция, 
това би показало, че гръцкият профил още не е доказан 
като тип на същинската красота. Обаче това е само по
върхностно празнословие. Гръцкият профил не трябва да 
се смята за само външна и случайна форма, напротив, 
сам по себе си той е присъщ на идеала на красотата, тъй 
като, първо, е онази форма на лицето, в която изразът на 
духовното поставя чисто природното съвсем на заден 
план, и, второ, най-много се изплъзва от случайния ха
рактер на формата, без да показва все пак една чиста за
кономерност и да изгонва всякаква индивидуалност.

ß. По-нататък, що се отнася по-точно до отделните 
форми, ще изтъкна само няколко главни точки от ши
роките подробности на онова, което би трябвало да се 
спомене тук. В това отношение можем да говорим, най- 
напред, за челото, очите, и ушите като онази част на ли
цето, която се отнася повече до теоретическото и духов
ното, към която се присъединяват, второ, носът, устата и 
брадата като форми, които принадлежат относително по
вече на практическото. Трето, трябва да говорим за ко
сата като външна обстановка, чрез която главата се за
кръгля в себе си и образува един красив овал.

αα. В идеалите на класичния скулптурен образ че
лото нито е заоблено навън, нито е изобщо високо, за- 
щото, макар че духовното трябва да се покаже във фор
мата на лицето, все пак това, което скулптурата трябва да 
изобрази, е не духовността като такава, а индивидуал
ността, която още се изразява изцяло в телесното. На
пример в главите на Херкулес челото е предимно ниско 
поради това, че силата, която притежава той, е повече 
мускулно насочената навън телесна сила, отколкото 
обърнатата навътре духовна сила. В останалите случаи 
челото се явява многократно видоизменено, то е по- 
ниско при женски, привлекателни и младежки, по-високо
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при изпълнени с достойнство и духовно по-замислени 
образи. То не пада под остър ъгъл по отношение на 
слепите очи и не се вдава в тях, а се заобля яйцевидно в 
мека сферичност и е обрасло с коса. Защото острите, 
необрасли с коса ъгли и хлътналите вдлъбнатини в сле
пите очи са присъщи само на отпадналостта на напред
налата възраст, но не и на вечно цъфтящата младост на 
идеалните богове и герои.

По отношение на очите веднага трябва да устано
вим, че на идеалния скулптурен образ, освен същински 
живописният цвят му липсва също така още погледът на 
очите. Наистина някой може да поиска да докаже исто
рически, че в някои храмови изображения на Минерва и 
на други богове са рисували очите, тъй като в някои 
статуи още се намират следи от бои, обаче при свещени 
изображения художниците често са се придържали кол- 
кото е възможно повече към традиционното в проти
воположност на добрия вкус. При други се оказва, че 
трябва да са имали поставени в тях очи от благородни 
камъни. Но тогава това произтича от желанието, което 
вече споменахме по-горе, да се украсяват изображенията 
на боговете колкото е възможно по-богато и разкошно. И 
изобщо това са или наченки, или религиозни традиции и 
изключения, а освен това оцветяването още не дава на 
очите концентрирания в себе си поглед, който единствен 
им придава пълна изразителност. Затова тук можем да 
смятаме за окончателно решено това, че в истински кла- 
сичните и свободни статуи и бюстове, които са дошли до 
нас от древността, липсва зеницата, както и духовният 
израз на погледа. Защото, макар че в очната ябълка е от
белязана често пъти и зеницата или последната е за
гатната чрез едно конусно вдълбаване и завиване, което 
изразява бляскавата точка на зеницата и по този начин 
един вид поглед, все пак това отново остава само съвсем 
външна форма на окото и не е неговото оживяване, не е 
погледът като такъв, погледът на вътрешната душа.

Тук е близка до ума представата, че на художника18 
трябва много да му струва това, да пожертва очите, това 
просто одушевяване. Защото все пак ние поглеждаме
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всеки човек най-напред преди всичко в очите, за да на
мерим опора, изходна точка при обяснението и осно
вание за цялостното му явление, което можем да схванем 
по най-прост начин, като изхождаме от единната точка 
на погледа. Погледът е това, в което има най-много душа. 
концентрацията на интимността и на чувстващата субек
тивност; както чрез ръкостискане, а още по-бързо чрез 
погледа на очите, човек се поставя в единство с човека. 
А скулптурата трябва да се лиши тъкмо от този елемент, 
в който има най-много душа. В живописта, напротив, 
този израз на субективното изпъква чрез нюансите на 
оцветяването или в цялата си интимност, или в разнооб
разен досег с външните неща и с предизвиканите от тях 
особени интереси, чувства и страсти. Но в скулптурата 
сферата на художника не е нито интимността на душата 
вътре в себе си, съсредоточаването на целия човек в 
простия „аз“, който се проявява в погледа като в тази 
последна светла точка, нито разпръснатата субективност, 
преплетена с външния свят. Скулптурата има за цел це- 
локупността на външния образ, в която тя трябва да раз
предели душата и да я изобрази чрез това многообразие, 
така че не ù е позволено да я свежда до единната проста 
точка на душата и до моментността на погледа. Скулп
турното произведение няма вътрешна душевност като 
такава, която сега би трябвало да се изяви и сама за себе 
си като това идейно на погледа в противоположност на 
другите части на тялото и да встъпи в противополож
ността между очи и тяло; напротив, това, което е ин
дивидът като вътрешен, духовен индивид, остава изцяло 
излято в целокупността на образа, която се обгръща с 
поглед само от разглеждащия дух, от зрителя. По същия 
начин, второ, очите поглеждат навън, във външния свят; 
те поглеждат всъщност към нещо и по този начин 
показват човека в неговото отношение към една мно
гообразна външна действителност, както и в чувството за 
онова, което го заобикаля и се извършва около него. Но 
същинското скулптурно изображение е свободно тъкмо 
от тази връзка с външните неща и -  потънало в субстан- 
циалното на своето духовно съдържание -  е самостоя
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телно в себе си, без разпръснатост и преплетеност. Тре
то, погледът на очите получава своето развито значение 
чрез израза на останалата фигура, в нейното изражение и 
реч, макар че той се отделя спрямо това развитие като 
само формалната точка на субективността, в която се 
съсредоточава цялото многообразие на фигурата и 
нейната обстановка. Но такава партикуларна широта е 
чужда на пластичното и по такъв начин по-специалният 
израз в погледа, който не намира същевременно в цялото 
на фигурата съответното си по-нататъшно разгръщане, 
би бил само случайна особеност, която скулптурното 
изображение трябва да държи далеч от себе си. Като се 
изхожда от тези основания, скулптурата не само че не за
губва нищо от това, че нейните образи нямат поглед, но 
и според цялото си становище тя трябва да остави да 
липсва този вид израз на душата. А по такъв начин 
отново можем да кажем, че великият усет на древните 
майстори се е състоял в това, че твърдо са познали огра
ничаването и разграничаването на скулптурата и са оста
нали строго верни на тази абстракция. Това е техният 
висш разсъдък в пълнотата на техния разум и в целокуп- 
ността на тяхното съзерцание. -  Наистина и в древната 
скулптура се срещат случаи, в които очите гледат към 
една определена точка, както например във вече много 
пъти споменаваната статуя на фавна, който гледа към 
младия Бакхус; тази усмивка към него е изразена 
задушевно, но и тук очите не гледат и същинските статуи 
на богове в техните прости ситуации не са изобразени в 
такива специални отношения с оглед посоката на очите и 
погледа.

А що се отнася по-точно до облика на очите в идеал
ните скулптурни произведения, по своята форма те са 
големи, открити, овални, а по своето положение спрямо 
линията на челото и носа лежат под прав ъгъл и дълбоко. 
-  Вече Винкелман (Winckelmann, Werke, hrsg. von 
C.L.Femow u.a., 8 Bände, Dresden 1808-1820, Band 4, 5, 
Buch, Kap. 5, § 20 S. 19819) причислява големината на 
очите към красотата така, както голямата светлина е по- 
красива от малката. „Но големината“, продължава той,
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„съответства на очната кост или на нейната кухина и се 
проявява в прореза и в отвора на клепачите, горният от 
които описва в красиви очи по-заоблена дъга спрямо въ
трешния ъгъл, отколкото долният.“ При профили на гла
ва в релефна изработка самата очна ябълка образува 
профил и получава тъкмо чрез този врязан отвор вели
чественост и открит поглед, чиято светлина според за
бележката на Винкелман същевременно е направена 
видима върху монети чрез една релефна точка върху оч
ната ябълка. Но не всички големи очи са красиви, защото 
те стават такива, от една страна, едва чрез полета на кле
пачите, а, от друга страна, чрез по-дълбокото си разполо
жение. А именно очите не трябва да изпъкват стреми
телно напред и сякаш да изхвръкват навън, във външния 
свят, защото тъкмо това отношение към външния свят е 
отстранено от идеала и заменено със себеотдръпването в 
себе си, в субстанциалното битие в себе си на индивида. 
А изпъкналостта на очите веднага напомня за това, че 
очната ябълка ту се изтласква навън, ту се оттегля отново 
назад и особено при втренчване показва само, че човекът 
е излязъл вън от себе си, че той или се е втренчил, без да 
мисли, или също така е потънал без дух в гледката на 
някой сетивен предмет. В скулптурния идеал на древни
те очите лежат дори по-дълбоко, отколкото в природата 
(Winckelmann, 1. с., § 21). Винкелман сочи като основа
ние за това обстоятелството, че при по-големи статуи, 
които стояли по-далеч от погледа на зрителя, без това по- 
дълбоко разположение очите -  тъй като освен това очна
та ябълка в повечето случаи била гладка -  щели да бъдат 
без значение и сякаш умрели, ако тъкмо релефността на 
очните кости и увеличената благодарение на нея игра на 
светлината и сянката не са правили очите по-въздейства- 
щи. Но това задълбочаване на очите има друго значение. 
А именно, ако благодарение на него челото изпъкне по
вече, отколкото в природата, преобладава мислещата 
част на лицето и духовният израз бие на очи по-рязко, 
докато и засилената сянка в очните кухини, от своя 
страна, сама ни кара да почувстваме дълбочина и нераз- 
сеяна вътрешна душевност, заслепяване по отношение
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на външния свят и оттегляне в същественото на индиви
дуалността, чиято дълбочина се излива над целия образ. 
Също и върху монетите от най-доброто време очите са 
разположени дълбоко, а очните кости се издигат по- 
високо. Напротив, веждите не се изразяват чрез по- 
широка дъга от малки косъмчета, а само се загатват чрез 
режещата острота на очните кости, които, без да прекъс
ват челото в неговата монолитна форма -  както правят 
това веждите в природата чрез своя цвят и относителна 
релефност, -  минават като елиптичен венец около очите. 
По-високата и вследствие на това по-самостоятелна 
извивка на веждите никога не се е смятала за красива.

Трето, Винкелман казва за ушите (1. с., § 29), че 
древните майстори влагали най-голямо усърдие при 
изработването им, така че например при статуи, издяла
ни от камък, малкото старание при извайването на ухото 
е безпогрешен признак за неавтентичността на худо
жественото произведение. Особено портретните статуи 
често пъти възпроизвеждали своеобразно индивидуал
ната форма на ухото. Затова често пъти от формата на 
ухото можело да се разпознае изобразеното лице, ако то 
е известно, и например от ухо с необикновено голям въ
трешен отвор да се направи заключението, че то е 
принадлежало на Марк Аврелий. Нещо повече, древните 
загатвали дори безформеността на ухото. -  Винкелман 
привежда като особен вид уши в идеални глави, напри
мер в някои глави на Херкулес, сплеснатите и издутите в 
хрущялните си криле уши. Те загатват за борци и 
панкратиасти, както и наистина Херкулес (1. с., § 34) в 
игрите, проведени в Елида в чест на Пелоп, спечелил 
наградата като панкратиаст.

ßß. Що се касае до онази част от лицето, която се 
отнася от страна на природната функция повече до прак
тическата страна на сетивата, второ, имаме да говорим 
още за по-определената форма на носа, на устата и на 
брадата.

Различието във формата на носа дава на лицето най- 
разнообразен облик и най-многостранни разлики в изра
за. Така например ние сме свикнали да свързваме острия
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нос с тънки криле с остър разсъдък, докато широкият и 
увисналият или животински вирнатият нос ни напомня 
изобщо за сетивност, глупост и бруталност. Но скулп
турата трябва да се запазва свободна както от такива 
крайности, така и от техните партикуларни средни сте
пени във формата и израза и затова, както вече видяхме 
при гръцкия профил, тя избягва не само отделянето на 
челото, но и изкривяването нагоре и надолу, острия връх 
и по-широкото заобляне, издигането в средата и накло
няването към челото и към устата, изобщо остротата и 
дебелината на носа, тъй като на мястото на тези разно
образни видоизменения тя поставя една сякаш инди
ферентна, макар и все още леко оживена от индиви
дуалността форма.

След очите към най-красивата част на лицето при
надлежи устата, когато тя е оформена не според нейна
та природна целесъобразност да служи като инструмент 
за ядене и пиене, а според духовното ù значение. В това 
отношение тя отстъпва по многообразие и богатство на 
израза само на очите, макар че може чрез най-незабеле- 
жими движения и чрез най-подвижна игра на последните 
да изобразява живо най-фините нюанси на шегата, на 
презрението, на завистта, цялата грация на скърбите и 
радостите, а и когато е неподвижна означава привлека
телност, сериозност, сетивност, недостъпност, преданост 
и т.н. Но скулптурата я употребява по-малко за партику- 
ларните нюанси на духовния израз и трябва да отстрани 
от формата и прореза на устните предимно чисто 
сетивното, което загатва за природни нужди. Затова тя не 
изобразява устата изобщо нито много пълна, нито 
изтънчена, защото прекадено тънките устни напомнят 
също за оскъдност на чувството; тя изобразява долната 
устна по-пълна от горната, какъвто беше случаят и у 
Шилер, в чиято форма на устата се четеше въпросната 
значителност и изпълненост на душата. Тази по-идеална 
форма на устните, в противоположност на животинската 
муцуна, дава гледката на известна свобода от нужди, до
като у животното, когато горната част изпъква силно на
пред, веднага си спомняме за устремяването към храната
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и за налапването ù. У човека устата според духовното от
ношение е главно мястото на речта, органът за свободно
то споделяне на съзнавания вътрешен свят, както очите 
са израз на чувстващата душа. Но, по-нататък, идеалите 
на скулптурата не са затворили устните твърдо, а при 
произведенията от епохата на разцвета на изкуството 
(Winckelmann, l.c., §25, S. 206) устата стои малко отво
рена, без обаче да се виждат зъбите, които нямат нищо 
общо с израза на духовното. Това може да се обясни с 
обстоятелството, че при дейността на сетивата, особено 
при строгото, втренчено насочване на погледа към опре
делени предмети, устата се затваря, а при свободната по- 
тъналост [в себе си] без поглед, напротив, леко се отваря 
и нейните ъгли се наклоняват надолу само съвсем малко.

И, най-сетне, трето, брадата в своята идеална 
форма допълва духовния израз на устата, когато тя не 
липсва изцяло, както у животното, или не остава отдръп
ната назад и безплътна, както в египетските скулптурни 
произведения, а е слязла по-надолу, дори отколкото 
обикновено, и сега, в закръглената изпълненост на своя
та заоблена форма, особено при по-къси долни устни, 
получава още по-голяма величественост. А именно пъл
ната брада създава впечатление за известна наситеност и 
спокойствие. Напротив, стари пъргави жени движат 
напред-назад изсъхнала си брада, техните мършави 
мускули потрепват, и например Гьоте сравнява челюсти
те с две щипки, които искат да хванат нещо. При пълната 
брада цялото това неспокойствие се загубва. Обаче 
трапчинката, която сега се смята за нещо красиво, като 
случаен елемент на привлекателност не е нещо, което 
принадлежи съществено към самата красота; но затова 
пък голямата обла брада се смята за безпогрешен белег 
на античните глави. Например при Венера Медичейска 
брадата е по-малка, но беше установено, че тя е постра
дала.

γγ. И, най-сетне, сега ни остава да говорим още 
само за косата. Косата изобщо има повече характера на 
растително, отколкото на животинско образувание и до
казва силата на организма по-малко, отколкото е по-
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скоро признак за слабост. Варварите оставят косите да 
висят плоско или ги носят кръгло изрязани, а не вълно
образни или къдрави. Древните скулптори, напротив, 
полагали големи грижи в своите идеални скулптурни 
произведения за изработването на косата, в което новите 
са по-малко прилежни и умели. Разбира се, и древните, 
когато работели в прекалено твърд камък, не оставяли 
косата на главата да се извива в свободно висящи къдри, 
а я изобразявали (Winckelmann, 1. с., § 37, § 218) като къ
со отрязана и след това фино сресана. Но при статуи от 
мрамор в доброто време косите са запазени къдрави и 
големи при мъжките глави, а при женските, където ко
сите се изобразявали сресани нагоре и свързани заедно 
най-горе, ги виждаме най-малкото, както казва Винкел- 
ман, змиевидно начупени и с подчертани задълбо
чавания, за да им се даде многообразие, за да им се даде 
редом със светлината и сянка, което не може да стане с 
ниски бразди. Освен това, при отделните богове причес
ката и подреждането на косата са различни. По подобен 
начин и християнската живопис отличава Христос с 
определен вид път и къдрици, според който образец и в 
наше време някои искат да си дадат облика на господ 
Христос.

γ. И така, тези особени части трябва да се слеят 
заедно по форма и да образуват главата като цяло. Тук 
красивата форма се определя от линия, която е най- 
близка до елипсовидната и по този начин разлага всичко 
рязко, остро, ъгловато, като му придава хармония и не
прекъсната мека връзка на формата, без да бъде все пак 
само правилна и абстрактно симетрична или да се из
лива в многостранното различие на линиите и тяхното 
обръщане и извиване, както при останалите части на тя
лото. За формирането на този връщащ се обратно в себе 
си овал, особено когато лицето се гледа отпред, е необ
ходим красивият свободен полет от брадата до ухото, 
както и споменатата вече линия, която описва челото по 
дължината на очните кости; а също така дъгата над про
фила, от челото над върху на носа и надолу до брадата, и 
най-сетне -  красивата заобленост на затилъка до врата.



160 В т о р и  д я л .  С к у л п т у р а т а

Това е, което исках да приведа относно идеалната 
форма на главата, без да се впускам в по-нататъшните 
детайли.

Ь. Положение и движение на тялото

А що се отнася до останалите членове -  врат, гърди, 
гръб, коремна част, ръце, бедра и крака, -  тук започва 
друг ред. Наистина те могат да бъдат красиви в своята 
форма, но само сетивно, живо красиви, без да изразяват 
духовното вече чрез своята форма като такава, както пра
ви това лицето. А древните са доказали, че притежават 
най-висш усет за красота също и по отношение на 
формата на тези членове и тяхното извайване, но в съ
щинската скулптура и тези форми трябва да се утвържда
ват не само като красота на телесното, а като членове на 
човешката фигура трябва да дават същевременно глед
ката на духовното, доколкото телесността като такава е в 
състояние да стори това. Защото иначе изразът на въ
трешното би се концентрирал само върху лицето, докато 
все пак в пластиката на скулптурата духовното трябва да 
изглежда излято в цялата фигура, проникнало цялата 
фигура, и не трябва да се изолира само за себе си, в про
тивоположност на телесното.

Но ако запитаме с какви средства гърдите, корем
ната част, гърбът и крайниците могат да съдействат за 
израза на духа и по този начин самите те да възприемат 
освен красивата жизненост също и полъха на един 
духовен живот, тези средства са:

първо, положението, в което се привеждат членовете 
един към друг, доколкото то изхожда от вътрешния свят 
на духа и е определено свободно отвътре;

второ, движението или покоят в тяхната пълна кра
сота и свобода на формата;

трето, в своя определен хабитус и израз този вид 
положение и движение посочва по-точно особената си
туация, в която е схванат идеалът, който никога не може 
да се бъде идеал само in abstracto20.
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Ще добавя още няколко общи бележки и по тези 
точки.

а. Що се отнася до положението, първото, което се 
предлага вече на повърхностното разглеждане, е изпра
веното положение на човека. Животинското тяло бяга 
успоредно със земята, муцуната и очите следят посоката 
на гръбнака и животното не може да премахне това свое 
отношение към тежестта самостоятелно, изхождайки от 
себе си. Противоположното наблюдаваме у човека, тъй 
като очите, които гледат право напред, в своята естест
вена посока стоят в прав ъгъл с линията на тежестта и на 
тялото. Наистина и човекът може да върви на четири 
крака, както животните, а децата действително правят 
това; но, щом започне да се пробужда съзнанието, чове
кът се откъсва от животинската обвързаност със земята и 
стои изправен и свободен сам за себе си. Това стоене е по 
негова воля, защото ако престанем да искаме да стоим, 
нашето тяло ще се смъкне и ще падне на земята. Вече по 
силата на това изправеното положение има духовен 
израз, доколкото самоиздигането от земята остава във 
връзка с волята и затова с духовното и вътрешното; както 
и наистина сме свикнали да казваме за свободния и са
мостоятелен в себе си човек, който не прави своите 
убеждения, възгледи, намерения и цели зависими от дру
ги хора, че той стои на собствените си крака.

Но изправеното положение още не е красиво като 
такова, а става красиво едва чрез свободата на своята 
форма. А именно, ако човекът стои прав само абстракт
но, ако отпусне ръцете си да висят до тялото съвсем 
равномерно, без да ги отдели от него, докато краката 
остават също така плътно прилепнали един до друг, това 
създава противно впечатление за вцепененост, макар че 
отначало не може да се види в него принуда. От една 
страна, това, което съставлява вцепенеността, е аб
страктната, сякаш архитектонична правилност, в която 
членовете се намират постоянно чрез еднаквото си поло
жение един към друг; от друга страна, в нея не се проя
вява духовно определение, което идва отвътре, защото 
тогава ръцете, краката, гърдите, коремната част, всички
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членове стоят и висят така, както са пораснали на човека 
още по начало, без да бъдат приведени в променено 
отношение от духа и от неговата воля и чувство. Същото 
е със седенето. Обратно, както сгушването, така и кляка- 
нето върху земята няма свобода, тъй като загатва за нещо 
субординирано, несамостоятелно и робско. Свободното 
положение, напротив, от една страна, избягва абстракт
ната правилност и ъгловатост и привежда също и 
положението на членовете в линии, които се доближават 
до формата на органичното, а, от друга страна, оставя да 
проблеснат духовни определения, така че, като се из
хожда от положението, стават познаваеми състоянията и 
страстите на вътрешния свят. Едва в този случай 
положението може да се смята за жест на духа.

Обаче скулптурата трябва да подхожда с голяма 
предпазливост при използването на положенията като 
жест и да преодолее при това някои трудности. А 
именно, от една страна, тогава взаимното отношение на 
членовете наистина води началото си от вътрешния свят 
на духа, но, от друга страна, това определяне отвътре не 
трябва да разполага отделните части по начин, който 
противоречи на структурата на тялото и на нейните за
кони и по такъв начин би давал само гледката на една 
упражнена над членовете принуда или би изпадал в 
противоположност спрямо тежкия материал, в който 
скулптурата има за задача да осъществи концепциите на 
художника. Трето, положението трябва да изглежда чи
сто и просто непринудено, т.е. трябва да получаваме впе
чатление, че тялото заема известно положение сякаш от 
само себе си, тъй като иначе тялото и духът се оказват 
нещо различно, излизащо вън едно от друго, и встъпват 
в отношението на чиста заповед от едната и на аб
страктно послушание от другата страна, докато двете те 
трябва да съставляват в скулптурата все пак едно и също 
непосредствено взаимосъгласуващо се цяло. В това от
ношение непринудеността е главно изискване. Духът 
като вътрешен свят трябва изцяло да проникне членове
те, а последните също така да възприемат в себе си духа 
и неговите определения като собствено съдържание на
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своята душа. И най-сетне, що се отнася по-точно до вида 
жест, който може да бъде натоварено да изразява 
положението в идеалната скулптура, вече от това, което 
установихме по-рано, произтича, че той не трябва да 
бъде безусловно променлив, моментен жест. Скулптура
та не трябва да изобразява така, като че ли хората сякаш 
са били вкаменени или замразени от рога на Хюон, както 
са се движили и действали. Напротив, макар че жестът 
във всеки случай може да загатва за едно характерно 
действие, все пак той трябва да изразява само започване 
и приготовление, замисъл, или да означава преставане и 
оттегляне от действието към покоя. Спокойствието и 
самостоятелността на духа, който включва в себе си 
възможността на един цял свят, е най-адекватното за 
скулптурния образ.

ß. Същото, което казах за положението, се отнася, 
второ, и до движението. Движението като същинско 
движение намира по-малко своето място в скулптурата 
като такава, доколкото тя още не излиза вън от себе си, за 
да се придвижи напред към такъв начин на изобразяване, 
който се доближава до едно по-нататъшно изкуство. 
Главната ù задача е да представи без борба спокойното 
изображение на божествата в неговата блажена затво
реност в себе си. При нея многообразието на движенията 
отпада от само себе си; това, което се изобразява, е 
повече едно потънало в себе си изправено или легнало 
положение; тази стремителност в себе си, която не стига 
до едно определено действие, а по такъв начин не свежда 
и цялата си сила до един момент и прави главно нещо не 
този момент, а спокойната равномерна продължителност. 
Трябва да можем да си представяме, че изображението 
на божествата ще стои така непреходно пред нас в едно 
и също положение. Състоянието на извършено вече из
лизане вън от себе си, стремителното навлизане в среда
та на едно определено, пълно с конфликтност действие, 
напрежението на момента, което не може и не иска да 
устои така, са противни на спокойната идеалност на 
скулптурата и се явяват повече само там, където в групи 
и релефи се изобразяват особени моменти на едно дей
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ствие вече с известен намек за принципа на живописта. 
Ефектът, постиган чрез силни афекти и тяхното мимо
летно избухване, наистина оказва своето незабавно въз
действие, но тогава той го е оказал и ние вече не искаме 
да се върнем към него. Защото изпъкващото, което бива 
представяно, е дело на момента, което виждаме и позна
ваме и в момента, докато тъкмо вътрешната пълнота и 
свобода, безкрайното и вечното, в което можем да потъ
нем продължително, е изместено назад.

у. Но това не трябва да означава, че там, където 
скулптурата се придържа към своя строг принцип и стои 
на връхната си точка, тя трябва съвсем да изключва от 
себе си подвижното положение; в този случай тя би 
представила божественото само в неговата неопределе
ност и индиферентност. Напротив, доколкото трябва да 
схваща субстанциалното като индивидуалност и да го 
онагледява в телесна форма, също и вътрешното и външ
ното състояние, до което тя извайва своето съдържание и 
неговата форма, ще трябва да бъде индивидуално. И така, 
положението и движението на тялото изразява предимно 
тази индивидуалност на една определена ситуация. Оба
че както субстанциалното е главното в скулптурата и 
индивидуалността още не се е изтръгнала от него, за да 
получи партикуларна самостоятелност, така и особената 
определеност на ситуацията не трябва да бъде от такъв 
вид, че да помрачава или премахва простата монолит
ност на това субстанциално, като или го въвлича в едно
странчивостта и борбата на колизиите, или го отвежда 
изобщо изцяло в преобладаващото значение и многооб
разие на особеното; напротив, тя трябва да остане повече 
само една -  взета сама за себе си -  по-несъществена 
определеност, или също весела игра на безконфликтната 
жизненост върху повърхността на индивидуалността, 
чиято субстанциалност по този начин не губи нищо от 
своята дълбочина, самостоятелност и спокойствие. Но 
това е точка, която вече разгледах по-рано (т. 1, с. 280- 
284), във връзка със ситуацията, в която трябва да се 
изобразява идеалът в неговата определеност, като по
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стоянно вземах отношение към идеала на скулптурата, и 
затова тук ще я отмина.

с. Облекло

Последната важна точка, която трябва още да раз
гледаме сега, е въпросът за облеклото в скулптурата. На 
пръв поглед може да ни се стори, че голата фигура и 
нейната одухотворена сетивна красота на тялото в 
неговото положение и движение би била най-адекватна 
на идеала на скулптурата и че облеклото би било само 
вредно. В този смисъл особено и в наши дни отново 
слушаме оплакването, че модерната скулптура толкова 
често се принуждава да облича своите фигури, докато 
все пак никое облекло не достига красотата на човеш
ките органични форми. А към него после веднага се 
присъединява по-нататъшното съжаление, че нашите ху
дожници нямат възможност да изучават голото, което 
винаги е стояло пред очите на древните. По този въпрос 
може да се каже изобщо само това, че от страна на се
тивната красота, разбира се, трябва да се даде предим
ство на голото, но че сетивната красота като такава не е 
последната цел на скулптурата; така че следователно 
гърците не са грешили, когато наистина са изобразявали 
повечето от мъжките фигури необлечени, но затова пък 
мнозинството от женските -  облечени.

а. Облеклото изобщо, независимо от художест
вените цели, намира своето основание, от една страна, в 
нуждата да се пазим от влиянията на климата, тъй като 
природата не е освободила човека от тази грижа, както 
животно, което е покрито с вълна, пера, кости, люспи и 
τ η ., а му я е предоставила. -  От друга страна, чувството 
за срам тласка човека да се покрива с дрехи. Срамът, взет 
съвсем общо, е едно започване на гнева над нещо, което 
не трябва да бъде. И така, човекът, който осъзнава своето 
по-висше предопределение да бъде дух, трябва да смята 
чисто животинското за несъответствие и да се стреми да 
прикрива като несъответствие спрямо по-висшия вътре
шен свят предимно тези части от своето тяло -  стомаха,
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гърдите, гърба и краката, -  които служат на чисто живо
тински функции или загатват само за външното като 
такова и нямат пряко духовно предназначение и духовен 
израз. Затова у всички народи, у които е сложено начало 
на рефлексията, намираме в по-силна или в по-слаба сте
пен също чувството за срам и нуждата от облекло. Вече 
в разказа за генезиса този преход е изказан извънредно 
духовите. Адам и Ева, преди да са яли от дървото на по
знанието, се разхождат из рая в непринудена голота, но 
още с пробуждането на духовното съзнание в тях те виж
дат, че са голи, и се срамуват от своята голота. Същото 
чувство господства и у останалите азиатски нации. Така 
например Херодот (1 книга, 10 глава) казва по повод на 
разказа как Гигес стигнал до престола, че у лидийците и 
почти у всички варвари се смятало за голям позор да се 
види гол дори мъж, доказателство за което е историята с 
жената на лидийския цар Кандаул. А именно Кандаул от
дава съпругата си гола на погледа на Гигес, на своя тело
хранител и любимец, за да го убеди, че тя е най-краси
вата жена. Но тя, от която това трябвало да се запази в 
тайна, все пак научила за позора, тъй като видяла как 
Гигес, който бил скрит в спалнята, се измъкнал през вра
тата. Силно разгневена, тя извиква Гигес на следния ден 
и му заявява, че тъй като царят ù сторил това и Гигес ви
дял онова, което не трябвало да вижда, тя му предоставя 
само избора или да убие царя за наказание и тогава да 
притежава нея и царството, или да умре. Гигес избира 
първото и след като убива царя, се качва на престола и 
ляга в леглото на вдовицата. Египтяните, напротив, че
сто пъти или в повечето случаи изобразявали своите 
статуи голи, така че мъжките имали върху тялото си само 
престилка, а върху фигурата на Изида облеклото било 
обозначено само с една тънка, едва забележима ивица 
около краката; но това не се дължало нито на липса на 
срам, нито на усет за красотата на органичните форми. 
Защото при тяхното символично становище, може да се 
каже, за тях е било важно не изобразяването на явление
то, което е адекватно на духа, а значението, същността и 
представата за онова, което фигурата трябвало да извика
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в съзнанието, и по такъв начин, без да разсъждават върху 
по-нататъшната или по-далечната адекватност с духа, те 
оставяла човешката фигура в нейната естествена форма, 
която и възпроизвеждали с много вярност.

ß. И, най-сетне, у гърците намираме и едното, и 
другото, и голи, и облечени фигури. А по такъв начин и 
в действителност те се обличали толкова много, колкото, 
от друга страна, смятали за своя чест най-напред да са се 
борили голи. Особено лакедемонците се борели най- 
напред без дрехи. Но това ставало у тях не, да речем, от 
усет за красота, а от вкостеняло безразличие към неж
ното и духовното, което се съдържа в срама. В гръцкия 
национален характери, при който чувството за лична ин
дивидуалност, както е тя непосредствено налице и оду- 
шевява духовно своето съществуване, било издигнато 
толкова високо, колкото усетът за свободни красиви фор
ми, сега трябвало да се стигне и дотам, човешкото в не
говата непосредственост, телесното, както принадлежи 
на човека и е проникнато от неговия дух, да се развие 
само за себе си, и тъй като човешката фигура като фигу
ра е най-свободната и най-красивата, да се почита повече 
от всичко друго. И, разбира се, в този смисъл, не от без
различие към духовното, а от безразличие към само се
тивното на желанието, заради красотата, те отхвърлили 
въпросния срам, който не иска да остави да се види 
чисто телесното в човека, и затова множество техни 
изображения са голи напълно умишлено.

Но тази липса на всякакъв вид облекло също така не 
е могла да се наложи навсякъде. Защото, както вече от- 
белязах по-рано, при разглеждането на разликата между 
главата и останалите членове в действителност не може 
да се отрече, че духовният израз във фигурата се огра
ничава върху лицето и върху положението и движението 
на цялото, върху жеста, който става говорещ предимно 
чрез ръцете и чрез положението на краката. Защото тези 
органи, които са дейни навън, тъкмо чрез своя вид, поло
жение и движение още имат в най-голяма степен израза 
на една духовна изява. Останалите членове, напротив, са 
и остават способни само на една чисто сетивна красота и



168 В т о р и  д я л .  С к у л п т у р а т а

разликите, които стават видими в тях, могат да бъдат 
само тези на телесната сила, на развитостта на муску
лите или на нежността и мекотата, както и разликите на 
пола, на възрастта, на младостта, детството и т.н. Ето 
защо за изразяването на духовното във фигурата голо- 
тата на тези членове става безразлична също и в смисъл 
на красота и благоприличието изисква да се покриват 
такива части на тялото именно когато се цели да се 
изобрази предимно духовното в човека. Същото, което 
върши идеалното изкуство изобщо във всяка отделна 
част, да заличи нуждите на животинския живот, проявя
ващи се в подробностите на тялото, каквито са кръво
носните съдчета, бръчките, косъмчетата по кожата и т.н., 
и да изтъкне само духовното схващане на формата в 
нейното живо очертание, се върши тук от облеклото. То 
прикрива излишека от органите, които, разбира се, са 
необходими за самозапазването на тялото, за храносми
лането и т.н., но иначе са излишни за изразяването на ду
ховното. Затова не може да се каже без разлика, че го ло
тата на скулптурните фигури говори във всички случаи 
за по-висш усет за красота, за по-голяма нравствена кра
сота и непоквареност. Също и в това отношение гърците 
са се ръководили от правилен, духовен усет.

Затова древните майстори изобразявали голи 
децата, например Амур, при които телесното явление е 
съвсем невинно и духовната красота се състои тъкмо в 
тази пълна наивност и непреднамереност; по-нататък 
младежи, богове на младостта, богове-герои и херои, ка
квито са Персей, Херкулес, Тезей, Язон, при които 
героизмът, употребата и развитието на тялото за дела на 
телесната сила и издръжливост е главното нещо; участ
ниците в националните състезания, където са могли да 
бъдат интересни не съдържанието на действието, духът и 
индивидуалността на характера, а единствено телес- 
ността на деянието, силата, гъвкавостта, красотата, сво
бодната игра на мускулите и членовете; а също така фав
ни и сатири; вакханки в безумието на танца; както и 
Афродита, доколкото главният момент в нея е сетивната 
привлекателност на жената. Напротив, там, където из
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пъкват замислената, по-висша значителност, вътрешната 
сериозност на духовното, изобщо там, където природ
ното не трябва да бъде доминиращо, се появява облекло. 
Така например вече Винкелман привежда, че между де
сет женски статуи би била необлечена, да речем, само 
една. От богините са покрити с облекло особено Палада, 
Юнона, Веста, Диана, Церера и музите; от боговете глав
но Юпитер, брадатият индийски Бакхус и други.

γ. И, най-сетне, що се отнася да принципа за обле
клото, това е много обсъждан любим предмет, който вече 
е станал до известна степен тривиален. Затова ще 
отбележа по този въпрос накратко само следното.

Изобщо няма защо да съжаляваме, че нашето 
чувство за приличие се срамува да показва пред зрителя 
съвсем голи фигури; защото стига само облеклото да 
оставя да проблясва напълно положението на тялото, 
вместо да го прикрива, не само че не се загубва нищо, но 
и, напротив, едва облеклото прави да изпъкне истински 
това положение и в това отношение трябва да се смята 
дори за предимство, доколкото отклонява от нас непо
средствената гледка на онова, което като чисто сетивно е 
без значение, и показва само онова, което стои в отно
шение към ситуацията, изразена чрез положението и 
движението.

αα. Ако признаем този принцип, може да се стори, 
че за художествената трактовка би било най-изгодно 
преди всичко онова облекло, което прикрива колкото е 
възможно по-малко формата, а по този начин и поло
жението на членовете, какъвто е случаят с нашето точно 
прилепващо модерно облекло. Нашите тесни ръкави и 
панталони следват очертанията на фигурата и затова, 
като правят видима цялата форма на членовете, пречат 
най-малко на походката и жеста. Напротив, дългите, 
широки одеяния и бухнали панталони на ориенталците 
биха били съвсем несъвместими с нашата пъргавост и 
заетост с много неща, те подхождат само за хора, които 
седят през целия ден с кръстосани под тялото крака, 
както турците, или се движат само бавно и извънредно 
тържествено. Но същевременно знаем, а и още първият
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поглед върху модерни статуи или картини може да ни до
каже, че днешното ни облекло е съвсем нехудожествено. 
А именно онова, което всъщност виждаме при него, как- 
то вече разгледах подробно това по-рано на друго място, 
са не фините, свободните, живите очертания на тялото, в 
тяхната нежна и гъвкава изработка, а удължени торби с 
корави гънки. Защото, макар че остава най-общото на 
формите, все пак красиви органични вълни се загубват и 
ние виждаме по-точно само нещо създадено от външна 
целесъобразност, нещо скроено, което тук е съшито за
едно, там е притегнато, другаде е твърдо, изобщо чисто 
и просто несвободни форми и гънки и плоскости, раз
положени насам и натам, и според шевовете, дупките на 
копчетата, копчетата. Следователно такова облекло е в 
действителност само покритие и обвивка, която е на
пълно лишена от собствена форма, а, от друга страна, 
скрива в органичното формиране на членовете, които то 
изобщо следва, тъкмо сетивно красивото, живите заобле- 
ности и издутини и дава на тяхно място само сетивната 
гледка за една механично обработена материя. Това е 
съвсем нехудожественото в модерното облекло.

ßß. И така, принципът за художествения вид облекло 
се съдържа в това, че то се третира сякаш като архитек
турно произведение. Архитектоничното произведение е 
само обстановка, в която човекът може същевременно да 
се движи свободно и която и от своя страна, като отде
лена от онова, което обкръжава, трябва да има и да по
казва в себе си свое собствено определение за своя начин 
на формиране. По-нататък, архитектоничното на носе
нето и на носеното е формирано само за себе си според 
собствената му механична природа. Видът облекло, кой
то намираме да се следва в идеалната скулптура на древ
ните, се ръководи от такъв принцип. Особено мантията 
наподобява къща, в която човек се движи свободно. От 
една страна, тя наистина се носи, но е прикрепена само 
в една точка, например в рамото, а в останалото развива 
своята особена форма според определенията на собстве
ната си тежест -  тя виси, пада, хвърля гънки свободно, 
сама за себе си, и получава само чрез положението на
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тялото особените видоизменения на това свободно фор
миране. Същата свобода на падането повече или по- 
малко не е съществено помрачена и при другите части на 
античното облекло и направо съставлява художествено
то, тъй като единствено тогава не виждаме нищо потис
нато и изкуствено, чиято форма показва чисто външно 
насилие и принуда, а виждаме нещо формирано също 
така само за себе си, което все пак взема своята изходна 
точка от духа чрез положението на фигурата. Затова 
одеянията на древните се придържат от тялото и се 
определят от неговото положение само доколкото е 
нужно, за да не паднат, но иначе висят свободно наоколо 
и дори в своето раздвижване от движенията на тялото 
все още утвърждават този принцип. Това е безусловно 
необходимо, защото едно нещо е тялото, а друго нещо е 
облеклото, което поради това трябва да получи само за 
себе си своето право и да се прояви в своята свобода. 
Модерното облекло, напротив, или изцяло се носи от 
тялото и само му служи, така че сега то изразява твърде 
преобладаващо и положението и все пак само изопачава 
формите на членовете; или, където би могло да получи 
самостоятелна форма в диплите и т.н., пак само шивачът 
остава този, който прави тази форма според случай
ността на модата. Материята е нагърчена насам и натам, 
от една страна, от различните членове и техните движе
ния, а, от друга страна, от собствените си шевове. -  По
ради тези основания античното облекло е идеалната нор
ма за скулптурни произведения и трябва далеч да се 
предпочита пред модерното. Върху формата и подроб
ностите на древния начин на обличане се писа безкрайно 
много с антикварна ученост, защото, макар че мъжете 
иначе нямат право да бъбрят върху модата в дрехите, 
върху видовете тъкани, украшенията, кройката и всички 
други детайли, все пак антикварността дава почтено 
основание да се третират като важни и тези малозна- 
чителни неща и да се обсъждат по-обстойно дори, откол- 
кото е позволено на жените в тяхната област.

γγ. Но трябва да изтъкнем съвсем друго гледище, 
когато се пита дали модерното, изобщо всяко друго
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освен античното облекло трябва да се отхвърли напълно 
във всички случаи. Този въпрос придобива голямо зна
чение особено при портретни статуи и тъй като главният 
му интерес засяга един принцип за настоящето на из
куството, нека тук го разгледаме малко по-подробно.

Когато в наши дни трябва да се направи портретът 
на индивид, който още принадлежи на своето време, за 
тази цел е необходимо също и облеклото, и външната 
обстановка да са взети от тази действителност, която 
сама е индивидуална, защото тъкмо поради това, че едно 
действително лице дава тук предмета на художественото 
произведение, също и тази външна страна, към която 
принадлежи съществено облеклото, в своята действител
ност и вярност става най-необходимото. Това изискване 
трябва да се следва, главно когато се цели определени 
характери, които са били велики и са действали в някоя 
особена сфера, да се поставят пред очите ни според тях
ната индивидуалност. В една картина или в мрамора ин
дивидът се проявява за непосредствения наглед по теле
сен начин, т.е. в обусловеността на външното и това, да 
искаме да издигнем портрета над тази обусловеност, би 
било толкова по-противоречиво, колкото индивидът в 
такъв случай би имал в себе си нещо, което е неистинно 
в самото себе си, тъй като заслугата, своеобразното и за
бележителното на действителните хора се състои тъкмо 
в тяхната дейност, насочена към действителното, в тех
ния живот и дейност в определени професионални кръ
гове. Ако тази индивидуална дейност трябва да стане 
нагледна за нас, обстановката не трябва да бъде хете
рогенна и смущаваща. Например един прочут генерал е 
съществувал като генерал с оглед на непосредствената 
обстановка всред оръдия, пушки, барутен дим, и ако 
искаме да си го представим в неговата дейност, ние си 
мислим за това, как той дава заповеди на адютантите си, 
въвежда ред в бойните линии, напада врага и т.н. И по
точно един такъв генерал не е генерал изобщо, а се отли
чава особено в един определен род оръжие; той е, да ре
чем, командващ пехотата или напет хусар и други 
такива. А към всичкото това принадлежи и неговото
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своеобразно облекло, подходящо тъкмо за тези обстоя
телства. По-нататък, той е прочут генерал -  прочут ге
нерал, но това още не значи, че е законодател, поет, може 
би дори не и религиозен човек, той не е и управлявал и 
Т.Н., с една дума, той не е целокупност, а единствено 
последната е от идеален, божествен вид. Защото божест
веността на идеалните скулптурни образи трябва да се 
търси тъкмо в това, че техният характер и индивидуал
ност не принадлежат на особени отношения и клонове 
дейност, а са свободни от това разделение, или когато се 
събуди представата за такива отношения, са изобразени 
така, че трябва да смятаме за тези индивиди, че са в 
състояние да постигнат всичко във всичко.

Затова остава много повърхностно изискване това, 
да се изобразяват в идеално облекло героите на деня или 
на най-близкото минало, когато техният героизъм е от 
по-ограничено естество. Това изискване наистина по
казва усърдие в името на красивото в изкуството, но 
усърдие, което е безразсъдно и не вижда от любов към 
античността, че величието на древните се състои съще
временно всъщност във висшия разсъдък, влаган във 
всичко, което вършели, тъй като наистина изобразявали 
онова, което е идеално само по себе си, но не искали да 
наложат една такава форма на онова, което не е такова. 
Ако не е идеално цялото съдържание на индивидите, не 
трябва да бъде такова и облеклото, и както това, че един 
генерал е енергичен, определен, решителен, още не озна
чава, че той има лице, което напомня за формите на 
Марс, така тук одеянията на гръцките богове биха били 
същата маскарадност, както ако сложим брадат мъж в 
дрехи на момиче.

Въпреки това и модерното облекло отново създава 
известни трудности с това, че е подчинено на модата и 
е безусловно променливо. Защото разумността на модата 
се състои в това, че упражнява над временното правото 
винаги да го променя отново и отново. Палто с опреде
лена кройка скоро отново излиза от мода и, за да се 
харесва, е нужно тъкмо то да е на мода. Но, когато мине 
модата, престава да съществува и навикът, и онова, което
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още се е харесвало преди няколко години, веднага става 
смешно. Затова и за статуите трябва да се запазят само 
такива видове облекло, които изразяват специфичния ха
рактер на едно време в един повече траен тип; но изобщо 
е за препоръчване да се намери среден път, както правят 
нашите днешни художници. Но все пак изобщо винаги 
остава рисковано да се дават модерни дрехи на пор
третни статуи освен в случаите, когато или са малки, или 
се цели с тях само фамилиарно изобразяване. Затова най- 
добре се правят чисти бюстове, които и наистина могат 
по-лесно да бъдат идеално издържани, само с врат и 
гърди, тъй като тук главата и физиономията остават 
главното, а останалото е сякаш само незначителна при
бавка. Напротив, при големи статуи, особено когато 
стоят спокойно пред нас, тъй като са в покой, веднага 
виждаме какво носят върху себе си и дори в портретни 
картини цели фигури на мъже в своето модерно облекло 
могат само трудно да се издигнат над незначителното. 
Така например Хердер и Виланд са били нарисувани от 
стария Тишбайн в цяла фигура, в седнало положение, и 
гравирани от добри художници върху мед. Обаче веднага 
се чувства, че е нещо съвсем бледо, пусто и излишно да 
гледаме техните панталони, чорапи и обувки, а най-мно
го тяхната отпусната, самодоволна стойка върху кресло
то, където те са събрали приятно ръцете си върху сто
маха.

По-друго е обаче с портретните статуи на индивиди, 
които или стоят далече от нас по време на своята 
дейност, или изобщо имат в самите себе си идеално ве
личие. Защото древното е станало сякаш извънвременно 
и е отстъпило назад в по-неопределената обща пред
става, така че при това откъсване от своята партикуларна 
действителност то става и в облеклото си способно за 
идеално изобразяване. Това важи още повече за инди
види, които, изтръгнати благодарение на своята само
стоятелност и вътрешна пълнота от чистата ограниче
ност на една особена професия и от дейността само в 
едно определено време, съставляват сами за себе си една 
свободна целокупност, един свят от отношения и дейно
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сти и затова и с оглед на облеклото трябва да изглеждат 
в обикновения си временен външен вид издигнати над 
формалността на всекидневното. Вече у гърците се сре
щат статуи на Ахил и Александър, при които по-индиви- 
дуалните портретни черти са така фини, че ни се струва, 
че познаваме в тези образи по-скоро млади богове, от- 
колкото хора. При гениалния и имащ голямо сърце мла
деж Александър това е напълно уместно. Но по подобен 
начин например и Наполеон стои така високо и е така 
всеобхватен дух, че нищо не пречи да го изобразим в 
идеално облекло, което не би било неподходящо дори 
при Фридрих Велики, ако би ставало въпрос за това, да 
го почетем в цялото му величие. При това и тук трябва да 
се вземе под внимание всъщност мащабът на статуите. 
При малки фигурки, които имат в себе си нещо фами- 
лиарно, малката триъгълна шапка на Наполеон, извест
ната му униформа, кръстосаните една над друг ръце съв
сем не смущават, а ако поискаме да видим пред себе си 
великия Фридрих като „дъртия Фриц“, можем да го пред
ставим с шапка и бастун, както върху табакерите.

3. Индивидуалност на 
идеалните скулптурни образи

Досега разгледахме скулптурния идеал както в не
говия общ характер, така и според по-точните форми на 
неговите особени разлики. Трето, сега ни остава да 
изтъкнем още само това, че идеалите на скулптурата, до- 
колкото те по своето съдържание трябва да изобразяват 
субстанциални в себе си индивидуалности, а по своята 
форма -  формата на човешкото тяло, трябва да се при
движат също така до различната особеност на явлението 
и затова да образуват кръг от особени индивиди, както го 
познаваме вече от класичната художествена форма като 
кръга на гръцките богове. Наистина бихме могли да си 
представим, че трябва да има само една най-висша 
красота и едно най-висше съвършенство, които могат да 
се концентрират и в цялата си пълнота в една статуя, но
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тази представа за един идеал като такъв е чисто и просто 
безсмислена и глупава. Защото красотата на идеала се 
състои тъкмо в това, че тя не е чисто обща норма, а 
всъщност има индивидуалност и затова също така осо
беност и характер. Единствено по този начин за пръв път 
навлиза жизненост в скулптурните произведения и тази 
жизненост разширява единната абстрактна красота до 
целокупност от образи, определени в самите себе си. 
Обаче този кръг е изобщо ограничен по своето съдържа
ние, тъй като множество категории, които сме свикнали 
да употребяваме например в нашия християнски 
светоглед, отпадат при същинския идеал на скулптурата, 
когато поискаме да представим израза на човешки и 
божествени качества. Така например моралните убежде
ния и добродетели, както бяха обединени от среднове
ковието и модерния свят във вид на кръг от задължения, 
които отново се видоизменят във всяка епоха, нямат сми
съл при идеалните богове на скулптурата и не същест
вуват за тях. Затова тук не трябва да очакваме изобра
жението на пожертването, на победното користолюбие, 
борбата против сетивното, победата на целомъдрието, 
точно толкова, колкото и израза на любовната интим
ност, на непреклонната вярност, на мъжката и женската 
чест и почитаемост, или израза на религиозно смирение, 
покорство и блаженство в бога. Защото всичките тези до
бродетели, качества и състояния отчасти почиват върху 
разрива на духовното и телесното, а отчасти излизат 
отвъд телесното и се връщат в чистата интимност на ду
шата или показват отделната субективност в разделе
нието от биващата в себе си и за себе си субстанция на 
душата, както и в стремежа към повторно опосредстване 
с тази субстанция. По-нататък, кръгът на тези същински 
богове на скулптурата е наистина целокупност, но, както 
видяхме вече при разглеждането на класичната 
художествена форма, той не е цяло, което трябва строго 
да се разчленява според разлики на понятието. И все пак 
всички отделни образи трябва да бъдат различавани от 
другите като затворени в себе си определени индивиди, 
макар че не се самообособяват чрез абстрактно изразени
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характерни черти, а, напротив, запазват много общо по
между си по отношение на своята идеалност и божест
веност.

А по-точните разлики можем да разгледаме според 
следните гледни точки:

Първо, ще вземем под внимание чисто външни бе
лези, атрибути, прибавени между другото, вида облекло, 
въоръжение и други такива: отличителни белези, в по- 
определеното посочване на които беше особено обстоен 
Винкелман.

Но, второ, главните разлики се съдържат не само в 
такива външни белези и черти, а в индивидуалния стро
еж и хабитус на цялата фигура. Най-същественото в това 
отношение е разликата по възраст, пол, както и между 
различните кръгове, от които скулптурните произведе
ния вземат своето съдържание и своята форма, тъй като 
от боговете се преминава към херои, сатири, фавни, пор
третни статуи и изображението се губи най-сетне и в 
схващането на животински образувания.

И най-сетне, трето, нека хвърлим поглед върху 
отделните образи, до чиято индивидуална форма скулп
турата изработва въпросните по-общи разлики. Предим
но тук се натрапват най-широките детайли и ни позво
ляват да привеждаме повече само във вид на примери 
отделни неща, които при това се срещат много пъти в 
областта на емпиричното.

а. Атрибути, оръжия, украшения и т.н.

Що се отнася, първо, до атрибутите и до други 
външни прибавки, до вида украшения, оръжия, прибори, 
съдове, изобщо вещи, които принадлежат на отноше
нието към обстановката, във висшите произведения на 
скулптурата тези външни елементи са обикновено много 
прости, умерени и ограничени, така че от тях няма нищо 
повече от онова, което е необходимо за загатването и за 
разбирането. Защото това, което трябва да даде духовно
то значение и неговото съзерцание, е образът сам за себе 
си, неговият израз, а не външната прибавка. Но, обратно,
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такива обозначавания стават също така необходими, за 
да позволят отново да познаем определените богове. А 
именно общата божественост, която дава във всеки от
делен бог субстанциалното на изображението, създава 
чрез тази еднаква основа близко сродство между израза 
и образите, така че сега всеки бог може да бъде също 
така отново освободен от неговата особеност и да пре
мине и други състояния и начини на изобразяване освен 
онези, които иначе са своеобразни за него. Поради това в 
него особената характеристика изобщо не изпъква по
всеместно с пълна сериозност и често пъти остава да се 
прибавят само такива външни елементи, за да го на
правят познаваем. И така, от тези характеристики ще 
спомена само следните:

а. Вече говорих за същинските атрибути по повод 
на класичната художествена форма и нейните богове. В 
скулптурата те още повече загубват своя самостоятелен, 
символичен характер, и запазват само правото си да се 
проявяват като стоящото в сродство с някоя страна на 
боговете външно обозначаване в образ, който изобразява 
само самия себе си, или редом с него. В много случаи те 
са заимствани от животни, както например Зевс се из
образява с орел, Юнона с паун, Бакхус с тигър и пантера, 
които теглят колата му, тъй като, както казва Винкелман 
{Werke, а.а.О., Band 2, S. 503), това животно има постоян
на жажда и жадува за вино; а също така Венера със заек 
или гълъб. -  Други атрибути са принадлежности или 
инструменти, които имат отношение към дейности и 
действия, приписвани на всеки бог в съответствие с не
говата определена индивидуалност. Така например Бак
хус се изобразява с тирсов жезъл, около който се вият 
бръшлянови листа и ленти, или той има венец от лаврови 
листа, които трябва да го обозначат като победител в 
похода му към Индия, или също факел, с който светел на 
Церера.

Такива предмети, отнасящи се до определени бого
ве, от които тук, разбира се, приведох само най-извест
ните, раздвижват особено остроумието и учеността на 
антикварите и ги довеждат до търговия на дребно, която
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тогава, разбира се, често пъти отива много далеч и вижда 
значителност в неща, в които няма такава. Така напри
мер някои приеха две прочути, лежащи в дрямка женски 
фигури във Ватикана и във вила Медичи за изображения 
на Клеопатра само поради това, че носят гривна във вид 
на пепелянка, и още при съзирането на змията на архео
лозите веднага им хрумнало за смъртта на Клеопатра 
съвсем така, както на набожния църковен отец му идва 
на ум за първата змия, която съблазнила Ева в рая. Но 
всред гръцките жени е имало всеобщ обичай да носят 
гривни във формата на окръжности, получени от извива
нето на змии, а и самите гривни се наричали змии. А по 
такъв начин вече Винкелман има по-правилен усет 
(Werke, а.а.О., Band 5, 6. Buch, Kap. 2, S. 56; Band 6, 11 
Buch, Kap.2, S. 222), когато вече не смята тези фигури за 
Клеопатра, а Висконти (II Museo Pio-Clementino descrit- 
to21, T. 2, 1784, c. 89-92) най-сетне ги призна определено 
за Ариадна, която от скръб по отдалечаването на Тезей 
накрай потънала в дрямка. -  И така, колкото и безкрайно 
често да са се оставяли учените да бъдат заблудени в 
тези отношения и колкото и дребнав да изглежда онзи 
вид остроумие, който изхожда от такива незначителни 
външни подробности, все пак този начин на изследване и 
тази критика са необходими, тъй като по-точната опреде
леност на един образ често пъти може да се получи само 
по такъв път. Но и тук отново възниква тази трудност, че 
както образът, така и атрибутите не винаги дават осно
вание да се заключава само за един бог, а са общи за 
повече богове. Например чашата може да се види освен 
при Юпитер, Аполон, Меркурий, Ескулап, също още и 
при Церера и Хигия; много женски божества имат също 
така житен клас; лилията се намира в ръката на Юнона, 
Венера и Надежда и дори мълния носи не само Зевс, но 
и Палада, която пък, от своя страна, носи егидата не са
ма, а в еднаква степен със Зевс, Юнона и Аполон (Win- 
ckelmann, Werke, а.а.О., Band 2, S. 491). Произходът на 
индивидуалните богове от едно обединяващо ги, по-нео- 
пределено общо значение, сам води със себе си древни
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символи, които са принадлежали на тази по-обща и по 
този начин обединяваща природа на боговете.

ß. Други прибавки -  оръжия, съдове, коне и т.н. -  
намират място повече в такива произведения, които вече 
излизат вън от простото спокойствие на боговете и пре
минават към изобразяването на действия, групи, пореди
ци от фигури, както трябва да се прави това в релефите, 
и затова могат да употребяват по-широко също и външно 
многообразни обозначавания и загатвания. Освен това 
богатото, творческо остроумие на гръцката изобретател
ност имало голямо поле на действие също и в свещените 
дарове -  които се състояли в художествени произведения 
от всякакъв вид, предимно в статуи, -  в статуите на 
олимпийските победители, но главно в монетите и гра
вираните камъни, за да внася прибавки, имащи симво
лично и друго отношение например към околността на 
града и т.н.

у. А вече по-дълбоко възприети от външния свят в 
индивидуалността на боговете са такива отличителни 
белези, които принадлежат на самия определен образ и 
съставляват негова интегрираща част. Тук трябва да при
числим специфичния вид облекло, въоръжение, накити 
за коса, украшения и т.н., които обаче ще разясня по-от
близо, като се задоволя с това, да цитирам няколко места 
от Винкелман, който имаше много остър поглед при 
схващането на такива разлики. Между отделните богове 
предимно Зевс може да се познае по вида прическа, така 
че Винкелман твърди {Werke, а.а.О., Band 4, 5. Buch, Kap. 
1, § 29), че една глава би могла да се определи като глава 
на Юпитер вече по косите върху челото ù или по брадата 
ù, дори ако няма налице нищо повече. А именно Винкел
ман казва (1. с., § 31): „На челото косите се издигат наго
ре и различните им кичури, извити в тясна дъга, отново 
падат надолу“. А този начин на изобразяване на косата 
бил така преобладаващ, че се запазил дори при синовете 
и внуците на Зевс. Така например в това отношение 
главата на Юпитер почти не се различава от тази на 
Ескулап, който затова пък има по-друга брада и мустаци 
-  особено последните, които са разположени повече в
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дъга, докато у Юпитер „изведнъж завиват около устния 
ъгъл и се смесват с брадата под устата“. Винкелман умее 
да различи и красивата глава на една статуя на Нептун 
във вила Медичи, а по-късно във Флоренция, от глави на 
Юпитер по по-къдравата брада и по по-дебелите муста
ци, а също по по-вълнообразната коса. Палада, съвсем за 
разлика от Диана, носи косата си вързана далеч от гла
вата и после, под връзката, висяща надолу като редица от 
къдрици, а Диана, напротив, сресана нагоре от всички 
страни и вързана на топка върху темето. Главата на Це- 
рера е покрита до долната си част от нейната дреха, при 
което освен класове тя носи диадема, както Юнона, 
„пред която косите“, както отбелязва Винкелман {Werke,
а.а.О., Band 4, 5. Buch, Kap.2, § 10), „се издигат раз
пръснати в миловидно безредие, така че по този начин 
може би трябва да се загатне опечалението ù по повод 
отвличането на дъщеря ù Прозерпина.“ -  А подобна ин
дивидуалност преминава и през други външни по
дробности, както например Палада може да се познае по 
нейния шлем и определената му форма, по вида на 
облеклото ù и т.н.

Ь. Разлики по възраст, 
поп и кръг на изобразяване

Но, доколкото истински живата индивидуалност 
трябва да се изрази в скулптурата чрез свободната, кра
сива форма на тялото, тя не трябва да се изявява само 
чрез такива странични неща, каквито са атрибутите, 
дължината на косата, оръжията и други оръдия, тоягата, 
тризъбецът, ведрото и т.н., а трябва да проникне както в 
самата фигура, така и в нейния израз. А гръцките худож
ници били толкова по-фини и творчески в такова инди
видуализиране, колкото тъкмо изображенията на бого
вете имали всъщност еднаква субстанциална основа, от 
която характерната индивидуалност, без да се отделя от 
нея, трябвало да се обособява навън така, че тази основа 
да остава чисто и просто жива и присъстваща в нея. В 
най-добрите антични скулптурни произведения трябва
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да се възхищаваме предимно на финото внимание, с кое
то художниците са се стремели да приведат всяка, дори 
най-малката черта на фигурата и на израза в хармония с 
цялото -  внимание, единствено от което произтича след 
това самата тази хармония.

Ако по-нататък запитаме кои са общите главни 
разлики, които могат да се наложат като най-близките 
основи за по-определеното обособяване на телесните 
форми и техния израз,

а. първото нещо е разликата между детските и мла
дежките фигури, от една страна, и тези на една по-късна 
възраст, от друга. Както вече казах по-рано, при съ
щинския идеал е изразена всяка черта, всяка най-отделна 
част на фигурата, а също така са напълно избегнати пра
волинейното, което може да продължава по същия начин 
и нататък, абстрактно равните плоскости, както и сфе
ричното, разсъдъчно кръглото и, напротив, живото мно
гообразие на линиите и формите е най-красиво изваяно в 
свързващото нюансиране на своите преходи. И така, в 
детската и младежката възраст границите на формите 
преминават една в друго по-незабележимо и се преливат 
така меко, че, както казва Винкелман (Werke, а.а.О., Band 
7, S. 78), можем да ги сравним с плоскостта на едно 
необезпокоявано от ветровете море, за което, макар че е 
в постоянно движение, все пак казваме, че е спокойно. 
При по-напреднала възраст, напротив, различаванията 
изпъкват по-очертано и трябва да бъдат изработени до 
по-определена характеристика. Затова и превъзходните 
мъжки фигури още щом ги видим, веднага ни харесват 
повече, тъй като у тях всичко е по-изразително и затова 
съумяваме толкова по-бързо да се възхитим на позна
нието, мъдростта и умението на художника. Защото по
ради своята мекота и поради по-малкия брой разлики 
младежките фигури изглеждат по-леки. Но в действител
ност е вярно обратното. А именно, доколкото „форми
рането на техните части е оставено сякаш неопределено 
между ръста и съвършенството“ (Winckelmann, Werke, 
а.а.О., Band 7, S. 80), ставите, костите, сухожилията, му
скулите наистина трябва да бъдат загатнати по-меко и
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по-нежно, но все пак също така трябва да бъдат загат
нати. Древното изкуство празнува своя триумф тъкмо в 
това, че и в най-нежните фигури всички части и тяхната 
определена организация се забелязват винаги в почти 
невидими нюанси на издигане и спадане по начин, при 
който знанието и виртуозността на художника се изявя
ват само пред строго изследващия, внимателния наблю
дател. Ако например в една нежна мъжка фигура, какъв- 
то е младият Аполон, се посочи действително и основно 
не със съвършено, макар и наполовина прикрито про
зрение цялата структура на човешкото тяло, членовете 
биха изглеждали наистина заоблени и пълни, но 
същевременно вяли и без израз и многообразие, така че 
цялото трудно би могло да ни зарадва. -  Както най-оче- 
биен пример за разлика на младежкото тяло от мъжкото 
в по-късна възраст трябва да приведем момчетата и 
бащата в групата Лаокоон.

Но изобщо при изобразяването на своите идеали на 
богове гърците предпочитат за скулптурни произведения 
още младежката възраст и дори в глави и статуи на 
Юпитер или Нептун не загатват за старческа възраст.

ß. По-важната, втората разлика засяга пола, в който 
се изобразява фигурата, разликата между мъжки и жен
ски форми. За последните може да се каже изобщо също
то, което вече посочих накратко относно по-раншната, 
по-младежка възраст в противоположност на по-късната. 
Женските форми са по-нежни, по-меки, ставите и муску
лите, макар че не трябва да липсват, са по-малко загат
нати, преходите са по-постепенни, по-малко резки, и все 
пак при различието на израза са извънредно нюансирани 
и многообразни, като се започне от тихата сериозност, от 
по-строгата сила и величественост и се стигне до най- 
меката миловидност и грация на привлекателността. Съ
щото богатство от форми се среща в мъжките фигури, 
при които освен него се присъединяват още изразът на 
изваяната телесна сила и на смелостта. Но веселостта на 
насладата остава обща за всички, тя е удоволствие и без
различие, което е излязло вън от всичко особено и съще
временно е свързано с една тиха черта на скръб, с онази
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усмивка в сълзи, при която не се идва нито до смях, нито 
до сълзи.

Но тук не трябва да се прокарва навсякъде строга 
граница между мъжкия и женския характер, защото по- 
младежките образи на боговете Бакхус и Аполон често 
стигат до нежността и мекотата на женските форми, не
що повече, до отделни черти на женската организация, 
нещо повече, има дори изображения на Херкулес, в 
които той изглежда така момински изобразен, че са го 
смесвали с Йола, неговата любима. След това древните 
изобразили изрично не само този преход, но дори и свър
зването на мъжките и женските форми в хермафроди
тите.

γ. И, най-сетне, трето, пита се кои са главните раз
лики, които навлизат в скулптурния образ чрез това, че 
той принадлежи на един от определените кръгове, които 
съставляват съдържанието на идеалния, подхождащия за 
скулптурата светоглед.

Органичните форми, с които може да си служи 
изобщо скулптурата в своята пластика, са, от една стра
на, формите на човешкото, и, от друга страна -  формите 
на животинското. По отношение на животинското вече 
видяхме, че на висотата на по-строгото изкуство то тряб
ва да се явява само като атрибут редом с образа на бого
вете, както например редом с Диана, която е отишла на 
лов, намираме кошута, а редом със Зевс -  орел. По 
същия начин тук спадат пантерата, грифони и подобни 
на тях образувания. Но освен същинските атрибути по
лучават значимост животинските форми, отчасти при
месени с човешки, а отчасти и самостоятелно. И все пак 
кръгът на такива изображения е ограничен. Освен фор
мите на козела предимно конят е, чиято красота и огнена 
жизненост си създават достъп в пластичното изкуство, 
било в обединение с човешката фигура, или в неговия 
напълно свободен облик. А именно конят изобщо вече 
със своята смелост, храброст и ловкост стои в близко 
отношение към героизма и хероичната красота на чо
века, докато други животни, както например лъвът, който 
бива победен от Херкулес, глиганът, който бива победен
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от Мелеагър, са обект на самите тези хероични дела и 
затова имат правото да навлязат заедно с хората в кръга 
на изобразяването, когато последното се разпростира до 
групи и -  върху релефи -  до по-подвижни ситуации и 
действия.

Човешкото, от своя страна, доколкото бива схванато 
във формата и израза като чист идеал, дава адекватния 
образ на божественото, което, още свързано със сетивно
то, не е способно да се слее в простото единство на един 
бог и може да се представи само чрез кръг от божествени 
образувания. Но също така, обратно, както по своето съ
държание, така и по своя израз човешкото остава и в об
ластта на човешката индивидуалност като такава, макар 
че последната, от друга страна, се привежда в сродство и 
единство ту с божественото, ту с животинското.

По този начин скулптурата получава следните обла
сти, от които може да заимства тяхното съдържание, за 
да му дава художествена форма. Вече много пъти споме
навах като съществен център кръга на особените богове. 
Тяхната отлика от хората се състои предимно в това, че 
както по отношение на своя израз изглеждат излезли от
въд крайността на грижата и гибелната страст, съсре
доточени в себе си и получили блажено спокойствие и 
вечна младост, така и телесните им форми не само са 
очистени от крайната партикуларност на човешкото, но и 
смъкват от себе си всичко, което загатва за нуждите и 
потребностите на сетивно живото, без все пак да загубят 
своята жизненост. Интересен предмет е например това, 
че майката приспива детето си; но гръцките богини са 
изобразени винаги без деца. Според мита Юнона захвър
ля от себе си младия Херкулес и по този начин прави да 
възникне Млечният път; за античния светоглед е било 
много низко да присъедини син към величествената съ
пруга на Зевс. Дори Афродита в скулптурата не се явява 
като майка; наистина Амур влиза в кръга на онова, което 
я заобикаля, но по-малко в отношението на дете. По по
добен начин и на Юпитер се дава за дойка коза, а Ромул 
и Рем биват кърмени от вълчица. Между египетските и 
индийските изображения, напротив, още има много, при
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които боговете и богините получават майчино мляко. 
При гръцките богини преобладава целомъдрието на об
раза, което най-малко позволява да изпъкне природното 
предопределение на жената.

Това съставлява важна противоположност на кла- 
сичното изкуство спрямо романтичното, един от глав
ните предмети на което е майчинската любов. След това 
скулптурата преминава от боговете като такива към 
хероите и към онези образи, които са смесици от хора и 
животни, както кентаврите, фавните и фигурите на са
тири.

Хероите са разграничени от боговете само чрез 
твърде фини разлики, а също така се издигат над чисто 
човешкото в неговото обикновено налично битие. На
пример Винкелман (Werke, а.а.О., Band 4, S. 105) казва за 
Батус, който е изобразен върху монети от Кирена, че 
„чрез един единствен поглед на нежна наслада той би 
могъл да бъде копие на Бакхус, а чрез една черта на бо
жествено величие -  копие на Аполон.“ Но тук човешките 
форми, когато става въпрос да се изобрази могъществото 
на волята и на телесната сила, особено в известни части 
се стремят към голямото; художниците влагали в муску
лите бързо действие и поривистост, а в стремителните 
действия привеждали в движение всички стимули на 
природата. Обаче, тъй като в един и същ герой се срещат 
цяла поредица от различни, нещо повече, противопо
ложни състояния, и тук мъжките форми често пъти отно
во се доближават до женските. Така например у Ахил 
при първото му появяване всред момичета на Ликомед. 
Тук той се явява не в геройската си сила, която разгръща 
пред Троя, а в женски дрехи и в привлекателност на об
раза, която почти оставя пола под съмнение. Също и 
Херкулес не винаги е изобразен в сериозността и силата, 
необходими за онези трудни подвизи, които е извършил, 
а също както слугува на Омфала, както и в спокойствие
то на обожествяването и изобщо в най-многообразни си
туации в други отношения хероите често пъти отново 
имат най-голямо сродство с образите на самите богове, 
например Ахил с Марс, и затова задачата на най-основ-



В т о р а  г л а в а .  И д е а л ъ т  на с к у л п т у р а т а 187

ното изучаване е, като изхожда от характеристиката 
съвсем без по-нататъшни атрибути веднага да познае 
определеното значение на една статуя. Но опитните по
знавачи на изкуството умеят, като изхождат дори от 
отделни отломъци, веднага да умозаключават за харак
тера и формата на цялата фигура и да си допълват 
липсващото, от което се научаваме отново да се въз
хищаваме на финия усет и на последователността на 
индивидуализирането в гръцкото изкуство, чиито май
стори умеели да запазват и осъществяват и най-малката 
част в съответствие с характера на цялото.

Що се отнася до сатирите и фавните, в техния кръг 
е пренесено онова, което остава изключено от висшия 
идеал на боговете -  човешката нужда, жизнерадостта, 
сетивната наслада, удовлетворението на желанието и 
други такива. Но особено младите сатири и фавни са из
образени от древните майстори повече в такава красота 
на образа, че, както твърди Винкелман {Werke, а.а.О., 
Band 4, S. 78), „всяка тяхна фигура, като се изключи гла
вата, би могла да бъде смесена с Аполон, особено с онзи, 
който се нарича Сауроктон (т.е. който убива змея) и има 
същото положение на краката, както фавните.“ В главата 
фавните и сатирите могат да се разпознаят по заострени
те уши, рошавите коси и малките рогца.

Човешкото като такова се затваря до един втори 
кръг. Тук спада особено красотата на човешкия образ, 
както се изявява тя в своята развита сила и умение в 
състезанията; затова борците, дискохвъргачите и т.н. съ
ставляват главен предмет. Тогава в такива произведения 
скулптурата вече се доближава до повече портретното, в 
което обаче древните дори там, където изобразявали дей
ствителни индивиди, все още умеели винаги да отстоят 
принципа на скулптурата, както се запознахме с него.

И, най-сетне, последната област, в която навлиза 
скулптурата, е изобразяването на животински образи ка
то такива, особено на лъвове, кучета и т.н. Също и в тази 
област древните умеели да схващат и да оживотворяват 
индивидуално принципа на скулптурата, субстанциално- 
то на образа, да го утвърждават, и стигнали в това отно
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шение до такова съвършенство, че например кравата на 
Мирон станала по-прочута дори от останалите му произ
ведения. Гьоте я описва в Kunst und Altertum (2 Band, 1. 
Heft22) c голяма грациозност и обърна внимание предим
но на това, че, както вече видяхме по-горе, такава живо
тинска функция, каквато е бозаенето, тук се среща само 
в областта на животинското. Той отстранява всички 
хрумвания на поетите в старите епиграми и разглежда 
духовито само наивността на концепцията, от която про
изтича най-интимният образ.

с. Изобразяване на отделните богове

В края на тази глава сега трябва да приведем още 
по-точни данни за изобразяването на боговете относно 
отделните индивиди, до чийто характер и жизненост се 
изработват току-що приведените разлики.

а. Както изобщо, така и по отношение на духовните 
богове на скулптурата наистина бихме могли да искаме 
да наложим мнението, че духовността е всъщност осво
бождаване от индивидуалността и че по такъв начин и 
идеалите, колкото са по-идеални и по-величествени, 
трябва да останат толкова по-малко различни един от 
друг като индивиди; но задачата на скулптурата, която 
беше разрешена от гърците по начин, достоен за възхи
щение, се състоеше в това отношение тъкмо в това, въ
преки всеобщността и идеалността на боговете да им се 
запази все пак индивидуалност и различимост, колкото и 
много -  разбира се, в определени сфери -  да се проявява 
стремежът да се премахнат неподвижните граници и да 
се изобразят особените форми също в техния преход. И 
ако, по-нататък, вземем индивидуалността така, че на 
известни божества са били свойствени определени черти 
сякаш като портретни черти, по този начин, изглежда, на 
мястото на живото творчество застава един постоянен 
тип и последният вреди на изкуството. Но това също не 
е така. Напротив, изобретателността в индивидуализира
нето и жизнеността е била толкова по-фина, колкото 
повече е лежал в основата ù един субстанциален тип.
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ß. Що се отнася, по-нататък, до самите отделни бо
гове, близко е до ума да си представим, че над всичките 
тези идеали стои един индивид като техен господар. 
Преди всичко Фидий е придал това достойнство и вели
чие на фигурата и израза на Зевс, но бащата на боговете 
и хората същевременно се представя пред нас с по-весел, 
милостив поглед в царствена мекота; в зряла възраст, не 
със страни на младеж, които сякаш ще се пръснат, но и 
без да изпада, обратно, в някаква рязкост на формата или 
в загатване на отпадналостта и старостта. Най-сродни с 
Юпитер по фигура и израз са братята му Нептун и Плу
тон, чиито интересни статуи например в Дрезден въпре
ки цялото им своеобразие са все пак различно издър
жани; Зевс в мекотата на величието, Нептун по-див, 
Плутон, който съвпада със Серапис на египтяните, по
мрачен, по-навъсен.

По-съществено различни от Юпитер остават Бакхус 
и Аполон, Марс и Меркурий; първите в по-младежка 
красота и нежност на формите, последните по-мъжест- 
вени, макар и без бради; Меркурий по-бодър, по-строен, 
с особен финес на чертите на лицето; Марс не, да речем, 
както Херкулес, в силата на мускулите и останалите фор
ми, а като млад, красив герой с идеални форми.

От богините ще спомена само Юнона, Палада, Диа
на и Венера.

Както Зевс между мъжките божества, така Юнона 
между женските има в своята фигура и в нейния израз 
най-голямо величие; големите сферично заоблени очи са 
горди и повелителни, а също така устата, която, особено 
гледана в профил, веднага ни кара да познаем Юнона. Тя 
прави изобщо впечатление „на кралица, която иска да 
господства, да бъде почитана и трябва да събужда лю
бов“ (Winckelmann, Werke, а.а.О., Band 4, S. 116).

Палада, напротив, има израза на по-строго целомъ
дрие и благонравие; на нея са чужди нежността, любовта 
и всеки вид женска слабост, очите ù са по-малко от
ворени от тези на Юнона, умерено заоблени и отчасти 
потънали в тих размисъл, както и главата, която не се
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издига гордо, както при съпругата на Зевс, макар че е 
въоръжена с шлем.

Със същото целомъдрие на фигурата се изобразява 
Циана, но тя е надарена с по-голяма привлекателност, 
по-лека, по-стройна, макар и без самоувереност и радост, 
произтичащи от нейната грациозност. Тя не стои пред 
нас в спокойно съзерцание, а е представена в повечето 
случаи вървяща, стремяща се напред, с очи, които гледат 
направо в далечината.

И, най-сетне, Венера, богинята на красотата като 
такава, редом с грациите и хорите единствена е била из
образявана от гърците необлечена, макар и не от всички 
художници. При нея го лотата има напълно важно осно
вание, тъй като тя има за главен израз сетивната красота 
и нейната победа, изобщо грациозност, привлекателност, 
нежност, смекчена и възвисена от духа. Очите ù, дори 
където трябва да бъдат по-сериозни и по-възвишени, са 
по-малки, отколкото у Палада и Юнона, не по дължина, 
а по-тесни поради долната, малко издигната клепка, чрез 
което е изразен най-красиво примамващият копнеж. Оба
че тя е различна както във фигурата, така и в израза, ту 
по-сериозна, по-могъща, ту по-изящна и по-нежна, ту в 
по-зряла, ту в по-младежка възраст. Както например 
Винкелман (Werke, а.а.О., Band 4, S. 112) сравнява Вене
ра Медичейска с роза, която след красивата зора разцъф
тява при изгрева на Слънцето. Небесната Венера, напро
тив, се обозначавала с диадема, която наподобява тази на 
Юнона и която се носи също от Venus victrix23.

γ. И така, измислянето на тази пластична индиви
дуалност, целият израз на която се осъществява напълно 
чрез абстракцията за чиста форма, е било свойствено в 
същата степен, т.е. в степента на ненадминато съвършен
ство, само на гърците, и има своето основание в самата 
религия. Една по-духовна религия може да се задоволи с 
вътрешно съзерцание и благоговение, така че за нея 
скулптурните произведения са повече само лукс и 
излишество; но една така сетивно възприемаща религия, 
каквато е гръцката, трябва да твори все по-нататък и по- 
нататък, тъй като за нея самото това художествено създа
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ване и измисляне е религиозна дейност и религиозно 
удовлетворение и за народа съзерцанието на такива про
изведения не е чисто разглеждане, а само принадлежи на 
религията и на живота. Изобщо гърците правели всичко 
за обществото и общото, в което всеки намирал своята 
наслада, своята гордост, своята чест. Но в този си об
ществен характер изкуството на гърците не е само 
украса, а е жива нужда, която по необходимост трябва да 
се удовлетвори, тъй както по време на разцвета на 
Венеция такава нужда за венецианците била живописта. 
Като се имат предвид трудностите на скулптурата, 
единствено изхождайки от тази нужда, можем да си 
обясним грамадното множество статуи, тези гори от 
статуи от всякакъв вид, които се намирали по хиляда, по 
две хиляди в един град, в Елида, в Атина, в Коринт, и в 
голям брой дори във всеки по-незначителен град, а също 
така във Велика Гърция и по островите.



Трета глава

РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ  
ИЗОБРАЗЯВАНЕ И МАТЕРИАЛ 

И ИСТОРИЧЕСКИТЕ СТЕПЕНИ НА 
РАЗВИТИЕ НА СКУЛПТУРАТА

В нашето разглеждане досега търсехме преди всич
ко общите определения, изхождайки от които, можехме 
да развием най-адекватното за скулптурата съдържание 
и съответната му форма. Ние намерихме като такова 
съдържание класичния идеал, така че, второ, трябваше 
да установим начина, по който скулптурата като едно от 
отделните изкуства е най-способна да изобрази идеала. 
А тъй като идеалът трябва да се схваща всъщност само 
като индивидуалност, не само вътрешният художествен 
възглед се разпростира до един кръг от идеални форми, 
но и външният начин на изобразяване и външното осъ
ществяване във вид на налични художествени произве
дения се разпада във вид на особени видове скулптура. В 
това отношение сега остава да разгледаме още следните 
гледни точки:

първо, начина на изобразяване, който, доколкото е 
насочен към действителното осъществяване, образува 
или отделни статуи, или групи, докато най-сетне, в реле
фа, вече извършва прехода към принципа на живописта;

второ, външния материал, в който тези разлики 
стават реални;

трето, историческите степени на развитие в рам
ките на художествените произведения, осъществени в 
различните видове и материали.
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1. Начини на изобразяване в скулптурата

Както при архитектурата правехме съществена 
разлика между самостоятелно и служещо строително из
куство, така и сега можем да установим подобна разлика 
между такива скулптурни произведения, които стоят 
пред нас самостоятелно и сами за себе си, и такива, кои
то служат повече само за украсяване на архитектонични 
пространства. За първите обстановката не е нищо освен 
помещение, което само е изработено от изкуството, до- 
като при другите отношението към архитектурното про
изведение, което украсяват, остава същественото и опре
деля не само формата, но в повечето случаи и съдържа
нието на скулптурното произведение. В това отношение 
можем да кажем изобщо, че отделните статуи стоят пред 
нас заради самите себе си, докато, напротив, групите и 
още повече релефите започват да се отказват от тази са
мостоятелност и се използват от архитектурата за целите 
на това изкуство.

а. Отделната статуя

Що се отнася до отделната статуя, нейната първо
начална задача е същинската задача на скулптурата 
изобщо -  да изработва храмови изображения, както се 
поставяли те в залата на храма, където цялата об
становка се отнасяла до тях.

а. Тук скулптурата остава в своята най-адекватна 
чистота, тъй като тя осъществява образа на боговете 
безситуационно, в красиво, просто, бездейно спокойст
вие, или все пак свободно, неприкосновено, без опреде
лено действие и завръзка, в естествени ситуации, както 
вече много пъти описвах това.

ß. Следващото излизане на фигурата вън от това по- 
строго величие или блажено потъване се състои в това, 
че в цялото положение се загатва началото на едно 
действие или неговия край, без по този начин да се смути 
божественото спокойствие и фигурата да се изобрази в 
конфликт и борба. От този вид са прочутата Венера Ме-
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дичейска и Аполон Белведерски. По времето на Лесинг и 
Винкелман се възхищавали неограничено на тези статуи 
като най-висши идеали на изкуството; сега, след като се 
запознахме с по-дълбоки в израза си и по-живи и по- 
основни във формите си произведения, те донейде загу
биха своята ценност и историците ги поставят в едно 
вече по-късно време, в което гладкостта на изработката 
вече има пред очи харесващото се и приятното и повече 
не постоянства в строгия, неподправен стил. Един 
английски пътешественик дори направо нарича Аполон 
(Morning Chronicle от 26 юли 1825 г.) театрален франт (а 
theatrical coxcomb), а на Венера наистина отрежда голя
ма мекота, сладост, симетрия и свенлива грациозност, но 
само безпогрешна липса на дух, отрицателно съвършен
ство и -  a good deal of insipidity24. Ние можем да схванем 
движението напред, тръгващо от въпросното по-строго 
спокойствие и светост изобщо така. Скулптурата е на
истина изкуството на висшата сериозност, но тази висша 
сериозност на боговете, тъй като последните не са аб
стракции, а индивидуални образувания, води със себе си 
също така абсолютната веселост и по този начин рефлек
са върху действителното и крайното, в който веселостта 
на боговете изразява не чувството за потъналост в такова 
крайно съдържание, а чувството за примирение, за ду
ховна свобода и за битие при себе си.

γ. Затова гръцкото изкуство се изляло в цялата ве
селост на гръцкия дух и намерило харесване, радост и 
работа в безкрайно множество извънредно радващи си
туации. Защото, след като веднъж се изтръгнало от не
подвижните абстракции на изобразяването и се издиг
нало до високото почитане на живата индивидуалност, 
която обединява в себе си всичко, за него станало лю
бимо живото и веселото и сега художниците се впуснали 
в многообразие от изображения, които обаче не се 
запиляват в мъчителното, ужасното, ексцентричното и 
терзаещото, а остават в границата на безконфликтната 
човечност. От тази страна древните са ни оставили мно
го скулптурни произведения, притежаващи най-висша 
превъзходност. От многобройните митологични предме-
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ти от шеговито, но съвсем чисто, весело естество, тук ще 
приведа само игрите на Амур, които вече се доближават 
повече до обикновената човечност, както и други, в кои
то жизнеността на изображението представлява главен 
интерес и избирането на такива материи и заниманието с 
тях съставлява самата веселост и безконфликтност. В 
тази сфера например играчът на зарове и телохранителят 
на Поликлет се ценели толкова, колкото неговата аргив- 
ска Хера; на същата слава се радвали дискохвъргачът и 
бегачът на Мирон; по-нататък, колко миловидно и 
прославено е седящото момче, което вади трън от петата 
си, а ние познаваме и много други изображения с подоб
но съдържание отчасти по името им. Това са моменти, 
подслушани от природата, които отминават бегло, но тук 
изглеждат фиксирани от скулптора.

Ь. Групата

От такива наченки на насочеността към външното 
после скулптурата пристъпва към изобразяването на по- 
подвижни ситуации, конфликти и действия и по този на
чин към изобразяването на групи. Защото с по-опреде- 
леното действие излиза наяве по-конкретната жизненост, 
която се разпростира до противоположности, реакции, а 
с това и до съществени отношения на повече фигури и до 
тяхното преплитане.

а. Обаче и тук се появяват най-напред само спокой
ни съчетания, каквито са например двамата колосални 
дресьори на коне, които стоят в Рим на Монте Кавало и 
за които се тълкува, че са Кастор и Полукс. Едната статуя 
се приписва на Фидий, другата на Праксител без сигурно 
доказателство, макар че висшето превъзходство на кон
цепцията и същевременно изящната основност на осъ
ществяването оправдават такива авторитетни имена. То
ва са само свободни групи, които още не изразяват 
същинско действие или последица от него и са съвсем 
пригодни за скулптурното изобразяване и публично из
лагане пред Партенона, където трябва да са стояли 
първоначално.
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ß. Но, второ, скулптурата пристъпва в групата също 
така към изобразяването на ситуации, които имат за 
съдържание конфликти, раздвоени действия, скръб и т.н. 
Тук отново можем да похвалим истинския художествен 
усет на гърците, който не представя такива групи само
стоятелно, сами за себе си, а тъй като в тях скулптурата 
започва да излиза вън от своята своеобразна и затова 
самостоятелна област, ги е привел в по-близко отноше
ние към архитектурата, така че те служели за украся
ването на архитектонични пространства. Храмовото 
изображение като отделна статуя в спокойствие и све
тост без борба стояло във вътрешната цела, която се 
изграждала заради това скулптурно произведение; външ
ното фронтонно поле, напротив, било украсено с групи, 
които пък изобразявали определени действия на бога и 
затова трябвало да бъдат изваяни в една по-подвижна 
жизненост. От този вид е прочутата група Ниобиди. Тук 
общата форма на подреждането е дадена от простран
ството, за което е била определена. Главната фигура 
стояла в средата и могла да бъде най-големият, най-из- 
пъкващият образ; останалите фигури, разположени към 
острите странични ъгли на фронтона, се нуждаели от по- 
други положения, включително легнало положение.

От останалите известни нам произведения ще спо
мена още само за групата Лаокоон. Преди четиридесет 
или петдесет години тя беше предмет на много изслед
вания и на обстойно обсъждане. За особено важно об
стоятелство се смяташе това, дали Вергилий е направил 
своето описание на тази сцена според скулптурното про
изведение, или художникът е направил своето произве
дение според описанието на Вергилий, дали, по-нататък, 
Лаокоон издава вик и дали е изобщо уместно да искаме 
да изобразяваме в скулптурата вик и още много други 
такива. Някога се занимаваха с такива психологически 
важности повече, отколкото е необходимо, тъй като сти
мулът, даден от Винкелман, и истинският художествен 
усет още не бяха проникнали, а и без друго кабинетните 
учени са по-предразположени към такива точни из
следвания, тъй като често им липсва както възможност
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да видят действителни художествени произведения, така 
и способност да ги схванат в нагледа. Най-същественото, 
което се натрапва на вниманието ни при тази група, е, че 
въпреки неимоверната болка, висшата истина, конвул
сивното свиване на тялото, напрягането на всички му
скули, все пак се е запазило благородството на красотата 
и не е стигнало до гримаса, изопачаване и разкривяване, 
дори по най-отдалечен начин. Но при това цялото произ
ведение по дух на сюжета, по изкусност в подреждането, 
по разбиране на положението и по начин на изработка 
несъмнено принадлежи на една по-късна епоха, която ве
че се стреми да надмине простата красота и жизненост 
при умишлено изтъкване на познанията относно струк
турата и мускулатурата на човешкото тяло и иска да се 
харесва чрез твърде изтънчено изящество в изработката. 
Тук вече е извършена крачката от естествеността и вели
чието на изкуството към маниера.

γ. По-нататък, скулптурните произведения могат да 
се излагат в най-многообразни обстановки: пред входове 
с колонни зали, на площадки, перила на стълбища, в 
ниши и ти., и тъкмо с това разнообразие на мястото и на 
архитектоничното предназначение, което, от своя стра
на, има пак разнообразно отношение към човешки 
състояния и отношения, се променят безкрайно съдър
жанието и предметът на художествените произведения, 
което съдържание и който предмет в групите могат още 
повече да се доближат до човешкото. Но винаги е риско
вано да се поставят такива подвижни групи, съставени 
от много образи, също и когато нямат за сюжет кон
фликти, на върха на постройката към свободното про
странство без фон. А именно небето е ту сиво, ту синьо 
и ослепително светло, така че очертанията на фигурите 
не могат да се видят точно. А важното в случая са пре
димно тези очертания, силуетите, тъй като те са истин
ски главното нещо, което познаваме и което единствено 
прави разбираемо останалото. Защото при групата много 
части от фигурите стоят една пред друга, например 
ръцете пред тялото, а също така кракът на една фигура 
пред другия. Вече поради това, ако групата се гледа от
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по-голямо разстояние, очертанието на такива части става 
неясно и неразбираемо, или поне много по-малко ясно, 
отколкото очертанието на частите, които стоят съвсем 
свободно. Достатъчно е само да си представим група/ 
скицирана върху хартия, така че някои членове от една 
фигура да са очертани силно и рязко, а други, напротив, 
да са загатнати само смътно и неопределено. Същото 
въздействие се получава от статуя, а още повече от гру
пи, които нямат друг фон освен въздуха: тогава виждаме 
само един остро изрязан силует, в чиито рамки още 
могат да се познаят само по-слаби загатвания.

В това се крие причината, поради която например 
Виктория на Бранденбургската врата в Берлин има 
красиво въздействие не само поради своята простота и 
спокойствие, но и поради това, че може да се познае точ
но в сравнение с отделните фигури. Конете стоят далеч 
един от друг, без да се покриват, а и фигурата на Викто
рия се възвисява достатъчно високо вън от тях. Напро
тив, Аполон на Тик, в своята теглена от грифони кола 
изпъква по-малко превъзходно върху театъра, колкото и 
художествена да е иначе цялата концепция и изработка. 
С позволението на един приятел аз видях фигурите в 
ателието; можеше да се очаква величествено въздей
ствие; но така, както стоят сега във височината, винаги 
се получава така, че твърде голяма част от очертанието 
на една фигура пада върху другата, в която сега то има 
своя фон и получава толкова по-малко свободен, ясен 
силует, колкото повече фигурите в своята съвкупност ня
мат простота. Грифоните, които и без друго със своите 
по-къси крака не стоят пред нас така високо и свободно, 
както конете, имат освен това криле, а Аполон своя бре- 
тон и лирата в ръка. Това е твърде много за мястото, на 
което стои, и допринася само за неяснотата на очер
танията.

с. Релефът

И, най-сетне, последният начин на изобразяване, 
чрез който скулптурата вече извършва значителна крачка
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в посока към принципа на живописта, е релефът: преди 
всичко орелефът, а после барелефът. Тук плоскостта е 
условието, така че фигурите стоят на един и същ план и 
все повече и повече започва да изчезва пространствената 
целокупност на фигурата, от която изхожда скулптурата. 
Но старият релеф още не се доближава до живописта 
дотолкова много, че да стига до перспективни разлики 
между предни и задни планове, а се придържа към 
плоскостта като такава, без да използва изкуството на 
умаляването, за да накара различните предмети да из
пъкнат напред и отстъпят назад в пространствени раз
лики. Затова той25 най-много обича да държи фигурите в 
профил и ги поставя една до друга на една и съща 
плоскост. Но при тази простота не могат да се вземат за 
съдържание твърде заплетени действия, а действия, кои
то вече в действителността се извършват повече в една и 
съща линия: маршове, траурни процесии и други такива, 
шествия на олимпийски победители и т.н.

И все пак релефът има най-голямо многообразие, 
тъй като не само изпълва и украсява фризовете и стените 
на храмовете, но и се простира върху прибори, жертвени 
съдове, църковни дарове, чаши, стомни за напитки, урни, 
лампи и т.н., украсява кресла, триножници и се побрати- 
мява със сродни занаятчийски изкуства. Предимно тук 
остроумието на измислянето се разцъфтява до най-мно
гообразни изображения и комбинации и вече не е в съ
стояние да запази същинската цел на самостоятелната 
скулптура.

2. Материал на скулптурата

Тъй като индивидуалността, която дава основния 
принцип на скулптурата, ни тласна изобщо до обособя
ването както на кръговете на божественото, на човеш
кото и на природата, от които пластиката заимства свои
те предмети, така и на начина на изобразяване в отделни 
статуи, групи и релефи, сега трябва да потърсим същото 
многообразие на обособяването и в материала, с който
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може да си служи художникът за своите изобразявания. 
Защото един или друг вид съдържание и един или друг 
начин на схващане лежи по-близо до един или друг вид 
сетивен материал и има тайна склонност към него и 
взаимно се съгласува с него.

Тук ще приведа като обща забележка само това, че 
както древните били ненадминати в измислянето, така 
ни възхищават те и с изумителното си развитие и умение 
в техническото изпълнение. Двете страни са еднакво 
трудни в скулптурата, тъй като нейните средства за 
изобразяване нямат вътрешна многостранност, с която 
разполагат останалите изкуства. Наистина архитектура
та е още по-бедна, но тя и няма за задача да онагледява 
пред нас самия дух в неговата жизненост или природно- 
живото в сама за себе си неорганичната материя. Обаче 
това развито умение във винаги съвършеното третиране 
на материала се съдържа в понятието за самия идеал, тъй 
като последният има за принцип цялостно навлизане в 
сетивното и сливане на вътрешното с неговото външно 
налично битие. Затова същият принцип се налага и там, 
където идеалът се осъществява и получава действител
ност. В това отношение не трябва да се учудваме, когато 
се твърди, че художниците от времето на голямото вая- 
телско умение или изработвали мраморните си произве
дения без глинени модели, или, когато имали такива, все 
пак боравели с тях далеч по-свободно и непреднамерено, 
„отколкото в наши дни, когато, строго взето, се предла
гат само мраморни копия на предварително изработени 
от глина оригинали, наречени модели“ (Winckelmann, 
Werke, а.а.О., Band 5, S. 389, Anmerkung). Благодарение 
на това древните художници си запазвали живото вдъх
новение, което при повторения и копия винаги се загубва 
повече или по-малко, макар и да не може да се оспори, че 
тук и там се срещат отделни погрешни части дори при 
прочути художествени произведения, например очи, 
които не са еднакво големи, уши, от които едното стои 
по-ниско или по-високо от другото, крака с малко не
еднаква дължина и още много други неточности от този 
вид. Те не се придържали към винаги най-строгото из
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мерване с пергела при такива неща, както прави най- 
често обикновената, но мислеща се за твърде фунда
ментална посредственост на някои творци и съдии на 
изкуството, която няма друга заслуга.

а. Дърво

Един от най-старите между разновидните мате
риали, от които изработвали скулптурните изображения 
на боговете, е дървото. Дънерът, стълбът, на който се 
слагала отгоре глава, сложил началото. Много от най- 
ранните храмови изображения са от дърво, но този ма
териал още останал в употреба и по времето на Фидий. 
Така например колосалната Фидиева Минерва в Платея 
била направена от позлатено дърво, а главата, ръцете и 
краката -  от мрамор (Meyer, Geschichte de bildenden 
Künste bei den Griechen..., a.a.O., 1. Abt., S. 60 f.), а Ми- 
рон издялал (Павзаний, Описание на Гърция, 2 книга, 30 
глава) още една Хеката от дърво със само едно лице и 
едно тяло, и то в Егина, където Хеката се почитала най- 
много и където всяка година отпразнували тържествено 
празник в нейна чест, който, както твърдели егинците, 
бил основан при тях от тракиеца Орфей.

Но изобщо дървото, ако не се покрие със злато или 
по някой друг начин, поради собствените си влакна, как
то и поради тяхната разтегнатост, изглежда, противоречи 
на величественото и е пригодно повече за по-малки 
работи, за които често се използвало в средновековието 
и още се прилага и днес.

b. Слонова кост, злато, бронз, мрамор

Като най-главен следващ материал трябва да спо
менем слоновата кост, съчетана със злато, лят бронз и 
мрамор.

а. Слонова кост и злато, както е известно, е използ
вал Фидий за своите шедьоври, например за олимпий
ския Юпитер, а също в Акропола в Атина за прочутата 
колосална Палада, носеща на ръка Виктория, която сама
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имала по-го леми размери от естествените. Голите части 
на тялото били направени от плочи от слонова кост, дре
хата и мантията от лист злато, който могъл да се сваля. 
Този вид работа с жълтеникава слонова кост и злато води 
началото си от времето, когато статуите се оцветявали -  
вид изобразяване, който се издигал все повече и повече 
до едноцветността на бронза или мрамора. Слоновата 
кост е много чист материал, тя е гладка, няма зърнестата 
структура на хмрамора и при това е скъпоценна; защото 
за атинянаните било много важно и това, техните статуи 
на боговете да бъдат скъпоценни. Статуята на Палада в 
Платея имала само покривка от злато, но тази в Атина 
била направена от компактен метал. Статуите трябвало 
да бъдат колосални и същевременно богати. Катрьомер 
дьо Кинси написа шедьовър върху тези прооизведения, 
върху торевтиката на древните. Торевтика -  τορεύενν26, 
τόρευμα27 -  би трябвало да се употребява всъщност за 
дълбаене в метал, за гравиране, за врязване на вдълбани 
фигури, както например при гравирани камъни, но 
τόρευμα се прилага за обозначаването на изцяло или по- 
лурелефни работи в метал, които се извършват чрез фор
миране и изливане, а не чрез издълбаване или гравиране, 
а освен това се прилага неподходящо и за релефни 
фигури върху глинени съдове и, най-сетне, по-общо за 
ваятелство в бронз изобщо. Но Катрьомер изследвал осо
бено също така техническата страна на изпълнението и 
пресметнал колко големи са могли да се изрежат плочите 
от слонови зъби и колко бройки от тях се употребявали 
за тази цел, като се имат предвид колосалните размери 
на фигурите и т.н. А, от друга страна, той същевременно 
се опитал, изхождайки от указанията на древните, да 
възстанови рисунка на седящата фигура на Юпитер и 
особено на големия стол с изкусните барелефи и по 
такъв начин да даде във всяко отношение представа за 
разкошния характер и съвършенството на произведе
нието.

В средновековието слоновата кост се употребявала 
главно за по-малки произведения от най-различен вид, 
Христос на кръста, Мария и т.н., а освен това за прибори
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за пиене с изображения на ловове и други сцени, при 
което слоновата кост, поради своята гладкост и твърдост, 
има много предимства и пред дървото.

ß. Но най-любимият и най-широко разпространен 
материал у древните бил бронзът, в чието отливане те 
съумели да стигат до най-високо майсторство. Предимно 
по времето на Мирон и Поликлет той се употребявал 
повсеместно за статуи на богове и за други видове скулп
турни произведения. По-тъмният, по-неопределен цвят, 
блясъкът, гладкостта на бронза изобщо още няма аб- 
страктността на белия мрамор, а е сякаш по-топла. 
Бронзът, с който си служели древните, бил отчасти злато 
и сребро, отчасти мед в най-различни смеси. Така на
пример така нареченият коринтски бронз е своеобразна 
смес, която се получила при пожара в Коринт, от не
чуваното богатство на този град от бронзови статуи и 
прибори. Мумий наредил да се откарат на кораби много 
от статуите, при което честният мъж, който държал твър
де много на това съкровище и бил загрижен истински да 
го докара със сигурност в Рим, го поверил на капитаните 
на корабите, като ги заплашил с наказание, че ако ста
туите се загубят, те ще трябва отново да набавят същите 
статуи.

И така, в отливането на бронз древните стигнали до 
невероятно майсторство, благодарение на което за тях 
станало възможно да правят колкото тънки, толкова и 
здрави отливки. Наистина това може да се смята за чисто 
техническа страна, която няма нищо общо с истински 
художественото; но всеки художник работи с един се
тивен материал и свойственото за гения е тъкмо това, 
напълно да овладее този материал, така че умението и 
сръчността в техническата и занаятчийската страна съ
ставлява страна на самия гений. При тази виртуозност в 
отливането едно такова скулптурно произведение вече 
струвало по-евтино и могло да се извършва по-бързо, от- 
колкото издялването на мраморните статуи. Второто пре
димство, което успели да постигнат древните благода
рение на майсторството си в отливането, било чистотата 
на отливката, която те довели дотам, че техните бронзо
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ви статуи съвсем нямало защо да се цизелират и затова 
не загубвали нищо и в по-фините черти, което при 
цизелирането иначе не може да се избегне изцяло. И ако 
разгледаме голямото множество художествени произ
ведения, които се породили от тази лекота и майсторство 
в техническата страна, трябва да изпаднем в най-голямо 
възхищение и да се съгласим, че художественият усет на 
скулптурата е своеобразно влечение и инстинкт на духа, 
който е могъл да съществува тъкмо в такава степен и в 
такова разпространение само по едно време всред един 
народ. Например в цялата пруска държава и до ден дне
шен бронзовите статуи могат лесно да се преброят, има 
една единствена бронзова църковна врата в Гнезен и 
освен статуята на Блюхер в Берлин и Бреслау и статуята 
на Лутер във Витенберг има само малък брой бронзови 
статуи в Кьонигсберг и Дюселдорф (написано в 1829 г.).

И така, твърде различният тон и сякаш безкрайната 
пластичност и разтопимост на този материал, който 
може да се приспособи към всички видове изобразяване, 
позволяват на скулптурата да преминава към най- 
разновидно многообразие от произведения и да нагажда 
така податливия сетивен материал към множество 
хрумвания, художествено изработени предмети, съдове, 
украшения, грациозни дреболии. Мраморът, напротив, 
има граница на своята употреба в изобразяването на 
предмети и в тяхната големина, както например още мо
гат да се доставят урни и вази с барелефи само в изве
стен мащаб. Но за по-малки предмети той става непод
ходящ. Напротив, бронзът, който не само може да се 
отлива във форми, но и да се кове и гравира, не изключва 
почти никой вид и големина на изобразяване.

Тук е целесъобразно да споменем като по-точен 
пример монетното изкуство. Древните са дали и в него 
съвършени шедьоври на красотата, макар че в техни
ческата част на сеченето на монети още стояли далеч по- 
назад в сравнение с днешното развитие на машинното 
дело. Монетите всъщност не се сечели, а се изковавали 
от почти кълбовидни метални парчета. Този клон на 
изкуството стигнал до връхната си точка по времето на
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Александър; монетите на римските императори вече се 
влошават; в наше време особено Наполеон се стремеше 
отново да възобнови в своите монети и медали красотата 
на древните и неговите монети и медали са истински 
превъзходни; но в други държави главното съображение 
при сеченето на монети в повечето случаи остава стой
ността на метала и неговата неподправеност.

γ. И? най-сетне, последният материал, който превъз
ходно съответства на скулптурата, е камъкът, който вече 
сам за себе си има обективността на устойчивото 
съществуване и на трайността. Още египтяните издял- 
вали своите скулптурни колоси с най-мъчителен труд от 
най-твърд гранит, сиенит, базалт и т.н.; но най-непосред- 
ствено съответства на целта на скулптурата мраморът в 
своята мека чистота, белота, както и в своята безцвет- 
ност и мекота на блясъка, и получава особено благодаре
ние на своята зърнеста структура и на лекото прозиране 
на светлината през него голямо предимство пред мърт
вата тебеширена белота на гипса, който е твърде светъл 
и заслепява лесно по-фините отсенки. Преобладаващо 
прилагане на мрамора намираме у древните едва в една 
по-късна епоха, а именно по времето на Праксител и 
Скопас, които стигнали до най-всепризнато майсторство 
в мраморните статуи. Наистина Фидий също работел с 
мрамор, но в повечето случаи само главата, краката и 
ръцете; Мирон и Поликлет си служели главно с бронз; 
Праксител и Скопас, напротив, се стремели да отстранят 
цвета, този елемент, който е хетерогенен на абстрактната 
скулптура. Не може, разбира се, да се отрече, че чистата 
красота на скулптурния идеал може да се осъществи 
еднакво съвършено както в бронз, така и в мрамор; но, 
когато изкуството започва да се доближава до по-меката 
грациозност и миловидност на формата, какъвто е бил 
случаят при Праксител и Скопас, мраморът се оказва по- 
подходящ материал. Защото мраморът (Meyer, Geschich
te der bildenden Künste bei den Griechen..., a.a.O., 1. Abt., 
S. 279) „посредством своята прозрачност допринася за 
мекотата на очертанията, за тяхното нежно протичане и 
неостро сливане; по същия начин нежното, изкуствено
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съвършенство се проявява много по-ясно в меката белота 
на камъка, отколкото това може да стане някога дори в 
най-благородния бронз, който, колкото по-красиво за
почва да получава зеленикав нюанс, толкова повече 
причинява нарушаващи спокойствието бляскави светли
ни и отблясъци.“ По същия начин обстоятелството, че по 
това време започнали да обръщат грижливо внимание в 
скулптурата също на светлината и сянката, чиито нюанси 
и по-фини разлики мраморът прави по-видими, откол
кото бронзът, било ново основание да се предпочита този 
камък пред употребата на метала.

с. Благородни камъни и стъкло

Към тези най-преобладаващи видове материал 
трябва да прибавим най-сетне още благородните камъни 
и стъклото.

Древните геми, камеи и пасти28 са неоценими, тъй 
като в най-малък мащаб все пак възпроизвеждат пред нас 
в най-висше съвършенство целия обсег на скулптурата, 
като се започне от простото изображение на боговете и 
се премине през най-многообразните видове групиране, 
за да се стигне до всички възможни хрумвания в посока 
към веселото и изкусното. Но Винкелман (Werke, а.а.О., 
Band 3, Vorrede, S. XXVII) прави следната забележка от
носно сбирката на Щош: „Тук за пръв път влязох в сле
дата на една истина, от която после имах голяма полза 
при обяснението на най-трудните паметници, и тази 
истина се състои в положението, че както в гравирани 
камъни, така и в релефни работи образите много рядко 
са взети от събития, които са станали след Троянската 
война или след връщането на Одисей в Итака, като се 
изключат евентуално Хераклидите или потомците на 
Херкулес: защото тяхната история още граничи с басня
та, собствен сюжет на художниците. Обаче на мене ми е 
известен само един единствен образ от историята на 
Хераклидите.“

Що се отнася, първо, до гемите, автентичните и по- 
съвършени фигури притежават най-висша красота, както



Т р е т а  г л а в а .  Раз л ичните  видове  и з о бр аз я в а не . . .  207

органични произведения на природата, и все пак могат 
да се разглеждат с лупа, без да загубят нещо от чистотата 
на своите черти. Привеждам това само защото тук худо
жествената техника става почти изкуство на усещането, 
тъй като художникът не може да гледа и управлява с очи 
своята дейност, както прави скулпторът, а трябва да я 
има почти в усещането си. Защото той държи залепения 
върху восък камък срещу малко, остро колелце, което се 
върти от маховик, и по такъв начин оставя да се вдълбаят 
формите. По този начин осезанието има в себе си кон
цепцията, замисъла на щрихите и рисунката и направля
ва така съвършено, че ако погледнем тези камъни срещу 
светлина, ще повярваме, че имаме пред себе си релефна 
изработка.

Второ, от противоположен вид са камеите, които 
представят формите релефно, изразяни вън от камъка. 
Като материал за тази цел се използвал особено ониксът, 
при което древните умеели да подчертават духовито, с 
усет и вкус различно оцветените пластове, особено бе
лезникавия и жълтозеленикавия. Емилий Павел отнесъл 
в Рим голямо множество такива камъни и малки съдове.

И така, при изобразяванията в тези различни видове 
материали гръцките художници не поставяли в основата 
измислени ситуации, а освен от вакханалиите и танците 
винаги черпели своя материал от божествените митове и 
предания и дори при урни и изображения на погребения 
имали пред очи определени моменти, които стояли в 
отношение към индивида, който трябвало да се почете 
чрез това погребално тържество. Изрично алегоричното, 
напротив, не принадлежи на същинския идеал, а се 
появява на бял свят повече едва в по-новото изкуство.

3. Историческо развитие на скулптурата

Досега разглеждахме скулптурата навсякъде като 
най-адекватен израз на класичния идеал. Обаче идеалът 
не само има вътре в самия себе си едно по-нататъшно 
развитие, чрез което излиза вън от себе си и прави себе
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си това, което е той според своето понятие, а също така 
започва да се придвижва напред, да излиза отвъд това 
взаимосъгласуване със собствената си съществена при
рода; напротив, както вече видяхме във втората част, при 
протичането на особените художествени форми, също и 
вън от себе си, в символичния начин на изобразяване, 
той получава предпоставка, която трябва да прекрачи, за 
да бъде изобщо вече идеал, както и едно по-нататъшно 
изкуство, романтичното, от което бива прекрачен сам 
той.

И така, двете художествени форми, както символич
ната, така и романтичната, също така вземат за материал 
на своето изображение човешкия образ, чиято простран
ствена форма те затвърдяват и затова изявяват видимо 
навън по начина на скулптурата. Ето защо, когато се 
налага да споменем и за историческото развитие, трябва 
да говорим не само за гръцката и римската, но и за из
точната и християнската скулптура. Но между народите, 
при които символичното съставлявало основния тип на 
техните художествени произведения, предимно само 
египтяните били онези, които започнали да прилагат за 
своите богове човешкия образ, изтръгващ се от чисто 
природното налично битие, така че главно при тях -  тъй 
като давали изобщо художествено съществуване на 
своите възгледи в материалното като такова -  срещаме и 
скулптурата. Напротив, по-разпространена и по-богато 
развита е християнската скулптура както в нейния съ
щински романтичен средновековен характер, така и в 
нейното по-нататъшно развитие, в което тя се стреми 
отново да се присъедини по-отблизо към принципа на 
класичния идеал и по такъв начин да възстанови спе
цифично скулптурното.

Според тези гледни точки, в заключение на целия 
този дял ще приведа, първо, още нещо за египетската 
скулптура за разлика от гръцката и като предварителна 
степен на същинския идеал.

Втори стадий съставлява, след това, своеобразното 
по-нататъшно развитие на гръцката скулптура, към 
което се присъединява римската. Тук обаче ще трябва да
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хвърлим поглед главно върху степента, която предхожда 
същински идеалния начин на изобразяване, тъй като вече 
разгледахме по-обстойно самата идеална скулптура във 
втора глава.

И, най-сетне, трето, остава ни още само това, да 
посочим накратко принципа на християнската скулпту
ра. Но в това отношение мога да се впусна изобщо само 
в най-общото.

а. Египетска скулптура

Ако решим да потърсим исторически класичното 
изкуство на скулптурата в Гърция, преди да стигнем до 
тази цел, веднага ни посреща египетското изкуство и 
като скулптура, и то не само по отношение на великите, 
свидетелстващи за най-висока техника и изработка 
произведения в един съвсем своеобразен художествен 
стил, но и като изходна точка и избор на формите на 
гръцката пластика. Това, че последното наистина е било 
така и според действителната история като външен до
сег, като възприемане и научаване от страна на гръцките 
художници, трябва да бъде решено по отношение на 
изобразяваните образи на богове в областта на митоло
гията, а по отношение на художествения начин на трети
ране -  от историята на изкуството. Връзката между гръц
ките и египетските представи за боговете е потвърдена и 
доказана от Херодот, а Кройцер смята, че намира 
външната връзка на изкуството най-очевидно особено в 
монетите и се спира много предимно на древноатически- 
те монети. Той ми показа една, която притежаваше и в 
която, разбира се, лицето, дадено в профил, имаше съв
сем същото очертание, както физиономиите на египет
ските образи (1821 г.). Но тук можем да прескочим тази 
чисто историческа страна и да видим само дали може да 
се покаже вместо нея една вътрешна, необходима връзка. 
Аз вече засегнах тази необходимост по-горе. Идеалът, 
съвършеното изкуство трябва да се предхождат от не
съвършеното изкуство, чието отрицание, т.е. смъкването 
на още присъщите му недостатъци за пръв път прави
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идеала идеал. В това отношение класичното изкуство, 
разбира се, има ставане, което обаче трябва да получи 
самостоятелно налично битие вън от него, тъй като 
класичното изкуство като класично трябва да е оставило 
зад себе си всяка оскъдност, всяко ставане и да бъде 
завършено в себе си. И така, това ставане като такова се 
състои в това, че съдържанието на изображението едва 
започва да се насочва към идеала, но остава неспособно 
за едно идеално схващане, тъй като това съдържание още 
принадлежи на символичния възглед, който още не е в 
състояние да обедини в едно общото на значението и 
индивидуалния, достъпен за нагледа образ. Единстве
ното, което ще засегна накратко тук, е, че египетската 
скулптура има такъв основен характер.

а. Първото, за което би трябвало да спомена, е 
липсата на вътрешна, творческа свобода, въпреки цялото 
съвършенство на техниката. Гръцките скулптурни произ
ведения произлизат от жизнеността и свободата на фан
тазията, която пресъздава наличните религиозни пред
стави във вид на индивидуални образи и в индивидуал
ността на това творчество прави обективни за самата нея 
своя собствен идеален възглед и своето собствено идеал
но класично съвършенство. Египетските изображения на 
боговете, напротив, получават един замръзнал тип; както 
казва вече Платон {De legibus, lib.II, b: Dialogi graece et 
lat.ex rec. Immanuel Bekkeri, a.a.O.29, 3 част, 2 том, 239 
c.). Още от най-дълбока древност изображенията били 
определени от жреците и нито на живописците, нито на 
други майстори било позволено да правят нещо ново при 
изработването на фигури, нито сега е позволено да из
мислят нещо по-друго от родното, прадядовското. Затова 
ще намериш, че онова, което е било направено или изоб
разено преди мириади години (и то не мириади, както 
сме свикнали да казваме така, а действително толкова), 
не е нито по-красиво, нито по-грозно от изработеното в 
наши дни. -  С тази вкостеняла вярност било свързано 
обстоятелството, че в Египет, както се вижда от Херодот 
(2 книга, 167 глава), художниците се радвали само на 
малко уважение и заедно с децата си трябвало да стоят
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след всички други граждани, които не се занимавали с 
художествени отрасли. Освен това тук хората не се отда
вали на изкуството по собствена подбуда, а при господ
ството на кастите синът следвал бащата не само изобщо 
по отношение на неговото съсловие, но и в начина на 
упражняването на неговата професия и неговото изкуст
во и единият следвал неотменно другия, така че, както се 
изразява вече Винкелман (Werke, а.а.О., Band 3, 2 Buch, 
Kap.l, S. 74), „струва ни се, че никой не е оставил стъп
ка, която е могла да се нарече негова собствена “ Поради 
това изкуството се запазило в тази строга обвързаност на 
духа, с която е изгонена подвижността на свободния, ху
дожествения гений, не влечението към външно почитане 
и награждаване, а по-висшето влечение да бъдеш худож
ник, т.е. да не работиш като занаятчия по механичен, аб
страктно общ начин според окончателно налични форми 
и правила, а да виждаш собствената си индивидуалност 
в своето произведение като собствено специфично 
творчество.

ß. А що се отнася, второ, до самите художествени 
произведения, Винкелман, чиито описания и тук отново 
говорят за голяма тънкост на наблюдението и различава
нето, сочи характера на египетската скулптура в глав
ните му черти по следния начин (Werke, а.а.О., 3. Band, 2 
Buch, Kap.2, S. 77-84).

Изобщо на целия образ и на неговите форми липсва 
онази грация и жизненост, която се появява благодарение 
на истински органичния полет на линиите; очертанията 
са прави и в леко извити линии, положението изглежда 
принудено и вкостеняло, краката са плътно прилепнали 
един до друг и макар че при стоящи фигури са поставени 
също така един пред друг, все пак те остават в еднаква 
посока и не са обърнати навън; по същия начин в мъж
ките фигури ръцете висят надолу прави и твърдо при
лепнали до тялото. Ръцете от китката надолу, казва по- 
нататък Винкелман, имат форма, както у хора, които са 
изхабили или занемарили своите иначе не зле развити 
ръце, а стъпките са по-плоски и разширени, пръстите на 
краката са еднакво дълги и малкият пръст не е нито
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изкривен, нито извит навътре, обаче иначе ръцете, но
ктите, пръстите на краката са оформени не зле, макар че 
в пръстите на ръцете и краката не се загатват ставите; 
както и във всички останали голи части на тялото му
скулите и костите са обозначени малко, а нервите и 
кръвоносните съдове съвсем не са обозначени, така че в 
детайлите въпреки трудното и умело осъществяване все 
пак липсва онзи вид изработка, който за пръв път прида
ва истински одушевяване и жизненост на образа. Напро
тив, коленете, глезените и лактите се показват релефни, 
както в природата. Мъжките фигури се отличават особе
но с едно необикновено тясно тяло над бедрата; поради 
колоната, на която са облегнати статуите и заедно с която 
са изработени от един и същ блок, гърбът не се вижда.

И така, с тази неподвижност, която не трябва да се 
смята, да речем, само за неумение на художниците, а за 
първоначален възглед за образите на боговете и тяхното 
тайнствено дълбоко спокойствие, се свързват същевре
менно безситуационността и липсата на всеки вид дей
ствие, които се изявяват в скулптурата чрез положението 
и движението на ръцете, чрез жеста и чрез израза на 
чертите. Защото наистина между египетските изображе
ния върху обелиски и стени намираме много подвижни 
фигури, но само като релефи и в повечето случаи на
рисувани.

За да приведа още някои по-точни данни, ще кажа, 
че очите не лежат, да речем, дълбоко, както в гръцкия 
идеал, а, напротив, стоят почти наравно с челото и са 
очертани плоско и косо, докато веждите, клепачите и 
ръбовете на устните са посочени в повечето случаи с 
вдлъбнати линии, или веждите са обозначени с една по- 
издигната ивица, която се простира до слепите очи и там 
е отсечена под ъгъл. Следователно това, което преди 
всичко липсва тук, е изпъкването на челото, и едновре
менно с това -  при необикновено високо стоящи уши и 
извити носове, както в обикновената природа -  отстъп
ването на скулите, които, напротив, са силно подчертани 
и изявени, докато брадата, обратно, е винаги отдръпната 
назад и малка, строго затворената уста, вместо надолу в
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повечето случаи подчертава своя ъгъл нагоре, а устните 
изглеждат отделени една от друга само с един обикновен 
прорез. Ето защо на образите липсва изобщо не само 
свобода и жизненост, но и предимно на главата липсва 
изразът на духовност, тъй като доминира животинското и 
още не позволява на духа да излезе навън, за да стане 
самостоятелно явление.

Напротив, според съобщението на Винкелман жи
вотните са осъществени с много разбиране и с изящно 
многообразие от леко отклоняващи се очертания и под
вижно прекъснати части, и ако вече в човешките образи 
духовният живот още не се е освободил от животинския 
тип и не се е слял със сетивното и природното по нов, 
свободен начин, за да стане идеал, специфично симво
личното значение както на човешките, така и на живо
тинските образи се показва изрично в онези изобра
зявани и от скулптурата образувания, в които човешки и 
животински форми влизат в загадъчна връзка.

у. Затова художествените произведения, които още 
носят в себе си този характер, остават на една степен, 
която още не е превъзмогнала разрива на значение и 
образ, тъй като за нея значението е все още най-главното 
и затова е важна повече представата за това значение в 
неговата всеобщност, отколкото вживяването в един 
индивидуален образ и насладата от художественото 
съзерцание.

Тук скулптурата още произлиза от духа на един на
род, за който, от една страна, може да се каже, че едва е 
проникнал до нуждата от представа, тъй като се за
доволява с това, да намери загатнато в художественото 
произведение онова, което се съдържа в религиозната 
представа. Поради това, колкото и да са били напреднали 
египтяните в усърдието и в съвършенството на техничес
кото осъществяване, все пак по отношение на скулпту
рата трябва да ги наречем още необразовани, доколкото 
още не изискват за своите образи истината, жизнеността 
и красотата, която одушевява свободното художествено 
произведение. Разбира се, от друга страна, египтяните не 
остават при чистата представа и нейните нужди, а отиват
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напред и до нагледа за човешки и животински образи и 
до тяхното онагледяване, нещо повече, дори умеят да 
схващат и представят формите, които те предават, без 
изопачаване, ясно, в правилни пропорции, но не им 
вдъхват нито живота, който човешкият образ иначе има 
вече в действителност, нито по-висшия живот, чрез кой
то извършването на действия от страна на духа и него
вото творчество би могло да се изрази в тези направени 
адекватни на него форми. Напротив, техните произве
дения показват само една по-безжизнена сериозност, 
една неразкрита тайна, така че образът трябва да ни кара 
да долавяме не неговия собствен индивидуален вътре
шен свят, а едно още чуждо на него по-нататъшно значе
ние. За да приведа само един пример, ще кажа, че често 
повтаряща се фигура е Изида, която държи на коленете 
си Хорус. Външно взето, тук имаме същия предмет, 
какъвто е в християнското изкуство Мария с детето. Но в 
египетското симетрично, праволинейно, неподвижно 
положение, както се казва в последно време (Cours 
d'Archéologie par Raoul Rochette, 1-12me leçon. Paris 1828; 
Kunstblatt Nr. 8 zum Morgenblatt für gebildete Stände, 
182930), не се вижда „нито майка, нито дете; там няма 
дори помен от склонност, от усмивка или ласка, с една 
дума, няма и най-незначителен израз от какъвто и да е 
вид. Спокойна, неспособна на затрогване, на покъртване 
е тази божествена майка, която кърми божественото си 
дете, или по-скоро това не е нито богиня, нито майка, 
нито син, нито бог; това е само сетивен знак за една 
мисъл, която не е способна на афект и страст, то не е 
истинно изображение на едно действително действие, а 
още по-малко правилен израз на едно естествено чув
ство/6

И тъкмо това съставлява разрива между значение и 
налично битие и необразоваността за художествено съ
зерцание у египтяните. Техният вътрешен, духовен усет 
е още така притъпен, че не изпитва нуждата от прециз
ността на едно истинно и живо, доведено до опреде
леност изображение, към което съзерцаващият субект 
няма защо да прибавя нищо, а тъй като всичко е дадено
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от художника, трябва само да се отнася възприемащо и 
възпроизвеждащо. Трябва вече да се е пробудило едно 
по-висше самочувство за собствена индивидуалност, 
отколкото това, което имат египтяните, за да не се задо
воляваме с неопределеното и повърхностното в изкуст
вото, а да изискваме от художествените произведения 
разсъдък, разумност, движение, израз, душа и красота.

Ъ. Скулптура на гърците и римляните

По отношение на скулптурата ще видим как това 
самочувство оживява напълно най-напред у гърците и 
по този начин ще намери заличени всичките недостатъци 
на тази египетска подготвителна степен. Но в по
нататъшното развитие не трябва да правим някакъв мо
щен скок от несъвършенствата на една още символична 
скулптура към съвършенството на класичния идеал, а, 
както казвах вече много пъти, идеалът, макар и издигнат 
на една по-висока степен, трябва да смъкне от себе си в 
своята собствена област неудовлетворителното, което 
преди всичко му пречи да стигне до съвършенство.

а. Като такива наченки в рамките на самата кла- 
сична скулптура тук ще спомена съвсем накратко за така 
наречените егинци и за староетруските художествени 
произведения.

Тези две степени или тези два стила вече излизат 
отвъд онова становище, което се задоволява, както у 
египтяните, да повтаря наистина не противоестествени
те, но все пак безжизнени форми съвсем така, както ги е 
учило от други и е доволно, ако предложи на представата 
образ, от който представата може да си абстрахира свое
то собствено религиозно съдържание и да си спомни за 
него, но не да работи за нагледа по начин, благодарение 
на който произведението се потвърждава като собствена 
концепция и жизненост на художника.

Но тази собствена подготвителна степен на идеал
ното изкуство също така още не прониква до дей
ствително класичното, тъй като тя, от една страна, се 
оказва още в плен на типичното и по този начин на без



216 В т о р и  д я л . С к у л п т у р а т а

жизненото, а, от друга страна, се насочва наистина към 
жизнеността и движението, но все пак отначало може да 
постигне само жизнеността на самото природно, вместо 
на онази одушевена от духа красота, която изобразява 
неразделно живота на духа в жизнеността на неговия 
природен образ и взема индивидуалните форми на това 
безусловно осъществено обединяване еднакво много 
както от нагледа за наличното, така и от свободното 
творчество на гения.

Егинските художествени произведения, относно 
които се спореше дали са принадлежали на гръцкото 
изкуство или не, станаха по-точно известни едва в най- 
ново време. По отношение на художественото изобра
зяване при тях веднага трябва съществено да различа
ваме главата и останалите членове. А именно цялото 
тяло с изключение на главата свидетелства за най-вярно 
схващане и възпроизвеждане на природата. Дори случай
ностите на кожата са обект на подражание и са превъз
ходно осъществени чрез едно достойно за възхищение 
третиране на мрамора, мускулите са силно изтъкнати, 
обозначена е костната система на тялото, при строг 
рисунък образите са набити, но все пак са предадени с 
такова познаване на човешкия организъм, че бла
годарение на това фигурите изглеждат дотолкова живи, 
че могат да ни заблудят, нещо повече, да ни накарат -  
според доклада на Вагнер (Berich über die äginetischen 
Bildwerke im Besitz Seiner Königlichen Hoheit des Kron
prinzen von Bayern. Mit kunstgeschichtlichen Anmerkungen 
von FWJ. Schelling, Stuttgart und Tübingen 181731) -  
почти да се ужасим пред тях и да се страхуваме да ги 
докоснем.

Напротив, при изработването на главите тук изцяло 
се отказват от вярното изобразяване на природата; въ
преки цялото различие на действието, характерите, си
туациите, едно еднообразно очертание на лицата преми
нава през всички глави -  носовете са остри, челото още 
лежи назад, без да се издига свободно и направо, ушите 
стоят високо, продълговато прорязаните очи са поста
вени плоско и косо, затворената уста завършва с дръпна
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ти нагоре ъгли, страните са оставени плоски, но брадата 
е силна и ъгловата. Също повтарящи се са формата на 
косите и диплите на дрехите, в които преобладават симе
тричното, което се налага предимно също в положението 
и групирането, а също така един своеобразен вид 
изящество. Това еднообразие отчасти беше вменено във 
вина на едно некрасиво схващане на националните чер
ти, отчасти изведено от това, че страхопочитанието пред 
древния произход на едно още несъвършено изкуство 
вързвало ръцете на художниците. Но художникът, който 
живее в самия себе си и в своето творчество, не по
зволява да му вържат ръцете точно така, и затова, макар 
че иначе тук виждаме голямо умение, въпросното ти
пично трябва да се тълкува чисто и просто като резултат 
от сковаността на духа, който още не се чувства свобо
ден и самостоятелен в своето художествено творчество.

И, най-сетне, положенията на тялото са също така 
еднообразни, но все пак не са истински вдървени, а са 
повече остри, студени и отчасти, при борците, подобни 
на положенията, в които обикновено застават занаят
чиите при своите манипулации, например дърводелците 
при рендосване.

За да извлечем от тези описания един общ извод, 
можем да кажем, че това, което липсва на тези извън
редно интересни за историята на изкуството скулптурни 
произведения в тяхното раздвоение на традиция и под
ражание на природата, е духовното одушевяване. Защото 
според това, което вече разгледах подробно във втора 
глава, духовното може да се изрази само в лицето и в 
Стойката. Останалите членове наистина обозначават 
природни разлики на духа, пола, възрастта и т.н., но само 
Стойката може да предаде истински духовното. А у егин- 
ците тъкмо чертите на лицето и Стойката са още отно
сително нямащото дух.

А етруските художествени произведения, които са 
легитимирани като автентични чрез надписи, показват 
същото това подражание на природата в още по-висока 
степен, но в Стойката и в чертите на лицето те са по-сво
бодни и някои от тях съвсем се насочват към портрет
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ното. Така например Винкелман {Werke, а.а.О., Band 3, § 
10, S. 188, und Tafel VI А) говори за една статуя на мъж, 
която очевидно е изцяло портрет, но явно води началото 
си от по-късна епоха на изкуството. Това е мъж в естест
вена големина, който изобразява един вид оратор, власт
на, достойна личност, и има голяма, не принудена 
естественост и определеност на израза и Стойката. Би 
било забележително и характерно, ако на римска почва е 
било родно още по начало не идеалното, а действи
телната и прозаична природа.

ß. И така, второ, за да стигне до връхната точка на 
класичното, същински идеалната скулптура трябва 
преди всичко да се откаже от чисто типичното и от 
страхопочитанието пред наследеното и да създаде про
стор за художествената свобода на творчеството. Един
ствено на тази свобода се удава, от една страна, изцяло 
да вложи всеобщността на значението в индивидуал
ността на образа, а, от друга страна, да издигне сетив
ните форми до висотата на истинския израз на тяхното 
духовно значение. Ние виждаме как благодарение на 
това застиналото и скованото, което се съдържа в на
ченките на по-древното изкуство, както и издигането на 
значението над индивидуалността, чрез която трябва да 
се изрази съдържанието, биват освободени, за да получат 
онази жизненост, в която сега телесните форми загубват 
и от своя страна както абстрактното еднообразие на тра
диционния характер, така и лъжовната естественост и, 
напротив, отиват напред до класичната индивидуалност, 
която оживотворява всеобщността на формата и я до
вежда до особеност точно така, както прави сетивността 
и реалността на тази особеност напълно прозрачна за 
израза на вдъхновението. Този вид жизненост засяга не 
само фигурата, но и положението, движението, облек
лото, групирането, с една дума, всички страни, които по- 
горе различих и разгледах по-отблизо.

Това, което се поставя в единство тук, е всеобщ
ността и индивидуалността, които трябва да се приведат 
в хармония както по отношение на духовното съдър
жание като такова, така и с оглед на сетивната форма,
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преди да могат да влязат в неразделна връзка помежду 
си, в която се състои истински класичното. Но самото 
това тъждество отново има своите степени на осъщест
вяване. А именно, от една страна, идеалът още клони 
към висотата и строгостта, която наистина не завижда 
на индивидуалното за неговия жив порив и движение, но 
още го придържа здраво под господството на общото, 
докато, от друга страна, общото се губи все повече и по
вече навътре в индивидуалното, и когато загуби вслед
ствие на това от своята дълбочина, умее да попълни 
загубеното само чрез развитие на индивидуалното и се
тивното и затова преминава от висшето към приятното, 
изящното, към веселост и ласкаеща грациозност. В сре
дата стои втората степен, която отвежда строгостта на 
първата до по-нататъшната индивидуалност, без обаче да 
намери постигната главната си цел вече в чистата 
грациозност.

γ. В римското изкуство, трето, се проявява за
почналото разлагане на класичната скулптура. А именно 
тук истински идеалното вече не е носещото за цялата 
концепция и разработка; поезията на духовното оживо- 
творяване, вътрешното дихание и благородство на завър
шеното в себе си явление, тези своеобразни предимства 
на гръцката пластика изчезват и правят изобщо място на 
предпочитанието към повече портретното. Тази разви
ваща се вярност към природата от страна на изкуството 
преминава през всички страни. Но все пак в този свой 
собствен кръг римската скулптура все още запазва една 
така висока степен, че отстъпва на гръцката всъщност 
само доколкото ù липсва в истинския смисъл на думата 
същински съвършеното в художественото произведение, 
поезията на идеала.

с. Християнска скулптура

Що се отнася, напротив, до християнската скулп
тура, последната има още по начало принцип на схва
щане и начин на изобразяване, който не се съвпада така 
непосредствено с материала и формите на скулптурата,
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както наблюдаваме това в класичния идеал на гръцката 
фантазия и изкуство. Защото, както видяхме във втората 
част, романтичното се интересува всъщност от вътреш
ното, което е излязло от външността и е навлязло в себе 
си, от духовната, отнасяща се до себе си субективност, 
която наистина се проявява във външното, но оставя 
последното да се движи само за себе си според своята 
партикуларност, без да го принуждава да се слее с въ
трешното и духовното, както изисква това идеалът на 
скулптурата. Скръбта, телесното и духовното страдание, 
мъчението и покаянието, смъртта и възкресението, ду
ховната субективна личност, интимността, любовта, сър
цето и душата, това същинско съдържание на рели
гиозната романтична фантазия не е предмет, за който 
абстрактният външен образ като такъв в неговата про
странствена целокупност и материалното в неговото 
сетивно налично битие, което не е идейно поставено, 
могат да дадат безусловно адекватна форма и също така 
конгруентен на него материал. Затова и в романтичното 
скулптурата не дава основната черта за останалите из
куства и за цялото съществуване, както в Гърция, а 
отстъпва пред живописта и музиката като по-адекватни 
изкуства на вътрешната душевност и на свободната, 
проникната от вътрешното партикуларност на външното. 
Наистина и в християнско време намираме, че скулп
турата се упражнява не веднъж в дърво, мрамор, бронз, 
сребърни и златни работи и често се довежда до голямо 
майсторство, но тя не е изкуство, което ни предлага ис
тински адекватно изображение на бога, както гръцката 
скулптура. Напротив, религиозната романтична скулп
тура остава украса на архитектурата повече, отколкото 
гръцката. Светиите в повечето случаи стоят в ниши на 
куличките и страничните опорни стълбове или край 
входните врати -  докато раждането, кръщението, исто
рията на страданието и възкресението и толкова много 
други събития от живота на Христос, великите възгледи 
за световния съд и т.н. чрез своето вътрешно много
образие веднага отвеждат до релефа върху църковните 
врати, на църковните зидове, купелите, столовете за хора
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и т.н. и лесно започват да клонят към арабескното. Из
общо тук поради духовната вътрешна душевност, чийто 
израз доминира, цялата скулптура получава живописен 
принцип в по-висока степен, отколкото е позволено това 
на идеалната пластика. От друга страна, скулптурата 
избира повече обикновения живот и по този начин 
портретното, което и тя, както в живописта, не държи 
далеч от религиозните изображения. Например гъсарят 
на пазара в Нюрнберг, който много се цени от Гьоте и 
Майер, е селско момче, което носи във всяка ръка по 
една гъска за продан, изобразено извънредно живо в 
бронз (защото в мрамор не би подхождало). Също и мно- 
гото скулптури, които се намират в църквата „Свети 
Зебалд“ и в толкова много други църкви и сгради, особе
но от епохата, предхождаща Петер Фишер, и които изоб
разяват религиозни предмети, например от историята на 
Христовите страдания, дават ясна представа за този вид 
партикуларност на образа, на израза, на израженията и 
жестовете, главно в градациите на скръбта.

Затова романтичната скулптура, която доста често 
се е отклонявала и стигала до най-големи заблуди, 
остава вярна на същинския принцип на пластиката там, 
където отново се присъединява по-тясно към гърците и 
се стреми или да третира антични сюжети в смисъла на 
самите древни майстори, или да третира скулптурно 
статуи на герои и монарси и портрети и да се доближава 
до античността. Това се наблюдава особено в наши дни. 
И все пак скулптурата е съумяла да осъществи пре
възходни неща и в областта на религиозните предмети. В 
това отношение ще напомня само за Микеланджело. Чо
век не може да се навъзхищава на неговия мъртъв Хрис
тос, от който има отливка тук, в кралската сбирка. Някои 
не искат да признаят за автентична статуята на Мария в 
женската църква в Брюж, едно превъзходно произве
дение; но най-много ме привлече надгробният паметник 
на граф фон Насау в Бреда (Hegels vermischte Schriften, 
hrsg. von Friedrich Förster und Ludwig Boumann, 2 Bände, 
Berlin 1834/35 [=Band 16/17 der Werke. Vollständige Aus
gabe], Band 2, S. 561). Графът лежи със съпругата си в



222 В т о р и  д я л . С к у л п т у р а т а

естествена големина, издялан от алабастър, върху черна 
мраморна плоча. В ъглите на камъка стоят Регулус, Ани- 
бал, Цезар и един римски воин в превито положение и 
носят над себе си черна плоча, подобна на долната. Няма 
нищо по-интересно от това, да видиш един характер, 
какъвто е този на Цезар, представен от Микеланджело. 
Обаче за религиозни предмети са необходими духът, 
могъществото на фантазията, силата, дълбочината, сме
лостта и способността на един такъв майстор, за да може 
да свърже в такова продуктивно своеобразие пластичния 
принцип на древните с вида одушевяване, който се съ
държа в романтичното. Защото, както казах, цялата насо
ка на християнския усет, където стоят начело религиоз
ният светоглед и религиозната представа, не е отправена 
към класичната форма на идеалността, която съставлява 
първото и най-висше определение на скулптурата.

Като тръгнем оттук, можем да извършим прехода от 
скулптурата в един друг принцип на художественото 
схващане и изображение, който се нуждае за своята реа
лизация и от един друг сетивен материал. В класичната 
скулптура обективната субстанциалиа индивидуалност 
като човешка съставляваше центъра и тази скулптура 
поставяше човешкия образ като такъв така високо, че го 
фиксираше абстрактно като чиста красота на образа, и го 
запази за божественото. Но затова човекът, както се из
образява тук по съдържание и форма, не е завършеният, 
цялостният конкретен човек; в древната скулптура 
антропоморфизмът на изкуството остава незавършен. За
щото това, което му липсва, е както човечността в ней
ната обективна и същевременно отъждествена с принци
па на абсолютната личност всеобщност, така и онова, 
което той обективно се нарича човешко, моментът на 
субективната единичност, на човешката слабост, особе
ност, случайност, на човешкия произвол, на непосред
ствената природност, страст и т.н. -  момент, който тряб
ва да бъде включен във въпросната всеобщност, за да 
може цялата индивидуалност, субектът в неговия цело
купен обем и в безкрайния кръг на неговата действи



Т р е т а  г л а в а .  Раз л ичните  видове  из о бр аз я ва не . . .  223

телност да се прояви като принцип на съдържанието и на 
начина на изобразяване.

В класичната скулптура единият от тези моменти, 
човешкото според неговата непосредствена природна 
страна, се проявява отчасти само в животни, полуживот- 
ни, фавни и т и., без да бъде извикан обратно в субек
тивността и отрицателно поставен в нея, отчасти тази 
скулптура преминава в самата себе си в момента на 
особеността и насочеността навън само в приятния стил, 
в хилядите веселости и хрумвания, до които се при
движва навън и античната пластика. Напротив, на нея 
изцяло ù липсва принципът на дълбочината и безкрай
ността на субективното, на вътрешното примирение на 
духа с абсолютното, на идейното обединяване на човека 
и на човечеството с бога. Наистина християнската скулп
тура довежда до нагледа съдържанието, което навлиза в 
изкуството в съответствие с този принцип, но тъкмо 
нейното художествено изображение показва, че скулпту
рата не е достатъчна за осъществяването на това съдър
жание, така че трябва да се явят и други изкуства, за да 
осъществят онова, което скулптурата остава неспособна 
да постигне. Тъй като тези нови изкуства съответстват 
най-много на романтичната художествена форма, можем 
да ги обединим под името романтични изкуства.
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Както видяхме, това, което извършва общия преход 
от скулптурата към останалите изкуства, е навлизащият 
в съдържането и в художествения начин на изобразяване 
принцип на субективността. Субективността е поня
тието за духа, който има идейно битие за самия себе си, 
оттегля се от външността и навлиза във вътрешното на
лично битие и затова вече не се слива със своята телес- 
ност, за да образува неразделно единство с нея.

Ето защо от този преход веднага следва разлагането, 
разпадането на това, което се съдържа и взаимопроник- 
ва в субстанциалното, обективно единство на скулпту
рата във фокуса на нейното спокойствие, затишие и 
завършващо закръгляне. Ние можем да разгледаме това 
отделяне от две страни. Защото, от една страна, по 
отношение на своето съдържание скулптурата съедини 
по непосредствен начин субстанциалното на духа с 
индивидуалността, която още не е рефлектирана в 
себе си като единичен субект и благодарение на това 
образува едно обективно единство в този смисъл, в 
който обективността означава изобщо вечното, неотмен
ното, истинното в себе си, субстанциалното, което не се 
намира под властта на произвола и случайността; от 
друга страна, скулптурата остана при това, да излее това 
духовно съдържание изцяло в телесността като нейно 
оживотворяващо и означаващо, и по такъв начин да 
образува едно ново обективно единение в това значение 
на думата, в което обективността, в противоположност
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на само вътрешното и субективното, обозначава 
външното реално налично битие.

И така, ако се разделят тези страни, които скулп
турата направи за пръв път адекватни една на друга, сега 
не само оттеглилата се в себе си духовност се про
тивопоставя на външното изобщо, на природата, както и 
на собствената телесност на вътрешното, но и в сферата 
на самото духовно субстанциалното и обективното на 
духа, доколкото вече не остава придържано в проста суб- 
станциална индивидуалност, е отделено от живата субек
тивна единичност като такава и всичките тези моменти, 
които досега са били слети в едно, стават свободни един 
спрямо друг и за самите себе си, така че сега трябва да 
се изработят от изкуството и в самата тази свобода.

1. Благодарение на това, от една страна, ние полу
чаваме по съдържание субстанциалността на духовното, 
света на истината и вечността, божественото, което 
обаче тук, в съответствие с принципа на субективността, 
само се схваща и осъществява от изкуството като субект, 
като личност, като абсолютно, което знае себе си в своя
та безкрайна духовност, като бог в духа и в истината. В 
противоположност на него излиза наяве светската и чо
вешка субективност, която, доколкото вече не е в непо
средствено единство със субстанциалното на духа, сега 
може да се разгърне според цялата си човешка парти- 
куларност и да остави цялата човешка гръд и цялото 
богатство на човешките явления да станат достъпни за 
изкуството.

Но това, в което двете страни намират точката на 
повторното си обединение, е принципът на субектив
ността, който е общ за тях. Затова абсолютното се 
проявява също така като жив, действителен, а по такъв 
начин и човешки субект, като човешката и крайна субек
тивност, като духовна субективност, която прави в себе 
си жива и действителна абсолютната субстанция и 
истина, божествения дух. Но новото единство, което се 
получава благодарение на това, вече не носи характера 
на онази първа непосредственост, както я изобразява 
скулптурата, а характера на единение и примирение,
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което се оказва всъщност опосредстване на различни 
страни и може да се изяви напълно в съответствие със 
своето понятие само във вътрешното и идейното.

Още във връзка с общото подразделение на цялата 
наша наука (т. 1, с. 132-133) изразих това така, че ако 
скулптурният идеал представя сетивно и присъстващо 
монолитната в себе си индивидуалност на бога в не
говата безусловно адекватна на него телесност, сега на 
този обект се противопоставя общината като духовната 
рефлексия в себе си. Но оттеглилият се в себе си дух 
може да си представя субстанцията на самото духовно 
само като дух и по такъв начин като субект, и съще
временно получава в него принципа на духовното при
мирение на отделната субективност с бога. Обаче чове
кът като единичен субект има също така своето случайно 
природно налично битие и по-широк или по-ограничен 
кръг от крайни интереси, нужди, цели и страсти, в който 
той може както да получи самостоятелност и се задово
ли, така и да го потопи в споменатите представи за бога 
и за примирението с бога.

2. А що се отнася, второ, до страната на външното, 
която е необходима за изображението, тя също така става 
самостоятелна в своята партикуларност и получава пра
во да се явява в тази самостоятелност, тъй като принци
път на субективността забранява въпросното непосред
ствено съответствие и завършилото се от всички страни 
и във всички отношения взаимопроникване на вътреш
ното и външното. Защото тук субективността е тъкмо 
вътрешното, което има битие само за себе си, което се е 
оттеглило от своето реално налично битие и се е върнало 
в идейното, в чувството, в сърцето, в душата, в съзерца
нието. Това идейно наистина се проявява в своята външ
на форма, обаче по начин, при който външната форма 
сама потвърждава, че е само външното на един вътрешно 
биващ за себе си субект. Затова здравата в класичната 
скулптура връзка на телесното и духовното не е разло
жена и доведена до пълна несвързаност, но е така разко
лебана и разхлабена, че двете страни, макар и никоя от 
тях да не е без другата, запазват в тази връзка своята
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партикуларна самостоятелност една спрямо друго или, 
когато действително се осъществи едно по-дълбоко 
обединение, духовността като вътрешното, което излиза 
отвъд своето сливане с обективното и външното, става 
всъщност светещ навън център. Ето защо, поради тази 
относително увеличена самостоятелност на обективното 
и реалното, тук наистина се идва най-много също така до 
изобразяването на външната природа и на нейните пар- 
тикуларни предмети, които сами са разединени, но въ
преки цялата вярност на схващането, в този случай по
следните трябва все пак да оставят да стане очевиден в 
тях отблясъкът на духовното, тъй като в начина на своята 
художествена реализация те правят видимо участието на 
духа, жизнеността на схващането, себевживяването на 
самата душа в този последен краен термин на външ
ността и по такъв начин правят видимо нещо вътрешно и 
идейно.

Затова принципът на субективността води със себе 
си изобщо необходимостта, от една страна, да се отка
жем от непреднамереното единение на духа с неговата 
телесност и да приемем телесното за повече или по- 
малко отрицателно, за да изтръгнем вътрешната ду
шевност от външното, а, от друга страна, да създадем 
свободно поле на действие за партикуларното на много
образието, разцеплението и движението както на 
духовното, така и на сетивното.

3. А този нов принцип трябва да се утвърди, трето, 
също и в сетивния материал, с който си служи изкуст
вото за новите си изобразявания.

а . Досегашният материал беше материалното като 
такова, тежката маса в целокупността на нейното про
странствено налично битие, както и в простата абстрак
ция за фигура като чиста фигура. И така, ако вътрешно
то, което е субективно и същевременно патикуларизира- 
но, изпълнено в самото себе си, навлезе в този материал, 
за да може да проблесне навън като вътрешно, от една 
страна, наистина то ще унищожи пространствената це- 
локупност в този материал и ще я превърне по про
тивоположен начин от нейното непосредствено налично
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битие в една привидност, създадена от духа, но, от друга 
страна, както по отношение на фигурата, така и по от
ношение на нейната външна сетивна видимост ще трябва 
да прибави цялата партикуларност на проявяването, коя
то се изисква от новото съдържание. Но тук изкуството 
отначало още трябва да се движи в сетивното и види
мото, тъй като, в резултат от досегашния ход, вътреш
ното трябва, разбира се, да се схваща като рефлексия в 
себе си, но същевременно трябва да се проявява като 
връщане на себе си от външността и телесността 
обратно в себе си и по такъв начин като идване при са
мото себе си, което само при едно първо становище може 
отново да се потвърди в обективното налично битие на 
природата и в телесното съществуване на самото 
духовно.

Ето защо първото от романтичните изкуства ще 
изявява видимо своето съдържание по посочения начин, 
още във формите на външния човешки образ и на всички 
природни образувания изобщо, без обаче да остава при 
сетивността и абстрактността на скулптурата. Тази за
дача съставлява призванието на живописта.

Ь. Но, доколкото в живописта не безусловно осъ
щественото сливане в едно на духовното и телесното 
дава основния тип, както в скулптурата, а, обратно, про- 
блясването навън на вътрешното, което е концентрирано 
в себе си, пространствената външна форма се получава 
изобщо като изразно средство, което не съответства 
истински на субективността на духа. Затова изкуството 
напуска досегашния си начин на формиране и избира 
вместо фигурациите на пространственото фигурациите 
на тона в неговото прозвучаване и отзвучаване във 
времето; защото, тъй като тонът получава своето по- 
идейно налично битие във времето само чрез поста
вянето на пространствената материя като отрицателна, 
той съответства на вътрешното, което схваща самото 
себе си според своята субективна вътрешна душевност 
като чувство и изразява всяко съдържание, както се 
утвърждава то във вътрешното движение на сърцето и
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душата, в движението на тоновете. Второто изкуство, 
което следва този принцип на изобразяване, е музиката.

с . Обаче по този начин музиката отново застава само 
на противоположната страна и, в противоположност на 
изобразителните изкуства, се придържа както с оглед на 
своето съдържание, така и по отношение на сетивния 
материал и на начина на изразяване към липсата на 
образност във вътрешното. Но изкуството, в съответ
ствие с целокупността на своето понятие, трябва да до
веде пред нагледа не само вътрешното, но и явлението и 
действителността на последното в неговата външна 
реалност. Но ако изкуството е напуснало действител
ното влагане в действителната и по този начин видима 
форма на обективността и се е насочило обратно към 
елемента на вътрешната душевност, обективността, към 
която то отново се отправя, вече не може да бъде реал
ната, а една чисто представяна и формирана за вътреш
ното съзерцание, за вътрешната представа и за вътреш
ното чувство външна действителност, чието изобразя
ване, като самосъобщаване на творящия в собствената си 
област дух на друг дух, трябва да употребява сетивния 
материал на своето изявяване само като чисто съоб
щително средство и затова да го принизява до равнището 
на знак, който сам за себе си няма значение. Поезията, 
изкуството на речта, което застава на това становище, и 
-  както духът вече иначе, чрез езика, прави разбираемо 
за духа това, което носи в себе си -  по такъв начин сега 
присъединява и своите художествени произведения към 
един език, който сам се развива до висотата на художест
вен орган, тъй като може да разгръща в своя елемент 
целокупността на духа, е същевременно общото 
изкуство, което принадлежи еднакво много на всички 
художествени форми и липсва само там, където още 
неясният за самия себе си в своето най-висше съдър
жание дух може да осъзнае собствените си догадки само 
във формата и образа на външното и другото за самия 
него.



Първа глава

ЖИВОПИСТА

Най-адекватен предмет на скулптурата е спокойната 
субстанциална потъналост в себе си на характера, чиято 
духовна индивидуалност изцяло излиза в телесното 
налично битие, за да стигне до пълно взаимопроникване 
и прави сетивния материал, който представя това въ- 
плътяване на духа, адекватен на духа само от страна на 
фигурата като такава. Точката на вътрешната субектив
ност, жизнеността на душевността, душата на най- 
интимното чувство нито е съсредоточила фигурата без 
поглед до концентрацията на вътрешното, нито я е 
разпръснала до духовното движение, до различаването 
от външното и до вътрешното различаване. Това е осно
ванието, поради което скулптурните произведения на 
древните ни оставят отчасти студени. Ние не се спираме 
задълго при тях или нашето спиране при тях става 
повече учено изучаване на тънките разлики на фигурата 
и отделните ù форми. Не можем да обвиним хората, 
когато не проявяват по отношение на висшите скулп
турни произведения висшия интерес, който те заслужа
ват. Защото трябва най-напред да се научим да ги ценим; 
те или не ни привличат веднага, или общият характер на 
цялото се получава скоро и, за да дойдем до подробно
стите, трябва едва после да потърсим онова, което 
представлява по-нататъшен интерес. Но насладата, която 
може да се получи едва в резултат от изучаването, раз
мишлението, ученото познаване и многократното 
наблюдение, не е непосредствена цел на изкуството. И 
онова, което още остава неудовлетворено в древните 
скулптурни произведения дори при една наслада,
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получена по тези околни пътища, е изискването да се 
развие един характер, да премине към дейност и 
действие навън, към обособяване и задълбочаване на 
вътрешното. Затова при живописта у нас веднага се 
поражда чувството за нещо по-близко. А именно в нея за 
пръв път си пробива път принципът на крайната и вътре 
в себе си безкрайна субективност, принципът на нашето 
собствено налично битие и живот и ние виждаме в 
нейните изображения онова, което действа и е дейно в 
самите нас.

По отношение на нагледа богът на скулптурата оста
ва чист обект, докато в живописта, напротив, божест
веното се проявява в самото себе си като духовен жив 
субект, който се преселва в общината и дава на всеки 
отделен човек възможността да се постави в духовна 
общност и опосредстване с него. Затова субстанциално- 
то не е постоянен в себе си, замръзнал индивид, както в 
скулптурата, а е пренесено и обособено в самата община.

Но същият принцип, който опосредства вътрешното 
със собствената телесност и изобщо с външната обста
новка на субекта, също така и различава субекта от тях. 
В кръга на това субективно обособяване като получаване 
на самостоятелност на човека от бога, природата, въ
трешното и външното съществуване на другите индиви
ди, както и, обратно, като най-интимна връзка и постоян
но отношение на бога към общината и на партикуларния 
човек към бога, природната обстановка и безкрайно раз
нообразните нужди, цели, страсти, действия и дейности 
на наличното битие на човека, спада цялата подвижност 
и жизненост, която не можем да намерим в скулптурата 
както според нейното съдържание, така и според ней
ните изразни средства, и тази подвижност и жизненост 
отново внася в изкуството неизмеримо богатство на ма
териала и широко многообразие на начина на изобразя
ване, което липсваше досега. По такъв начин принципът 
на субективността е, от една страна, основата на обосо
бяването, но, от друга страна, също така опосредства- 
щото и обединяващото, така че сега живописта съединя
ва в едно и също художествено произведение и това,
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което досега спадаше в две различни изкуства: външната 
обстановка, която архитектурата третираше художест
вено, и духовната в самата себе си фигура, която беше 
изработена от скулптурата. Живописта помества своите 
фигури в една измислена от нея в същия смисъл външна 
природа или архитектонична обстановка и благодарение 
на душевността и душата на схващането умее както да 
направи това „външно“ същевременно субективно отра
жение, така и да го постави в отношение и хармония с 
духа на движещите се в него фигури.

Такъв би бил принципът на новото, което прибавя 
живописта към досегашния начин на изобразяване от 
страна на изкуството.

Ако сега запитаме какъв е ходът, който трябва да си 
предпишем за по-определеното разглеждане, тук ще 
установя следното подразделение:

Първо, отново трябва да потърсим общия характер, 
който следва да приеме живописта по своето понятие 
както с оглед на своето специфично съдържание, така и 
по отношение на взаимосъгласуващия се с това съдър
жание материал и обусловената от него художествена 
трактовка.

След това, второ, трябва да развием особените 
определения, които се съдържат в принципа на съдър
жанието и изображението, и по-твърдо да разграничим 
съответстващия предмет на живописта, както и начините 
на схващане, композицията и живописния колорит.

Трето, чрез такива обособявания живописта се раз
клонява в различни школи, които имат свои исторически 
степени на развитие както в останалите изкуства, така и 
тук.

1. Общ характер на живописта

Ако посочих като съществен принцип на живописта 
вътрешната субективност в нейната обхващаща небето и 
земята жизненост на чувството, представата и действие
то, в многообразието на ситуациите и външните начини
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на проявяване в телесното, и така пренесох центъра на 
живописта в романтичното, християнското изкуство, на 
всеки може веднага да хрумне възражението, че не само 
могат да се намерят превъзходни живописци у древните 
народи, които стояли в това изкуство така високо, както 
в скулптурата, т.е. на най-високата степен, но и други 
народи, например китайците, индийците, египтяните и
т.н. си били спечелили слава в областта на живописта. 
Разбира се, благодарение на многообразието на предме
тите, които може да избере, и на начина, по който може 
да ги осъществи, живописта е по-малко ограничена и в 
своето разпространение всред различни народи; но това 
не съставлява точката, която е важна тук. Ако се вгле
даме само в емпиричната страна, ще видим, че едни или 
други неща са били създавани по един или друг начин от 
едни или други нации в най-различни времена, обаче по- 
дълбокият въпрос се отнася до принципа на живописта, 
до изследването на нейните средства за изобразяване и 
по този начин до установяването на онова съдържание, 
което по силата на самата си природа се взаимосъгласува 
тъкмо с принципа на живописната форма и начин на 
изобразяване, така че тази форма става безусловно съот
ветстваща на това съдържание. -  Ние имаме само малки 
останки от древната живопис: картини, от които се 
вижда, че нито принадлежат към най-превъзходните от 
древността, нито могат да бъдат направени от най-про- 
чутите майстори на своето време. От този вид е поне 
онова, което беше намерено чрез разкопки в древни 
частни къщи. И все пак трябва да се възхищаваме на из
искаността на вкуса, на подходящия характер на предме
тите, на яснотата на групирането, както и на лекотата на 
изпълнението и на свежестта на колорита -  предимства, 
които навярно са били свойствени още в далеч по-висока 
степен на първоначалните образци, по които са били 
изработени например стенописите в така наречената 
къща на трагика в Помпей. За жалост, до нас не е дошло 
нищо от именитите майстори. Но, колкото и превъзходни 
да са били тези по-първоначални картини, трябва все пак 
да изкажем твърдението, че въпреки недостижимата кра
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сота на своите скулптури, древните не са могли да до
ведат живописта до степента на същински живописното 
развитие, което получила тя в християнското време на 
средновековието и предимно през шестнадесетия и 
седемнадесетия век. Това изоставане на живописта зад 
скулптурата у древните народи трябва да се предположи 
само по себе си, тъй като най-същинското ядро на гръц
кия светоглед се взаимосъгласува повече, отколкото с 
всяко друго изкуство, тъкмо с принципа на онова, което 
скулптурата е в състояние да постигне някога. А в из
куството духовното съдържание е неотделимо от начина 
на изобразяване. Ако поставим с оглед това въпроса, за
що живописта се е издигнала до своеобразната си висота 
едва чрез съдържанието на романтичната художествена 
форма, отговорът ще бъде, че тъкмо интимността на 
чувството, блаженството и скръбта на душата е това по- 
дълбоко, изискващо духовно одушевяване съдържание, 
което е проправило пътя на по-висшето живописно съ
вършенство на изкуството и го е направило необходимо.

Като пример в това отношение отново ще напомня 
само за това, което привежда Раул Рошет за схващането 
на Изида, която държи Хорус на коленето си. Тук сюже
тът е изобщо един и същ с предмета на християнските 
изображения на Мадоната: божия майка с детето си. Но 
разликата в схващането и изобразяването на това, което 
се съдържа в този предмет, е много голяма. Египетската 
Изида, която се среща в такава ситуация в барелефи, ня
ма нищо майчинско, никаква нежност, никаква черта на 
душа и чувство, както последното все пак не липсва из
цяло дори на по-вцепенените византийски изображения 
на Мадоната. А какво направиха от Мадоната и от детето 
Христос дори не Рафаел или някой друг от големите 
италиански майстори. Каква дълбочина на чувството, 
какъв духовен живот, каква интимност и пълнота, какво 
величие или миловидност, каква човешка и все пак 
изцяло проникната от божествен дух душа ни говори от 
всяка черта! И в колко безкрайно многообразни форми и 
ситуации е бил изобразяван този един единствен пред
мет често пъти от един и същ майстор и още повече от
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различни художници. Майката, чистата дева, телесната, 
духовната красота, величественост, привлекателност, 
всичко това и още едно далеч по-необятно богатство от 
съдържанието е изтъкнато поредно като главен характер 
на израза. Но изобщо майсторството се изявява и води 
също така до майсторство в изображението не чрез 
сетивната красота на формите, а чрез духовното оду- 
шевяване. -  И така, гръцкото изкуство наистина далеч 
надминало египетското, а също направило свой предмет 
израза на вътрешния свят на човека, но все пак не било в 
състояние да достигне интимността и дълбочината на 
чувството, които се съдържат в християнския начин на 
изразяване, а и по целия си характер съвсем не се стре
мяло към този вид одушевяване. Например вече много 
пъти привежданият от мене фавн, който държи на ръцете 
си младия Бакхус, има най-висша миловидност и очаро- 
вателност. А също така инмфите, които отглеждат Бакхус 
-  ситуация, изобразена от една малка гема в най-красива 
групировка. Тук имаме подобно чувство за непредна
мерена, свободна от желание, от копнеж любов към де
тето, но дори независимо от майчинското, все пак изра
зът няма по никой начин вътрешната душа, дълбочината 
на душевното, която срещаме в християнските картини. 
Наистина древните може и да са рисували портрети пре
възходно, но нито схващането им за природните неща, 
нито възгледът им за човешките и божествените състоя
ния са били от такъв вид, че да може да получи израз по 
отношение на живописта едно така интимно одухотво- 
ряване, както в християнската живопис.

А това, че живописта трябва да изисква този по- 
субективен вид одушевяване, се съдържа вече в нейния 
материал. А именно нейният сетивен елемент, в който се 
движи тя, е разпростирането в плоскостта и изобразява
нето чрез обособяване на цветовете, чрез което формата 
на предметността, както съществува за нагледа, се 
превръща в художествена привидност, поставена от духа 
на мястото на самия реален образ. В принципа на този 
материал се съдържа това, че външното вече не трябва да 
получава последна значимост само за себе си, в своето -
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макар и одушевено от нещо духовно -  действително на
лично битие, а тъкмо в тази реалност трябва да бъде 
принизено до чисто привиждане на вътрешния дух, 
който иска да съзерцава себе си сам за себе като нещо 
духовно. Ако схванем същината на работата по-дълбоко, 
това движение напред, което тръгва от целокупния 
скулптурен образ, няма друг смисъл. Това, което започва 
да се изразява като вътрешно в отблясъка на външ
ността, е вътрешното на духа. По същия начин, след 
това, второ, плоскостта, върху която живописта прави да 
се проявят нейните предмети, вече сама за себе си води 
навън до обстановки, съотнесености, отношения, и сега 
цветът изисква като обособяване на привиждането и една 
особеност на вътрешното, която може да стане ясна едва 
чрез определеността на израза, на ситуацията и действи
ето, и затова изисква по непосредствен начин многообра
зие, движение и партикуларен вътрешен и външен живот. 
Но ние видяхме, че този принцип на вътрешната ду
шевност като такава, която в своето действително проя
вяване същевременно е свързана с многообразието на 
външното налично битие и, излизайки вън от това пар- 
тикуларно съществуване, ни позволява да я познаем като 
съсредоточено в себе си битие за себе си, е принципът на 
романтичната художествена форма, единствено и само в 
чието съдържание и в чийто начин на изобразяване еле
ментът на живописта има поради това своя безусловно 
съответстващ предмет. Обратно, можем да кажем също 
така, че ако романтичното изкуство иска да създава ху
дожествени произведения, то трябва да си потърси 
материал, който се съвпада с неговото съдържание, и ще 
намери този материал преди всичко в живописта, която 
поради това във всички останали предмети и схващания 
остава повече или по-малко формална. Ето защо, макар 
че освен християнската има също така източна, гръцка и 
римска живопис, все пак развитието, което е получило 
това изкуство в границите на романтичното, остава 
негов истински център, и можем да говорим за източна и 
гръцка живопис само така, както и в скулптурата, която 
се коренеше в класичния идеал и достигна с неговото
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изобразяване своята истинна висота, трябваше да гово
рим за християнска скулптура, т.е. трябва да се съгласим, 
че едва в материала на романтичната художествена 
форма живописта схваща съдържанието, което напълно 
съответства на нейните средства и форми, затова също 
така едва в третирането на такива предмети се научава да 
употребява и изчерпва своите средства от всички страни.

Ако проследим тази точка отначало съвсем изобщо, 
ще се получи следното относно съдържанието, мате
риала и художествения начин на третиране.

а. Главно определение на съдържанието

Както видяхме, главното определение относно съ
държанието на живописното е биващата в себе си 
субективност.

а. Следователно поради това нито от страна на въ
трешното индивидуалността може да навлезе изцяло в 
субстанциалното, а, напротив, трябва да покаже как тя 
като този субект съдържа в себе си всяко съдържание и 
има и изразява в него себе си, своя вътрешен свят, соб
ствената жизненост на своите представи и чувства, нито 
външната форма може да изглежда безусловно овладяна 
от вътрешната индивидуалност, както в скулптурата. 
Защото, макар че субективността пронизва външното ка
то принадлежаща на нея обективност, все пак тя е съще
временно тъждество, което се връща от обективното 
обратно в себе си, което поради тази затвореност в себе 
си остава безразлично към външното и го оставя на сво
бода. Затова както в духовната страна на съдържанието 
единичното на субективността не е поставено непосред
ствено в единство със субстанцията и всеобщността, а е 
рефлектирано в себе си до връхната точка на битието за 
себе си, по същия начин и във външното на формата ней
ната особеност и всеобщност ще се придвижат напред от 
въпросното пластично обединение до преобладаването 
на единичното и затова по-случайното и по-безразлич- 
ното по начин, при който всичко това също вече иначе, в
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емпиричната действителност, е господстващият характер 
на всички явления.

ß. Втората точка се отнася до разпростирането по 
отношение на подлежащите на изобразяване предмети, 
което получава живописта по силата на своя принцип.

От една страна, свободната субективност оставя на 
цялата широта на природните неща и на всички сфери на 
човешката действителност тяхното самостоятелно на
лично битие, но, от друга страна, тя може да се устреми 
навътре във всичко особено и да го направи съдържание 
на вътрешното; нещо повече, едва в тази преплетеност с 
конкретната действителност самата субективност се 
оказва конкретна и жива. Благодарение на това за жи
вописеца става възможно да включи в сферата на своите 
изображения богатство от предмети, които остават 
недостъпни за скулптурата. Тук може да получи място 
всичко -  целият кръг на религиозното, представите за 
небето и ада, историята на Христос, учениците, светиите 
и т.н. Защото за субективността е нужно също така осо
беното, произволното и случайното на интересите и 
нуждите, което поради това също така се устремява 
напред, за да бъде схванато.

γ. С това е свързана третата страна -  че живопис
та избира за съдържание на своите изображения душата. 
Това, което живее в душата, е налице именно по субек
тивен начин, ако по своето съдържание е също така обек
тивното и абсолютното като такова. Защото чувството на 
душата наистина може да има за свое съдържание общо
то, което обаче като чувство не запазва формата на тази 
всеобщност, а се проявява така, както аз като този опре
делен субект зная и чувствам себе си в него. За да из
тъкна обективното съдържание в неговата обективност, 
аз трябва да забравя самия себе си. По такъв начин жи
вописта наистина довежда пред нагледа вътрешното във 
формата на външна предметност, но нейното истинско 
съдържание, което изразява тя, е чувстващата субек
тивност; затова и от страна на формата тя не може да 
дава така определени нагледи например за божественото, 
както скулптурата, а само по-неопределени представи,
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които принадлежат към сферата на чувството. На това, 
изглежда, наистина противоречи обстоятелството, че 
много пъти виждаме как най-прочути живописци изби
рат за предмет на картини също така предимно външната 
обстановка на човека -  планини, долини, ливади, пото
ци, дървета, храсти, кораби, морето, облаци и небе, сгра
ди, стаи и Т.Н.; но това, което съставлява в такива худо
жествени произведения сърцевината на съдържанието 
им, са не самите тези предмети, а жизнеността и душата 
на субективното схващане и осъществяване, душата на 
художника, която се отразява в произведението му и дава 
не просто само копие на външни обекти, а същевременно 
самата себе си и своя вътрешен свят. Тъкмо поради това 
и от тази страна предметите се оказват по-безразлични в 
живописта, тъй като субективното в тях започва да из
пъква като главното. В това насочване към душата, която 
при предмети от външната природа често пъти може да 
бъде само общ звук на настроението, което се създава, 
живописта се различава най-много от скулптурата и ар
хитектурата, тъй като се доближава повече до музиката и 
извършва прехода от изобразителното изкуство към 
изкуството на тоновете.

Ь. Сетивният материал на живописта

Но, второ, вече посочвах много пъти сетивния ма- 
териал на живописта според най-общата му основна 
черта, за разлика от скулптурата, така че тук ще засегна 
само по-близката връзка, в която стои този материал с 
духовното съдържание, което предимно той трябва да 
изобрази.

а. Първото нещо, което трябва да се вземе под вни
мание в това отношение, е, че живописта съсредоточава 
пространствената целокупност на трите измерения. 
Пълната концентрация би била тази в точката като сне
мане на „едно до друго“ (Nebeneinander) изобщо и като 
неспокойствие в себе си на това снемане, както това не
спокойствие е присъщо на момента на времето. Но едва 
музиката се придвижва до това последователно проведе
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но отрицание. Живописта, напротив, оставя пространст
веното още да съществува и отстранява само едно от 
трите измерения, така че прави плоскостта елемент на 
своите изображения. Това намаляване и свеждане на три
те измерения до плоскостта се съдържа в принципа на 
вглъбяването в себе си (Innerlichwerden), което може да 
се прояви като вътрешна душевност в пространственото 
само чрез това, че не оставя целокупността на външност
та да съществува устойчиво, а я ограничава.

Обикновено някои са склонни да мислят, че това 
свеждане е произвол на живописта, който ù залепва един 
недостатък. Защото тя все пак иска да онагледи природ
ни предмети в цялата им реалност или духовни пред
стави и чувства посредством човешкото тяло и неговите 
жестове; а за тази цел, разсъждават те по-нататък, плос
костта е недостатъчна и остава по-назад от природата, 
която се явява в съвсем друга пълнота.

αα. Разбира се, по отношение на материално про
странственото живописта е още по-абстрактна, откол- 
кото скулптурата; но тъкмо тази абстрактност, която е 
много далеч от това, да бъде чисто произволно огра
ничение или човешко неумение в противоположност на 
природата и нейните произведения, съставлява необ
ходимото движение напред, тръгващо от скулптурата. 
Вече скулптурата беше не просто копиране на при
родното, телесното налично битие, а възпроизвеждане, 
което изхожда от духа, и затова смъкна от образа всички 
онези страни на обикновено природно съществуване, 
които не съответстваха на определеното съдържание, 
което предстои да се изобрази. В скулптурата това засег
на партикуларността на оцветяването, така че остана 
само абстракцията за сетивния образ. А в живописта се 
проявява противоположното, защото нейното съдър
жание е духовната вътрешна душевност, която може да 
излезе наяве само във външното, като излизаща от него и 
навлизаща в себе си. По такъв начин живописта наисти
на също работи за нагледа, но по начин, при който обек
тивното, което изобразява тя, не остава действително, 
целокупно, пространствено природно налично битие, а
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става отблясък на духа, в който последният разкрива 
своята духовност само доколкото снема реалното на
лично битие и го преобразува в чисто привиждане в 
духовното за духовното.

ßß. Затова тук живописта трябва да накърни про
странствената целокупност и е нужно да се откаже от 
тази пълнота, не да речем, от ограниченост на човешката 
природа. А именно, тъй като предметът на живописта по 
своето пространствено налично битие е само привиж
дане на духовния вътрешен свят, който изкуството из
образява за духа, самостоятелността на действителното, 
пространствено налично съществуване се разлага и 
получава далеч по-тясно отношение към зрителя, откол- 
кото при скулптурното произведение. Статуята е сама за 
себе си предимно самостоятелна, тя не се грижи за зри
теля, който може да застава около нея, където си иска; 
неговото становище, неговите движения, неговото 
обикаляне наоколо са безразлични за художественото 
произведение. Ако трябва още да се запази тази само
стоятелност, скулптурното изображение трябва да може 
да даде нещо и на зрителя от всяко становище. Но това 
битие за себе си на произведението трябва да остане 
запазено в скулптурата, тъй като съдържанието на произ
ведението е външно и вътрешно почиващото върху себе 
си, затвореното и обективното. Напротив, в живописта, 
съдържание на която съставлява субективността, и то 
същевременно партикуларизираната в себе си вътрешна 
душевност, в художественото произведение трябва да из
пъкне също така тъкмо тази страна на раздвоението като 
предмет и зрител, но да се разложи непосредствено чрез 
това, че произведението, като изобразяващо субективно
то, сега и според целия си начин на изобразяване изтъква 
определението, че стои пред нас всъщност само за 
субекта, за зрителя, а не самостоятелно, само за себе си. 
Зрителят сякаш още по начало също присъства в него, е 
включен в него, и художественото произведение има 
битие само за тази твърда точка на субекта. Но чистото 
създаване на привидност за реалност е достатъчно за 
това отношение към съзерцанието и неговия духовен
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рефлекс и действителната целокупност на пространст
вото е дори смущаваща, тъй като тогава съзерцаваните 
обекти получават налично битие сами за себе си и не из
глеждат изобразени от духа само за неговото собствено 
съзерцание. Природата не може да сведе своите образу
вания до една плоскост поради това, че нейните пред
мети имат и трябва да имат същевременно реално битие 
за себе си, обаче в живописта удовлетворението се съ
държа не в действителното битие, а в чисто теоретичния 
интерес към външния отблясък на вътрешното, и с това 
тя отстранява всяка нужда от пространствена, целокупна 
реалност и организация и всяко приготовление за нея.

γγ. А с това свеждане до плоскостта е свързано, 
трето, и обстоятелството, че живописта стои само в по- 
далечно отношение към архитектурата, отколкото скулп
турата. Защото, дори когато скулптурните произведения 
се излагат самостоятелно, сами за себе си на обществени 
места или в градини, те винаги се нуждаят от архитек- 
тонично третиран постамент, докато в стаи, стълбищни 
площадки, зали и т.н. или строителното изкуство служи 
само като обстановка на статуите, или, обратно, скулп
турните изображения се употребяват като украса на сгра
ди и затова се осъществява по-тясна връзка между тях. 
Напротив, живописта, било в затворени стаи или в 
открити зали и на открито, се ограничава върху стената. 
Първоначално тя има само предназначението да изпълва 
празните плоскости върху стените. Тя изпълнява това 
призвание главно у древните, които украсявали по такъв 
начин стените на храмовете, а по-късно и на частни 
жилища. Готическото строително изкуство, чиято главна 
задача е обкръжението в най-грандиозни пропорции, 
наистина предлага още по-големи плоскости, нещо по
вече, предлага най-необятните плоскости, които могат да 
се помислят, но при него какго за външната, така и за въ
трешната страна на сградата живописта се явява като 
украшение на празни плоскости само в по-ранните 
мозайки; по-късната архитектура, особено от четирина
десетия век, напротив, запълва огромните си стени по 
начин, който сам е архитектоничен и най-величествен
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пример за който ни дава главната фасада на Страсбург
ската катедрала. Тук празните плоскости извън входните 
врати, розетата и прозорците са украсени с минаващи 
върху зидовете прозорецоподобни украшения, както и с 
фигури, в които има много изящество и многообразие, 
така че за тази цел вече няма нужда от живописни изоб
ражения. Ето защо за религиозната архитектура живо
писта се появява отново предимно само в сгради, които 
започват да се доближават до типа на древното строи
телно изкуство. Обаче изобщо християнската религиозна 
живопис се и отделя от строителното изкуство и дава са
мостоятелност на своите произведения, както например 
в големите триптихи, в капелите или върху главните 
олтари. Наистина и тук картината трябва да остане в от
ношение към характера на мястото, за което е предна
значена, но в останалата част тя няма своето предназна
чение само в простото изпълване на стенни плоскости, а 
стои пред нас заради самата себе си, като скулптурно 
произведение. И, най-сетне, живописта се употребява за 
украсяването на зали и стаи в обществени сгради, 
ратхаузи, дворци, частни жилища и т.н., благодарение на 
което отново се свързва по-тясно с архитектурата -  свър
зване, чрез което обаче не трябва да се загубва нейната 
самостоятелност като свободно изкуство.

ß. А по-нататъшната необходимост да се снемат 
пространствените измерения в живописта, като се сведат 
до плоскостта, се отнася до това, че живописта има при
званието да изразява същевременно обособената в себе 
си и по този начин богата на многообразни партикулар- 
ности вътрешна душевност. Затова чистото ограничаване 
върху пространствените форми на фигурата, с които 
скулптурата може да се задоволи, се разлага в по-бога
тото изкуство, тъй като пространствените форми са най- 
абстрактното в природата и сега, доколкото се изисква 
един по-многообразен в себе си материал, трябва да се 
прибегне до партикуларни разлики. Ето защо към прин
ципа на изображението в пространственото се присъе
динява физически по-специално определената материя, 
чиито разлики, ако трябва да се проявят като съществени
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за художественото произведение, трябва сами да пока
жат това в целокупната пространственост, която вече не 
остава последно средство за изобразяване, и да накърнят 
пълнотата на пространствените измерения, за да изтък
нат проявлението на физическото. Защото измеренията в 
живописта не стоят пред нас чрез самите себе си в своята 
истинска реалност, а се правят привидни и видими само 
чрез тази физическа страна.

αα. А ако запитаме от какъв вид е физическият 
елемент, с който си служи живописта, отговорът ще бъ
де, че той е светлината като общото придаване на види
мост на предметността изобщо.

Досегашният сетивен, конкретен материал на архи
тектурата беше оказващата съпротива, тежката материя, 
която особено в строителното изкуство изтъкна на 
преден план тъкмо този характер на тежката материя 
като налягаща, тегнеща, носеща и носена и т.н. и още не 
загуби същото определение и в скулптурата. Тежката 
материя тегне, тъй като има своята материална обеди
няваща точка не в самата себе си, а в нещо друго, и търси 
тази точка, стреми се към нея, но поради съпротивата на 
други тела, които благодарение на това стават носещи, 
остава на мястото си. Принципът на светлината е про
тивоположното на тежката материя, която още не се е 
открила, за да дойде до своето единство. Каквото и да ка
жем иначе за светлината, все пак неоспоримо е, че тя е 
абсолютно лека, че тя не е тежка и оказваща съпротива, 
а е чистото тъждество със себе си и с това е чистото 
отношение към себе си, е първата идеалност, първата 
насоченост на природата към себе си. В светлината 
природата за пръв път започва да става субективна и сега 
е общият физически „аз“, който, разбира се, нито се е 
придвижил до партикуларността, нито се е съсредоточил 
до единичността и пунктуалната затвореност в себе си, 
но затова пък снема чистата обективност и външност на 
тежката материя и може да се абстрахира от сетивната 
пространствена целокупност на последната. От тази 
страна на по-идейното качество на светлината послед
ната става физически принцип на живописта.
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ßß. Но светлината като такава съществува само като 
едната страна, която се съдържа в принципа на субек
тивността, а именно само като това по-идейно тъж
дество. В това отношение светлината е само проявяване, 
което обаче тук, в природата, се оказва само придаване 
на видимост изобщо, но има особеното съдържание на 
това, което тя разкрива, вън от себе си като предметност, 
която не е светлина, а е другото на светлината и по този 
начин е тъмно. И така, светлината позволява да познаем 
тези предмети в техните разлики по форма, разстояние и 
т.н. чрез това, че ги озарява, т.е. осветлява повече или по- 
малко тяхната тъмнота и невидимост и кара отделни 
части да изпъкнат по-видимо, т.е. като по-близо стоящи 
до зрителя, а други, напротив, да отстъпят назад като по
тъмни, т.е. като по-отдалечени от него. Защото светлото 
и тъмното като такива, доколкото при това не се взема 
под внимание определеният цвят на предмета, се отнасят 
изобщо до разстоянието на озарените обекти от нас в 
тяхното специфично осветление. В това [свое] отноше
ние към предметността светлината повече не създава 
светлината като такава, а вече партикуларизираното в 
самото себе си светло и тъмно, светлина и сянка, чиито 
многообразни фигурации правят познаваеми формата и 
разстоянието на обектите един от друг и от зрителя. Жи
вописта си служи тъкмо с този принцип, тъй като обо
собяването още по начало се съдържа в нейното понятие. 
Ако я сравним в това отношение със скулптурата и ар
хитектурата, ще видим, че тези изкуства действително 
изтъкват реалните разлики на пространствената фигура 
и оставят светлината и сянката да въздействат чрез 
осветлението, което дава естествената светлина, както и 
чрез мястото на зрителя, така че тук заоблеността на 
формите е налице вече сама за себе си и светлината и 
сянката, които я правят видима, са само последица от 
онова, което действително е било налице вече незави
симо от това придобиване на видимост. В живописта, 
напротив, самото светло и тъмно с всички свои градации 
и най-фини преходи принадлежи към принципа на 
художествения материал и създава само умишлената
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привидност за онова, което скулптурата и строителното 
изкуство формират реално само за себе си. Светлината и 
сянката, проявяването на предметите в тяхното освет
ление е предизвикано от изкуството, а не от естествената 
светлина, която поради това прави видимо само онова 
светло и тъмно и това осветление, които тук вече са 
създадени от живописта. Това е произлизащото от самия 
истински материал положително основание, поради кое
то живописта не се нуждае от три измерения. Образът се 
прави от светлината и сянката и сам за себе си като 
реален образ е излишен.

γγ. Но, трето, светлото и тъмното, сянката и свет
лината, както и тяхното преливане една в друга, са само 
абстракция, която не съществува в природата като тази 
абстракция и затова също така не може да се употребява 
като сетивен материал.

А именно, както вече видяхме, светлината се отнася 
до другото за нея, до тъмното. Обаче в това [свое] отно
шение двата принципа не остават, да речем, самостоя
телни, а се поставят като единство, като взаимопроник- 
ване на светлина и тъмно. Светлината, която по този 
начин е помрачена, затъмнена в самата себе си, но също 
така прониква и осветлява тъмното, дава принципа на 
цвета като същински материал на живописта. Светли
ната като такава остава безцветна, остава чистата не
определеност на тъждеството със себе си; за цвета, който 
в сравнение със светлината е вече нещо относително 
тъмно, е необходимо различното от светлината, помрача
ване, с което принципът на светлината се поставя в едно; 
и затова е лоша и фалшива представа това, да си мислим 
светлината като съставена от различни цветове, т.е. от 
различни затъмнявания.

Формата, разстоянието, разграничаването, заобля
нето, с една дума, всички пространствени отношения и 
разлики на проявяването в пространството се създават в 
живописта само от цвета, чийто по-идеен принцип сега е 
станал способен да изобразява също така едно по-идейно 
съдържание и чрез по-дълбоките противоположности, 
чрез безкрайно многообразните междинни степени, пре
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ходи и тънкости предоставя най-широко поле на дей
ствие за най-незабележимото нюансиране по отношение 
на пълнотата и особеността на предметите, които пред
стои да се възприемат. Това, което тук се извършва в дей
ствителност само от оцветяването, а невероятно. Напри
мер двама души са нещо безусловно различно; всеки от 
тях както в своето самосъзнание, така и в своя телесен 
организъм е сам за себе си една завършена духовна и те
лесна целокупност, и все пак в една картина цялата тази 
разлика е сведена само до разликата между цветовете. 
Тук престава дадено оцветяване и започва друго, а по то
зи начин е налице всичко: формата, разстоянието, играта 
на изражението, изразът, най-сетивното и най-духовно- 
то. И, както казах, това свеждане трябва да се смята не за 
единствено възможно средство и недостатък, а, обратно: 
живописта не чувства липсата на третото измерение, а го 
отхвърля умишлено, за да замести чисто пространствено 
реалното с по-висшия и по-богат принцип на цвета.

γ. Ето, това богатство позволява на живописта да 
развие в своите изображения също така целокупността 
на проявяването. Скулптурата е ограничена повече или 
по-малко върху твърдата завършеност на индивидуал
ността вътре в себе си; но в живописта индивидът не 
може да остане задържан в същата ограниченост вътре в 
себе си и навън, а преминава към най-многообразни от
ношения. Защото, както вече засегнах това, от една стра
на, той е поставен в далеч по-близко отношение към зри
теля, а, от друга страна, получава по-многообразна връз
ка с други индивиди и с външната природна обстановка. 
Дори само това, че живописта кара обективността да 
проблесне, дава възможността да се разпростираме в 
едно и също художествено произведение до най-широки 
разстояния и пространства и до всички онези най-раз- 
новидни, срещащи се в тях предмети -  което обаче като 
художествено произведение също така трябва да бъде 
завършено в себе си цяло и да се оказва в тази завър
шеност не чисто случайно преставане и ограничаване, а 
целокупност от особености, които си принадлежат 
взаимно според предмета.
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с. Принцип на художествената трактовка

Трето, след това общо разглеждане на съдържание
то и на сетивния материал на живописта трябва да 
посочим накратко още общия принцип на художестве
ния начин на третиране.

Живописта допуска повече, отколкото скулптурата и 
строителното изкуство, двата крайни термина, които се 
състоят в това, че става главно нещо, от една страна, 
дълбочината на предмета, религиозната и нравствената 
сериозност при схващането и изобразяването на идеал
ната красота на формите, а, от друга страна -  предмети, 
които, взети сами за себе си, са незначителни, -  парти- 
куларността на действителното и субективното изкуство 
на правенето. Затова и можем да чуем доста често две 
крайни оценки; ту възгласа: какъв величествен предмет, 
каква дълбока, завладяваща, достойна за възхищение 
концепция, каква величавост на израза, каква смелост на 
рисунъка; ту пак противоположния: колко величествено, 
колко несравнимо нарисувано. Това коренно различие се 
крие в самото понятие живопис, нещо повече, несъмнено 
може да се каже, че двете страни не могат да се обединят 
в еднакво развитие, а всяка от тях трябва да стане само
стоятелна сама за себе си. Защото живописта има за свое 
средство за изобразяване както фигурата като такава, 
формите на ограничаване на пространството, така и 
цвета, и благодарение на този си характер стои между 
идеалното, пластичното, от една страна, и крайния тер
мин на непосредствената особеност на действителното, 
от друга, поради което излизат наяве също така два вида 
живопис: единият, идеалният, чиято същност е все
общността, и другият, който изобразява единичното в не
говата по-тясна партикуларност.

а. В това отношение, първо, живописта трябва да 
възприеме, както скулптурата, субстанциалното, пред
метите на религиозната вяра, великите исторически съ
бития, най-изтъкнатите индивиди, макар че довежда 
пред нагледа това „субстанциално“ във формата на 
вътрешна субективност. Тук има най-голямо значение
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величието, сериозността на изобразеното действие, 
дълбочината на изразената в него душа; така че 
развитието и приложението на всичките онези богати 
художествени средства, на които е способна живописта, 
както и на умението, което се изисква от съвършено вир
туозната употреба на тези предмети, тук още не може да 
получи своето пълно право. Силата на съдържанието, 
което подлежи на изобразяване, и потъването в неговата 
съществена и субстанциална страна изблъскват назад 
въпросното преобладаващо умение в изкуството на 
рисуването като нещо, което е все още по-несъществено. 
Така например скиците за стенописи, оставени от Ра
фаел, имат неоценима стойност и показват цялото пре
възходство на концепцията, макар че Рафаел дори при 
осъществени картини -  каквото и майсторство да е по
стигнал в рисунъка, в чистотата на идеалните и все пак 
винаги живи индивидуални образи, в композицията и 
колорита -  все пак е надминат от холандските майстори 
в колорита, в пейзажното и т.н. Това се наблюдава още 
повече при по-ранни италиански херои на изкуството, 
вече в сравнение с които Рафаел отстъпва назад по дъл
бочина, сила и интимност на израза толкова много, кол- 
кото ги е надминал в изкуството на рисунъка и т.н.

ß. Но, обратно, както видяхме, при това задъл
бочаване живописта не бива да остане в съдържателното 
на субективността и нейната безкрайност, а трябва да 
пусне самостоятелно и да направи свободна особеност
та, това, което иначе съставлява сякаш само добавка, 
обстановка и фон. И така, в това движение напред от 
най-дълбоката сериозност към външността на партику- 
ларното тя трябва да проникне до крайния термин на 
самото явление като такова, т.е. дотам, където всяко 
съдържание става безразлично и където художественото 
създаване на привидност представлява главен интерес. 
Ние виждаме как се фиксират с най-голямо изкуство най- 
беглите проблясъци на небето, на деня, на светлините в 
гората, проблясъците и отблясъците на облаците, въл
ните, езерата, потоците, искренето и просветването на 
виното в стъклото, блясъка на очите, моментното на
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погледа, усмивката и т.н. Тук живописта се движи 
напред от идеалното към живата действителност, ефекта 
от явлението на която тя постига особено чрез точност и 
разработка на всяка най-отделна част. Но това не е 
просто старателност в изработката, а е духовита прилеж- 
ност, която завършва всяка особеност сама за себе си и 
все пак запазва цялото във връзка и в движение и се 
нуждае за тази цел от най-голямо изкуство. И така, 
изглежда, постигнатата по този начин жизненост при 
превръщането на действителното в нещо привидно тук 
става по-висше определение, отколкото идеалът, и затова 
при никое изкуство не се е спорило повече върху идеала 
и природата, както вече разгледах по-подробно това по- 
рано, по друг повод. Разбира се, бихме могли да изкажем 
упрек, че прилагането на всички художествени средства 
при един така малозначителен сюжет е разточителство; 
обаче живописта не трябва да се откъсва от този сюжет, 
който, от своя страна, е подходящ отново и единствено за 
това, да бъде третиран с такова изкуство и да запази тази 
безкрайна субтилност и деликатност при създаването на 
привидност.

γ. Но художествената трактовка не остава при тази 
по-обща противоположност, а тъй като живописта из
общо почива върху принципа на субективността и осо
беността, тя се придвижва напред до една по-точна 
партикуларизация и изолираност. Наистина строител
ното изкуство и скулптурата също показват национални 
разлики и особено в скулптурата вече може да се познае 
една по-точна индивидуалност на школи и отделни 
майстори; но в живописта това различие и тази субек
тивност на начина на изобразяване се разпростират до 
по-голяма широка и несметност съвсем така, както 
предметите, които тя трябва да избере, те не могат да 
бъдат предварително ограничени. Предимно тук се 
налага партикуларният дух на народите, провинциите, 
епохите и индивидите и засяга не само избора на 
предметите и духа на концепцията, но и вида, рисунъка, 
групирането, колорита, воденето на четката, третирането
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на определени цветове и т.н., като се стигне надолу до 
субективните маниери и навици.

И така, тъй като живописта има определението да се 
движи така неограничено във вътрешното и особеното, 
разбира се, общото, което може да се каже определено за 
нея, е също така малко, както е малко и определеното, 
което би могло да се приведе изобщо за нея. Но ние не 
трябва да се задоволим с това, което поясних досега 
относно принципа на съдържанието, на материала и на 
художествената трактовка, а макар че оставяме настрана 
емпиричното в неговото многосложно разнообразие, 
трябва да подложим на по-точно разглеждане още някои 
особени страни, които се оказват преобладаващи.

2. Особени определености на живописта

Различните гледища, според които трябва да пред
приемем тази по-твърда характеристика, ни са предпи
сани вече от досегашното разглеждане. Те отново засягат 
съдържанието, материала и художественото третиране 
на двете.

Първо, що се отнася до съдържанието, ние наисти
на видяхме, че съответстващ сюжет на живописта е 
съдържанието на романтичната художествена форма, 
обаче трябва да поставим по-нататъшния въпрос за по- 
определените кръгове от богатството на тази художест
вена форма, предимно които са годни да се съединят с 
живописното изобразяване.

Второ, ние несъмнено познаваме принципа на 
сетивния материал, но сега трябва да определим по
точно формите, които са изразими върху плоскостта чрез 
оцветяване, доколкото човешкият образ и останалите 
природни неща трябва да се проявят, за да изявят 
вътрешната душевност на духа.

Трето, по същия начин се пита коя е определеността 
на художественото схващане и изобразяване, която 
съответства на различния характер на съдържанието по
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начин, който сам е различен, и чрез това довежда със 
себе си особени видове живопис.

а. Романтичното съдържание

По-рано вече напомних, че древните са имали 
превъзходни живописци, но същевременно отбелязах, че 
призванието на живописта може да се изпълни едва от 
начина на светосъзерцание и от вида чувство, който се 
оказва деен в романтичната художествена форма. Но, 
както изглежда, разгледано от страна на съдържанието, 
на току-що казаното противоречи обстоятелството, че 
тъкмо на връхната точка на християнската живопис, по 
времето на Рафаел, Кореджо, Рубенс и т.н. се използвали 
и изобразявали митологични предмети отчасти сами за 
себе си, отчасти за украсяване и алегоризиране на ве
лики дела, триумфи, сватби на владетели и т.н. За нещо 
подобно отново ставаше дума не веднъж и в най-ново 
време. Така например Гьоте отново поде описанията на 
Филострат за картините на Полигнот и опресни и обнови 
за живописеца тези сюжети много красиво, с поетично 
схващане. Но ако с такива предложения е свързано из
искването, щото предметите на гръцката митология и на 
гръцките предания или също така сцени от римския свят, 
по отношение на които французите показаха голямо 
предпочитание в известна епоха на своята живопис, да 
се схващат и изобразяват в специфичния смисъл и дух на 
самите древни народи, против това изискване веднага 
трябва да възразим изобщо, че това минало не може да се 
извика обратно на живот и че специфичното на антич
ността не съответства напълно на принципа на живо
писта. Затова художникът трябва да направи от тези сю
жети нещо съвсем друго, да вложи в тях един съвсем 
друг дух, един друг начин на чувстване и онагледяване в 
сравнение с този, който се е съдържал в тях у самите 
древни народи, за да приведе такова съдържание в 
хармония с истинските задачи и цели на живописта. А по 
такъв начин и кръгът на античните сюжети и ситуации 
изобщо не е онзи, който е изградила живописта в
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последователно развитие -  напротив, той е бил напуснат 
като един същевременно хетерогенен елемент, който 
всъщност трябва тепърва да бъде преработен. Защото, 
както загатвах вече много пъти, живописта трябва да 
избира за свой предмет предимно това, чието изобра
зяване, за разлика от скулптурата, музиката и поезията, 
тя може да осъществи предимно посредством външния 
облик. Това е концентрацията на духа в себе си, която 
скулптурата не може да изрази, докато музиката, от своя 
страна, не може да пристъпи към външната страна на 
явлението на вътрешното и дори поезията може да даде 
само несъвършен наглед за телесното. Живописта, 
напротив, още е в състояние да свързва двете страни, тя 
може да изразява в самата външна страна пълната 
интимност и затова трябва да взема за свое съществено 
съдържание и емоционално богатата душевна дълбо
чина, а също така дълбоко отпечатаната особеност на 
характера и на характерното; интимността на чувството 
изобщо и интимността в особеното, за израза на която 
определени събития, отношения, ситуации не трябва да 
се проявяват само като експликация на индивидуалния 
характер, а, напротив, специфичната особеност трябва 
да се покаже като дълбоко врязана, вкоренена в самата 
душа и физиономия и като съвсем възприета от външния 
облик.

Но за израза на интимността изобщо не се изисква 
първоначално идеалната самостоятелност и величестве
ност на класичното, в която индивидуалността остава в 
непосредствена хармония със субстанциалното на ду
ховната същност и със сетивното на телесното явление; 
също така недостатъчна за изобразяването на душата е 
природната веселост, гръцката бодрост на душата и бла
жена потъналост -  напротив, за истинската дълбочина и 
интимност на духа е необходимо душата да е изработила 
с труд своите чувства, сили, целия си вътрешен живот, да 
е превъзмогнала много неща, да е изстрадала скърби, да 
е устояла на душевен страх и душевни страдания, и все 
пак да се е запазила в това разделение и да се е върнала 
от него обратно в себе си. Наистина древните също ни
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предлагат в мита за Херкулес един херой, който след 
много изпитания бива пренесен между боговете и се 
наслаждава там на блажено спокойствие; но работата, 
която извършва Херкулес, е само външна работа, бла
женството, което му се отрежда за награда, е само тиха 
почивка и той, най-висшият гръцки герой, не е изпълнил 
на дело древното предсказание, че ще сложи край на 
царството на Зевс; напротив, краят на царуването на въ
просните самостоятелни богове започва едва тогава, 
когато човекът превъзмогва вместо външни дракони и 
лернейски змии драконите и змиите в собствената си 
гръд, вътрешната твърдост и недостъпност на субектив
ността. Само благодарение на това природната веселост 
става онази по-висша веселост на духа, която е завър
шила преминаването през отрицателния момент на раз
двоението и чрез тази работа си е извоювала безкрайно 
удовлетворение. Чувството за веселие и щастие трябва 
да се проясни и избистри до блаженство. Защото ща
стието и изпитването на щастие още съдържат случайно 
природно взаимосъгласуване на субекта с външни състо
яние; но в блаженството е изоставено щастието, което 
още се отнася до непосредственото съществуване, и 
цялото е пренесено във вътрешната душевност на духа. 
Блаженството е удовлетворение, което е получено и 
единствено така е оправдано: весело настроение от побе
дата, чувство на душата, която е заличила в себе си се
тивното и крайното и с това е отхвърлила грижата, която 
винаги я дебне от засада; блажена е душата, която 
наистина е навлязла в борба и мъчение, но все пак 
триумфира над своето страдание.

а. Ако сега запитаме кое може да бъде истински 
идеалното в това съдържание, ще видим, че то е прими
рението на субективната душа с бога, който в самото си 
човешко явление е изминал този път на скърбите. Суб- 
станциалната интимност е само тази на религията, 
мирът на субекта, който чувства себе си, и все пак е 
истински удовлетворен само доколкото се е съсредо
точил в себе си, доколкото е сломил земното си сърце, 
доколкото се е издигнал над чистата природност и
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крайност на наличното битие и в това издигане си е 
спечелил общата интимност, интимността и единението 
в бога и с бога. Душата иска себе си, но тя иска себе си в 
нещо по-друго, отколкото онова, което е самата тя в 
своята партикуларност, затова тя се отказва от себе си 
срещу бога, за да намери в него самата себе си и се 
наслаждава в него на самата себе си. Такъв е характерът 
на любовта, интимността в нейната истинност, несъ- 
провождана от желание, религиозната любов, която дава 
на духа примирение, мир и блаженство. Тя не е на
сладата и радостта от действителната, живата любов, а е 
безстрастна, нещо повече, без склонност (Neigung), тя е 
само заник (Neige) на душата: любов, в която от при
родна страна има смърт, отмрялост, така че действи
телното отношение като земно свързване и отношение 
на хора към хора витае пред нея като преходно 
отношение, което така, както съществува, всъщност не е 
съвършено, а носи в себе си недостатъка на Бре
менността и крайността и по този начин води със себе си 
издигането в нещо отвъдно, което издигане остава съ
щевременно свободно от копнеж, от желание, съзнание 
за любовта и наслаждаване от нея.

Тази черта съставлява изпълненото с душевност, 
вътрешното, по-висшето идеално, което сега застава на 
мястото на тихата величественост и самостоятелност на 
античността. Наистина на боговете на класичния идеал 
също така не липсва черта на тъга, съдбоносното отри
цателно, което е проблясък на студената необходимост в 
тези весели образи, които обаче, в самостоятелна бо
жественост и свобода, остават уверени в своето просто 
величие и сила. Но една такава свобода не е свободата на 
любовта, която е по-задушевна и интимна, тъй като се 
състои в отнасянето на душа към душа, на дух към дух. 
Тази интимност възпламенява присъстващия в душата 
лъч на блаженство, на една любов, която в страданието и 
в най-голямата загуба не се чувства, да речем, само 
утешена или безразлична, а колкото по-дълбоко страда, 
толкова по-дълбоко намира в страданието също така 
чувството и увереността на любовта и показва в скръбта,
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че я е превъзмогнала сама по себе си и вътре в себе си. В 
идеалите на древните, напротив, независимо от чертата 
на тиха тъга, за която споменахме, виждаме несъмнено 
само израза на скръбта на благородни натури, както 
например в Ниоба и в Лаокоон; те не загиват в оплакване 
и отчаяние, а се запазват велики и великодушни в ги
белта, но това запазване на самите тях остава празно, а 
страданието, болката са сякаш последното нещо и на 
мястото на примирението и удовлетворението трябва да 
застане студената резигнация, в която индивидът, без да 
претърпи крушение вътре в себе си, се отказва от това, 
което е отстоявал. Не низкото е сподавено, не се изявява 
никакво презрение или досада, но висотата на индиви
дуалността е все пак само едно застинало битие при себе 
си, едно лишено от изпълненост понасяне на съдбата, в 
което благородството и скръбта на душата не изглеждат 
помирени помежду си. Едва романтичната религиозна 
любов има израза на блаженство и свобода.

И така, това единение и удовлетворение по своята 
природа е духовно конкретно, защото то е чувството на 
духа, който се знае единен със самия себе си в нещо 
друго. Ето защо, ако изобразяваното съдържание трябва 
да бъде пълно, тук се изискват две страни, доколкото за 
любовта е необходимо удвояването на духовната лич
ност; тя почива върху две самостоятелни лица, които все 
пак имат чувството за своето единство. Обаче с това 
единство винаги е свързан същевременно моментът на 
отрицателното. А именно любовта принадлежи на су
бективността, а субектът е това устойчиво съществу
ващо само за себе си сърце, което, за да обича, трябва да 
се отрече, да се откаже от самото себе си, да пожертва 
недостъпната точка на своето своеобразие. Тази жертва 
съставлява затрогващото в любовта, която живее и 
чувства само в себеотдаването. Ето защо, ако в себеотда
ването човекът все пак получава обратно своята насо
ченост към себе си и тъкмо в снемането на своето битие 
за себе си стига до утвърдително битие за себе си, чув
ството за това единение и неговото най-висше щастие 
все пак остава отрицателното, затрогването, не толкова
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като чувство за жертва, колкото по-скоро за незаслу
женото блаженство въпреки всичко това да се чувстваш 
самостоятелен и в единство със себе си. Затрогването е 
чувството за диалектическото противоречие, което се 
състои в това, че сме се отказали от личността и все пак 
сме самостоятелни -  противоречие, което е налице в 
любовта и е вечно разрешено в нея.

А що се отнася до страната на особената човешка 
субективност в тази интимност, единствената даваща 
блаженство, наслаждаваща се на небето в самата нея лю
бов възвисява над временното и над особената индиви
дуалност на характера, който остава нещо безразлично. 
Както отбелязах, вече божествените идеали на скулпту
рата преминават един в друг; но тъй като те не са заим
ствани от съдържанието и от кръга на първата, непосред
ствената индивидуалност, все пак тази индивидуалност 
остава съществената форма на изображение. Напротив, в 
онзи чист лъч на блаженството особеността е снета; 
всички хора са равни пред бога или по-скоро: набож
ността действително ги прави равни, така че е важно 
само изразяването на посочената концентрация на лю
бовта, която също така не се нуждае от щастие или от 
този и онзи единичен предмет. Разбира се, и религиозна
та любов се нуждае за своето съществуване от опреде
лени индивиди, които и вън от това чувство имат по-друг 
кръг на своето налично битие; обаче, тъй като задушев
ната интимност дава тук истински идеалното съдържа
ние, тя не намира своята външна изява и своята действи
телност в особеното различие на характера и на неговия 
талант, в неговите отношения и съдби, а по-скоро се 
издига над тях. Ето защо, ако в наше време слушаме как 
съблюдаването на отликата на субективността на харак
тера се прави главен момент във възпитанието и в това, 
което човекът трябва да изисква в самия себе си, от което 
следва основното положение, че всеки трябва да се 
третира другояче и трябва да третира самия себе си 
другояче, този начин на мислене изцяло стои в противо
положност към религиозната любов, в която такива 
различия отстъпват назад. Но, обратно, тъкмо защото
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индивидуалната характеристика е несъщественото, кое
то не се слива абсолютно с духовното небесно царство 
на любовта, тук тя получава по-голяма определеност, тъй 
като тя, в съответствие с принципа на романтичната 
художествена форма, става свободна и се очертава 
толкова по-характерно, колкото няма за свой най-висш 
закон класичната красота, проникнатостта на непосред
ствената жизненост и крайната особеност от духовното 
религиозно съдържание. Но, въпреки току-що казаното, 
това характерно не може да помрачи въпросната интим
ност на любовта, която сега, от своя страна, също така не 
е свързана с характерното като такова, а е станала сво
бодна и сама за себе си съставлява истински самостоя
телното духовно идеално.

Но, както вече поясних при разглеждането на ро
мантичната художествена форма, това, което съставлява 
идеалния център и главното съдържание на религиозната 
област, е примирената, удовлетворената в себе си лю
бов, чийто предмет в живописта, тъй като последната 
има за задача да изобразява и духовното съдържание във 
формата на човешка, телесна действителност, не трябва 
да остане едно чисто духовно „отвъд“, а трябва да бъде 
действителен и присъстващ. Според казаното можем да 
окачествим светото семейство и предимно любовта на 
Мадоната към детето като безусловно адекватното 
идеално съдържание на този кръг. Но отсам и отвъд този 
център се простира още един по-широк материал, който, 
макар и в едно или в друго отношение, е по-малко съвър
шен в самия себе си за живописта. Ние можем да уста
новим разчленяването на това целокупно съдържание по 
следния начин.

αα. Първият предмет е самият обект на любовта и 
проста всеобщност и непомрачено единство със себе си: 
самият бог в неговата непроявена същност -  бог отец. 
Обаче ако живописта иска да изобрази бог отец така, 
както трябва да го схваща религиозната християнска 
представа, тук тя трябва да преодолее големи трудности. 
Бащата на боговете и хората като особен индивид се из
черпва в изкуството в лицето на Зевс. Напротив, онова,
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което веднага липсва на християнския бог отец, е чо
вешката индивидуалност, единствено в която живописта 
е в състояние да предава духовното. Защото, взет сам за 
себе си, бог отец е наистина духовна личност и най- 
висша сила, мъдрост и т.н., но фиксиран като нямащ 
образ и като абстракция на мисълта. Но живописта не 
може да избегне антропоморфизирането и затова трябва 
да му даде човешки образ. И така, за колкото и общ, за 
колкото и висш, вътрешен и могъщ да смята тя този 
образ, все пак от него ще възникне само един мъжки, 
повече или по-малко сериозен индивид, който не се съв
пада напълно с представата за бог отец. Например от 
старите нидерландци ван Ейк е достигнал в бога отец, 
изобразен на олтара в Гент, най-превъзходното, което 
може да се постигне в тази сфера; това е произведение, 
което можа да постави редом с олимпийския Юпитер; 
но, колкото и съвършено да е то благодарение на израза 
на вечно спокойствие, величие, могъщество, достойн
ство и т.н. -  а в концепцията и в изпълнението то е 
толкова дълбоко и величествено, колкото е изобщо въз
можно, -  все пак за нашата представа остава нещо неудо- 
влетворително в него. Защото това, като което се пред
ставя бог отец, един същевременно човешки индивид, е 
само Христос, бог син. Едва в него ние съзерцаваме този 
момент на индивидуалността и на човешкото битие като 
божествен момент, и то така, че този момент се оказва не 
непреднамерен образ на фантазията, както при гръцките 
богове, а съществено откровение, главно нещо и главно 
значение.

ßß. Ето защо по-съществен обект на любовта в 
изображенията на живописта ще бъде Христос. А  
именно с този предмет изкуството преминава същевре
менно в сферата на човешкото, което тук освен Христос 
се разпростира още до един по-широк кръг, до изображе
нието на Мария, на Йосиф, на Йоан, на учениците и т.н., 
както най-сетне и на народа, който отчасти следва спа
сителя, отчасти иска разпъването му и му се надсмива в 
неговите страдания.
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Но тук отново възниква трудността, за която току- 
що споменах, когато Христос, както е ставало това в 
изображения до гърдите, сякаш портрети, трябва да бъде 
схванат и изобразен в неговата всеобщност. Трябва да 
призная, че поне за мен главите на Христос, които съм 
видял, например тази от Карачи и предимно прочутата 
глава от ван Ейк в някогашната колекция на Золи, сега в 
Берлинския музей, и тази от Хемлинг у братя Боасере, 
сега в Мюнхен, нямат удовлетворителното, което трябва 
да ни предлагат. Наистина главата от Ейк е много 
величествена във формата, в челото, в цвета, в цялата 
концепция, но устата и очите не изразяват нищо, което 
би било същевременно свръхчовешко. Впечатлението е 
повече това на една застинала сериозност, която се уве
личава още повече от типичното на формата, от причес
ката на косата на път и т.н. Напротив, ако такива глави са 
насочени в израза и формата към по-индивидуално чо
вешкото и с това същевременно към по-мекото, кроткото, 
благото, те лесно губят откъм дълбочина и сила на въз
действието; но, както вече привеждах по-рано, най-мал
ко подхожда за тях красотата на гръцката форма.

Ето защо Христос може да се взема по по-адекватен 
начин за предмет на картини в ситуациите на неговия 
действителен живот. Но в това отношение не трябва да 
се изпуска от очи една съществена разлика. А именно в 
историята на живота на Христос наистина, от една 
страна, човешката субективност на бога е главен момент; 
Христос става един от боговете, но като действителен 
човек, и по такъв начин се връща като един от тях 
обратно всред хората, поради което и той може да бъде 
изобразяван в техния начин на проявяване, доколкото 
последният изразява духовния вътрешен свят. Но, от 
друга страна, той не е само единичен човек, а е изцяло 
бог. И така, в такива ситуации, където тази божественост 
трябва да избликне от човешката субективност, живо
писта се сблъсква с нови трудности. Дълбочината на 
съдържанието започва да става прекалено силна. Защото 
в повечето случаи, където например Христос поучава, 
изкуството няма да отиде много по-далеч от това, да го
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изобрази като най-благородния, най-достойния, най- 
мъдрия мъж, както например Питагор или някой друг 
мъдрец в Атинската школа от Рафаел. Ето защо най- 
важната помощ трябва да се търси само в това, че жи
вописта довежда до нагледа божествеността на Христос 
главно в сравнение с обкръжаващата го обстановка, 
особено в контраста спрямо греховното, разкаянието и 
покаянието или низостта и порочността в човека, или, 
обратно, чрез молещи се, които като хора, като равни на 
него, чрез своите молитви го откъсват, него, който се 
явява и е налице, от непосредственото съществуване, 
така че ние виждаме как той се издига в небето на духа и 
същевременно имаме гледката, че се е явил не само като 
бог, но и като обикновен, природен, не идеален образ, и 
като дух има своето налично битие всъщност в чо
вечеството, в общината, и изразява своята божественост 
в рефлекса на това човечество, на тази община. Обаче не 
трябва да вземаме този духовен рефлекс така, като че ли 
бог е налице в човечеството като чиста акциденция или 
външно образуване и външен начин на изразяване, а 
трябва да смятаме духовното налично битие в съзна
нието на човека за същественото духовно съществуване 
на бога. Един такъв начин на изобразяване ще трябва да 
настъпи особено там, където Христос трябва да се по
стави пред очите ни като мъж, като учител, като въз
кръснал или просветлен и възнасящ се към небето. А 
именно в такива ситуации средствата на живописта -  
човешкият образ и неговият цвят, лицето, погледът на 
очите -  сами по себе си не са достатъчни, за да изразят 
съвършено това, което се съдържа в Христос. Но тук 
най-малко може да бъде достатъчна античната красота 
на формите. Особено възкресението, преображението и 
възнесението, както и изобщо всички сцени от живота на 
Христос, в които той след разпятието и смъртта вече е 
изтръгнат от непосредственото налично битие като този 
единичен човек и е на път да се върне към бог отец, из
искват в самия Христос по-висш израз на божестве
ността, отколкото този, който може напълно да даде 
живописта, тъй като тук тя трябва да заличи истинското
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средство, чрез което трябва да изобразява човешката 
субективност в нейния външен облик, -  и да преобрази 
последната в една по-чиста светлина.

Ето защо са по-полезни и по-съответстващи на цел
та си онези ситуации от историята на живота на Христос, 
в които той още не е духовно завършен в самия себе си, 
или където божествеността е сподавена, принизена, 
където тя се проявява в момента на отрицанието. Такъв е 
случаят в детството на Христос и в историята на 
страданията му.

Това, че Христос е дете, от една страна, изразява 
определено неговото значение, което той има в рели
гията: той е бог, който става човек, и затова и изминава 
естествената поредица от степени на човешкото; от 
друга страна, в това, че бива представян като дете, се 
съдържа същевременно предметната невъзможност да 
може да покаже ясно вече всичко онова, което е той в 
себе си. Ето, тук живописта има неизчислимото пре
димство, че оставя да проблесне навън от наивността и 
невинността на детето една величавост и възвишеност 
на духа, която отчасти вече чрез този контраст получава 
по-голяма сила, а отчасти, тъкмо защото принадлежи на 
дете, трябва да се изисква в тази дълбочина и велико
лепие в безкрайно по-малка степен, отколкото в Христос 
мъжа, учителя, световния съдия и т.н. Така изображения
та на детето Христос, оставени от Рафаел, особено това 
на Сикстинската Мадона в Дрезден, имат най-красив 
израз на детинското и все пак в тях се вижда излизането 
отвъд чисто детинската невинност, което позволява как- 
то да видим божественото, присъстващо в младата об
вивка, така и да доловим разширяването на тази божест
веност до безкрайното откровение, и същевременно 
съдържа пак в детинското оправданието, че такова 
откровение още не стои завършено пред нас. Напротив, 
при изображенията на Мадоната, оставени от Ейк, де
цата са винаги най-малко сполучливото: в повечето 
случаи те са представени вцепенени и в неудовлетвори- 
телния облик на новородени деца. Ние искаме да видим 
в тях нещо умишлено, алегорично: че те не са красиви,
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тъй като не красотата на детето Христос съставлява това, 
което се почита, а Христос като Христос. Но при из
куството не трябва да взема участие такова разглеждане 
и в това отношение Рафаеловите изображения на деца 
стоят далеч по-високо като художествени произведения.

Също така целесъобразно е изобразяването на исто
рията на страданията, на надсмиването, на увенча- 
ването с трънен венец, на Ессе-Ношо32, на носенето на 
кръста, на разпъването, на снемането от кръста, на слага- 
нето в гроба и т.н. Защото това, което дава съдържание
то, тук е тъкмо божествеността в противоположността 
на нейния триумф, в унищожението на нейната неогра
ничена власт и мъдрост. Изкуството остава в състояние 
да изобрази това не само изобщо -  напротив, ориги
налността на концепцията същевременно има в това 
съдържание голямо поле на действие, без да се впуска 
във фантастичното. Този, който страда, е бог, доколкото 
той е човек, доколкото е в този определен предел; и по 
такъв начин скръбта се оказва не само човешка скръб по 
повод на човешката съдба -  напротив, това е голямо 
страдание, чувство за безкрайна отрицателност, но в чо
вешки образ, като субективно чувство; и все пак, тъй 
като този, който страда, е бог, отново настъпва смекча
ване, намаляване на неговото страдание, което не може 
да дойде до избухване на отчаяние, до разкривяване и 
грозота. Този израз на душевно страдание е съвсем ори
гинално творение особено у мнозина италиански май
стори. В долните части на лицето скръбта е само сериоз
ност, а не, както у Лаокоон, изкривяване на мускулите, 
което би могло да се тълкува като вик, но в очите и в 
челото виждаме вълни, пристъпи на душевното стра
дание, които сякаш връхлитат една върху друга; капките 
пот, предизвикани от вътрешното мъчение, избиват 
навън, но тъкмо на челото, в което непоклатимата кост 
съставлява главното определящо; и тъкмо в тази точка, 
където се събират носът, очите и челото и където се 
концентрира вътрешното замисляне, духовната природа, 
и прави да излезе наяве тази страна, има само малко 
кожи и мускули, които не са способни на голямо изкри
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вяване, и тъкмо с това карат това страдание да се прояви 
сдържано и същевременно безкрайно съсредоточено. 
Спомням си особено за една глава в Шлайсхаймската 
галерия, в която майсторът -  ако се не лъжа, Гвидо Рени, 
-  а след това в подобни изображения и други майстори, 
са измислили един съвсем своеобразен колорит, който не 
принадлежи към човешкия цвят. Те искали да отбулят 
нощта на духа и си създали тук такова оцветяване, което 
съответства най-величествено тъкмо на тази буря, на 
тези черни облаци на духа, които същевременно са плът
но обкръжени от суровото чело на божествената при
рода.

Но аз вече посочих като най-съвършен предмет 
удовлетворената в себе си любов, чийто обект не е 
чисто духовно „отвъд“, а е присъстващ, така че виждаме 
пред себе си самата любов в нейния предмет. Най- 
висшата, най-своеобразната форма на тази любов е 
майчинската любов на Мария към Христос, любовта на 
едничката майка, която е родила и носи в ръцете си 
спасителя на света. Това е най-красивото съдържание, до 
което се е издигнало християнското изкуство изобщо и 
предимно живописта в нейния религиозен кръг.

Любовта към бога и по-точно към Христос, който 
седи до божията десница, е от чисто духовно естество; 
нейният предмет е видим само за очите на душата, така 
че тук не се идва до истинското удвояване, което е 
необходимо за любовта, и никаква връзка, която би била 
същевременно природна, не закрепява и свързва един с 
друг тези, които се обичат още по начало. Обратно, всяка 
друга любов отчасти остава случайна в своята склон
ност, отчасти обичащите се, както например братята и 
сестрите, или бащата в любовта към децата освен това 
отношение имат още и други определения, които ги за
владяват съществено. Бащата, братята трябва да се по
светят на света, на държавата, на професията си, на 
войната, с една дума, на общи цели, а сестрата става 
съпруга, майка и т.н. Напротив, при майчинската любов 
изобщо вече любовта към детето не е нито нещо случай
но, нито чисто единичен момент, а в нейната най-висше
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земно определение се съвпадат непосредствено в едно 
природният ù характер и най-светото ù призвание. Но 
ако при друга майчинска любов майката съзерцава и 
чувства в детето същевременно съпруга и най-въ
трешното единение с него, в отношението на Мария към 
детето отпада и тази страна. Защото нейното чувство 
няма нищо общо с брачната любов към мъжа -  напротив, 
отношението ù към Йосиф е повече отношение на сестра 
към брат, а и от страна на Йосиф виждаме чувство на 
тайнствено страхопочитание пред детето, което е дете на 
бога и на Мария. Следователно по такъв начин рели
гиозната любов се явява пред нас в своята най-пълна и 
най-интимна човешка форма, не в страдащия и въз
кръсналия или продължаващия да живее между своите 
приятели Христос, а в женската чувстваща природа, в 
Мария. Цялата ù душа и цялото ù налично битие изобщо 
са човешка любов към детето, което тя нарича свое, и 
същевременно почитане, отправяне на молитва, любов 
към бога, с когото тя се чувства единна. Тя е смирена 
пред бога и все пак в безкрайното чувство, че е един
ствената, която е облагодетелствана пред всички други 
девици, за да стане богородица; тя не е самостоятелна, 
сама за себе си, а е завършена едва в детето си, в бога, но 
е удовлетворена и ощастливена в него, било край яслата, 
или като небесна царица, без страст и копнеж, без по
нататъшна нужда, без друга цел освен тази, да има и да 
държи това, което има.

И така, изобразяването на тази любов получава 
широко протичане от страна на религиозното съдържа
ние: тук спадат например благовещението, посещението 
на бременната дева Мария у св. Елисавета, раждането, 
бягството в Египет и т.н. После, в по-късния ход на 
живота, към тях се присъединяват също така учениците 
и жените, които следват Христос, и в които любовта към 
бога става повече или по-малко лично отношение на 
любов към живия, присъстващ спасител, който странства 
всред тях като действителен човек, а също така любовта 
на ангелите, които при раждането и при много други 
сцени се спускат надолу и витаят около Христос в се
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риозно благоговение или невинна радост. Живописта 
изобразява мира и пълното задоволство от любовта осо
бено във всичките тези неща.

Но този мир се придвижва също така до най-въ
трешно страдание. Мария вижда как Христос носи кръ
ста, тя вижда как той страда и умира на кръста, как бива 
снет от кръста и погребан и от скръбта на всички никоя 
не е по-дълбока от нейната. Но и в такова страдание нито 
несломимостта пред скръбта или само пред загубата, 
нито понасянето на необходимостта или оплакването от 
несправедливостта на съдбата съставлява истинското 
съдържание, така че тук става характерно особено 
сравнението със скръбта на Ниоба. Ниоба също е 
загубила всички свои деца, и ето, тя стои пред нас в 
чисто величие и непомрачена красота. Това, което се 
запазва тук, е страната на съществуването на тази не
щастница, станалата природа красота, която съставлява 
целия обем на нейната налично биваща реалност; тази 
действителна индивидуалност остава в своята красавица 
това, което е тя. Но нейният вътрешен свят, нейното сър
це е загубило цялото съдържание на своята любов, на 
своята душа; нейната индивидуалност и красота може 
само да вкаменява. Скръбта на Мария е от съвсем друг 
вид. Тя чувства, усеща меча, който пронизва центъра на 
душата ù, сърцето ù се сломява, но тя не се вкаменява. Тя 
не само е имала любовта, а целият ù вътрешен свят е лю
бовта, свободната конкретна интимност, която запазва 
абсолютното съдържание на това, което загубва, и дори в 
загубата на любимия остава в мира на любовта. Сърцето 
ù е сломено; но субстанциалното на нейното сърце, 
съдържанието на нейната душа, което проблясва в неза- 
губваща се жизненост през нейните душевни страдания, 
е нещо безкрайно по-висше: живата красота на душата -  
в противоположност на абстрактната субстанция, чието 
телесно идеално налично битие остава непокътнато, 
когато се загуби тя, но става камък.

Последният предмет по отношение на Мария е, най- 
сетне, нейната смърт и възнесението ù. Смъртта на Ма
рия, в която тя отново получава привлекателността на
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младостта, е нарисувано красиво особено от Скорел. Тук 
майсторът е дал на дева Мария израза на сомнамбули- 
зъм, на безчувствие, на вцепененост и слепота за 
външното с този израз, че духът, който все пак прозира 
през чертите, се намира и е блажен другаде.

γγ. И, най-сетне, трето, към кръга на това дей
ствително присъствие на бога в живота, страданието и 
просветлението на самия бог и на божите хора се при
съединява присъщото на човека, субективното съзна
ние, което прави обект на своята любов бога или по- 
специално актовете на неговата история и се отнася не 
до някакво временно съдържание, а до абсолютното. 
Също и тук трите страни, които могат да се изтъкнат, са 
спокойното благоговение, покаянието и обръщането 
(Konversion), което както във вътрешния, така и във 
външния свят повтаря в човека историята на божите 
страдания, както и, трето, вътрешното просветление и 
блаженство на прочистването.

Що се отнася, първо, до благоговението като такова, 
то дава главно съдържанието на отправянето на молит
ва. Тази ситуация е, от една страна, смирение, отдаване 
на себе си, търсене на мира в друг, а, от друга страна, тя 
не е умоляване, а молене. Умоляване (Bitten) и молене 
(Beten) са наистина тясно сродни, доколкото и молитвата 
може да бъде молба. Истинското умоляване все пак иска 
нещо за себе си; то прониква в онзи, който притежава не
що съществено за мене, за да го направи чрез моите 
молби благосклонен към мене, да смекчи сърцето му, да 
събуди в него любов към мене, следователно да събуди 
чувството за тъждеството му с мене; но това, което чув
ствам при умоляването, е стремежът към нещо, което 
другият трябва да загуби, за да го получа аз; другият 
трябва да ме обича, за да удовлетвори себелюбието ми, 
за да действа в моя полза, за мое благо. Напротив, в слу
чая аз не се отказвам от нищо друго освен, да речем, от 
това, което се съдържа в признанието, че този, на когото 
се моля, може да извърши над мене такива неща. Но 
отправянето на молитва не е от такова естество; то е 
издигане на сърцето до абсолютното, което само по себе



Първа  г л а в а .  Ж и в о п и с т а 269

си е любов и няма нищо за себе си; самото благоговение 
става потвърждаване, самата молба става блаженство. 
Защото, макар че и молитвата може да съдържа молба за 
нещо особено, все пак не това особено нещо е онова, 
което трябва всъщност да се изрази -  напротив, същест
веното е увереността, че ще бъда изобщо изслушан, не 
изслушан по отношение на това особено нещо, а 
абсолютното доверие, че бог ще ми отреди онова, което 
е за мое добро. Също и в това отношение самото молене 
е удовлетворението, насладата, изричното чувство и съ
знание за вечната любов, която не само озарява като лъч 
на прояснението образа и ситуацията, но и съставлява 
сама за себе си ситуацията и това, което подлежи на 
изобразяване, съществуващото. Тази ситуация на отпра
вяне на молитва е свойствена например за папа Сикст от 
картината на Рафаел, която носи неговото име, за света 
Барбара от същата картина, а също така за безброй от
правяния на молитви от страна на апостолите и светиите, 
например от свети Франциск под кръста, където именно 
вместо болката на Христос, или вместо колебанието, 
съмнението, отчаянието на учениците се избира за съ
държание любовта към бога и почитането му, молитвата, 
която потъва в бога. Особено в по-старите епохи на жи
вописта това са в повечето случаи стари лица, които 
носят отпечатъка на живота и страданието, схванати 
портретно, но благоговейни души -  така че това отпра
вяне на молитва е тяхна дейност не само в този момент, 
а, напротив, те стават сякаш духовници, светни, целият 
живот, цялото мислене, цялото желание и воля на които 
е благоговение и изразът на които, въпреки цялата си 
портретност, не съдържа нищо друго освен това упова- 
ние и този мир в любовта. По-друго е обаче това вече при 
по-древните немски и нидерландски майстори. Напри
мер един от стенописите в Кьолнската катедрала има за 
сюжет молещите се крале и патроните на Кьолн; този 
предмет е бил много обичан и в школата на ван Ейк. Но 
тук тези, които се молят, са често пъти известни нам ли
ца, владетели, както например в прочутата Молитва при 
братя Боасере, която се представя за произведение на
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ван Ейк, в двама от кралете искаха да познаят Филип 
Бургундски и Карл Смели. От тези образи се вижда, че и 
вън от молитвата те са още нещо, че имат други грижи и 
тук сякаш само в неделя или рано сутрин отиват на ли
тургия, а през останалата част от седмицата или от деня 
се занимават с други дейности. Особено в нидерландски 
или немски картини дарителите са набожни рицари, 
богобоязливи домакини с техните синове и дъщери. Те 
приличат на Марта, която се лута насам-натам и се гри
жи също така за външното и светското, а не на Мария, 
която е избрала най-добрата част. Наистина в тяхната 
набожност не им липсва интимност и душа, но не песен
та на любовта е тази, която съставлява цялата им при
рода и която би трябвало да бъде не само издигане, мо
литва или благодарност за получено удовлетворение, а 
техен единствен живот, какъвто е този на славея.

Разликата, която трябва да се прави изобщо в такива 
картини между светни и молещи се и набожни членове 
на християнската община в тяхното действително съ
ществуване, може да се посочи в това, че особено в 
италиански картини молещите се показват в израза на 
своята набожност пълно съответствие между външното и 
вътрешното. Емоционално наситената душа се проявява 
също така като емоционална наситеност главно на фор
мите на лицето, които не изразяват нищо противополож
но на чувствата на сърцето или различно от тях. Напро
тив, в действителността това съответствие не винаги е 
налице. Например плачещото дете, особено когато току- 
що започва да плаче, често пъти -  независимо от това, че 
ние знаем, че неговото страдание не заслужава сълзи -  
ни кара да се засмеем с неговите гримаси; по-стари хора 
също така разкривяват лицето си, когато искат да се 
засмеят, тъй като чертите са твърде неподвижни, студени 
и остри, за да се нагодят към един естествен, непринуден 
смях или дружелюбна усмивка. Живописта трябва да 
избягва такова несъответствие между чувството и сетив
ните форми, в които се изразява набожността, и да по
стига по възможност хармония между вътрешното и вън
шното; както и наистина италианците са правили това в
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най-пълния смисъл на думата, докато немците и ни- 
дерландците, тъй като изобразяват по-портретно, са го 
правили по-малко.

Като по-далечна забележка ще добавя още, че това 
благоговение на душата не трябва да бъде също така тре
вожен вик, който изразява външна нужда или нужда на 
душата, както го съдържат псалмите и много лутерански 
църковни песни -  като например: „Както еленът реве за 
прясна вода, така душата ми стене за тебе“, -  а сто
пяване, макар и не така сладникаво, както у калугерките, 
отдаване на душата и наслада от това отдаване, удовлет
вореност, готовност. Защото нуждата на вярата, тревож
ното помрачаване на душата, това съмнение и отчаяние, 
което остава в борбата и в раздвоението, такава хипохон- 
дрична набожност, която не знае никога дали не е и в 
грях, дали също така разкаянието е истинско и дали е 
дошла милост, такова отдаване, в което субектът все пак 
още не може да се впусне и доказва това тъкмо чрез 
страха си, не принадлежи към красотата на романтичния 
идеал. По-скоро вече благоговението може да отправи 
мечтателно очи към небето, макар че е по-художествено 
и по-удовлетворително, когато погледът е насочен към 
един присъстващ, отсамен обект на отправянето на 
молитва, към Мария, Христос, някой светия и т.н. Лесно 
е, нещо повече, много е лесно да се придаде на една 
картина по-висш интерес чрез това, че главната фигура 
издига поглед към небето, в отвъдното, както и наистина 
в наши дни се употребява това лесно средство да се 
направят бог, религията основа на държавата, или да се 
доказва всичко не като се изхожда от разума на действи
телността, а с места от Библията. Например у Гвидо 
Рени е станало маниер да дава на своите портрети този 
поглед и тази отправеност на очите нагоре. Например 
Възнесението на Мария в Мюнхен си спечели най-голя- 
ма слава всред приятелите и познавачите на изкуството, 
а и наистина високият ореол на просветлението, на потъ
ването и разтварянето на душата в небето и цялата 
осанка на отлетялата в небето фигура, сияйността и кра
сотата на цвета упражняват най-силно въздействие; но
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все пак аз намирам, че е по-подходящо, когато Мария се 
изобразява в настоящата си любов и блаженство, с по
глед към детето; копнежът, стремежът, онзи поглед към 
небето напомнят отблизо за модерната чувствителност.

А втората точка се отнася до навлизането на 
отрицателността в духовното благоговение на любовта. 
Учениците, светиите, мъчениците трябва отчасти външ
но, отчасти само във вътрешния си свят да вървят по 
същия път на болката, който Христос е изминал преди 
тях в историята на своите страдания.

Тази болка лежи отчасти на границата на из
куството, която живописта лесно може да бъде склонна 
да прекрачи, доколкото взема за свое съдържание жесто
костта и грозотата на телесното страдание, изтезаване
то и изгарянето, измъчването и мъчението на разпятието. 
Това не бива да ù се позволява, ако тя не трябва да излезе 
вън от духовния идеал, и то не, да речем, само защото не 
е сетивно красиво да се представят пред очите такива 
мъчения, или защото в наши дни имаме слаби нерви, а 
поради по-висшето основание, че тази сетивна страна е 
без значение. Духовната история, душата в нейното 
страдание на любовта, а не самото телесно страдание в 
един субект, скръбта заради страданието на други или 
скръбта в самия себе си над собствената малоценност е 
истинското съдържание, което трябва да се почувства и 
изобрази. Твърдостта на мъчениците при понасянето на 
сетивни жестокости е твърдост, която понася само се
тивна болка, но в духовния идеал душата трябва да се 
интересува от себе си, от своето страдание, от наскърбя- 
ването на своята любов, от вътрешното покаяние, натъ- 
жаване, разкаяние и съкрушаване.

Но тогава, при това вътрешно терзание, не трябва да 
липсва и положителната страна. Душата трябва да бъде 
уверена в обективното, само по себе си извършеното 
примирение на човека с бога и само да се погрижи, щото 
това вечно спасение да стане субективно и в нея. По този 
начин често виждаме покаяници, мъченици, монаси, кои
то в своята увереност в обективното примирение отчасти 
тъгуват за сърце, от което трябва да се откажат, отчасти
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са осъществили това отдаване на самите себе си, но 
искат да знаят, че примирението се осъществява все от
ново и отново и затова отново и отново се подлагат на 
покаяние.

Но тук могат да се приемат две изходни точки. А 
именно, ако художникът е поставил още по начало в 
основата един радостен натюрел, свобода, веселост, ре
шителност, които гледат леко на живота и на връзките на 
действителността и умеят да се справят набързо с тях, 
към тях се присъединяват също така повече естественото 
благородство, грация, радостно настроение, свобода и 
красота на формата. Напротив, ако това, което дава 
предпоставката, е един твърдоглав, упорит, примитивен, 
ограничен усет, превъзмогването изисква сурово наси
лие, за да отведе духа вън от сетивното и светското и да 
получи религията на спасението. Ето защо при такава 
опърничавост се появяват по-резки форми на изпълне- 
ност със сили и твърдост, белезите от раните, които 
трябва да бъдат нанесени от тази упоритост, са по-види- 
ми и трайни и красотата на формите отпада.

Но, трето, положителната страна на примирението, 
просветлението от скръбта, полученото от покаянието 
блаженство само за себе си също може да се направи съ
държание, предмет, който, разбира се, лесно отвежда по 
погрешни пътища.

Това са главните отлики на абсолютния духовен 
идеал като отлики на най-същественото съдържание на 
романтичната живопис; това е сюжетът на нейните най- 
сполучливи, най-прославени произведения, които са без
смъртни благодарение на дълбочината на своята мисъл, 
и когато се присъедини едно истинско изображение, 
съставляват най-висшето издигане на душата до нейното 
ощастливяване, най-задушевното, най-интимното, което 
художникът може изобщо да даде.

След този религиозен кръг трябва да споменем още 
за две други области.

ß. Противоположното на религиозния кръг, взето са
мо за себе си, е това, в което няма както интимност, така 
и божественост -  природата, а по-точно, по отношение
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на живописта, пейзажната природа. Ние посочихме, че 
характерът на религиозните предмети се състои в това, 
че в тях се изразява субстанциапната интимност на ду
шата, битието при себе си на любовта в абсолютното. Но 
интимността има също така още едно друго съдържание. 
Тя може да намери и в безусловно външното за нея от
звук на душата и да познае в обективността като такава 
черти, които са сродни на духовното. Наистина в своята 
непосредственост хълмовете, планините, горите, доли
ните, реките, равнините, слънчевата светлина, Луната, 
звездното небе и т.н. се възприемат само като планини, 
реки, слънчева светлина -  но, първо, тези предмети са 
интересни вече сами за себе си, доколкото в тях се проя
вява свободната жизненост на природата и предизвиква 
взаимосъгласуване със субекта като субект, който сам е 
жив; второ, особените ситуации на обективното влагат в 
душата настроения, които съответстват на настроенията 
на природата. Човекът може да се вживее в тази жиз
неност, в това загатване за душа и душевност, а по такъв 
начин да бъде интимен и в природата. Както жителите на 
Аркадия говорели за Пан, който ни пренася в мрачината 
на гората в състояние на трепет и уплаха, така различ
ните състояния на пейзажната природа в нейната мека 
веселост, в нейния благоуханен покой, в нейната про
летна свежест, в нейното зимно вцепеняване, в нейното 
сутрешно пробуждане, в нейното вечерно спокойствие и 
т.н. съответстват на определени душевни състояния. 
Спокойната дълбочина на морето, възможността за без
крайна мощ на бушуването има отношение към душата, 
както и, обратно -  бурята, бученето, приближаването, 
връхлитането, разбиването на бурно подгонените вълни 
движат душата към едно сродно звучене. Живописта има 
за свой предмет и тази интимност. Но затова не природ
ните обекти като такива в тяхната чисто външна форма и 
взаимосъчетание трябва да съставляват истинското съ
държание, така че живописта да стане чисто подража
ние; напротив, тя трябва да изтъкне и да изяви по-живо 
в изобразяваните пейзажни местности жизнеността на 
природата, която се простира над всичко и пронизва
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всичко, както и характерната симпатия на особени съ
стояния на тази жизненост с определени душевни на
строения -  едва това интимно навлизане е изпълненият с 
дух и душевно богат момент, благодарение на който 
природата може да стане съдържание на живописта не 
само като обстановка, но и самостоятелно.

γ. И, най-сетне, третият вид интимност е този, 
който намира място отчасти при съвсем незначителни 
обекти, които са изтръгнати от тяхната пейзажна жизне
ност, отчасти при сцени от човешкия живот, които могат 
да ни изглеждат не само съвсем случайни, но дори низки 
и тривиални. По друг повод (т. 1, с. 231-234 и 240-243) 
вече се опитах да оправдая художественото в такива 
предмети. По отношение на живописта ще добавя към 
досегашното разглеждане още само следните забележки.

Живописта се занимава не само с вътрешната субек
тивност, а същевременно с партикуларизирания в себе 
си вътрешен свят. Но тъкмо защото този вътрешен свят 
има за принцип особеността, той не остава при абсо
лютния предмет на религията и не взема от външното за 
свое съдържание само природната жизненост и нейния 
определен пейзажен характер, а трябва да се придвижва 
напред до всичко, в което човекът като единичен субект 
може да вложи своя интерес и да намери своето удо
влетворение. Вече в изображения от религиозния кръг 
колкото повече се издига изкуството, толкова повече то 
издига и своето съдържание в земното и присъстващото 
и му дава съвършенството на светско съществуване, така 
че благодарение на изкуството страната на сетивното 
съществуване става главното нещо, а интересът на благо
говението -  по-малозначителното. Защото и тук изкуст
вото има за задача да изработи идеалното изцяло навън, 
да му даде действителност, да направи сетивно изобра- 
зимо това, което е изчезнало за сетивата, и да пренесе 
предметите от далечната сцена на миналото в настоя
щето и ги очовечи.

И така, при нашата степен става съдържание ин
тимността в самото непосредствено присъстващо, във
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всекидневните обстоятелства, в най-обикновеното и най- 
дребното.

αα. Но ако запитаме кое дава истински художест
веното съдържание, като се има предвид, че такива 
сюжети иначе са бедни и безразлични, субстанциалното, 
което се запазва и утвърждава в тях, е жизнеността и 
веселостта на самостоятелното налично битие изобщо, 
въпреки най-голямото многообразие на своеобразната 
цел и своеобразния интерес. Човекът живее винаги в не
посредствено наличното; това, което върши той във все
ки момент, е особеност и правилната максима се състои 
в това, да изпълваме безусловно, да участваме с цялата 
си душа във всяко дело, дори в най-малкото. Тогава чо
векът става единен с такава единичност, единствено за 
която, както изглежда съществува той, тъй като е вложил 
цялата енергия на своята индивидуалност. И така, тази 
срасналост създава онази хармония на субекта с 
особеността на неговата дейност в неговите най-близки 
състояния, която също е интимност и тук съставлява 
привлекателното в самостоятелността на едно такова 
само за себе си целокупно, завършено и съвършено 
налично битие. Следователно по такъв начин интересът, 
който можем да имаме към такива изображения, се съ
държа не в предмета, а в тази душа на жизнеността, 
която вече сама за себе си, независимо от онова, в което 
се оказва жива, се отзовава на всеки непокварен усет, на 
всяка свободна душа, и е предмет на съчувствие и радост 
за тях. Ето защо не трябва да си помрачаваме насладата 
с това, че биваме призовавани да се възхищаваме на ху
дожествени произведения от този вид, като изхождаме от 
гледището на така наречената естественост и на из- 
мамващото подражание на природата. Самото това при
зоваване, което, както изглежда, ни предлагат такива 
произведения, е само измама, която не познава истинско
то гледище. Защото тогава възхищението се предписва 
само от чисто външното сравнение на едно художествено 
и едно природно произведение и се отнася само до 
съответствието на изображението с един предмет, който 
е бил налице още преди това, докато тук истинското
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съдържание и художественото в схващането и изпъл
нението е съответствието на изобразения предмет със 
самия себе си, а последният сам за себе си е одушевена 
реалност. Според принципа на измамата несъмнено 
можем да хвалим например портретите от Денер, които 
са наистина подражание на природата, но в по-голямата 
си част съвсем не докосват жизнеността като такава, 
която е важна тук, а се впускат тъкмо в това, да изоб
разяват косите, бръчките, изобщо онова, което наистина 
не е нещо абстрактно мъртво, но не е и жизнеността на 
човешката физиономия.

Ако, по-нататък, се оставим да дадем на своята 
наслада плосък характер чрез високомерната рефлексия 
на разсъдъка, която се състои в това, че смятаме такива 
сюжети за тривиални и недостойни за нашите по-висши 
мисли, също и в този случай ние не вземаме съдържание
то така, както действително ни го предлага изкуството. А 
именно тогава ние донасяме със себе си само отноше
нието, което имаме към такива предмети според нашите 
нужди, удоволствия, според останалата ни култура и 
според други цели, т.е. схващаме ги само според тяхната 
външна целесъобразност, вследствие на което сега 
нашите нужди стават живата самоцел, главното нещо, а 
жизнеността на предмета е унищожена, доколкото той 
изглежда всъщност предназначен за това, да служи само 
като средство или да остане съвсем безразличен за нас, 
тъй като не умеем да го употребяваме. Например снопът 
от слънчеви лъчи, падащи през отворената врата в стая
та, в която влизаме, местността, всред която пътуваме, 
шивачката, слугинята, които виждаме как се трудят 
усърдно, могат да бъдат нещо съвсем безразлично за нас, 
тъй като даваме ход на мисли и интереси, които лежат 
далеч от всичко това, и затова в този разговор със самите 
себе си или диалог с други не оставяме ситуацията, коя
то стои пред нас, да вземе думата в противоположност на 
нашите мисли и речи, или насочваме към нея само едно 
съвсем бегло внимание, което не излиза отвъд абстракт
ните оценки „приятно, красиво, грозно“ и т.н. Несъм
нено така се радваме и на веселостта на селския танц,
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тъй като го гледаме само повърхностно заедно с 
другите или се отдалечаваме от него и го презираме, тъй 
като сме „враг на всичко примитивно“. Нещо подобно 
става в нас при виждането на човешки физиономии, с 
които имаме досег във всекидневния живот или които ни 
срещат случайно. Тогава винаги се намесва също така 
нашата субективност и обратна дейност. Ние сме 
тласнати да кажем на този или онзи това или онова, 
трябва да сключим сделки, да вземем под внимание 
съображения, мислим си това или онова обстоятелство, 
което ние знаем за него, насочваме се в разговора към 
това, мълчим за това, за да не го наскърбим, не засягаме 
онова, тъй като той би могъл да ни изтълкува зле, с една 
дума, винаги имаме за предмет неговата история, ранг, 
съсловие, нашето държане към него или нашата работа с 
него и оставаме в едно изцяло практическо отношение 
или в състоянието на безразличие и невнимателна 
разсеяност.

Но в изобразяването на такава жива действителност 
изкуството напълно променя становището ни към нея, 
като отразява всички практически разклонения, които 
иначе ни поставят във връзка с предмета, и ни поднася 
последния съвсем теоретично толкова много, колкото 
премахва и безразличието, и насочва нашето внимание, 
което е заето другаде, изцяло към изобразяваната си
туация, за която, за да се наслаждаваме от нея, трябва да 
се съсредоточим и концентрираме в себе си. -  Особено 
скулптурата сломява още по начало чрез своя идеален 
начин на творчество практическото отношение към 
предмета, доколкото нейното произведение веднага по
казва, че не принадлежи към тази действителност. Живо
писта, напротив, от една страна, ни въвежда изцяло в 
настоящето на един по-близък до нас всекидневен свят, 
но, от друга страна, разкъсва в него всички онези нишки 
на изпитване на нужда, на привличане, на симпатия или 
антипатия, които ни привличат към такова настояще или 
ни отблъскват от него, и довежда по-близо до нас пред
метите като самоцел в тяхната своеобразна жизненост. 
Тук намира място противоположното на онова, което
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например господин фон Шлегел изказва така изцяло 
прозаично в историята на Пигмалион като връщане на 
съвършеното художествено произведение към обикнове
ния живот, към отношението на субективната склонност 
и на реалната наслада -  връщане, което е противополо
жното на отдалечаването на предметите от нашите нуж
ди, извършвано от художественото произведение, с което 
последното поставя пред нас тъкмо техния собствен 
самостоятелен живот и тяхното собствено само
стоятелно явление.

ßß. Но, както изкуството в този кръг ревиндицира на 
едно съдържание, което иначе не оставяме на свобода, 
както е то само за себе си, в своето своеобразие, само
стоятелността, от която е било лишено, така то, второ, 
умее да фиксира такива предмети, които не се срещат в 
действителността, така че да сме свикнали да ги вземаме 
под внимание сами за себе си. Колкото по-високо се из
дига природата в своите организации и в тяхното под
вижно явление, толкова повече тя заприличва на актьора, 
който служи само на момента. В това отношение вече 
възхвалих по-рано като триумф на изкуството над дей
ствителността това, че то е в състояние да фиксира и 
най-беглото. А в живописта това придаване на трайност 
на моментното засяга, от една страна, пак концентри
раната моментна жизненост в определени ситуации, а, 
от друга страна, магията на привиждането ù в нейното 
променливо моментно оцветяване. Например отряд 
конници може да се мени всеки момент в своето групи
ране, в състоянията на всеки отделен конник. Ако самите 
ние влизаме в този отряд, ние би трябвало да вършим 
съвсем по-други неща, отколкото да съсредоточаваме 
вниманието си върху жизнеността на тези изменения; 
тогава би трябвало да се качваме на конете, да слизаме от 
тях, да отваряме раницата, да ядем, да пием, да почи
ваме, да разседлаваме конете, да ги поим, да им даваме 
фураж и Т.Н.; или, ако сме зрители в обикновения 
практически живот, ние бихме го гледали със съвсем 
други интереси: ние бихме искали да знаем какво правят 
конниците, от кой край са, с казва цел са тръгнали и
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други такива. Напротив, живописецът проследява скри
шом най-мимолетните движения, най-беглите изрази на 
лицето, най-моментните прояви на цветовете в тази 
подвижност и ни ги представя само в интерес на тази 
жизненост на привиждането, която без него изчезва. 
Особено играта на привидността на цветовете, не цветът 
като такъв, а неговото светло и тъмно, изпъкването на 
предметите напред и отдръпването им назад е осно
ванието, поради което изображението изглежда естест
вено -  нещо, което обикновено забелязваме по-малко в 
художествените произведения, отколкото заслужава тази 
страна, която едва изкуството довежда до нашето 
съзнание. Освен това, в тези отношения художникът 
отнема на природата нейното предимство да навлиза в 
най-големите подробности, да бъде конкретна, определе
на, индивидуализирана, като запазва на своите предмети 
същата индивидуалност на живо явление в техните най- 
бързи проблясъци и все пак не дава непосредствени, 
строго прекопирани подробности само за възприятието, 
а дава на фантазията една определеност, в която остава 
действена същевременно всеобщността.

γγ. И така, колкото предметите, които тази степен на 
живописта избира за съдържание, са по-малозначителни 
в сравнение с религиозните материи, толкова повече 
тъкмо тук художественото творчество, начинът на 
виждане, на схващане, на обработване, вживяването на 
художника в съвсем индивидуалния обсег на неговите 
задачи, душата и живата любов към самото негово из
пълнение, съставлява главна страна на интереса и също 
принадлежи към съдържанието. Обаче това, което става 
предмет под неговите ръце, не трябва да бъде нещо, кое
то този предмет не е и не може да бъде в действителност. 
Ние смятаме, че виждаме нещо съвсем друго и ново само 
защото в действителността не вземаме под внимание 
така подробно такива ситуации и тяхното цветно явле
ние. Обратно, към тези обикновени предмети се присъе
динява, разбира се, и нещо ново: а именно тъкмо любов
та, усетът и духът, душата, от която изхожда художникът, 
когато ги избира, се нагажда към тях и по такъв начин
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вдъхва като нов живот собственото си вдъхновение в 
това, което създава.

Това са най-съществените гледища, които трябва да 
се вземат под внимание по отношение на съдържанието 
на живописта.

b. По-точни определения на сетивния материал

Втората страна, за която ще говорим след малко, се 
отнася до по-точните определения, за които трябва да се 
окаже достъпен сетивният материал, доколкото трябва 
да възприеме в себе си посоченото съдържание.

а. Първото, което става важно в това отношение, е 
линейната перспектива. Тя се появява като необходима, 
тъй като живописта има на свое разположение само 
плоскостта и вече не може да разпростира своите фигури 
една до друга върху един и същ план, както прави ба
релефът на древната скулптура, а трябва да се придвижи 
напред до един начин на изобразяване, който е принуден 
да направи привидно разстоянието на своите предмети 
по всички измерения на пространството. Защото живо
писта трябва да разгърне съдържанието, което избира, да 
го постави пред очите в разнообразното му движение и 
да приведе фигурите в многообразна връзка с външната 
пейзажна природа, с постройките, с обстановката в стаи
те и т.н. В съвсем друга степен, отколкото може изобщо 
да стори това скулптурата дори в релефа. И така, живо
писта трябва да замени с привидността за реалност 
онова, което не може да представи в това отношение в 
неговото действително разстояние по реалния начин на 
скулптурата. Първата крачка в това отношение се състои 
в това, че тя разделя единната плоскост, която има пред 
себе си, в различни, привидно лежащи далеч един от 
друг планове, и получава по този начин противополож
ностите на близкия преден и далечния заден план, които 
отново влизат във връзка чрез средния план. Тя раз
полага своите предмети в тези различни планове. И тъй 
като обектите се намаляват относително толкова повече, 
колкото по-далеч стоят от окото, и това намаляване
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следва вече в самата природа математически определими 
оптически закони, живописта, от своя страна, също 
трябва да следва тези правила, които чрез пренасянето 
на предметите върху една единствена плоскост отново 
получават специфичен вид приложение. Това е необхо
димостта от така наречената линейна или математическа 
перспектива в живописта, чиито по-точни предписания 
обаче тук няма защо да разглеждаме подробно.

ß. Но, второ, предметите не само стоят на опреде
лено разстояние един от друг, но и имат различна форма. 
Това особено разграничаване в пространството, чрез 
което всеки обект се прави видим в неговата специфична 
форма, е дело на рисунъка. Едва рисунъкът посочва как- 
то разстоянието на предметите един от друг, така и от
делната им форма. Най-важният му закон е правил
ността във формата и разстоянието, която, разбира се, 
отначало още не се отнася до духовния израз, а само до 
външното явление и затова съставлява само самата 
външна основа, но особено при органични форми и 
техните многообразни движения представлява голяма 
трудност поради скъсяванията, които настъпват в резул
тат от тях. Но, доколкото тези две страни се отнасят само 
до фигурата и нейната пространствена целокупност, те 
съставляват пластичното, скулптурното в живописта, 
което това изкуство, тъй като изразява и най-вътрешното 
преживяване чрез външния образ, може да избегне тол
кова малко, колкото в друго отношение трябва да остане 
при него. Защото същинската задача на живописта е 
оцветяването, така че в истински живописното разстоя
нието и фигурата получават своето същинско изображе
ние само чрез разликите между цветовете и се разкриват 
в тях.

у. Ето защо това, което прави живописеца живо
писец, е цветът, колоритът. Наистина ние на драго 
сърце се спираме пред рисунки и главно пред ескизи 
като пред нещо, в което има най-много гениалност, но, 
колкото и изобретателно и с каквото и богатство на фан
тазията да може да се изявяи непосредствено в скиците 
вътрешният дух, като излиза от сякаш по-прозрачната,
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по-лека обвивка на образа, все пак живописта трябва да 
се рисува с бои, ако не иска да остане абстрактна от 
сетивната страна в живата индивидуалност и партику- 
ларизация на своите предмети. Обаче с това не трябва да 
отречем значителната стойност на рисунките и особено 
на рисунките на ръце, оставени от големите майстори, 
каквито са например тези от Рафаел и Албрехт Дюрер. 
Напротив, от известна страна тъкмо рисунките на ръце 
представляват най-голям интерес, тъй като виждаме 
чудото, което се състои в това, че целият дух преминава 
непосредствено в сръчността на ръката, която сега 
нанася върху хартията с най-голяма лекота, без опитване, 
в моментно творчество всичко, което се крие в духа на 
художника. Например рисунките на Дюрер в белите 
полета на молитвеника от Мюнхенската библиотека имат 
неописуема духовност и свобода; хрумването и изпълне
нието изглеждат едно и също нещо, докато при картини 
не можем да отстраним представата, че тук съвър
шенството е било постигнато едва след многократно 
прерисуване, след постоянно напредване и подобряване.

Но въпреки това едва живописта, чрез употребата на 
цвета, довежда душевното до неговото истински живо 
явление. И все пак не всички школи в живописта са 
владеели в еднаква висота изкуството на колорита, нещо 
повече, своеобразно явление е, че почти само венециан
ците и предимно нидерландците са станали съвършени 
майстори в цвета: и едните, и другите са близо до море
то, и едните, и другите живеят в една ниска страна, про
рязана от блата, води, канали. При холандците можем да 
си обясним това така, че при своя винаги мъглив хо
ризонт те са имали пред себе си постоянната представа 
за сивия фон и тази смътност ги е карала толкова повече 
да изучават, да изтъкват цветното във всички негови въз
действия и многообразия на осветлението, рефлексите, 
светлинните отблясъци и т.н. и да намират тъкмо в него 
главната задача на своето изкуство. Сравнена с живопис
та на венецианците и холандците, останалата живопис 
на италианците, като се изключат Кореджо и някои дру
ги, изглежда по-суха, безсочна, студена и безжизнена.
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А по-точно при оцветяването могат да се изтъкнат 
като най-важни следните точки.

оса. Първо, абстрактната основа на всеки цвят, 
светлото и тъмното. Ако тази противоположност и 
нейните опосредствания се приведат в действие сами за 
себе си, без по-нататъшни разлики на цветовете, в 
резултат от това излизат наяве само противоположности
те на бялото като светлина и черното като сянка, както и 
преходите и нюансите, които интегрират рисунката, тъй 
като принадлежат на същински пластичното на фигурата 
и пораждат изпъкването, потъването, заоблянето, отда
лечаването на предметите. В това отношение тук можем 
да споменем мимоходом за изкуството да се гравира 
върху мед, което има работа само със светлото и тъмното 
като такова. В това изкуство, което трябва високо да 
ценим, когато стои на висотата си, освен с безкрайното 
усърдие и с най-грижливото трудолюбие духът е свързан 
с полезността на голямата размножаемост, която има и 
печатарското изкуство. Но, за разлика от рисунката като 
такава, то не е ограничено само върху светлината и сян
ката, а се стреми особено в днешното си развитие да 
влезе в съревнование с живописта и да изрази освен 
светлото и тъмното, което се предизвиква от осветление
то, още и онези разлики между по-голяма светлина или 
тъмнина, които стават явни чрез самия локален цвят; 
както например в гравюрата върху мед при едно и също 
осветление може да се направи видима разликата между 
руса и черна коса.

Но, както казах, в живописта светлото и тъмното 
дава само основата, макар че тази основа има най-голямо 
значение. Защото единствено тя определя изпъкването 
напред и отстъпването назад, заоблянето, изобщо съ
щинското проявяване на фигурата като сетивна фигура, 
която се нарича моделиране. В това отношение майсто
рите на колорита стигат до най-крайната противополож
ност на най-ярката светлина и най-дълбоката сянка и 
само по този начин произвеждат своите големи ефекти. 
И все пак тази противоположност им е позволена само 
доколкото не е рязка, т.е. доколкото не остава без богата
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игра на преходите и опосредстванията, които поставят 
всичко във връзка и в поток и стигат до най-фините 
нюансировки. Но ако липсват такива противоположно
сти, цялото става плоско, тъй като тъкмо само разликата 
на по-светло или по-тъмно кара определени части да 
изпъкнат напред, а други, напротив, да отстъпят назад. 
Особено при богати композиции и широки разстояния 
един от друг на предметите, които трябва да се 
изобразят, става необходимо да навлезем до най- 
дълбоката тъмнина, за да имаме широка гама за светлина 
и сянка.

А що се отнася до по-точната определеност на свет
лината и сянката, тази определеност зависи предимно от 
вида осветление, прието от художника. Тук дневната 
светлина, утринната, обедната, вечерната светлина, 
слънчевата или лунната светлина, ясното или облачното 
небе, светлината при бури, осветлението със свещи, за
творената, падащата или равномерно разпространява
щата се светлина, най-разновидните начини на освет
ляване причиняват най-многообразни разлики. При едно 
открито, богато действие, при една ясна в самата себе си 
ситуация на будното съзнание външната светлина е 
повече нещо второстепенно и художникът ще постъпи 
най-добре, като употреби обикновената дневна светлина, 
ако изискването за драматична жизненост, желаното из
тъкване на определени фигури и групи и оставянето на 
други да отстъпят назад не прави необходим един не
обикновен начин на осветляване, който е по-бла
гоприятен за такива разлики. Затова по-старите велики 
живописци малко са използвали контрастите, изобщо 
сякаш съвсем специалните ситуации на осветлението -  и 
с право, тъй като са били устремени повече към духовно
то като такова, отколкото към ефекта на сетивния начин 
на проявяване, и при преобладаващата вътрешна душев
ност и важност на съдържанието са могли да избегнат 
тази винаги повече или по-малко външна страна. На
против, при пейзажи и незначителни предмети от 
обикновения живот осветлението получава съвсем друго 
значение. Тук големите художествени, често пъти и из
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куствени, магични ефекти, са на мястото си. Например в 
пейзажа смелите контрасти на големите светлинни маси 
и силно засенчените части упражняват най-добро въз
действие, но все пак стават и чист маниер. Обратно, в 
тези кръгове упражняват такова въздействие главно свет
линните рефлекси, проблясъкът и отблясъкът, това чудно 
светлинно ехо, което създава особено жива игра на свет
ло и тъмно и изисква основно и продължително изучава
не както от художника, така и от зрителя. И при това 
самото осветление, което живописецът е схванал външно 
или вътрешно в своята концепция, може да бъде само 
бързо отминаваща пред нас и променяща се привидност. 
Но, колкото и внезапно или необикновено да е избраното 
осветление, все пак художникът дори при най-подвижно 
действие трябва да се погрижи, щото в това многообра
зие цялото да не стане неспокойно, колебливо, забър
кано, а да остане ясно и свързано.

ßß. Но в съответствие с това, което вече казах по- 
горе, живописта трябва да изразява светлото и тъмното 
не в неговата чиста абстрактност, а чрез различието на 
самия цвят. Светлината и сянката трябва да бъдат цвет
ни. Затова, второ, трябва да говорим за цвета като такъв.

Тук първата точка отново засяга преди всичко 
светлото и тъмното на цветовете един спрямо друг, 
доколкото те в своето взаимно отношение сами действат 
и се изтъкват или потискат и вредят един на друг като 
светлина и тъмнина. Например червеното и още повече 
жълтото само за себе си при еднаква интензивност е по- 
светло от синьото. Това е свързано със самата природа на 
различните цветове, която за пръв път беше разгледана 
неотдавна от Гьоте в правилна светлина. А именно глав
ното в синьото е тъмното, което се проявява като синьо 
само доколкото действа чрез една по-светла, но не 
напълно прозрачна среда. Например небето е тъмно; на 
най-високите планини то става все по-черно; гледано 
през прозрачна, обаче помрачаваща среда, каквато е ат
мосферният въздух от по-ниските равнини, то изглежда 
синьо, и толкова по-светло, колкото е по-малко прозра
чен въздухът. При жълтото, обратно, само по себе си
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светлото действа през нещо мрачно, което още оставя 
да проблесне светлото. Например димът е такова помра
чаващо средство; гледан пред нещо черно, което въздей
ства през него, той изглежда синкав, а пред нещо светло 
-  жълтеникав и червеникав. Истинското червено е 
действеният, царският, конкретният цвят, в който се 
проникват синьото и жълтото, които сами са отново 
противоположности; зеленото също може да се смята за 
такова съединяване, но не като конкретно единство, а 
като само заличена разлика, като наситена, спокойна 
неутралност. Тези цветове са най-чистите, най-простите, 
най-първоначалните основни цветове. Затова можем да 
търсим символично отношение и в начина, по който са 
ги прилагали по-старите майстори. Особено в употре
бата на синьото и червеното: синьото съответства на по- 
кроткото, на изпълненото с усет, на по-тихото, на бога
тото с чувства поглеждане навътре, доколкото има за 
принцип тъмното, което не оказва съпротива, докато 
светлото е повече съпротивяващото се, продуциращото, 
живото, веселото; червеното е мъжественото, господ
стващото, царственото; зеленото е индиферентното, 
неутралното. Според тази символика например Мария, 
където е представена като седяща на трона, като небесна 
царица, често пъти носи червена, докато, напротив, къ
дето се явява като майка, носи синя мантия.

Всички останали безкрайно многообразни цветове 
трябва да се разглеждат само като видоизменения, в 
които може да се познае някаква нюансировка на въ
просните кардинални цветове. В този смисъл например 
никой живописец няма да нарече виолетовото цвят. И 
така, всичките тези цветове сами са по-светли и по
тъмни в своето взаимоотношение, в своето въздействие 
един спрямо друг; обстоятелство, което живописецът 
трябва всъщност да вземе под внимание, за да не сбърка 
правилния тон, от който се нуждае на всяко място за 
моделирането, разстоянието на предметите. А именно 
тук се появява една съвсем своеобразна трудност. На
пример в лицето устните са червени, веждите са тъмни, 
черни, кафяви или, дори когато са руси, все пак в този
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цвят са винаги по-тъмни от устните: по същия начин 
бузите чрез своята червенина са по-светли по цвят, от- 
колкото носът при своя по-жълтеникав, по-кафеникав, 
по-зеленикав главен цвят. И така, по своя локален цвят 
тези части могат да бъдат оцветени по-светло и по- 
интензивно, отколкото им е присъщо според модели- 
ровката. В скулптурата, нещо повече, дори в рисунката 
такива части се държат в светлина и тъмнина съвсем 
само според отношението на формата и осветлението. 
Живописецът, напротив, трябва да ги възприеме в тяхно
то локално оцветяване, което нарушава това отношение. 
Същото намира място още повече при по-отдалечени 
един от друг предмети. За обикновения сетивен поглед 
разсъдъкът е този, който съди относно нещата за тяхното 
разстояние и форма и т.н. не само според привидността 
на цветовете, но и като изхожда още от съвсем други 
обстоятелства. Но в живописта е налице само цветът, 
който, доколкото е само цвят, може да вреди на онова, 
което изискват за себе си светлото и тъмното. И така, тук 
изкуството на живописеца се състои в това, да разреши 
едно такова противоречие и да съпостави цветовете така, 
че да не си вредят един на друг нито в локалната си крас
ка на моделирането, нито в останалите си отношения. 
Сахмо ако се съблюдават двете точки, действителната 
форма и действителното оцветяване на предметите могат 
да излязат наяве до съвършенство. С какво изкуство са 
рисували например холандците блясъка на атлазените 
дрехи с всичките многообразни рефлекси и степенувания 
на сянката в гънките и т.н., сиянието на среброто, 
златото, медта, на глазираните съдове, на бархета и т.н., 
а също така вече ван Ейк -  светенето на благородните ка
мъни, на златните обшивки, скъпоценности и т.н. 
Цветовете, чрез които е предизвикан например блясъкът 
на златото, сами за себе си нямат нищо металично; ако ги 
погледнем отблизо, ще видим, че това е прост жълт цвят, 
който, разгледан сам за себе си, само малко свети; цялото 
въздействие зависи, от една страна, от изтъкването на 
формата, а, от друга страна, от съседството, в което е 
приведен всеки единичен нюанс на цветовете.
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Друга страна засяга, второ, хармонията на цвето
вете.

По-горе вече отбелязах, че цветовете съставляват 
целокупност, разчленена от природата на самия предмет. 
А те трябва да се проявяват в тази пълнота; не трябва да 
липсва изцяло никой главен цвят, тъй като иначе усетът 
за целокупност забелязва отсъствието на нещо. Особено 
по-старите италианци и нидерландци удовлетворяват 
напълно по отношение на тази система на цветовете; в 
техните картини намираме синьо, жълто, червено, 
зелено. Именно такава пълнота съставлява основата на 
хармонията. Но, по-нататък, цветовете трябва да бъдат 
взаимосъчетани така, че да се осъществи както тяхната 
живописна противоположност, така и опосредстването и 
разрешението на последната, а по този начин -  спокой
ствие и примирение за окото. Отчасти начинът на взаи- 
мосъчетаване, отчасти степента на интензивност на 
всеки цвят предизвиква такава сила на противопо
ложността и такова спокойствие на опосредстването. В 
по-старата живопис особено нидерландците си служеха с 
кардиналните цветове в тяхната чистота и в техния 
прост блясък, вследствие на което изострянето на про
тивоположността затруднява хармонията, но, когато 
последната е постигната, тя действа добре на окото. Но 
тогава, въпреки тази решителност и сила на цвета, също 
и характерът на предметите, както и силата на самия 
израз, трябва да бъдат по-решителни и по-прости. В това 
се съдържа същевременно по-висшата хармония на 
оцветяването със съдържанието. Например главните 
лица трябва да имат също така най-изпъкващ цвят и да 
изглеждат в характера си, в цялото си държане и в целия 
си начин на изразяване по-величествени, отколкото 
второстепенните лица, за които подхождат само по-сме- 
сените цветове. В пейзажната живопис такива проти
воположности на чистите кардинални цветове изпъкват 
по-малко, докато, напротив, в сцени, в които лицата 
остават главното нещо и особено дрехите заемат най- 
големите части от цялата плоскост, са уместни споме
натите по-прости цветове. Тук сцената произтича от
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света на духовното, в което неорганичното, природната 
обстановка трябва да се проявява по-абстрактно, т.е. не в 
своята естествена пълнота и изолирано въздействие, и 
многообразните краски на пейзажа в тяхната богата на 
нюанси пъстрота са по-малко подходящи. Пейзажът 
изобщо не подхожда така пълно за обстановка на 
човешки сцени, както стаята и изобщо архитектонич- 
ното, защото ситуациите, които се разиграват на открито, 
общо взето обикновено не са онези действия, в които се 
изявява навън като нещо съществено целият вътрешен 
свят. А ако човекът бъде изкаран навън, в природата, тя 
трябва да получи значимост само като чиста обстановка. 
И така, както казах, при такива изображения получават 
истинското си място предимно основните цветове. Но за 
тяхната употреба е нужна смелост и сила. За тях не под
хождат сладникави, размекнати, придаващи си мило- 
видност лица; основните цветове съвсем биха поразили 
такъв мек израз, такава избледнялост на физиономиите, 
която свикнаха да смятат от Менгс насам за идеалност. В 
най-ново време предимно у нас станаха мода нищо 
неказващи, размекнати лица с престорени пози, които 
претендират да са особено грациозни или прости и ве
личествени и т.н. Тогава тази незначителност от страна 
на вътрешния духовен характер води също така до 
незначителност на цветовете и на цветния тон, така че 
всички цветове се придържат в невзрачност и са в без
силна разбитост и притъпеност и нищо не изпъква в 
истинския смисъл на думата -  разбира се, нищо друго не 
е изместено назад, но и нищо не е изтъкнато напред. 
Това е несъмнено хармония на цветовете и често пъти тя 
притежава голяма сладост и подкупваща миловидност, 
но в незначителното. В подобно отношение вече Гьоте 
казва в своите забележки към превода на работата на 
Дидро Опит върху живописта. „Съвсем не съм съгла
сен, че е по-лесно да се направи по-хармоничен слабият 
колорит, отколкото силният; но, разбира се, когато коло
ритът е силен, когато цветовете изглеждат живи, тогава и 
окото чувства хармонията и дисхармонията много по- 
живо; но ако отслабим цветовете, ако употребим в карти
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ната някои от тях светли, други смесени, трети замърсе
ни, тогава, разбира се, никой не знае дали вижда хармо
нична или дисхармонична картина; но във всеки случай 
тогава ще знаем, че тя е невъздействаща, незначителна.“

Но с хармонията на цветовете в колорита още 
съвсем не е постигнато всичко -  напротив, за да се съз
даде съвършенство, трябва да се присъединят, трето, 
още много други страни. В това отношение тук ще спо
мена още само за така наречената въздушна перспекти
ва, за цвета на живата плът (Karnation) и най-сетне за 
магията на проблясъка на цветовете.

Линейната перспектива засяга преди всичко само 
разликите по величина, които се получават от линиите на 
предметите в тяхното по-малко или по-голямо разстоя
ние от окото. Обаче това изменение и намаляване на 
фигурата на е единственото, което трябва да възпроиз
вежда живописта. Защото в действителността всичко по
лучава различно оцветяване в резултат от атмосферния 
въздух, който запълва празните пространства между 
предметите, нещо повече, дори между различните им 
части. Този тон на цветовете, който се притъпява с отда
лечаването, съставлява въздушната перспектива, докол- 
кото видоизменя предметите отчасти в начина на техните 
очертания, отчасти по отношение на тяхната привидност 
за светлина и тъмнина и на останалото им оцветяване. 
Обикновено се мисли, че онова, което стои на преден 
план най-близо до окото, е винаги най-светло, а задният 
план е по-тъмното, но в действителност не е така. 
Предният план е едновременно най-тъмното и най-свет
лото, т.е. отблизо контрастът на светлина и сянка действа 
най-силно и очертанията са най-определени; напротив, 
колкото повече се отдалечават обектите от окото, толкова 
по-безцветни, по неопределени в своята фигура става те, 
тъй като противоположността на светлина и сянка се 
загубва все повече и повече, докато цялото изобщо се за
губи в една светла сивота. Обаче различният вид освет
ление причинява в това отношение най-разнородни от
клонения. -  Особено в пейзажната живопис, а също във 
всички останали картини, които изобразяват обширни
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пространства, въздушната перспектива има изключи
телно важно значение и големи майстори на колорита са 
постигнали очарователни ефекти и в това отношение.

Но, второ, най-трудното в оцветяването, сякаш 
идеалното, връхната точка на колорита е руменината 
(Jnkarnat), тонът на цвета на човешката плът, който 
чудно обединява в себе си всички други цветове, без да 
изпъкне самостоятелно един или друг от тях. Младежка
та, здрава червенина на бузите е наистина чист кармин, 
без всяко преливане в синьото, виолетовото или жълтото, 
но самата тази червенина е само нюанс или по-скоро 
проблясък, който сякаш напира да излезе отвътре навън 
и незабележимо се губи в останалия цвят на плътта. Но 
последният е идейно взаимопроникване на всички глав
ни цветове. През прозрачната жълтенина на кожата про
блясва червенината на артериите, синевината на вените, 
и към светлото и тъмното, и към останалото многообраз
но проблясване и даване на рефлекси се присъединяват 
още сиви, кафеникави, дори зеленикави тонове, които на 
пръв поглед ни изглеждат извънредно неестествени и все 
пак могат да бъдат правилни и да произвеждат истински 
ефект. При това едно такова взаимопроникване на про- 
блясъците е съвсем без блясък, т е. то не проявява в себе 
си отблясък от нещо друго, а е одушевено и оживено 
отвътре. Особено това проблясване отвътре е най-труд
ното за изображението. То може да се сравни с езеро при 
вечерна светлина, в което виждаме образите, които 
отразява то, и същевременно ясната дълбочина и своеоб
разието на водата. Напротив, металният блясък е несъм
нено проблясващ и отбляскващ, благородните камъни са 
наистина прозрачни, бляскави, но не са прозиращо взаи
мопроникване на цветове, каквото е плътта, а същото 
важи за атлаза, за бляскавите копринени материи и т.н. 
По същия начин животинската кожа, косата или перуши
ната, вълната и т.н. имат най-различно оцветяване, но в 
определени части имат по-пряк, по-самостоятелен цвят, 
така че многообразието е повече резултат от различни 
плоскости и планове, от малки точки и линии с различно 
оцветяване, отколкото взаимопроникване, както при



Първа  г л а в а .  Ж и в о п и с т а 293

плътта. Най-много се доближават до нея още игрите на 
цветовете в прозиращи гроздове и чудните нежни, про
зрачни цветни нюанси на розата. Но и последната не 
достига привидността на вътрешното оживотворяване, 
която трябва да има цветът на плътта и чийто душевен 
полъх без блясък принадлежи към най-трудното, което 
познава живописта. Защото това вътрешно скрито, 
субективно начало на жизнеността не трябва да изглежда 
нанесено върху плоскостта, не трябва да изглежда 
материален цвят, щрихи, точки и т.н., а цяло, което само 
е живо: прозрачно дълбоко, както синевината на небето, 
което не трябва да бъде за окото оказваща съпротива 
плоскост, а плоскост, в която трябва да можем да се за
дълбочаваме. Вече Дидро (в статията си върху живо
писта, която беше преведена от Гьоте) казва в това отно
шение следното: „Който е постигнал чувтсвото за плът, 
вече е отишъл далеч, в сравнение с него останалото е ни
що. Хиляди живописци са умрели, без да са почувствали 
плътта, хиляди други ще умрат, без да я почувстват.“

Що се отнася, накратко, до материала, чрез който 
може да се произведе тази нямаща блясък жизненост на 
плътта, едва маслената боя се оказа напълно подходяща 
за тази цел. Най-малко способно да предизвика про- 
блясване на цветовете един в друг е изобразяването чрез 
мозайки, което наистина се препоръчва поради своята 
трайност, но тъй като трябва да изразява нюансите на 
цветовете чрез различно оцветени специално нарязани 
парчета стъкло или камъчета, които се поставят едно до 
друго, никога не може да предизвика текущото себе- 
преливане на едно идейно взаимопроникване на цветове. 
По-нататък отиват вече фресковата и темперната живо
пис. Но при фресковото рисуване боите, нанасяни върху 
мокър варовик, се всмукват много бързо, така че, от една 
страна, е нужна най-голяма сръчност и сигурност на чет
ката, а, от друга страна, трябва да се работи повече с 
големи щрихи една до друга, които, тъй като изсъхват 
бързо, не позволяват по-фино преливане. Нещо подобно 
се получава при рисуване с темперни бои, които на
истина могат да се доведат до голяма вътрешна яснота и
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красиво сияене, но поради бързото си изсъхване също 
така по-малко се поддават на сливане и преливане и пра
вят необходимо повече рисуването с щрихи. Маслената 
боя, напротив, не само позволява най-нежното, най-ме
кото сливане и преливане на цветовете един в друг, чрез 
което преходите стават така незабележими, че не може 
да се каже къде започва и къде престава един цвят, но и 
дава за резултат при правилно смесване и подобаващ 
начин на нанасяне сияене като на благороден камък и 
посредством разликата си от покриващите и лазурните 
бои може да произвежда в далеч по-висока степен, 
отколкото темперната живопис, взаимно проблясване на 
различните слоеве цветове.

И, най-сетне, третата точка, за която трябва още 
да споменем, се отнася до въздушността (Duftigkeit), до 
магията във въздействието на колорита. Тази чародей- 
ност на привидността на цветовете ще се появи главно 
едва там, където субстанциалността и духовността на 
предметите се е изпарила и сега духовността навлиза в 
схващането и третирането на оцветяването. Може да се 
каже изобщо, че магията се състои в това, да се третират 
всички цветове така, че да се появи благодарение на това 
една сама за себе си безобектна игра на проблясъка, 
която съставлява пределната витаеща пред нас връхна 
точка на колорита, едно взаимопроникване от оцветя
вания, едно проблясване на рефлекси, които проблясват 
в други проблясъци и стават така фини, така бегли, така 
задушевни, че започват да преминават в областта на 
музиката. От страна на моделирането тук спада май
сторството на светлосянката, в което между италианците 
били майстори вече Леонардо да Винчи и преди всичко 
Кореджо. Те стигнали до най-дълбоки сенки, които обаче 
сами остават отново пронизани от светлини и възлизат 
чрез незабележими преходи до най-ярката светлина. Бла
годарение на това се получава най-голяма заобленост, 
никъде няма твърдост или граница, навсякъде виждаме 
преминаване; светлината и сянката не действат непо
средствено само като светлина или сянка, а двете про
блясват една през друга, както една сила действа отвътре
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през нещо външно. Нещо подобно важи за третирането 
на цвета, в което били най-големи майстори пак холанд
ците. Благодарение на тази идеалност, на това взаимо- 
проникване, на това преминаване насам и натам на 
рефлекси и проблясъци на цветовете, на тази промен- 
ливост и беглост на преходите -  при яснотата, блясъка, 
дълбочината, мекото и сочно сияене на цвета -  се раз
простира над цялото една привидност на одушевяване, 
която съставлява магията на колорита и свойствено при
надлежи на духа на художника, който е този чародеец.

γγ. Това ни отвежда до последната точка, която ще 
разгледам накратко.

Ние взехме за изходна точка линейната перспектива, 
след това се придвижихме към рисунъка и разгледахме 
най-сетне цвета: първо, светлина и сянка по отношение 
на моделирането; второ, като самия цвят, и то като от
ношение на относителната светлота и тъмнота на 
цветовете един спрямо друг, както и по-нататък като 
хармония, въздушна перспектива, руменина и магия на 
цветовете. А третата страна засяга творческата субек
тивност на художника в създаването на колорита.

Обикновено се мисли, че при това създаване жи
вописта можела да процедира според съвсем определени 
правила. Обаче това е така само при линейната пер
спектива като една съвсем геометрична наука, макар че и 
тук правилото далеч не трябва да разруши истински 
живописното. Второ, вече рисунъкът може да се сведе 
изцяло до общи закони по-малко, отколкото перспек
тивата, но най-малко може да се сведе до такива закони 
колоритът. Усетът за цвят трябва да бъде качество на 
художника, своеобразен начин на виждане и концепция 
за цветни тонове, които съществуват, както и съществена 
страна на репродуктивното въображение и на измисля
нето. Поради тази субективност на цветния тон, в която 
художникът съзерцава своя свят и която остава съще
временно творческа, голямото различие на колорита не е 
чист произвол и своеволен маниер на оцветяване, което 
не съществува така in rerum natura33 -  напротив, това 
различие произтича от природата на самия предмет. Така
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например Гьоте разказва в Поезия и истина следния 
пример, с който бихме могли да си послужим и тук. 
„Когато (след едно посещение на Дрезденската галерия) 
отново влязох при моя обущар“ -  по прищявка Гьоте се 
бил настанил на квартира при един обущар, -  „за да 
обядвам, аз почти не повярвах на очите си, защото ми се 
стори, че виждам пред себе си картина на Остаде, така 
съвършена, че би трябвало само да се окачи в галерията. 
Тук аз видях в действителността положението на пред
метите, светлината, сянката, кафеникавия тен на цялото, 
всичко, на което се възхищаваме в споменатите картини. 
Аз за пръв път забелязах в себе си в така висока степен 
дарбата, която после упражнявах с повече съзнание, а 
именно да виждам природата с очите на този или онзи 
художник, на чиито произведения току-що съм посветил 
особено внимание. Тази способност ми достави много 
наслада, но и увеличи желанието ми да се увличам от 
време на време в упражняването на един талант, с който 
природата изглежда беше отказала да ме дари.“ От една 
страна, това различие на колорита се проявява особено 
при изобразяване на човешката плът, дори независимо от 
всички външно действащи видоизменения на осветле
нието, възрастта, пола, ситуацията, националността, 
страстта и т.н. От друга страна, тъкмо изобразяването на 
всекидневния живот на открито или във вътрешността на 
къщи, кръчми, църкви и т.н., както и пейзажната при
рода, нейното богатство от предмети и цветове повече 
или по-малко насочва всеки живописец към собствения 
му опит да схване, да предаде и си измисли според свое
то светосъзерцание, опит и въображение тази много
образна игра на проблясъци, която се появява тук.

с. Художествената концепция,  
композицията и характеристиката

Досега говорихме относно особените гледища, 
които трябва да се наложат в живописта, първо, за съдър
жанието, второ, за сетивния материал, в който може да 
се вложи това съдържание. Трето, в заключение ни оста
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ва още само да установим начина, по който художникът 
трябва да схваща живописно и да разработва своето съ
държание в съответствие с този определен сетивен 
елемент. Ние можем да разчленим по следния начин 
широкия материал, който и тук отново се предлага на 
нашето разглеждане.

Първо, трябва да проследим по-общите разлики във 
вида концепция поотделно и в тяхното движение напред 
към все по-богата жизненост.

Второ, следва да се занимаем с по-определените 
страни, които в рамките на тези видове схващане засягат 
по-отблизо същински живописната композиция, худо
жествените мотиви на избраната ситуация и на групи
рането.

Трето, необходимо е да хвърлим поглед върху вида 
характеристика, който произтича от различието както 
на предметите, така и на концепцията.

а. Що се отнася, първо, до най-общите начини на 
живописно схващане, те намират произхода си отчасти в 
самото съдържание, което трябва да се изобрази, отчасти 
в хода на разгръщането на изкуството, което не изкарва 
наяве веднага, още от самото начало, цялото богатство, 
което се съдържа в един предмет, а стига до пълна жиз
неност едва след многообразни степени и преходи.

оса. Първото становище, на което може да застане 
живописта в това отношение, още показва произхода ù 
от скулптурата и архитектурата, тъй като в общия харак
тер на целия си вид концепция тя още се присъединява 
към тези изкуства. Това ще може да бъде така най-много 
тогава, когато художникът се ограничи върху отделни 
фигури, които той представя не в живата определеност 
на една многообразна в себе си ситуация, а в простото 
самостоятелно почиване върху себе си. От различните 
кръгове съдържание, което окачествих като съответ
стващо на живописта, за тази цел са подходящи особено 
религиозни предмети -  Христос, отделни апостоли и 
светии. Защото такива фигури трябва да бъдат способни 
да имат достатъчно значение сами за себе си, в своята 
единичност, да бъдат целокупност и да съставляват в
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съзнанието един субстанциален предмет на почитане и 
любов. По този начин намираме предимно в по-старото 
изкуство Христос или светиите, изобразени изолирано, 
без по-определена ситуация и природна обстановка. Ако 
се присъединява обстановка, тя се състои главно в ар- 
хитектонични украшения, особено готически, както това 
често се среща например при по-старите нидерландци и 
горнонемци. В тази отнесеност към архитектурата, 
между чиито стълбове и арки често се поставят една до 
друга и много такива фигури, например на дванадесетте 
апостоли, живописта още не стига до жизнеността на по- 
късното изкуство, а и самите образи още запазват от
части повече вцепенения, статуен характер на скулпту
рата, а отчасти остават изобщо в един статуен тип, както 
го носи в себе си например византийската живопис. 
Тогава за такива отделни фигури без всякаква обста
новка или при чисто архитектонично обкръжение под
хожда също така по-строга простота на цвета и по-ярка 
решителност на последния. Затова най-старите живо
писци са запазили вместо богатата природна обстановка 
едноцветния златен фон, на който сега цветовете на дре
хите трябва да направят face34 и затова са по-решителни, 
по-ярки, отколкото ги намираме в епохите на най-изящно 
развитие на живописта, както и изобщо варварите и без 
друго харесват прости, живи цветове -  червено, синьо и 
т.н.

А към този първи вид схващане принадлежат в по- 
голямата си част и чудодейните портрети. Доколкото са 
нещо изумително, човекът има към тях само отношение 
на изумление, което оставя безразлична страната на 
изкуството, така че те не се доближават дружелюбно до 
съзнанието чрез човешко оживотворяване и човешка 
красота и религиозно най-много почитаните, ако бъдат 
художествено разгледани, са тъкмо най-лошите от 
всички.

Но ако такива единични фигури поради цялата си 
личност не могат да бъдат предмет на почитане или ин
терес като една сама за себе си готова целокупност, едно 
такова изображение, осъществено все още по принципа
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на скулптурното схващане, няма смисъл. Така например 
за познайниците потретите са интересни заради лицето и 
цялата му индивидуалност; но ако лицата са забравени 
или неизвестни, чрез тяхното изобразяване в едно 
действие или в една ситуация, която показва определен 
характер, се съживява едно съвсем по-друго съчувствие, 
отколкото това, което можем да получим за такъв съвсем 
прост вид концепция. Големите портрети, когато стоят 
пред нас в пълна жизненост чрез всички средства на из
куството, имат вече в самото това пълнокръвие на налич
ното битие този стремеж да изпъкнат напред, да пре
крачат извън рамката си. Например при портретите на 
ван Дайк, особено когато положението на фигурата не е 
съвсем en face35, а е малко обърнато настрана, рамката 
ми изглеждаше като вратите на света, през които човекът 
влиза в него. Ето защо, ако индивидите не са вече нещо 
завършено и готово в самото себе си, както светиите, 
ангелите и т.н., и ако могат да станат интересни само 
чрез определеността на една ситуация, чрез едно отдел
но състояние, чрез едно особено действие, неподходящо 
е да се изобразяват като самостоятелни фигури. Така 
например последната работа на Кюгелтен в Дрезден бяха 
четири глави, изображения до кръста; Христос, Йоан 
Кръстител, Йоан Евангелист и блудният син. Що се от
нася до Христос и Йоан Евангелист, когато ги видях, аз 
намерих схващането за съвсем целесъобразно. Но Йоан 
Кръстител и особено блудният син съвсем нямат за мене 
тази самостоятелност, че да поискам да ги гледам по 
този начин като изображения до кръста. Напротив, тук е 
необходимо тези фигури да се приведат в дейност и 
действие или най-малкото да се поставят в ситуации, 
чрез които те в жива връзка с външната си обстановка 
биха могли да получат характерната индивидуалност на 
едно завършено в себе си цяло. Кюгелгеновата глава на 
блудния син наистина изразява много красиво скръбта, 
дълбокото разкаяние и съкрушение, но че това трябвало 
да е тъкмо разкаянието на блудния син, е загатнато само 
чрез едно съвсем малко стадо свине в задния план. 
Вместо това символично посочване би трябвало да го
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видим всред стадото или в някоя друга сцена от живота 
му. Защото блудният син няма по-нататъшна завършена, 
обща личност, и ако не трябва да стане чиста алегория, 
той съществува за нас само в известната ни поредица от 
ситуации, в които го описва разказът. Той е трябвало да 
бъде представен пред нас в конкретната действителност, 
както напуска бащиния си дом или в неговата мизерия, в 
неговото разкаяние, в неговото връщане. Но така, както е 
в картината, въпросните свине не са много по-добри, 
отколкото етикет, върху който е написано името.

ßß. Изобщо живописта, тъй като трябва да взема за 
свое съдържание пълната особеност на субективната ин
тимност, може да остане още по-малко, отколкото скулп
турата, при безситуационното почиване в себе си и при 
чисто субстанциалното схващане на един характер -  на
против, тя трябва да се откаже от тази самостоятелност 
и да се стреми да изобразява своето съдържание в опре
делена ситуация, в определено многообразие, в опреде
лена различеност на характера и образите в отношението 
им един към друг и към тяхната външна обстановка. Това 
изоставане на чисто традиционните статуйни типове, на 
архитектоничното разполагане и затваряне на фигурите 
и на скулптурния вид концепция, това търсене на жив 
човешки израз, на характерна индивидуалност, това 
влагане на всяко съдържание в субективната особеност и 
нейната пъстра външност съставлява прогреса на жи
вописта, който за пръв път я довежда до своеобразното 
за нея становище. Ето защо не само е позволено на 
живописта повече, отколкото на останалите изобрази
телни изкуства, но дори трябва да се изисква от нея да се 
придвижва до драматична жизненост, така че гру
пирането на нейните фигури да показва дейността в една 
определена ситуация.

γγ. Тогава с това въвеждане в съвършената жиз
неност на наличното битие и в драматичното движение 
на състоянията и характерите се свързва, трето, все по- 
голямото значение, което се отдава при концепцията и 
разработката на индивидуалността и на пълнокръвния 
живот на проявлението на цветовете на всички предмети,
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доколкото в живописта последната връхна точка на 
жизнеността е изразима само чрез цвят. Но тази магия на 
привидността може да се наложи най-сетне и така преоб
ладаващо, че отвъд нея съдържанието на изображението 
става безразлично и по този начин живописта в чистия 
полъх и чар на своите цветни тонове и в тяхното проти
вопоставяне, и в тяхната хармония, която проблясва и 
играе от един тон в друг, започва да се насочва към му
зиката точно така, както в по-нататъшното развитие на 
релефа скулптурата започва да се доближава до живо
писта.

ß. А следващото, към което трябва да преминем 
сега, се отнася до особените определения, които трябва 
да следва в своите създавания живописният начин на 
композиция като изображение на една определена ситуа
ция и нейните по-точни мотиви чрез взаимосъчетаване и 
групиране на различни образи или природни предмети 
във вид на едно затворено в себе си цяло.

αα. Главното изискване, което можем да поставим 
на първо място, е сполучливият избор на едно подхо
дяща за живописта ситуация.

Способността на живописеца да измисля има своето 
неизмеримо поле особено тук: като се започне от най- 
простата ситуация на един незначителен предмет, на 
букет цветя или на бутилка вино с чаши, хляб, отделни 
плодове около нея, и се стигне до богатите композиции 
на големи обществени събития, правителствени и дър
жавни действия, коронационни празненства, битки, та 
чак до страшния съд, където се събират заедно бог отец, 
Христос, апостолите, небесното божие войнство и 
цялото човечество, небе, земя и преизподня.

Що се отнася до подробностите, в това отношение 
същински живописното трябва да бъде по-определено 
разграничено, от една страна, от скулптурното, а, от 
друга страна, от поетичното, както само за поетическо
то изкуство е възможно да го изразява съвършено.

Както вече видяхме по-горе, същественото различие 
на живописната от скулптурната ситуация се състои в 
това, че скулптурата е призвана да изобразява главно
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самостоятелно почиващото в себе си, безконфликтното 
в безобидни състояния, в които определеността не 
съставлява преобладаващото, и едва предимно в релефа 
започва да се придвижва към групирането, епичното 
разпростиране на образите, към изобразяването на по- 
подвижни действия, в основата на които лежи една ко
лизия, докато живописта, напротив, започва да решава 
същинската си задача едва когато излезе вън от нямащата 
отношения самостоятелност на своите фигури и от 
липсата на определеност на ситуацията, за да може в 
живото движение на човешките състояния, страсти, 
конфликти, действия, да встъпи в постоянно отношение 
към външната обстановка и дори при схващането на 
пейзажната природа да затвърди същата определеност на 
една особена ситуация и нейната най-жива индиви
дуалност. Ето защо още в началото веднага изтъкнахме 
това изискване за живописта, че тя не трябва да изоб
разява характерите, душата, вътрешното така, както този 
вътрешен свят може да бъде непосредствено познат във 
външния му облик, а така, както той развива и изявява 
чрез действия това, което е той.

Главно последната точка е тази, която привежда 
живописта в по-близко отношение към поезията. В това 
отношение между двете изкуства всяко едно от тях от
части има предимство пред другото, а отчасти се намира 
в по-неизгодно положение. Живописта не може да даде 
развитието на една ситуация, събитие, действие в по
следователност от изменения, както правят поезията 
или музиката, а може да поиска да избере само един 
момент. Оттук следва съвсем простата рефлексия, че 
чрез този един момент трябва да бъде изобразено цялото 
на ситуацията или действието, процъфтяването на тази 
ситуация или на това действие, и затова трябва да се 
потърси този момент, в който предходното и следващото 
е съсредоточено в една точка. Например при една битка 
това би бил моментът на победата: още се вижда сраже
нието, но същевременно се знае решението. Ето защо 
живописецът може да възприеме остатък от миналото, 
което в своето отдръпване и изчезване още се утвържда
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ва в настоящето, и същевременно да загатне бъдещето, 
което трябва да произтича като непосредствена последи
ца от една определена ситуация. Тук обаче не мога да се 
впусна в по-подробно разглеждане на този въпрос.

Но, въпреки това неизгодно положение в сравнение 
с поета, живописецът има това предимство, че тъй като 
довежда сетивно пред нагледа определена сцена в 
светлината на нейната действителна реалност, той 
може да я нарисува с най-голямо съвършенство в 
подробностите, „Ut pictura poesis erit“36 е наистина 
любима сентенция, която се е изказвала не веднъж 
особено в теорията и се е вземала точно и прилагала от 
описателното поетическо изкуство в неговите описания 
на годишните времена и времената на деня, на цветя, 
пейзажи. Но описанието на такива предмети и ситуации 
с думи е, от една страна, много сухо и скучно, и все пак, 
когато иска да навлезе в подробностите, то никога не 
може да бъде изчерпано; от друга страна, то остава 
забъркано, тъй като трябва да даде като последова
телност на представата, протичаща във времето, това, 
което в живописта застава пред нагледа изведнъж, така 
че винаги забравяме предходното и го имаме вън от 
представата, докато все пак то трябва да бъде всъщност 
свързано с другото, което следва, тъй като си взаимо- 
принадлежат в пространството и имат стойност само в 
тази свързаност и едновременност. Напротив, в тези 
едновременни подробности тъкмо живописецът може да 
замени това, което му липсва по отношение на непре
къснатата последователност на това, което е отминало, и 
това, което следва. Но в друго отношение живописта 
отново стои по-назад от поезията и музиката: а именно 
по отношение на лиричното. Поетическото изкуство 
може да развива чувства и представи не само като 
чувства и представи изобщо, но и като тяхно редуване, 
движение напред, повишаване. Това е така -  с оглед на 
концентрираната, вътрешна душевност -  още повече в 
музиката, която има за задача да изрази движението на 
душата вътре в себе си. Но живописта не притежава за 
тази цел нищо освен израза на лицето и на положението
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на тялото и когато се впусне изключително в същински 
лиричното, тя не оценява правилно своите средства. 
Защото, колкото и да изразява тя вътрешната страст и 
чувство в играта на израженията и в движенията на 
тялото, все пак този израз не трябва да засяга непо
средствено чувството като такова, а чувството е едно 
определено външно проявление, събитие, действие. Ето 
защо това, че живописта изобразява във външното, няма 
абстрактния смисъл, че онагледява вътрешното чрез фи
зиономията и образа; напротив, тъкмо външността, в 
чиято форма тя изразява вътрешното, е индивидуалната 
ситуация на едно действие, страстта в определено дея
ние, чрез която чувството за пръв път получава своето 
обяснение и познаваемост. Ето защо, ако видим поетич
ното на живописта в това, че трябва да изразява вътреш
ното чувство непосредствено, без по-близък мотив и 
действие, в чертите на лицето и в положението на тя
лото, това означава само да я върнем обратно в една аб- 
страктност, тъкмо от която тя трябва да се изтръгне, и да 
искаме от нея да овладее своеобразието на поезията, 
чрез което тя, ако се осмели да извърши такъв опит, би 
изпаднала само в сухота или пошлост.

Тук аз изтъквам тази точка, тъй като на минало
годишната художествена изложба в Берлин (1828 г.) бяха 
много възхвалени множество картини от така наречената 
дюселдорфска школа, чиито майстори, макар и с много 
разбиране и техническо умение, са поели тази насоче
ност към чистата вътрешна душевност, към онова, което 
е изобразимо изключително само от страна на поезията. 
Съдържанието беше заимствано в повечето случаи от 
стихотворения на Гьоте или от Шекспир, Ариосто и Тасо 
и съставляваше главно вътрешното чувство на любовта. 
Най-превъзходните картини изобразяваха обикновено по 
една любовна двойка, например Ромео и Жулиета, Ри- 
налдо и Армида, без по-точна ситуация, така че въпрос
ните двойки не вършат и не изразяват нищо друго освен 
това, че са влюбени един в друг, следователно имат 
склонност един към друг и се гледат истински влюбено 
един друг, поглеждат истински влюбено един в друг.
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Тогава, естествено главният израз ще трябва да се кон
центрира в устата и очите и особено Риналдо със своите 
дълги крака е заел поза, при която, както са се про
точили, сам той не знае всъщност къде да ги дене. Затова 
и те се простират без никакво значение. Както видяхме, 
скулптурата се освобождава от очите и от душевния 
поглед, докато живописта, напротив, избира този богат 
момент на израза, но тя не трябва да се концентрира вър
ху тази точка, не трябва да иска да прави без всякакви 
мотиви главна цел на израза огъня или плаващата измо- 
реност и замечтаност на очите или сладникавата привле
кателност на устата. От подобен вид беше и Рибарят от 
Хюбнер, сюжетът на който беше взет от известното сти
хотворение на Гьоте, което описва неопределения коп
неж към спокойствието, хладината и чистотата на водата 
с така чудна дълбочина и грациозност на чувството. 
Момчето рибар, което там бива увлечено голо във вода
та, подобно на мъжките фигури в останалите картини, 
също има много прозаично лице, за което, ако физионо
мията му би била спокойна, не бихме смятали, че би 
могло да бъде способно на дълбоки, красиви чувства. 
Изобщо за всичките тези мъжки и женски образи не мо
же да се каже, че притежават здрава красота; напротив, 
те не показват нищо освен нервна възбуденост, мечтател- 
ност и болезненост на любовта и на чувството изобщо, 
което не виждаме възпроизведено, а от което по-скоро 
искаме на драго сърце да останем недокоснати както в 
живота, така и в изкуството. Към същата категория при
надлежи и начинът, по който Шадов, майсторът на тази 
школа, е изобразил Гьотевата Миньон. Характерът на 
Миньон е безусловно поетичен. Това, което я прави ин
тересна, е нейното минало, суровият характер на външ
ната и вътрешната ù съдба, стълкновението на италиан
ската, горещо развълнувана в себе си страст в една душа, 
която в тази страст не се изяснява пред себе си, на която 
липсва всяка цел и всяко решение и която сега, тъй като 
е една тайна в самата себе си, с умишлена тайнственост 
не умее да си помогне: това насочено в себе си, съвсем 
пречупено изявяване на себе си, което позволява да се
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забележи само в единични, несвързани изблици онова, 
което става в Миньон, съставлява заострения интерес, 
който тя трябва да буди в нас. И така, едно такова пълно 
взаимосъчетание несъмнено може да стои пред нашата 
фантазия, но живописта не може, какго е поискал Ша- 
дов, да го изобрази така, без определеност на ситуацията 
и действието, просто чрез фигурата и физиономията на 
Миньон. Затова можем да кажем изобщо, че споменатите 
картини са замислени без фантазия за ситуациите, 
мотивите и израза. Защото за истинските художествени 
изображения на живописта е необходимо целият предмет 
да бъде проникнат с фантазия и онагледен в образи, 
които се изявяват, които потвърждават своя вътрешен 
свят чрез последователност на чувството, чрез действие, 
което е така характерно за чувството, че сега всяко нещо 
в художественото произведение изглежда напълно из
ползвано от фантазията за изразяването на избраното 
съдържание. Особено по-старите италиански живописци 
наистина също изобразявали любовни сцени, както тези 
модерни художници, и отчасти вземали сюжетите си от 
поетически произведения, но те умеели да оформят тези 
сюжети с фантазия и здрава веселост. Амур и Психея, 
Амур с Венера, открадването на Прозерпина от Плутон, 
отвличането на сабинянките, Херкулес с хурката при 
Омфала, която е хвърлила около себе си лъвската кожа: 
това са все предмети, които по-старите майстори изобра
зявали в живи, определени ситуации, в сцени с мотиви, а 
не само като просто, невключено в никакво действие 
чувство без фантазия. Те заимствали любовни сцени съ
що и от Стария завет. Така например в Дрезден има 
една картина от Джорджоне; Яков, който е дошъл от
далеч, поздравява Рахил, стиска ù ръката и я целува; по- 
нататък виждаме двама ратаи, които вадят вода от 
кладенеца за многобройното си стадо, пръснато на паша 
в долината. Друга картина изобразява Исак и Ребека; 
Ребека дава на ратаите на Авраам да пият, чрез което 
бива позната от тях. Там виждаме и сцени, заимствани от 
Ариосто, например Медор, който пише името на Андже- 
лика върху оградата на един извор.
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Ако в по-ново време се говори толкова много за 
поезията в живописта, както казах, това не трябва да 
означава нищо друго, освен че искаме да схванем един 
предмет с фантазия, да оставим чувствата да се екс- 
плицират чрез действие, а не да фиксираме абстрактното 
чувство и да го изразим като такова. Дори поезията, 
която все пак може да изразява чувството в неговата въ
трешна душевност, се разпростира в представи, нагледи 
и разсъждения; ако например при изразяването на лю
бовта тя поиска да остане само при това, да каже: „Оби
чам те“, и да повтаря винаги само „Обичам те“, това 
наистина би могло да бъде приятно за господата, които 
говориха много за поезия на поезията, но то би било най- 
абстрактна проза. Защото по отношение на чувството 
изкуството се състои изобщо в неговото схващане и в 
изпитването на наслада от него чрез фантазията, която в 
поезията прояснява страстта, като я довежда до пред
стави, и ни удовлетворява в тяхното изявяване, било то 
лирично или в епични събития и драматични действия. 
Но в живописта устата, очите и положението на тялото 
не са достатъчни за вътрешното като такова -  напротив, 
при нея трябва да има една целокупна конкретна обек
тивност, която може да се смята за съществуване на 
вътрешното.

Следователно главното нещо при една картина се 
състои в това, да изобразява определена ситуация, сцена
та на едно действие. Първият закон тук е разбираемост- 
та. В това отношение религиозните предмети имат голя
мото предимство, че са общоизвестни. Поздравът на 
ангела, поклонението на овчарите или на тримата царе, 
почивката през време на бягството в Египет, разпятието, 
полагането в гроба, възкресението, а също така леген
дите за светиите не са били нещо чуждо на публиката, за 
която се е рисувала една картина, макар че сега исто
риите на мъчениците не са ни така близки. Например за 
една църква се е изобразявала в повечето случаи само 
историята на патрона или на светията, който се смятал за 
закрилник на града, и т.н. Затова самите живописци не 
винаги са се придържали към такива предмети по соб
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ствен избор -  напротив, нуждата ги е изисквала за ол
тари, капели, манастири и т.н., така че сега вече самото 
място, на което е поставено изображението, допринася 
за неговата разбираемост. Това е отчасти необходимо, за- 
щото на живописта ù липсват езикът, думите и имената, 
с които може да си помогне поезията освен с многооб
разните си други средства за обозначаване. Така напри
мер в кралския дворец, в залата на ратхауза, в парла
мента ще имат своето място сцени на велики събития, 
важни моменти от историята на тази държава, на този 
град, на този ратхауз, и ще бъдат напълно известни на 
това място, за което е предназначена картината. На
пример няма да бъде лесно да се избере за един тукашен 
кралски дворец предмет от историята на Англия или 
Китай или от живота на цар Митридат. По-друго е в кар
тинните галерии, където окачваме заедно всички добри 
художествени произведения, които можем изобщо да 
притежаваме и да закупим, поради което картината, раз
бира се, загубва своята индивидуална взаимнопринад- 
лежност с една определена обстановка, както и своята 
разбираемост чрез мястото. Същото е и в частните сало
ни; частното лице взема това, което може да си достави, 
или събира в духа на една галерия и си има своите най- 
различни предпочитания и прищевки.

И така, по отношение на разбираемостта така на
речените алегорични изображения, които по едно време 
бяха много излезли на сцената, стоят далеч по-назад от 
историческите сюжети, освен това, тъй като в повечето 
случаи трябва да им липсва вътрешната жизненост и 
партикуларност на образите, те стават неопределени, 
безчувствени и студени. Напротив, пейзажните природ
ни сцени и ситуациите на всекидневната човешка дей
ствителност са също така ясни в това, което трябва да оз
начават, както предоставят с оглед на индивидуалността, 
драматичното многообразие, движението и пълнотата на 
наличното битие извънредно благоприятно поле на 
действие за измислянето и разработката.

ßß. Но, за да стане познаваема определената ситуа
ция, доколкото задачата на живописеца може да бъде
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тази, да я направи разбираема, за тази цел не е достатъч
на чисто външната обстановка на излагането ù и общата 
запознатост с предмета, защото това са изобщо само 
външни отношения, които по-малко засягат художест
веното произведение като такова. Напротив, главната 
точка, за която всъщност става въпрос, се състои в това, 
художникът да има достатъчно усет и дух, за да изтъкне 
и изобрази остроумно различните мотиви, които съдър
жа определената ситуация. Всяко действие, в което въ
трешното излиза навън в обективността, има непосред
ствени изяви, сетивни последици и отношения, които, 
доколкото са в действителност въздействия на вътреш
ното, издават и отразяват чувството и затова, могат да се 
използват за мотиви както на придаването на разбирае
мост, така и на индивидуализирането. Например извест
ният, много пъти обсъждан упрек, който се е отправял 
против картината на Рафаел Преображение, е този, че тя 
се разпада на две съвсем несвързани действия, което, 
външно погледнато, действително е така: горе, на хълма, 
виждаме преображението, а долу сцената с обладания от 
зли духове. Но, духовно погледнато, не липсва най- 
висша връзка. Защото, от една страна, сетивното преоб
ражение на Христос е тъкмо действителното му издигане 
над земята и отдалечаването му от учениците, което 
затова трябва да стане видимо и като самото разделяне и 
отдалечаване; от друга страна, тук величието на Христос 
е най-много прояснено в един действителен единичен 
случай чрез това, че учениците не могат да излекуват 
обладания от зли духове без помощта на учителя. Следо
вателно тук това раздвоено действие е напълно мотиви
рано и връзката е възстановена външно и вътрешно чрез 
това, че един от учениците сочи изрично към Христос, 
към отдалечилия се, и с това загатва истинското пред
определение на божия син да бъде същевременно на 
земята, за да се потвърди истинността на думите: „Ко- 
гато двама се съберат в мое име, аз съм между тях“. -  За 
да приведа още един друг пример, ще каже, че веднъж 
Гьоте бе поставил като премийна задача изобразяването 
на Ахил в женски дрехи при пристигането на Улис. И
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така, в една рисунка Ахил поглежда към шлема на въо
ръжения герой, сърцето му пламва при тази гледка и в 
резултат от това вътрешно вълнение той разкъсва бисер
ната огърлица, която носи на врата си; едно момче съ
бира бисерите и ги взема от земята. Това са сполучливи 
мотиви.

По-нататък художникът трябва да изпълва по-голе- 
ми или по-малки пространства, той се нуждае от пейзажа 
като заден план, от осветление, архитектонични обста
новки, странични фигури, всякакви предмети и т.н. И 
така, доколкото е възможно, той трябва да използва це
лия този сетивен запас за изобразяването на мотиви, 
които се съдържат в ситуацията, и по такъв начин да 
умее да приведе самото външно в такова отношение към 
тях, че то вече не остава незначително само за себе си. 
Например двама монарси или патриарси си протягат 
ръце: ако това трябва да бъде знак за мир, сключване на 
съюз, воините, оръжията и други такива, приготовления 
за жертвоприношението по случай полагането на клет
вата ще съставляват подходящата обстановка; напротив, 
ако същите лица се срещнат, ако случайно се съберат 
заедно при някое пътешествие и си протегнат ръце за 
поздрав и довиждане, ще бъдат нужни съвсем други 
мотиви. Да се измислят такива мотиви по начин, щото да 
се получи в резултат значителност за това, което се 
извършва, и индивидуализиране на цялото изображение 
-  ето към кое предимно трябва да се насочи духовният 
усет на живописеца в това отношение. Но при това мно
зина художници са стигнали и до символични отношения 
между обстановката и действието. Например при покло
нението на светите трима царе често пъти виждаме как 
Христос лежи в яслата под един рухнал покрив, заоби
колен от стари, срутени стени на една антична сграда, а 
в дълбочината -  започната катедрала. Тези разнебитени 
каменни зидове и възлизащата катедрала имат отноше
ние към гибелта на езичеството, предизвикана от хри
стиянската църква. А също така, особено в картини от 
школата на Ейк, при поздрава на ангела до Мария често
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пъти стоят цъфтящи лилии без прашници и загатват по 
този начин непорочността на божията майка.

γγ. Но тъй като, трето, по силата на принципа на 
вътрешното и външното многообразие, в което живопис
та трябва да разработи определеността на ситуациите, 
случките, конфликтите и действията, тя трябва да дойде 
до многообразни разлики и противоположности на свои
те предмети, били те природни обекти или човешки 
фигури, и същевременно получава задачата да разчлени 
това разновидно „вън едно от друго“ (Auseinander) и да 
го обедини до една хармонична в себе си целокупност, 
поради това става необходимо като едно от най-важните 
изисквания художественото положение и групиране на 
образите. Обаче, въпреки голямото множество отделни 
определения и правила, които трябва да се приложат тук, 
най-общото, което може да се каже за тях, може да оста
не само от съвсем формално естество, и аз ще посоча на
кратко само някои главни точки.

Първият възможен начин на подреждане ще остане 
съвсем архитектоничен, еднообразно подреждане на 
фигури една до друга или правилно противопоставяне и 
симетрично взаимосъчетаване както на самите фигури, 
така и на тяхното поведение и на техните движения. 
Тогава тук обичат много особено пирамидалната форма 
на групата. Например при разпятието пирамидата се пра
ви сякаш от само себе си, тъй като Христос виси горе на 
кръста, а отстрани стоят учениците, Мария или светни. 
Също и при изображения на Мадоната, в които Мария 
седи с детето върху издигнат трон и има от двете си стра
ни под себе си апостоли, мъченици и т.н. като почита
тели, имаме същия случай. Дори в Сикстинската Ма
дона този вид групиране още е запазен като доминиращ. 
Изобщо той е успокоителен за очите, тъй като пира
мидата чрез своя връх обединява заедно иначе раз
пръснатото „едно до друго“ и дава външно единство на 
групата.

В рамките на такова изобщо още по-абстрактно си
метрично подреждане, след това, в особеното и единич
ното, може да намери място голяма жизненост и инди
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видуалност на положението, на израза и на движението. 
Тъй като живописецът използва вкупом средствата, кои
то се съдържат в неговото изкуство, той има много пла
нове, чрез които е в състояние да изтъкне по-отблизо 
главните фигури в сравнение с останалите, а освен това 
има на разположение за същата цел още осветлението и 
оцветяването. Оттук се разбира от само себе си как той 
ще постави своята група в това отношение; несъмнено 
той няма да постави главните фигури настрана, а второ
степенни неща на места, които привличат върху себе си 
най-голямо внимание; по същия начин той ще хвърли 
най-ярка светлина върху предметите, които съставляват 
главното съдържание, и няма да остави в сянка тях, а да 
представи в най-ясна светлина второстепенни фигури с 
помощта на най-значителните цветове.

При едно не така симетрично и затова по-живо гру
пиране художникът трябва да се пази особено от това, да 
не наблъсква фигурите една до друга и, както виждаме 
в някои картини, да ги забърква, така че тепърва да 
трябва да търсим и съчетаваме членовете и да полагаме 
усилие, за да различим кои крака принадлежат към тази 
глава или как да разпределим различните ръце, длани, 
краища на дрехи, оръжия и т.н. Напротив, най-доброто 
при по-големи композиции ще бъде наистина да се 
разчлени цялото в ясно обозрими части, но последните 
да не се изолират напълно една от друга и да не се 
разпръскват; особено при сцени и ситуации, които по 
своята природа вече сами за себе си са едно разпръснато 
безредие, както например събирането на манна в 
пустинята, панаири и много други такива.

Тук ще се огранича засега върху тези формални ука
зания.

γ. И така, след като говорихме, първо, за общите 
видове живописно схващане, второ, за композицията по 
отношение на избора на ситуации, намирането на мотиви 
и групирането, трето, трябва да прибавя още нещо вър
ху начина на характеризиране, по който се различава 
живописта от скулптурата и от нейната идеална пла
стика.
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сса. При по-раншни поводи вече казах, че в живо
писта трябва да се остави на свобода вътрешната и 
външната особеност на субективността, която поради 
това няма защо да бъде възприетата в самото идеално 
красота на индивидуалността, а може да се придвижи до 
онази партикуларност, чрез която за пръв път излиза 
наяве онова, което наричаме характерно в по-новия сми
съл на думата. В това отношение характерното беше на
правено отличителен белег на модерното в противо
положност на античността изобщо и това, разбира се, е 
правилно в значението, в което ще вземем думата тук. 
Измервани по модерен мащаб, Зевс, Аполон, Диана и т.н. 
всъщност не са характери, макар че трябва да им се въз
хищаваме като на тези вечни висши, пластични, идеални 
индивидуалности. По-точно вече в Омировия Ахил, в 
Агамемнон, в Клитемнестра на Есхил, в Одисей, в Анти- 
гона, Исмена и т.н., както ги оставя Софокъл да изявят с 
думи и дела своя вътрешен свят, изпъква една по-опре- 
делена особеност, на която тези образи настояват като на 
нещо, което принадлежи към тяхната същност, и се за
пазват в нея, така че ако искаме да наречем това характе
ри, разбира се, ще намерим изобразени характери и в ан
тичността. Но в Агамемнон, Аякс, Одисей и т.н. особе
ността все пак остава все още обща -  характерът на един 
владетел, на безумната смелост, на хитростта в по-аб
страктна определеност; индивидуалното се съсредото
чава в тясно преплитане с общото и влага, издига харак
тера в идеална индивидуалност. Напротив, живописта, 
която не задържа особеността във въпросната идеалност, 
развива тъкмо цялото многообразие на също така слу
чайната партикуларност, така че сега виждаме пред себе 
си вместо въпросните пластични идеали на боговете и 
хората особени лица според случайността на особеното и 
затова телесното съвършенство на фигурата и повсе
местното съответствие на духовното с неговото здраво 
свободно налично битие -  с една дума: това, което наре
кохме в скулптурата идеална красота, в живописта нито 
трябва да изискваме в същата степен, нито трябва из
общо да го правим главното нещо, тъй като сега интим
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ността на душата и нейната жива субективност състав
лява центъра. Въпросното природно царство не проник
ва така дълбоко в тази по-идейна област; набожността на 
сърцето, религията на душата може, а също така морал
ното убеждение и моралната дейност могат да обитават 
както в силеновското лице на Сократ, така и в едно -  
разгледано само за себе си, според чисто външния облик 
-  грозно тяло. Разбира се, за израза на духовната красота 
художникът ще съумее да избегне грозното само по себе 
си на външните форми или да го обуздае и проясни чрез 
силата на прозиращата през него душа, но все пак той не 
може да се откаже напълно от грозотата. Защото съдър
жанието на живописта, което по-горе описах по-обстой- 
но, включва в себе си една страна, за която тъкмо ненор- 
малността и уродливостта на човешките фигури и фи
зиономии са истински съответстващото. Това е кръгът на 
лошото и злото, което се среща в областта на религиоз
ното главно при войниците, които участват в историята 
на Христовите страдания, при грешниците в ада и при 
дяволите. Особено Микеланджело е умеел да рисува дя
воли, които чрез фантастичното си изобразяване на
истина прекрачват мярката на човешките форми, но все 
пак същевременно още остават човешки.

Но, колкото и много индивидите, които ни пред
ставя живописта, да трябва да бъдат вътре в себе си 
пълна целокупност от особени характери, това все пак не 
трябва да означава, че в тях не може да се появи аналог 
на онова, което съставлява идеалното в пластичното. 
Наистина в религиозното основната черта на чистата 
любов е главното нещо, особено при Мария, цялата 
същност на която се съдържа в тази любов, а също така 
при жените, които съпровождат Христос, а между 
учениците при Йоан, при ученика на любовта; но с този 
израз може да се свърже и сетивната красота на формите, 
какъвто е случаят например у Рафаел, само че тя не 
трябва да иска да се наложи като чиста красота на 
формите, а трябва да бъде духовно оживена, прояснена 
чрез най-интимната душа на израза, и да остави тази 
духовна интимност да се окаже истинската цел и



Първа г л а в а .  Ж и в о п и с т а 315

истинското съдържание. Красотата има своето поле на 
дейност и в детските образи на Христос, и на Йоан 
Кръстител. При останалите фигури, апостоли, светни, 
ученици, мъдреци от древността и т.н. въпросният израз 
на една повишена интимност е сякаш повече само 
въпрос на определени моментни ситуации, вън от които 
те изглеждат по-самостоятелни, налични в света ха
рактери, въоръжени със силата и издръжливостта на 
смелостта, на вярата и на действието, така че тук 
сериозната, достойна мъжественост, въпреки цялото 
различие на характерите съставлява основната черта. 
Това не са идеали на богове, а съвсем индивидуални 
човешки идеали, не само хора, каквито би трябвало да 
бъдат те, а човешки идеали, каквито са в действителност 
и каквито стоят пред нас, хора, на които не липсва нито 
особеност на характера, нито връзка на тази парти- 
куларност с общото, което изпълва индивидите. Образи 
от този вид са дали Микеланджело, Рафаел и Леонардо 
да Винчи в прочутата си Тайна вечеря, на които е въ
трешно присъщо съвсем по-друго достойнство, величие 
и благородство, отколкото на фигурите на други жи
вописци. Ето точката, в която живописта се съвпада на 
същата почва с древните, без да се отказва от характера 
на своята област.

ßß. Но тъй като между изобразителните изкуства 
живописта най-много отрежда на особения облик и на 
партикуларния характер правото да изпъкват сами за 
себе си, за нея е близък предимно преходът в същински 
портретното. Затова съвсем не бихме имали право да 
осъждаме портретната живопис като несъответстваща 
на висшата цел на изкуството. Кой би поискал да отбегне 
големия брой превъзходни портрети на великите май
стори? Вече кой не иска -  независимо от художествената 
стойност -  освен представата за прочути индивиди, за 
техния дух, за техните дела, да има пред себе си този 
образ на представата, допълнен до определеността на на
гледа. Защото и най-великият, най-високопоставеният 
човек е бил или е действителен индивид и ние искаме 
да доведем до нагледа си тази индивидуалност,
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духовността в нейното най-действително обособяване и 
жизненост. И все пак без оглед на такива цели, които 
спадат вън от изкуството, в известен смисъл може да се 
твърди, че напредъкът на живописта, като се започне от 
нейните несъвършени опити, се е състоял тъкмо в това, 
да стигне до портрета. Набожният, благоговеещ усет 
пръв създал вътрешната жизненост, по-висшето из
куство оживило този усет с истината на израза и на 
особеното налично битие, а с по-задълбоченото навли
зане във външното явление се задълбочила и вътрешната 
жизненост, която трябвало да се изрази.

Обаче, за да бъде портретът също така истинско 
художествено произведение, както вече напомних, в него 
трябва да бъде изразено единството на духовната инди
видуалност и духовният характер да бъде преоблада
ващото и изпъкващото в него. За това допринасят пре
димно всички части на лицето и финият физиономичен 
усет на живописеца довежда до нагледа своеобразието 
на индивида тъкмо чрез това, че схваща и изтъква имен
но онези черти и части, в които това духовно свое
образие се изразява в най-ясна и най-прегнантна жизне
ност. В това отношение един портрет може да е много ве
рен на природата, да е изработен с голямо усърдие и все 
пак да е без дух, докато, напротив, една скица, нахвър
лена с малко черти от майсторска ръка, да е безкрайно 
по-жизнена и с по-убедителна правдивост. Но тогава 
една такава скица трябва да изобрази в истински зна
чителните, отличителните черти простия, но цялостен 
основен образ на характера, който образ въпросната по- 
лишена от дух изработка и вярна естественост лустросва 
и прави невзрачен. Най-препоръчително ще бъде по 
отношение на това да се съблюдава пак щастливата среда 
между такова скициране и вярното на природата подра
жание. От този вид са например майсторските портрети 
на Тициан. Те застават пред нас така индивидуално и ни 
дават понятие за духовна жизненост, каквото не ни дава 
една присъстваща физиономия. При тях е същото, както 
при описанието на големи дела и събития, които предла
га историографът с истинско художествено майсторство,
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който нахвърля пред нас една много по-висша, по прав
дива тяхна картина, отколкото би била онази, която бих- 
хме могли да получим от собствения си наглед. Действи- 
телноста е претоварена с проявяващото се като такова, с 
второстепенни неща и случайности, така че често пъти 
не виждаме гората от дърветата и често пъти най-ве
ликото отминава пред нас като обикновена всекидневна 
случка. Едва вътрешно присъщият смисъл и дух на съ
битията ги прави велики дела, а такива дела може да ни 
даде истински историческото изложение, което не 
възприехма чисто външното и изкарва наяве само това, в 
което се експлицира живо въпросният вътрешен дух. По 
същия този начин и живописецът трябва да представя 
пред нас чрез своето изкуство духовния смисъл и харак
тер на образа. Ако успее да стори съвършено това, може 
да се каже, че един такъв портрет е сякаш по-сполучлив, 
по-подобен на индивида, отколкото самият действителен 
индивид. Такива портрети е правил и Албрехт Дюрер: с 
малко средства чертите изпъкват така просто определено 
и величаво, че ни се струва, че имаме пред себе си един 
съвсем духовен живот; колкото по-дълго съзерцаваме 
един такъв портрет, толкова по-дълбоко се вглеждаме в 
него, толкова повече виждаме как скритото в него излиза 
навън. Той остава като остра, пълна с духовност рисунка, 
която съдържа характерното съвършено и разработва 
останалото в цветове и форми само за по-нататъшната 
разбираемост, нагледност и закръгленост, без да навлиза 
в детайлите на жизнеността и в съпровождащите я 
нужди, както прави природата. Така например в пейзажа 
природата дава най-съвършения рисунък и колорит на 
всеки лист, клон, на всяка тревичка и т.н., но пейзажната 
живопис не трябва да иска да я следва в тази изчерпа
телност, а трябва да изтъква детайлите само съответно 
на настроението, което се изразява от цялото, и все пак -  
макар че в същественото трябва да остане характерна и 
индивидуална -  не трябва да портретира вярно на приро
дата подробностите сами за себе си във всички влакънца, 
назъбености и т.н. -  В човешкото лице рисунката на 
природата е скелетът в неговите твърди части, около
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които се разполагат и разпростират до многообразни 
случайности по-меките; но, колкото и важни да са въ
просните твърди части, характерната рисунка на портре
та се състои в по-други твърди черти, в лицето, прерабо
тено от духа. В този смисъл за портрета може да се ка
же, че не само може, но и трябва да ласкае, тъй като 
изоставя онова, което принадлежи на чистата случай
ност на природата, и възприема само това, което дава 
принос към характеристиката на самия индивид в не
говата най-собствена, най-вътрешна същност. В наши 
дни е мода да се дават на всички лица черти на усмивка, 
за да се направят приветливи, което е много опасно и 
трудно може да се придържа в границата. Това може и да 
е грациозно, но чистата учтива приветливост на со
циалното общуване не е главна черта на всеки характер 
и под ръцете на мнозина живописци много лесно става 
най-безвкусна сладникавост.

γγ. Обаче, колкото и портретно да подхожда живо
писта при всички свои изображения, все пак тя трябва 
винаги да прави индивидуалните черти на лицето, 
форми, положения, групирания и видове колорит съот
ветстващи на определена ситуация, в която тя пренася 
своите фигури и природни предмети, за да изрази ня
какво съдържание. Защото това съдържание в тази си
туация е онова, което трябва да се изобрази.

Ще засегна накратко само една главна точка от 
безкрайно многообразните детайли, които бихме могли 
да разгледаме тук. А именно или ситуацията е преходна 
по своята природа и чувството, което се изразява в нея, е 
от моментно естество, така че един и същ субект би 
могъл да изразява още много подобни или също така 
противоположни чувства; или ситуацията и чувствата 
доминират в цялата душа на един характер, който затова 
изявява в тях цялата си най-вътрешна природа. Послед
ните са истинските абсолютни моменти на характе
ристиката. А именно в ситуациите, в които по-горе вече 
споменах за Мадоната, колкото и индивидуално да бъде 
схваната тя като един целокупен в себе си индивид, не се 
намира нищо, което не принадлежи към божията майка,
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към целия обем на нейната душа и нейния характер. А 
тук тя трябва да бъде характеризирана и така, че да се 
покаже, че тя не е нищо друго освен това, което може да 
изрази в това определено състояние. Така божествените 
майстори са рисували Мадоната в такива вечни май
чински ситуации, майчински моменти. Други майстори 
са вложили в нейния характер още и израза на остана
лите светски елементи и на едно по-друго съществуване. 
Този израз може да бъде много красив и жив, но същият 
облик, пак такива черти, подобен израз биха били 
подходящи също така и за други интереси и отношения 
на брачната любов и т.н. и по този начин ставаме склон
ни да гледаме такава фигура и от други гледни точки 
освен от тази на Мадоната, докато в най-висшите произ
ведения не можем да дадем място на никоя друга мисъл 
освен на тази, която трябва да бъде събудена от ситуа
цията. На това основание и Мария Магдалена от Коред- 
жо в Дрезден ми изглежда така достойна за възхищение 
и вечно ще бъде обект на възхищение. Тя е каещата се 
грешница, но от нея се вижда, че не отдава сериозно зна
чение на греха, че вече по начало тя е била благородна и 
не е могла да бъде способна на лоши страсти и действия. 
По такъв начин нейното дълбоко, но сдържано навлизане 
в себе си остава връщане само към самата себе си, което 
не е моментна ситуация, а е цялата ù природа. Затова в 
цялото изображение, във фигурата, в чертите на лицето, 
в костюма, в осанката, в обстановката и т.н. художникът 
не е оставил и следа от рефлексия по отношение на едно 
от обстоятелствата, които биха могли да загатнат обрат
но за грях и вина; тя не съзнава тези времена, а е вглъ
бена само в сегашното си състояние, и тази вяра, тази 
замисленост, това потъване в себе си са, изглежда, ней
ният истински, цялостен характер.

Такова съответствие на вътрешното и външното, на 
определеността и характера и на ситуацията са постиг
нали по най-красив начин особено италианците. Напро
тив, в портрета до кръста на блудния син от Кюгелген, 
който вече приведох по-рано, съкрушението от неговото 
разкаяние и скръб е наистина живо изразено, но все пак
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художникът не е постигнал единството на целия харак
тер, който той би имал вън от тази ситуация, и на състоя
нието, в което е изобразен пред нас. Ако си представим 
тези черти успокоени, те ще дадат само физиономията на 
човек, който би могъл да ни срещне на Дрезденския мост 
точно така, както и много други. При истинско съответ
ствие на характера с израза на една конкретна ситуация 
такова нещо никога няма да ни хрумне, както и наистина 
в истинската жанрова живопис, дори при най-беглите 
моменти, жизнеността е много голяма, за да даде про
стор на представата, че тези фигури някога биха били в 
състояние да приемат друго положение, други черти и 
променен израз.

Това са главните точки по отношение на съдържа
нието и художествената трактовка в сетивния елемент на 
живописта -  плоскостта и оцветяването.

3. Историческо развитие на живописта

Но, трето, ние не можем, както правехме досега, да 
останем при чисто общото посочване и разглеждане на 
съдържанието, което е пригодно за живописта, и на на
чина на формиране, който произтича от нейния принцип, 
защото, доколкото това изкуство почива изцяло върху 
особеността на характерите и на тяхната ситуация, на 
фигурата и нейното положение, колорит и т.н., ние тряб
ва да имаме пред себе си действителната реалност на 
отделните му произведения и да говорим за тях. Изуча
ването на живописта е съвършено, само когато позна
ваме самата картина, в която са се наложили посочените 
гледни точки, и умеем да ù се наслаждаваме и я подла
гаме на оценка. Наистина това е така при всяко изкуство, 
обаче от разгледаните досега изкуства най-много при 
живописта. За архитектурата и скулптурата, където кръ
гът на съдържанието е по-ограничен, където средствата 
за изобразяване и формите са по-малко богати и раз- 
новидни, където особените определения са по-прости и 
преобладаващи, можем да си помогнем по-скоро вече с
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копия, илюстрации, отливки. Живописта изисква съзер- 
цаването на самите отделни художествения произведе
ния; особено недостатъчни при нея са чистите описания, 
колкото и често да се налага да се задоволяваме с тях. 
Обаче при безкрайното многообразие, до което се раз
клонява тя и страните на което се разединяват в отдел
ните художествени произведения, отначало последните 
изглеждат само пъстро множество, което, тъй като не се 
подрежда и разчленява за разглеждането, прави малко 
видимо и своеобразието на отделните картини. Така 
например повечето галерии, ако за всяка картина не сме 
вече предварително запознати със страната, с времето, с 
школата и с майстора, на когото принадлежи тя, ни 
изглеждат безсмислено безредие, в което не можем да се 
ориентираме. Затова най-целесъобразно за изучаването и 
за осмислената наслада ще бъде историческото разпо
ложение. Ние скоро ще имаме възможност да се възхи
щаваме на една такава сбирка, исторически подредена, 
единствена и неоценима по рода си в картинната галерия 
на Кралския музей, който се създава тук37, в която ще 
бъде ясно познаваема не само външната история в 
прогресивното развитие на техническата страна, но и 
същественото движение напред на вътрешната история в 
нейната разлика на школите, на предметите и на тяхното 
схващане и начин на третиране. Само чрез едно такова 
съзерцание, което само е живо, може да се даде пред
става за започването с традиционни, статуйни типове, за 
съживяването на изкуството, за търсенето на израза и на 
индивидуалната характеристика, за освобождаването от 
бездейното, спокойно съществуване на образите, за на
предъка до драматично подвижно действие, групиране, и 
за пълния чар на колорита, както и за различието на шко
лите, които отчасти третират своеобразно едни и същи 
предмети, а отчасти се разделят една от друга поради 
разликата на съдържанието, което избират.

Но историческото развитие на живописта има голя
мо значение както за изучаването ù, така и за научното ù 
разглеждане и изложение. Съдържанието, което посочих, 
изграждането на материала, различните главни моменти
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на схващането, едва тук всичко получава своето конкрет
но налично битие в съответстваща на предмета последо
вателност и различие. Затова трябва да хвърля още един 
поглед върху това развитие и да изтъкна това, което из
пъква най-много.

Напредъкът се състои изобщо в това, че началото се 
слага с религиозни предмети в едно схващане, което само 
е още типично, с архитектонично, просто подреждане и 
с неразвито оцветяване. После в религиозните ситуации 
навлизат все повече и повече присъствието, индиви
дуалността, живата красота на образите, дълбочината на 
интимността, привлекателността и чарът на колорита, 
докато изкуството се обърне към светската страна, дока- 
то избере за предмет природата, всекидневното в обик
новения живот или исторически важното в национални 
събития от миналото и настоящето, портрети и други 
такива, та чак до най-дребното и най-незначителното със 
същата любов, с която е било посветено на религиозното 
идеално съдържание, и предимно в този кръг получава 
освен това не само пределното съвършенство на рисува
нето, но и най-живописното схващане и най-индиви- 
дуалния начин на осъществяване. Този напредък може да 
се проследи най-рязко в общия ход на византийската, 
италианската, нидерландската и немската живопис, след 
кратката характеристика на които ще извършим най- 
сетне прехода към музиката.

а. Византийската живопис

И така, що се отнася по-точно, първо, до византий
ската живопис, у гърците все още се е била запазила 
известна упражненост в изкуството, а освен това тази 
по-добра техника разполага с античните образци за 
положението на тялото, облеклото и т.н. Напротив, това 
изкуство съвсем нямало естественост и жизненост, то 
останало традиционно във формите на лицето, типично 
и вкостеняло във фигурите и в начините на изразяване, 
повече или по-малко архитектонично в подреждането; 
природната обстановка и пейзажният заден план липс
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вали, моделирането чрез светлина и сянка, чрез светло и 
тъмно и тяхното преливане, както и перспективата и 
изкуството на живото групиране или не получили 
съвсем никакво, или получили само твърде незначително 
развитие. При такова придържане към един и същ, вече 
отрано изработен тип, самостоятелното художествено 
творчество получило само малко поле на действие, 
изкуството на живописта и мозайката често се сни
жавало до равнището на занаят и вследствие на това 
станало по-безжизнено и с по-малко дух, макар че тези 
занаятчии, както майсторите на антични вази, имали 
пред себе си превъзходни образци, които са могли да 
следват по отношение положението на тялото и диплите 
на облеклото. -  А подобен тип живопис покрил с едно 
тъжно изкуство също така разрушения Запад и получил 
разпространение предимно в Италия. Но тук, макар и 
отначало в слаби наченки, вече отрано се проявило 
влечението да не се остане при завършените форми и 
начини на изразяване, а макар и отначало примитивно, 
все пак да се върви към едно по-висше развитие, докато 
при византийските картини, както казва господин фон 
Румор {Italienische Forschungen, a. a. O., Band 1, S. 2 7 938) 
за гръцките Мадони и изображения на Христос, „се 
вижда и в най-изгодните примери, че веднага са въз
никнали като мумия и предварително са се отказали от 
бъдещо развитие“. По подобен начин италианците още 
преди времето на тяхното самостоятелно художествено 
развитие в живописта се стремели в противоположност 
на византийците към едно по-духовно схващане на 
християнските предмети. Така например току-що спо
менатият изследовател (а. а. 0., Band 1, S. 280) привежда 
като забележително доказателство за тази отлика начина, 
по който новите гърци и италианците изобразявали 
тялото на Христос в разпятията. „А именно“, казва той, 
„гърците, за които гледката на жестоки телесни 
наказания била навик, си мислели спасителя висящ на 
кръста с цялата тежест на тялото си, с издут корем и с 
изнемощели, извити наляво колене, докато клюмналата 
глава се бори с мъченията на една жестока смърт. Затова
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техен предмет било телесното страдание само по себе си. 
Напротив, италианците, в чиито по-стари паметници -  
което не трябва да се изпуска изпредвид -  изобра
жението както на пресветата дева с детето, така и на 
разпънатия на кръст се среща само извънредно рядко, те 
обикновено придавали бодрост на спасителя на кръста, 
следователно, както изглежда, преследвали идеята за 
победата на духовното, а не тази за изнемогването на 
телесното, както новите гърци. Този безспорно по- 
благороден начин на схващане отрано излиза на бял свят 
в повече облагоприятстваните кръгове на Запад.“

Тук трябва да се задоволя с това указание.

Ь. Италианската живопис

Но в по-свободното разгръщане на италианската 
живопис трябва да потърсим, второ, по-друг характер на 
изкуството. Освен от религиозното съдържание на Ста
рия и Новия завет и от животоописанията на мъченици 
и светни, в повечето случаи тя взема своите предмети 
само от гръцката митология и, напротив, в редки случаи 
от събитията на националната история, или, като се из
ключат портретите, от настоящето и действителността 
на живота; също така рядко, едва по-късно само в 
отделни случаи -  от пейзажната природа. Но това, което 
предимно допринася тя за схващането и художественото 
пресъздаване на религиозния кръг, е живата дей
ствителност на духовното и телесното налично битие, 
която сега получава всички образи в своето придобиване 
на сетивен характер и в своето одушевяване. Основен 
принцип на тази жизненост съставлява от страна на духа 
онази естествена веселост, а от страна на тялото онази 
съответна красота на сетивната форма, която сама за 
себе си, вече като красива форма, говори за невинност, 
бодрост, целомъдрие, естествена грация на душата, за 
благородство, фантазия и любвеобилна душа. И ако към 
един такъв натюрел се присъедини възвисяването и 
позлатяването на вътрешното от интимността на рели
гията, от духовната черта на една по-дълбока набожност,
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която черта оживотворява задушевно в тази сфера на 
душеспасението по начало по-решителната сигурност и 
завършеност на наличното битие, благодарение на това 
имаме пред себе си една първоначална хармония на 
образа и неговия израз, която там, където стига до съвър
шенство, в тази област на романтичното и християн
ското, живо напомня за чистия идеал на изкуството. 
Разбира се, и в рамките на едно такова ново съзвучие 
трябва да преобладава интимността на сърцето; но този 
вътрешен свят е едно по-щастливо, по-чисто небе на 
душата, до което пътят на отвръщането от сетивното и 
крайното и на връщането към бога, макар че преминава 
през потъването в по-дълбоката скръб на покаянието и 
смъртта, все пак остава по-безболезнен и по-малко на
силствен, тъй като скръбта се концентрира в областта на 
душата, на представата, на вярата, без да слиза в сферата 
на насилстващото желание, на неукротимата варва- 
рщина, на суровото себелюбие и грях, и без да се бие с 
тези врагове на блаженството, за да постигне трудно 
извоювани победи. Това е преход, който остава идеален, 
скръб, която постъпва в своето страдание повече само 
мечтателно, отколкото накърняващо, едно по-абстракт
но, по-богато на душевност страдание, което протича 
във вътрешния свят и показва телесните мъчения тол
кова малко, колкото тук чертите на твърдоглавието, 
примитивността, грубостта или чертите на тривиални, 
пошли натури се изявяват в характера на телесните 
форми и на физиономиите, така че би трябвало най- 
напред да се проведе една упорита борба, преди те да 
станат достъпни за израза на религиозността и набож
ността. Тази по-безконфликтна интимност на душата и 
по-първоначална адекватност на формите с този въ
трешен свят съставлява грациозната яснота и непо
мрачената наслада, която трябва да ни доставят истински 
красивите произведения на италианската живопис. 
Както се казва за една инструментална музика, че в нея 
имало тон, песен, така тук чистата песен на душата, 
мелодичното пронизване, витае над целия образ и 
всички негови форми; и както в музиката на италианците
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и в звученето на тяхната песен, когато чистите гласове 
прозвучават без страничен шум. във всяка особеност и 
във всеки обрат на звука и на мелодията прозвучава само 
наслаждаването и от самия глас. така и такава само- 
наслада на обичащата душа е основният тон на тяхната 
живопис. Това е същата интимност, яснота и свобода, 
която пренамираме в големите италиански поети. Вече 
художествено богатото отекване на римите в терцините, 
канцоните, сонетите и стансите, този звук, който не само 
удовлетворява нуждата от еднаквост в еднократно по
вторение. но и потвърждава еднаквостта за трети път, е 
свободно благозвучие, което блика заради самото себе 
си, заради насладата от самото себе си. Същата свобода 
се вижда в духовното съдържание. В сонетите, сести- 
ните, канцоните на Петрарка копнежът на сърцето не се 
стреми към действително притежаване на своя предмет, 
в тях няма разглеждане и чувство, което се интересува от 
действителното съдържание и от самия предмет и което 
се изразява в тях от нужда; напротив, самото изказване 
съставлява удовлетворението; това е само насладата на 
любовта, която търси щастието си в своята тъга, в своите 
жалби, описания, спомени и хрумвания; копнеж, който 
се удовлетворява като копнеж и с образа, с духа на онази, 
която обича, е вече в пълно притежание на душата, с коя
то копнее да се съедини. Също и Данте, воден от учителя 
си Вергилий през ада и чистилището, вижда най-ужас
ното, най-смразяващото, той тръпне, често потъва в 
сълзи, но крачи нататък утешен и спокоен, без уплаха и 
страх, без досада и огорчение: не би трябвало да бъде 
така. Нещо повече, дори неговите герои, осъдени да се 
измъчват в ада, още имат блаженството на вечността -  
над входа на ада стои „Io etemo duro“39, те са това, което 
са, без да се разкайват и без да желаят нещо, те не го
ворят за своите мъчения -  последните сякаш с нищо не 
засягат нас и тях, защото продължават вечно, -  напротив, 
те са замислени само върху убеждението си и делата си, 
твърдо остават еднакви със самите себе си в едни и същи 
интереси, без ридание и копнеж.
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Ако сме схванали тази черта на блажена неза
висимост и свобода на душата в любовта, ще разберем 
характера на големите италиански живописци. В тази 
свобода те владеят майсторски особеността на израза, на 
ситуацията, върху тези криле на вътрешния мир трябва 
да повеляват над формата, красотата, цвета; в най-опре- 
деленото изображение на действителността и на ха
рактера, тъй като остават съвсем на земята и често пъти 
дават или сякаш дават само портрети, произведенията, 
които те създават, са творби на едно друго Слънце, на 
една друга пролет; това са рози, които същевременно 
цъфтят на небето. Така и в самата красота те не се стре
мят единствено към красотата на фигурата, към сетив
ното, към излятото в сетивните телесни форми единство 
на душата с нейното тяло, а към тази черта на любовта и 
примирението във всеки образ, във всяка форма и инди
видуалност на характера; това е пеперудата, Психея, 
която в слънчевия блясък на своето небе се носи дори 
около увяхнали цветя. Единствено благодарение на тази 
богата, свободна, пълна красота италианците станали 
способни да създадат античните идеали всред новите 
хора.

Обаче италианската живопис не застанала веднага, 
още от самото начало на становището на едно такова съ
вършенство, а, преди да може да го достигне, е изминала 
най-напред дълъг път и все пак чисто невинната 
набожност, грандиозният смисъл на цялата концепция и 
безизкуствената красота на формата, интимността на ду
шата често пъти изпъкват най-много тъкмо при старите 
италиански майстори, въпреки цялото несъвършенство 
на техническото развитие. Но през миналия век малко 
ценяха тези по-стари майстори -  напротив, отхвърляха 
ги като неумели, сухи и бедни. Едва в последно време 
учените и художниците отново ги извадиха от забрава, 
но сега започнаха да им се възхищават и да им подража
ват също така с едно прекомерно предпочитание, което 
искаше да отрече напредъка в по-послешното развитие 
на начина на схващане и изобразяване и трябваше да 
отведе до противоположни погрешни пътища.
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А що се отнася до по-точните главни исторически 
моменти в развитието на италианската живопис до 
степента на нейното съвършенство, накратко ще изтъкна 
само следните точки, които имат решаващо значение при 
характеризирането на най-съществените страни на 
живописта и на нейния начин на изразяване.

а. След по-ранната примитивност и варварщина 
италианците отново излезли с нов подем от типа, който 
византийците били разпространили изобщо по-занаят- 
чийски. Но кръгът на изобразяваните предмети не бил 
голям и главното нещо си останало строгото достойн
ство, тържествеността и религиозното величие. И все 
пак вече Дучо от Сиена и Чимабуе от Флоренция, както 
сочи господин фон Румор като авторитетен познавач на 
тези по-ранни епохи (Italienische Forschungen, a. a. O., 
Band 2, S. 4), се стремели да възприемат в себе си и по 
възможност да подмладят в собствения си дух оскъдните 
останки от античния перспективно и анатомично 
обоснован начин на рисуване, които се били запазили 
чрез механично копиране на християнски антични 
художествени произведения особено в новогръцката жи
вопис. Те „чувствали стойността на такива рисунки, но 
се стремели да смекчат острото в тяхната вкостенялост, 
като сравнявали такива полуразбрани черти с живота, 
както трябва да предположим и приемем това, гледайки 
техните постижения.“ Впрочем това са само първите 
излитания на изкуството от типичното, замръзналото, 
към живото и индивидуално изразителното.

β. Но следващата, втората крачка се състои в от
късването от споменатите гръцки образци, в навлизането 
в човешкото и индивидуалното според цялата концепция 
и разработка, както и в по-нататък развитото, по-дълбоко 
съответствие на човешките характери и форми с рели
гиозното съдържание, което трябва да изразяват.

αα. Тук трябва да споменем най-напред за голямото 
въздействие, което упражнили Цжото и учениците му. 
Джото както променил досегашния начин на приготвяне 
на боите, така и преобразувал начина на схващане и 
насока на изображението. Както се получава от химичес
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ките изследвания, новите гърци са си служили -  било 
като средство за съединяване на боите, или като по
кривка -  вероятно с восък, в резултат от което възникнал 
„жълтеникаво-зеленикавият, затъмняващ тон“, който не 
може да се обясни напълно с въздействията на лампената 
светлина (Italienische Forschungen, a. a. O., Band 1, S. 
312). Ho Джото изцяло се отказал от това по-гъсто сред
ство за съединяване, прилагано от гръцките живописци, 
и, напротив, преминал към разтриването на боите с пре
чистено мляко от млади кълнове, от незрели смокини и с 
други по-малко маслени лепила, които употребявали 
италианските живописци от ранното средновековие, 
може би още преди да са се били отново обърнали към 
по-строгото копиране на византийците (Italienische 
Forschungen, a. a. O., Band 2, S. 43; Band 1, S. 312). Тези 
средства за съединяване не упражнявали затъмняващо 
влияние върху цветовете, а ги оставяли светли и ясни. 
По-важен бил обаче обратът, който настъпил в италиан
ската живопис благодарение на Джото по отношение на 
избора на предметите и начина на изобразяването им. 
Още Гиберти изказва тази похвала за Джото, че изоста
вил примитивния маниер на гърците и, без да прекрачва 
мярката, въвел естествеността и грациозността (Italieni
sche Forschungen, a. a. O., Band 2, S. 42), a Бокачо (De- 
cam. giom. 6, Nov. 540) казва за него, че природата не съз
дава нищо, което Джото не би съумял да възпроизведе 
така, че да ни измами. Във византийските картини не мо
же да се открие дори следа от съзерцание на природата: 
и така, Джото бил този, който се насочил към присъст
ващото и действителното и сравнил образите и афектите, 
които започнал да изобразява, със самия живот, както 
той кипял около него. С това насочване се съчетава об
стоятелството, че по времето на Джото не само нравите 
станали изобщо по-свободни, а животът по-радостен, но 
се и зародило почитането на много нови светни, които 
били по-близки до времето на самия живописец. При 
своята насоченост към действителното настояще Джото 
си избирал за предмети на своето изкуство особено тези 
светни, така че сега и в самото съдържание отново се
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съдържало изискването да се работи в посока към ес- 
тествеността на телесното явление, към изобразяването 
на по-определени характери, действия, страсти, ситуа
ции, положения и движения. Но това, което се загубило 
относително при този стремеж, е онази величествена 
свещена сериозност, която лежала в основата на пред
ходната степен на изкуството. Получава място и разпро
странение светското, както и наистина Джото отреждал в 
духа на своето време известно място на бурлескното ре
дом с патетичното, така че господин фон Румор с право 
казва (Italienische Forschungen, a. a. 0., Band 2, S. 73): 
„при тези обстоятелства не знам какво искат някои, 
които се заеха да възхваляват с всички сили насоката и 
постижението на Джото като най-възвишеното в новото 
изкуство.“ Споменатият фундаментален изследовател 
има тази голяма заслуга, че отново посочи правилното 
становище за оценяването на Джото в неговото достойн
ство; същевременно той обръща внимание, че сам Джото 
в своята насоченост към очовечаването и естестве- 
ността, все пак останал още на една, общо взето, ниска 
степен.

ββ. И така, живописта продължила да се развива в 
духа на този начин на светоусещане, който получил 
първия си тласък от Джото. Типичното изображение на 
Христос, на апостолите и на по-значителните събития, за 
които ни дават сведения евангелията, било изблъсквано 
все повече и повече на заден план; но затова пък кръгът 
на предметите се разширил на една друга страна, тъй 
като (Italienische Forschungen, a. a. O., Band 2, S. 213) 
„всички ръце били заети да рисуват преходите в живота 
на модерните светни: по-ранното светско съществуване, 
внезапното събуждане на съзнанието на светията, на
влизането му в живота на набожните и отшелниците, 
чудесата в живота му, както и особено след смъртта му, в 
изобразяването на които, както се съдържа това във 
външните условия на изкуството, изразът на афекта на 
живите превъзхождал загатването на невидимата чудо
творна сила.“ Но редом с това тогава не били пренебрег
нати и събитията от историята на живота и страданията
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на Христос. Особено раждането и възпитанието на 
Христос, Мадоната с детето се издигнали до висотата на 
любими предмети и били въведени повече в по-живата 
семейна задушевност, в нежното и интимното, в чо
вешкото и емоционално богатото, докато и „в задачите от 
историята на Христовите страдания се изтъквало вече не 
възвишеното и победоносното, а по-скоро само затрог
ващото -  непосредствена последица от онова мечтателно 
потъване в съчувствието към земните болки на спа
сителя, на което свети Франциск дал нова, нечувана 
дотогава енергия чрез пример и учение.“

По отношение на по-нататъшния напредък към 
средата на петнадесетия век трябва да споменем особено 
две имена, Мазано и Фиезоле. А именно това, което 
всъщност имало решаващо значение при все по-голя- 
мото вживяване на религиозното съдържание в живите 
форми на човешката фигура и на задушевния израз на 
човешките черти, както сочи Румор (Italienische For
schungen, a. a. 0., Band 2, S. 243), било, от една страна, 
увеличаването на заоблеността на всички форми, а, от 
друга страна, „по-дълбокото навлизане в подразделение
то, във взаимовръзката, в най-многообразните степену
вания на привлекателността и на значението на формите 
на човешкото лице.“ В най-първото решение на тази ху
дожествена задача, чиято трудност за онова време не
съмнено превишавала силите на един художник, имали 
дял Мазачо и Анджелико да Фиезоле. „Мазачо се заел с 
изследването на светлосянката, на заоблеността и с 
разчленяването на сложно съставени фигури; Анджелико 
да Фиезоле, напротив, с основното проучване на въ
трешната връзка, на вътрешно присъщото значение на 
чертите на човешкото лице, чиито съкровища той пръв 
разкрива за живописта“: Мазачо не, да речем, в стремежа 
към грациозност, а с величествено схващане, мъжестве
ност и проникнат от нуждата от доминиращо единство; 
Фиезоле с вътрешния жар на религиозната, далечната от 
светското любов, с манастирска чистота на убеждението, 
с възвисяване и осветляване на душата; защото, както 
разказва за него Вазари. той не рисувал никога, без преди
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това да се моли от все сърце, и никога не изобразявал 
страданията на спасителя, без да се облее в сълзи (Italie
nische Forschungen, a. a. O., Band 2, S. 252). Следовател
но, от една страна, в този напредък на живописта ставало 
въпрос да се постигне по-повишена жизненост и естест- 
веност, но, от друга страна, не изчезнала дълбочината на 
набожната душа, наивната интимност на душата във 
вярата, а преживяла свободата, умелостта, верността към 
природата и красотата на композицията, положението на 
тялото, облеклото и оцветяването. Ако по-късното раз
витие още умеело да постига един далеч по-повишен, 
по-пълен израз на вътрешния духовен свят, все пак се
гашната епоха е останала ненадмината по чистота и 
невинност на религиозното убеждение и по сериозна 
дълбочина на концепцията. Наистина някои картини от 
това време по своя цвят, групиране и рисунък може и да 
имат нещо отблъскващо за нас, тъй като формите на 
жизненост, които се използват в изображението, за да из
разят религиозността на вътрешния свят, все още не 
изглеждат напълно повсеместни за този израз; обаче от 
страна на духовния усет, от който произлезли художест
вените произведения, ние можем да отречем наивната 
чистота, близостта с най-вътрешните дълбочини на 
истински религиозното съдържание, сигурността на 
пълната с вяра любов, също и в затруднение и скръб, а 
често пъти и грациозността на невинността и бла
женството толкова по-малко, колкото следващите епохи, 
макар че те от други страни на художественото съвър
шенство отишли по-напред, все пак не достигнали от
ново тези първоначални предимства, след като те се били 
загубили.

γγ. Третата точка, която се присъединява към току- 
що споменатите в по-нататъшното движение напред, се 
отнася до по-голямото разпростиране по отношение на 
предметите, които били възприети в изображението с 
обновен смисъл. Както в италианската живопис свеще
ното се доближило до действителността още по начало, 
вече благодарение на това, че били обявени за светни 
хора, които стоели близо до епохата, в която живеели
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самите живописци, така сега изкуството привлича в 
своята област и другата действителност и настояще. А 
именно от въпросната степен на чиста интимност и 
набожност, която целеше само да изрази самото това ре
лигиозно одушевяване, живописта се придвижва все по
вече и повече към това, да приобщи външния светски 
живот с религиозните предмети. Радостното, изпълнено 
със сили упование на гражданите в себе си с тяхната 
дейност, с тяхната търговия и занаяти, с тяхната свобода, 
с тяхната мъжествена смелост и с техния патриотизъм, 
благоденствието в по-жизнерадостното настояще, това 
отново събуждащо се удовлетворение на човека в него
вата добродетел и остроумна веселост, това примирение 
с действителното от страна на вътрешния дух и на 
външния облик, навлязло и в художественото схващане и 
изображение и се наложило в него. В този смисъл виж
даме как се съживява любовта към пейзажните задни 
планове, изгледи към градове, към обстановката на 
църкви, дворци, и Т.Н.; действителните портрети на про
чути учени, приятели, държавници, художници и други 
лица, които чрез остроумие, веселост, си спечелили 
благосклонността на своето време, получават място в ре
лигиозните ситуации; черти от домашния и гражданския 
живот се използват с по-голяма или по-малка свобода и 
умелост; и, макар че духовното на религиозното съдър
жание си останало основата, все пак изразът на набож
ността вече не бил изолиран сам за себе си, а бил свързан 
с по-пълнокръвния живот на действителността и свет
ските области на живота. (Сравни Italienische Forschung
en, a. a O., Band 2, S. 282.) Разбира се, тази насока от
слабва израза на религиозната концентрация и на ней
ната интимна набожност, но, за да стигне до връхната си 
точка, изкуството се нуждаело от този светски елемент.

γ. А от това сливане на живата по-пълна действи
телност с вътрешната религиозност на душата произ
лязла една нова одухотворена задача, която успели да 
решат напълно едва големите художници от шестнаде
сетия век. Защото сега трябвало задушевната интимност, 
сериозността и величието на религиозността да се
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приведат в хармония с въпросния усет за жизнеността на 
телесното и духовното настояще на характерите и фор
мите, за да не остане телесният образ по своето поло
жение, движение и оцветяване само външна скеля, а да 
стане задушевен и жив в самия себе си и при повсе
местната изразителност на всички части да изглежда 
същевременно еднакво красив както във вътрешната, 
така и във външната страна.

Като един от най-превъзходните майстори, които се 
насочват към тази цел, трябва да споменем особено за 
Леонардо да Винчи. А именно той бил този, който не са
мо с почти отдадена изцяло на себе си задълбоченост и 
тънкост на разсъдъка и чувството навлязъл по-дълбоко, 
отколкото който и да било преди него във формите на 
човешкото тяло и в душата на техния израз, но и със съ
що така дълбоко обосноваване на живописната техника 
придобил голяма сигурност в прилагането на средствата, 
които му било дало в ръцете извършеното от него изуча
ване. При това той същевременно съумял да си запази 
благоговейна сериозност в концепцията за своите рели
гиозни задачи, така че неговите образи, колкото и да се 
стремят към привидността на едно по-пълно и закръг
лено действително налично битие и да показват в своите 
изражения и изящни движения израза на сладко, усмих- 
нато, радостно настроение, все пак не са лишени от 
величието, което се повелява от благоговението пред до
стойнството и истинността на религията. (Сравни Italie
nische Forschungen, a. a .0., Band 2, S. 308.)

Ho най-чисто съвършенство в тази сфера постигнал 
едва Рафаел. Господин фон Румор отрежда особено на 
умбрийските живописни школи от средата на петнадесе
тия век тайнствената привлекателност, за която се отваря 
всяко сърце, и се опитва да обясни тази притегателна 
сила, като изхожда от дълбочината и нежността на чув
ството, както и от чудното обединяване, в което въпрос
ните живописци умеели да въвеждат полуясни спомени 
от най-старите християнски художествени търсения с 
по-меките представи на новото настояще и в това отно
шение надминавали своите тоскански, ломбардски и ве
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нециански съвременници. (Italienische Forschungen, а. а. 
О., Band 2. S. 310.) А този израз „на неопетнена душевна 
чистота и цялостно отдаване на сладко болезнени и 
мечтателни нежни чувства“ съумял да усвои и Пиетро 
Перуджино, учителят на Рафаел, и да слее с него 
обективността и жизнеността на външните форми, 
навлизането в действителното и единичното, както било 
развито предимно от флорентинците. И така, от Перуд
жино, към вкуса и стила на когото Рафаел, както из
глежда, е все още обвързан в младежките си работи, той 
се придвижва нататък до най-пълното изпълняване на 
изискването, за което споменах по-горе. А именно у него 
най-висшето църковно чувство за религиозните задачи 
на изкуството, както и пълното познаване и любве
обилното съблюдаване на природните явления в цялата 
жизненост на техния цвят и форма се обединява със 
същия усет за красота, свойствен на античността. Обаче 
това голямо възхищение пред идеалната красота на 
древните не го довело, да речем, до подражание и въз
приемащо прилагане на формите, развити така съвър
шено от гръцката скулптура, а той схванал само изобщо 
принципа на тяхната свободна красота, която сега при 
него била изцяло проникната от живописно индиви
дуална жизненост и от дълбока душевност на израза, 
както и от една още неизвестна дотогава на италианците 
открита, по-весела яснота и основност на изображе
нието. В развитието и в равномерно сливащото взаимо- 
проникване на тези елементи той стигнал връхната точка 
на своето съвършенство. -  Напротив, Кореджо станал 
още по-велик в магичния чар на светлосянката, в заду
шевната изящност и грациозност на душата, на формите, 
движенията, групиранията, а Тициан -  в богатството на 
естествената жизненост, в светещото преливане, в зноя, 
в топлината, в силата на колорита. Няма нищо по- 
миловидно от наивността на Кореджо, която изразява не 
естествена, а религиозна духовна грациозност; нищо по- 
сладко от неговата усмихваща се, безсъзнателна красота 
и невинност.
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Живописното съвършенство на тези велики майсто
ри е висота на изкуството, каквато може да се достигне 
само веднъж от един народ в хода на историческото 
развитие.

с. Нидерландската и немската живопис

А що се отнася, трето, до немската живопис, мо
жем да съпоставим същински немската с нидерландската 
живопис.

Тук общата разлика в сравнение с италианците се 
състои в това, че нито немците, нито нидерландците ис
кат или могат, изхождайки от самите себе си, да стигнат 
до онези свободни идеални форми и начини на из
разяване, на които съответства изцяло да са преминали в 
прояснената духовна красота. Но затова пък те, от една 
страна, развиват израза за дълбочината на чувството и 
субективната затвореност на душата; а, от друга страна, 
прибавят към тази интимност на вярата по-разпростря- 
ната партикуларност на индивидуалния характер, който 
сега изявява не само единственото вътрешно занимание 
с интересите на вярата и душеспасението, но и показва 
как изобразените индивиди са полагали усилия и за 
светското, как са се сблъсквали с житейските грижи и в 
този тежък труд са придобили светски добродетели, 
вярност, устойчивост, прямост, рицарска твърдост и 
гражданска деловитост. При този усет, който е потънал 
повече в ограниченото, в противоположност на още по 
начало по-чистите форми и характери на италианците, 
тук, особено у немците, същевременно намираме повече 
израза на една формална непреклонност на непокорни 
натури, които или се противопоставят на бога с енер
гията на упорството и бруталното своеволие, или са при
нудени да упражнят над себе си насилие, за да могат да 
се изтръгнат с непосилен труд от своята ограниченост и 
примитивност и да дойдат с борба до религиозно при
мирение, така че сега дълбоките рани, които трябва да 
нанасят на вътрешния си свят, да се проявят още в израза 
на тяхната набожност.
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Що се отнася до подробностите, ще обърна внима
ние само на някои главни точки, които имат значение по 
отношение на по-старата нидерландска школа, за раз
лика от горнонемските и по-късните холандски майстори 
на седемнадесетия век.

а. Между по-старите нидерландци изпъкват вече в 
началото на петнадесетия век особено братята ван Ейк, 
Хуберт и Йохан, чието майсторство се научихме отново 
да ценим едва в последно време. Както е известно, те се 
споменават като онези, които са изобретили или които 
всъщност първи са довели до съвършенство маслената 
живопис. И така, при голямата крачка, която те извърши
ли напред, би могло да се смята, че тук, като се започне 
от по-ранни наченки, би трябвало да може да се посочи 
стълбица на усъвършенстването. Но до нас не са стигна
ли исторически художествени паметници, свидетелства
щи за едно такова постепенно напредване. Досега нача
лото и съвършенството стоят пред нас наведнъж. Защото 
почти не може да се рисува по-превъзходно, отколкото 
правели това тези братя. Освен това запазените про
изведения, в които типичното вече е оставено настрана и 
превъзмогнато, не само говорят за голямо майсторство в 
рисунъка, положението на тялото, групирането, вътреш
ната и външната характеристика, топлотата, яснотата, 
хармонията и финеса на оцветяването, величествеността 
и завършеността на композицията, но и цялото богатство 
на живописта по отношение на природната обстановка, 
архитектоничните прибавки, задните планове, хоризон
та, пищността и многообразието на сюжетите, облек
лото, вида оръжия, украшения и т.н. вече се третира с 
такава вярност, с толкова много чувство за живописното 
и с такава виртуозност, че дори по-късните столетия не 
могат да покажат нещо по-съвършено поне от страна на 
задълбочеността и правдивостта. И все пак шедьоврите 
на италианската живопис, ако ги съпоставим с тези 
нидерландски шедьоври, ни привличат повече, тъй като 
италианците, редом с пълната си интимност и религиоз- 
ност, имат още преди това духовитата свобода и красота 
на фантазията. Наистина нидерландските фигури също
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ни радват с невинност, наивност и набожност, нещо по
вече, по дълбочина на душата те отчасти превъзхождат 
най-добрите италианци, но нидерландските майстори не 
са могли да се издигнат до същата красота на формата и 
свобода на душата; зле оформени са особено техните из
ображения на детето Христос, а останалите им харак
тери, мъже и жени, колкото и да изявяват в рамките на 
религиозния израз същевременно една осветена от 
дълбочината на вярата деловитост в светските интереси, 
все пак извън, отвъд това състояние на набожност, или 
по-скоро в него, биха изглеждали незначителни и сякаш 
неспособни да бъдат свободни, изпълнени с фантазия и 
извънредно духовити в себе си.

ß. Втората страна, която заслужава да се вземе под 
внимание, е преходът от по-спокойната, благоговееща 
набожност към изобразяването на мъченици, към некра- 
сивото на действителността изобщо. В това отношение 
се отличават особено горнонемските майстори, когато в 
сцени от историята на Христовите страдания показват 
суровия нрав на наемните войници, злобата на насмеш
ката, варварщината на омразата против Христос в хода 
на неговото страдание и смърт с голяма енергия в харак
теристиката на грозотиите и уродствата, които съот
ветстват като външни форми на вътрешната порочност 
на сърцето. Тихото, красиво въздействие на спокойната, 
интимна набожност е изместено назад и при под
вижността, която предписват споменатите ситуации, се 
преминава към отвратителни изкривявания, към жестове 
на диващина и необузданост на страстите. При пълно
тата на безредно движещите се образи и на преобладава
щата суровост на характерите, на такива картини лесно 
им липсва и вътрешна хармония както в композицията, 
така и в оцветяването, така че особено при първото 
съживяване на вкуса към по-старата немска живопис при 
изобщо по-малкото съвършенство на техниката бяха 
направени много грешки по отношение на времето на 
възникването на такива произведения. Смятаха ги за по- 
стари от по-съвършените картини от епохата на братята 
Ейк, докато все пак в повечето случаи те принадлежат на
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едно по-късно време. Обаче горнонемските майстори не 
са останали, да речем, изключително при тези изобра
жения, а са третирали също така най-многообразни пред
мети, а и в ситуации от историята на Христовите страда
ния, както например Албрехт Дюрер, са съумели да се 
изтръгнат победоносно от крайността на чистата суро
вост, като са си запазили и за такива задачи вътрешно 
благородство и външна завършеност и свобода.

у. А последното, до което довежда немското и 
нидерландското изкуство, е цялостното себевживяване в 
светското и всекидневното и свързаното с него разпа
дане на живописта на най-разновидни начини на из
образяване, които се отделят един от друг и се развиват 
едностранчиво както с оглед на съдържанието, така и по 
отношение на трактовката. Вече в италианската живопис 
се забелязва движението напред от простата величестве
ност на благоговението към все по-изпъкващия светски 
характер, който обаче тук, както например у Рафаел, 
остава отчасти проникнат от религиозност, отчасти огра
ничен и обединен от принципа на античната красота, 
докато по-късният ход е по-малко разклоняване в изоб
разяването на предмети от всякакъв вид, като се следва 
ръководната нишка на колорита, отколкото повърхност
но разпиляване или еклектично копиране на формите и 
на начините на рисуване. Напротив, немското и нидер
ландското изкуство е изминало най-определено и оче
бийно целия кръг на съдържанието и на видовете трак
товка: като се започне от съвсем традиционните цър
ковни картини, отделни фигури и портрети до кръста, и 
се премине към замислените, набожните, благоговейните 
изображения, за да се стигне до тяхното оживотворяване 
и разпростиране във вид на по-големи композиции и 
сцени -  в които обаче свободното характеризиране на 
фигурите, повишената жизненост чрез шествия, при
слуга, случайни лица от общината, украса на дрехите и 
съдовете, богатството от портрети, архитектурни про
изведения, природна обстановка, изгледи към църкви, 
улици, градове, реки, гори, планински форми също се 
обединява и все още носи от религиозната основа. Ето.
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този център, който остава да съществува и сега, така че 
кръгът от предмети, който дотук се придържаше в едно, 
се разпада и особеностите в тяхната специфична еди
ничност и случайност на смяната и на изменението се 
отдават на разположение на най-многообразни видове 
схващане и живописно изпълнение.

За да оценим напълно стойността на тази последна 
сфера и тук, както вече правихме това по-рано, трябва 
още веднъж да се вгледаме по-отблизо в националното 
състояние, от което тя е получила произхода си. В това 
отношение трябва да оправдаем преминаването от цър
квата и от възгледите и изображенията на набожността 
към радостта от светското като такова, от предметите и 
партикуларните явления на природата, от домашния 
живот в неговата поточност, благоразположеност и тиха 
ограниченост, както и от национални тържества, празни
ци и шествия, селски танци, панаирни шеги и палавости 
по следния начин. В Холандия била проникнала рефор
мацията; холандците станали протестанти и превъз
могнали деспотизма на испанската църква и испанските 
крале. А от страна на политическите отношения тук не 
намираме нито едно високопоставено благородническо 
съсловие, което изгонва своя монарх и тиранин или му 
предписва закони, нито отдаден на земеделие народ, 
потиснати селяни, които нанасят удари, както швейцар
ците; напротив, далеч по-голямата част, която и без 
друго била съставена от храбреци по суша и от най- 
смели морски герои, се състояла от жители на градовете, 
от усърдни в занаятите си, заможни граждани, които, из
пълнени от приятно чувство в своята дейност, не искали 
да излетят високо навън, но, когато трябвало да защи
тават свободата на своите законно придобити права, на 
особените привилегии на своите провинции, градове, 
съдружия, въставали със смело доверие в бога, в своята 
смелост и в своя разсъдък, излагали се на всякакви опас
ности без страх пред чудовищното мнение, че испан
ската върховна власт се простира над половината свят, 
проливали храбро кръвта си и чрез тази истинска сме
лост и издръжливост победоносно си извоювали своята
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религиозна и гражданска самостоятелност. Ако можем 
да наречем немска някоя партикуларна душевна насока, 
тя е тази вярна, благоденстваща, задушевна граждан
ственост, която остава без гордост в самочувството, коя
то не е само вдъхновена и благоговееща в набожността, 
а остава конкретно набожна в светското, скромна и 
доволна в своето богатство, проста, изящна и чиста в 
жилището и околната обстановка и в постоянната гри- 
жовност и изпълненост с приятно чувство във всички 
свои състояния, със своята самостоятелност и устремена 
напред свобода същевременно вярна на стария обичай, 
тя умее да запази непомрачена старата бащинска дело- 
витост.

Сега тази замислена, художествено надарена народ
ност иска да се радва и в живописта на тази своя колкото 
силна, толкова и честна, скромна, приятна природа, тя 
иска да се наслаждава още веднъж в своите картини на 
чистотата на своите градове, къщи, домашни прибори, 
на своя домашен мир, на своето богатство, на почтената 
нагизденост на своите жени и деца, на блясъка на своите 
политически градски празненства, на смелостта на 
своите моряци, на славата на своята търговия и на своите 
кораби, които браздят океана из целия свят, във всички 
възможни ситуации. И тъкмо този усет за честното, ве
село съществуване е свойствен на холандските майстори 
и по отношение на природните предмети, и във всички 
свои живописни произведения те свързват с любовта към 
привидно незначителното и моментното, с откритата 
свежест на окото и с неразсеяното потъване на цялата 
душа в най-затвореното и най-ограниченото същевре
менно най-висшата свобода на художествената компози
ция, тънкото чувство и за второстепенното и съвърше
ната грижовност в изпълнението. От една страна, при 
сцени от военния и войнишкия живот, при скандали в 
кръчми, при сватби и други селски веселби, при изобра
зяване на домашни житейски отношения, при портрети и 
природни предмети, пейзажи, животни, цветя и т.н. тази 
живопис има магията и цветния чар на светлината, на 
осветлението и на колорита изобщо, а, от друга страна,
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тя е развила ненадминато напълно живата характе
ристика с най-голяма правдивост на изкуството. И ако тя 
преминава от незначителното и случайното също и в 
селското, в примитивната и тривиална природа, тези сце
ни изглеждат така изцяло проникнати от едно безизкуст
вено весело и радостно настроение, че не тривиалното, 
което е само тривиално и злобно, а цялата тази веселост 
и безизкуственост съставлява истинския предмет и 
истинското съдържание. Затова ние не виждаме пред 
себе си тривиални чувства и страсти, а селското и близ
кото до природата в низшите съсловия, което е весело, 
дяволито, комично. Тук идеалният момент се съдържа в 
самата тази по-безгрижна палавост: това е неделята на 
живота, която изглажда всичко и отстранява всяка под
лост; хора, които от все сърце се чувстват така добре, не 
могат да бъдат изцяло лоши и низки. В това отношение 
не е все едно дали злото излиза наяве само като 
моментно зло или като основна черта в един характер. У 
нидерландците комичното премахва лошото в ситуа
цията и веднага ни става ясно, че характерите могат да 
бъдат и нещо по-друго от това, в което стоят пред нас в 
този момент. Една такава веселост и комичност при
надлежи към неоценимата стойност на тези картини. 
Напротив, когато в днешни картини от подобен вид по
искаме да бъдем пикантни, обикновено изобразяваме 
нещо вътрешно тривиално, лошо и зло без примиряваща 
комичност. Например зла жена се кара на пияния си мъж 
в кръчмата, и то истински хапливо: тогава, както веднъж 
вече привеждах по-рано, не се вижда нищо освен това, 
че той е безпътен дебелак, а тя разярена стара жена.

Ако погледнем холандските майстори с тези очи, 
вече няма да мислим, че живописта би трябвало да се 
въздържа от такива предмети и да изобразява само древ
ните богове, митове и басни или портрети на Мадоната, 
разпятия, мъченици, папи, светни и светици. Това, което 
е свойствено за всяко художествено произведение, е 
свойствено и за живописта: съзерцанието какво се крие 
изобщо в човека, в човешкия дух и характер, какво е чо
векът и какво е този човек. Това схващане на вътреш
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ната човешка природа и на нейните външни живи форми 
и начини на проявяване, тази безизкуствена наслада и 
художествена свобода, тази свежест и веселост на фанта
зията и сигурна дръзновеност на изпълнението състав
лява тук основната поетична черта, която преминава 
през повечето холандски майстори от този кръг. В 
техните художествени произведения можем да изучаваме 
и опознаваме човешката природа и хората. Но в наши 
дни трябва много често да виждаме да се представят 
пред очите ни само портрети и исторически картини, в 
които, въпреки цялото сходство с хората и с действи
телните индивиди, все пак вече от пръв поглед виждаме, 
че художникът не знае нито какво е човек и човешки 
цвят, нито какво са формите, в които човекът изразява, 
че е човек.



Втора глава

МУЗИКАТА

Ако хвърлим ретроспективен поглед върху хода, 
който проследихме досега в развитието на отделните 
изкуства, ще си спомним, че започнахме с архитекту
рата. Тя беше най-непълното изкуство, защото, както 
установихме, тя е неспособна да изобразява духовно съ
държание в адекватно присъствие в само тежката мате
рия, която избра за свой сетивен елемент и я третираше 
според законите на тежестта, и трябваше да я ограничим 
върху това, като изхожда от духа, да подготвя за духа в 
неговото живо, действително налично битие една съот
ветстваща на художествените изисквания външна обста
новка.

Напротив, скулптурата, второ, наистина направи 
самото духовно съдържание свой предмет, но нито като 
партикуларен характер, нито като субективна вътрешна 
душевност на душата, а като свободна индивидуалност, 
която не се отделя както от субстанциалното съдържа
ние, така и от телесното явление на духовното, а като 
индивид навлиза в изображение само доколкото това се 
изисква за индивидуалното оживяване на едно съществе
но в самото себе си съдържание и като духовен вътрешен 
свят прониква телесните форми само доколкото това се 
допуска от неразделното в себе си единение на духа и на 
неговата съответстваща му природна форма. Това необ
ходимо за скулптурата тъждество на духа, който има би
тие за себе си само в своя телесен организъм, вместо в 
елемента на своята собствена вътрешна душевност, от
режда на това изкуство задачата все още да запази като 
материал тежката материя, но да не формира нейния об
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лик като чисто неорганична обстановка, според законите 
на упражняването на тежест и носенето на тежест, както 
прави архитектурата, а да го превърне в адекватната на 
духа и на неговата идеална пластика класична красота.

Ако в това отношение скулптурата се оказа особено 
способна да кара съдържанието и начина на изразяване, 
свойствени за кпасичната художествена форма, да 
оживяват пред нас във вид на художествени произве
дения, докато архитектурата, която също можеше да се 
окаже способна да служи на това съдържание, в своя 
начин на изобразяване не излезе отвъд основния тип на 
едно само символично загатване, с живописта, трето, 
навлизаме в областта на романтичното. Защото и в жи
вописта наистина външната форма е все още средство
то, чрез което се разкрива вътрешното, но това „вътреш
но“ е идейната, особената субективност, душата, която 
се е върнала от своето телесно налично битие обратно в 
себе си, субективната страст и чувство на характера и 
сърцето, които вече не се изливат изцяло във външната 
форма, а отразяват в нея тъкмо вътрешното битие за себе 
си и заниманието на духа с царството на собствените му 
състояния, цели и действия. Поради тази вътрешна ду
шевност, свойствена на нейното съдържание, живописта 
не може да се задоволи с материята, която, от една стра
на, бива формирана само като тежка, а, от друга страна, 
трябва да бъде схващана само според формата ù, с 
непартикуларизираната материя, а трябва да си избере за 
сетивно изразно средство само нейната привидност и 
привидността на цвета. И все пак тук цветът е налице 
само за да прави още видими пространствените форми 
и образи като налични в живата действителност дори то
гава, когато изкуството на рисуването се развива дотам, 
че става магия на колорита, в която обективното сякаш 
вече започва да отлита и въздействието вече почти не се 
извършва чрез нещо материално. Затова, колкото и много 
да се развива живописта към по-идейното освобожда
ване на привидността, която вече не е здраво свързана с 
образа като такъв, а има позволение да се движи сама за 
себе си в играта на проблясъците и отблясъците, във
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вълшебствата на светлосянката, все пак тази магия на 
цветовете е още пространствена, е биваща вън една от 
друга и затова устойчиво съществуваща привидност.

1. Но ако вътрешното, какъвто е случаят вече в 
принципа на живописта, в действителност трябва да се 
изяви като субективна вътрешна душевност, истински 
съответстващият материал не трябва да бъде от такъв 
вид, че още да има устойчивост сам за себе си. Благо
дарение на това получаваме такъв начин на изявяване и 
изразяване, в чийто сетивен елемент обективността не 
навлиза като пространствен образ, за да се задържи в не
го, и се нуждаем от материал, който е неустойчив в свое
то битие за нещо друго и вече в самото си възникване и 
налично битие отново изчезва. Това премахване не само 
на едното пространствено измерение, но и на целокуп
ната пространственост изобщо, това пълно оттегляне в 
субективността както от страна на вътрешното, така и от 
страна на изявяването, извършва второто романтично 
изкуство -  музиката. В това отношение тя съставлява 
истинския център на онова изобразяване, което взема 
както за свое съдържание, така и за своя форма субектив
ното като такова, тъй като тя като изкуство наистина из
разява вътрешното, но и в самата си обективност остава 
субективна, т.е., за разлика от изобразителното изкуст
во, не оставя изявата, която се решава да извърши, да 
стане свободна сама за себе си и да получи спокойно и 
устойчиво съществуващото в себе си съществуване, а 
снема последното като обективност и не позволява на 
външното като нещо външно да получи трайно налично 
битие, в противоположност на нас.

Доколкото обаче снемането на пространствената 
обективност като средство за изобразяване е напускане 
на последната, което още произтича едва от сетивната 
пространственост на самите изобразителни изкуства, 
това отрицание трябва да прояви своята действена сила 
по отношение на материалността, която досега съ
ществуваше спокойно сама за себе си, съвсем така, както 
живописта сведе в своята област пространствените изме
рения на скулптурата до плоскост. Затова тук снемането
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на пространството се състои само в това, че един 
определен сетивен материал се отказва от своето спо
койно „вън едно от друго*’·, изпада в движение, но трепти 
в себе си така, че всяка част на кохериращото тяло не 
само променя мястото си, но и се стреми да се пренесе 
обратно в предишното състояние. Резултатът от това ви
бриращо трептение е тонът, материалът на музиката.

И така, с тона музиката напуска елемента на външ
ната форма и нейната нагледна видимост и затова се 
нуждае от схващането на своите произведения и от друг 
субективен орган, от слуха, който, както зрението, при
надлежи не към практическите, а към теоретичните 
сетива и е дори още по-идеен, отколкото зрението. За- 
щото спокойното, свободното от желание съзерцаване на 
художествени произведения наистина оставя предметите 
да съществуват спокойно и устойчиво сами за себе си, 
такива, каквито са, без изобщо да иска да ги унищожи, 
но това, което схваща то, не е това, което е поставено 
като идейно в самото себе си, а е това, което е запазено в 
своето сетивно съществуване. Напротив, ухото въз
приема резултата от споменатото вътрешно трептене на 
тялото, чрез което излиза наяве вече не спокойната ма
териална форма, а първата по-идейна душевност, без са
мото то да се насочва практически към обектите вън от 
него. Но тъй като, по-нататък, отрицателността, в която 
навлиза тук вибриращият материал, е, от една страна, 
снемане на пространственото състояние, което само от
ново се снема от реакцията на тялото, изявата на това 
двойно отрицание, тонът, е външност, която в своето въз
никване отново унищожава себе си чрез самото свое на
лично битие и изчезва в самата себе си. Чрез това двойно 
отрицание на външността, което се съдържа в принципа 
на тона, последният съответства на вътрешната субек
тивност, тъй като звученето, което вече само по себе си е 
нещо по-идейно, отколкото сама за себе си реално и 
устойчиво съществуващата телесност, се отказва и от 
това по-идейно съществуване и благодарение на това 
става начин на изявяване, който е адекватен на вътреш
ното преживяване.
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2. Но ако, обратно, запитаме, от какъв вид трябва да 
бъде вътрешното, за да може и то, от своя страна, отново 
да се окаже адекватно на звученето и издаването на 
тонове, вече видяхме, че тонът сам за себе си, взет като 
реална обективност, в противоположност на материала 
на изобразителните изкуства, е съвсем абстрактен. Ка
мъкът и оцветяването възприемат в себе си формите на 
един широк, многообразен свят на предметите и го из
образяват според действителното му налично битие; то
новете не могат да сторят това. Затова и за музикалния 
израз е подходящо само съвсем безобектното вътрешно 
преживяване, абстрактната субективност като такава. 
Последната е нашият съвсем празен „аз“, насочеността 
към себе си без по-нататъшно съдържание. Ето защо 
главната задача на музиката ще се състои в това, да 
остави да прозвучи не самата предметност, а начинът, по 
който най-вътрешната индивидуалност се движи в себе 
си според своята субективност и идейна душа.

3. Същото важи за въздействието на музиката. 
Това, към което се стреми тя, е последната субективна 
вътрешна душевност като такава; тя е изкуството на ду
шата, което се обръща непосредствено към самата душа. 
Например живописта, както видяхме, наистина също 
така може да изрази във вид на физиономии и образи 
вътрешния живот и поведение, настроенията и страстите 
на сърцето, ситуациите, конфликтите и съдбите на ду
шата; но това, което имаме пред себе си в картините, са 
обективни явления, от които още остава различен съ
зерцаващият „аз“ като вътрешна индивидуалност. Ние 
можем да потъваме и се задълбочаваме в предмета, в си
туацията, в характера, във формите на една статуя или на 
една картина, колкото си искаме, можем да се възхища
ваме на художественото произведение, да излизаме вън 
от себе си по повод на него, още много и много да се из
пълваме от него -  това не помага нищо: тези художест
вени произведения са и остават устойчиво съществу
ващи сами за себе си обекти, по отношение на които не 
излизаме отвъд отношението на съзерцаването. Но в 
музиката това различаване отпада. Нейно съдържание е
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субективното в самото себе си и изявяването също така 
не довежда до една пространствено трайна обективност, 
а показва чрез своето неудържимо, свободно отлитане, 
че е изразяване, което, вместо да има устойчивост само 
за себе си, трябва да се носи само от вътрешното и 
субективното и да има налично битие само за субектив
ния вътрешен свят. По такъв начин тонът е несъмнено 
изява и външност, но изява, която тъкмо поради това, че 
е външност, веднага кара самата себе си да изчезне 
отново. Ухото едва я е схванало, и тя вече е заглъхнала; 
впечатлението, което трябва да се получи тук, веднага 
придобива вътрешен характер; тоновете отзвучават само 
в последните глъбини на душата, която бива завладяна и 
развълнувана в нейната идейна субективност.

Тази нямаща предметност вътрешна душевност как- 
то по отношение на съдържанието, така и по отношение 
на начина на изразяване, съставлява формалното в музи
ката. Наистина и тя има съдържание, но нито в смисъла 
на изобразителните изкуства, нито в този на поезията; 
защото това, което ù липсва, е тъкмо обективното само- 
оформяне, било във форми на действителните външни 
явления, или в обективността на духовни нагледи и 
представи.

А що се отнася до хода, който ще дадем на нашите 
по-нататъшни разглеждания,

първо, трябва по-определено да изтъкнем общия ха
рактер на музиката и на нейното въздействие, за разлика 
от другите изкуства -  както от страна на материала, така 
и от страна на формата, която приема духовното съдър
жание.

Второ, трябва да определим особените разлики, до 
които се разклоняват и опосредстват музикалните тонове 
и техните фигурации отчасти с оглед на тяхното траене 
във времето, отчасти по отношение на качествените раз
лики в реалното им прозвучаване.

И, най-сетне, трето, музиката получава отношение 
към съдържанието, което изразява, като или се присъе
динява съпровождащо към чувствата, представите и раз
мишленията, които сами за себе си вече са изказани чрез
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думата, или се движи свободно в собствената си област в 
по-необуздана самостоятелност.

Но ако сега, след като посочихме общо принципа и 
подразделението на музиката, поискаме да пристъпим 
към разбора на отделните ù страни, ще се сблъскаме с 
една своеобразна трудност, произтичаща от природата на 
предмета. А именно, тъй като музикалният елемент на 
тона и на вътрешната му душевност, към която се стреми 
съдържанието, е така абстрактен и формален, не можем 
да преминем към особеното по друг начин освен така, че 
веднага да изпаднем в технически определения, в мерни
те отношения на тоновете, в отликите на инструментите, 
тоналностите, акордите и т.н. Но аз съм малко компетен
тен в тази област и затова трябва предварително да се 
извиня, ако се огранича в разглеждането си само върху 
по-общи гледни точки и отделни забележки.

7. Общ характер на музиката

Ние можем да разгледаме в следната последова
телност съществените гледни точки, които изобщо имат 
значение по отношение на музиката:

Първо, трябва да сравним музиката, от една страна, 
с изобразителните изкуства, а, от друга -  с поезията.

Второ, благодарение на това ще получим по-отбли- 
зо начина, по който музиката може да схваща и да излага 
едно съдържание.

Трето, изхождайки от този вид трактовка, можем да 
си обясним по-определено своеобразното въздействие, 
което упражнява върху душата музиката, за разлика от 
останалите изкуства.

а. Сравнение с
изобразителните изкуства и с поезията

Що се отнася до първата точка, ако искаме ясно да 
изтъкнем музиката в нейната специфична особеност, 
трябва да я сравним с другите изкуства от три страни.
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а. Първо, макар че е противоположна на архитекту
рата, все пак тя стои в отношение на сродство с нея.

оса. А именно, ако в строителното изкуство съдър
жанието, което трябва да се изрази в архитектонични 
форми, не навлиза изцяло във формата, както в произве
денията на скулптурата и живописта, а остава различно 
от нея като от външна обстановка, също и в музиката ка
то същински романтично изкуство класичното тъждест
во на вътрешното и на неговото външно налично битие е 
отново разложено по подобен, макар и обратен начин, 
при който архитектурата като символичен вид изобра
жение още не беше в състояние да постигне въпросното 
единство. Защото духовният вътрешен свят изхожда от 
чистата концентрация на душата и отива по-нататък, към 
нагледи и представи и техните изградени от фантазията 
форми, докато музиката остава способна да изразява по
вече само елемента на чувството и сега обгръща изка
заните сами за себе си представи на духа с мелодичните 
звуци на чувството, както архитектурата в своята област 
разполага около статуята на бога по един, разбира се, по- 
неподвижен начин, разсъдъчните форми на своите ко
лони, зидове и греди.

ßß. И така, благодарение на това тонът и неговата 
фигурация стават елемент, създаден едва от изкуството и 
от чисто художествения израз по съвсем по-друг начин, 
отколкото в живописта и скулптурата при случая с чо
вешкото тяло и неговото положение и физиономия. Също 
и в това отношение музиката може да се сравни по-от- 
близо с архитектурата, която заимства своите форми не 
от това, което е налице, а от духовното измисляне, за да 
ги изгради отчасти според законите на тежестта, отчасти 
според правилата на симетрията и евритхмията. Същото 
прави музиката в своята област, доколкото тя, от една 
страна, независимо от израза на чувството следва хармо
ничните закони на тоновете, които почиват върху коли
чествени отношения, а, от друга страна, както в повторе
нието на такта и ритъма, така и в по-нататъшните из
граждания на самите тонове не веднъж получава фор
мите на правилността и симетрията. А по такъв начин в
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музиката следователно господства еднакво много както 
най-дълбоката интимност и душа, така и най-строгият 
разсъдък, така че тя обединява в себе си две проти
воположни крайности, които лесно стават самостоятелни 
една спрямо друга. Особено в това извоюване на само
стоятелност музиката получава архитектоничен ха
рактер, когато тя, изтръгнала се от израза на душата, си 
осъществява изобретателно сама за себе си една музи
кално закономерна сграда от тонове.

γγ. Обаче, въпреки цялото това сходство, изкуството 
на тоновете се движи също така в едно царство, съвсем 
противоположно на архитектурата. Наистина и в двете 
изкуства количествените и по-точно мерните отношения 
дават основата, обаче материалът, който се формира в 
съответствие с тези отношения, пряко противостои един 
на друг. Архитектурата взема тежката сетивна маса в 
нейното спокойно „едно до друго“ и в нейната простран
ствена външна форма, докато музиката, напротив, душа
та на тоновете, която се бори да се освободи от про
странствената материя, в качествените разлики на звука 
и в непрестанния поток на движението във времето. 
Затова и произведенията на двете изкуства принадлежат 
на две съвсем различни сфери на духа, тъй като строи
телното изкуство влага своите колосални за външния 
наглед творения в символични форми за дълго време, 
докато бързо отшумяващият пред нас свят на тоновете 
прониква чрез ухото непосредствено във вътрешния свят 
на душата и я настройва за приятни чувства.

β. А що се отнася, второ, до по-точното отношение 
на музиката към другите две изобразителни изкуства, 
сходството и различието, което може да се посочи, е от
части обосновано вече в това, което току-що казах.

αα. Музиката е най-много отдалечена от скулп
турата както по отношение на материала и на начина на 
формирането му, така и по отношение на съвършеното 
взаимопроникване на вътрешното и външното, до което 
довежда скулптурата. Напротив, музиката има вече по- 
близко сродство с живописта отчасти поради преобла
даващата вътрешна душевност на израза, отчасти също
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така по отношение на трактовката на материала, в която, 
както видяхме, живописта насмалко ще има право да 
навлезе в областта на музиката. Но все пак живописта 
заедно със скулптурата винаги има за своя цел изоб
разяването на един обективен пространствен образ и е 
обвързана от действителната му форма, която е налице 
вече преди изкуството и вън от него. Наистина нито жи
вописецът, нито скулптурът взема едно човешко лице, 
едно положение на тялото, линиите на една планинска 
верига, клоните и листата на едно дърво винаги така, 
както вижда непосредствено пред себе си тези външни 
явления тук или там в природата, а има за задача да си 
набоди този предварително намерен материал и да го на
прави съответстващ на една определена ситуация, както 
и на израза, който следва необходимо от нейното съдър
жание. Следователно тук, от една страна, имаме едно 
само за себе си готово съдържание, което трябва да бъде 
художествено индивидуализирано, а, от друга страна, 
пред нас стоят вече сами за себе си също така наличните 
форми на природата, и ако художникът иска да взаимо- 
проникне тези два елемента, каквото е неговото призва
ние, той има в тяхно лице опорни точки за концепцията 
и разработката. Като изхожда от такива твърди определе
ния, той трябва отчасти да въплъти по-конкретно общото 
на представата, а отчасти да генерализира и одухотвори 
човешкия образ или други природни форми, които могат 
да му послужат за модели в своята единичност. Напро
тив, музикантът наистина също не се абстрахира от вся
ко съдържание, а го намира в текст, по който композира 
музика, или си облича вече по-независимо някакво на
строение във формата на музикална тема, която после 
изгражда по-нататък; но истинска област на неговите 
композиции остава по-формалната вътрешна душевност, 
чистото звучене, и неговото задълбочаване в съдържа
нието става вместо образ, насочен навън, по-скоро от
дръпване в собствената свобода на вътрешния свят, 
движение на твореца в самия себе си, а в някои области 
на музиката дори уверяване, че той като художник е 
свободен от съдържанието. Но ако вече изобщо можем да
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смятаме дейността в сферата на красивото за освобож
даване на душата, за отказ от притеснението и огра
ничеността, тъй като самото изкуство смекчава и най- 
насилствените трагични съдби чрез теоретично офор
мяне и ги кара да станат наслада, музиката довежда тази 
свобода до последната ù връхна точка. А именно му
зиката трябва да осъществи по съвсем друг начин това, 
което изобразителните изкуства постигат чрез обектив
ната пластична красота, която излага навън в партику- 
ларността на единичното целокупността на човека, 
човешката природа като такава, общото и идеалното, без 
да загубва хармонията в самата себе си. Творецът в 
областта на изобразителните изкуства трябва само да 
създаде, т.е. да изкара наяве Çhervor-, d. h. he raus z ub rin
gen) това, което е обвито в представата, което вече по на
чало се намира в нея, така че всичко единично в неговата 
съществена определеност е само по-точно обяснение на 
целокупността, която вече витае пред духа благодарение 
на съдържанието, което предстои да се изобрази. Напри
мер фигурата в едно пластично художествено произве
дение изисква в тази или онази ситуация тяло, ръце, 
крака, коремна част, глава с такъв израз, с такова поло
жение, с такива други фигури, други връзки и т.н. -  и 
всяка от тези страни изисква другите, за да се слее с тях 
и да образува заедно с тях едно обосновано в самото себе 
си цяло. Тук изграждането на темата е само по-точен 
анализ на онова, което тя съдържа вече в самата себе си, 
и колкото по-разработен става образът, който застава по 
този начин пред нас, толкова повече се концентрира 
единството и се засилва по-определената връзка на ча
стите. Ако художественото произведение е истинско 
художествено произведение, най-съвършеният израз на 
единичното трябва да бъде същевременно създаване на 
най-висшето единство. Разбира се, и на музикалното 
произведение не трябва да липсва вътрешното разчленя
ване и закръгляване във вид на цяло, в което една част 
прави необходима другата; но тук, от една страна, раз
работката е от съвсем друг вид, а, от друга страна, трябва 
да вземаме единството в по-ограничен смисъл.
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ßß. В една музикална тема вече се изчерпва зна
чението, което тя трябва да изрази; а ако бъде повторена 
или продължена нататък, доведена и до по-нататъшни 
противоположности и опосредствания, тези повторения, 
отклонения, преработки чрез други тоналности и т.н. 
лесно се оказват излишни за разбирането и принадлежат 
повече само на чисто музикалната разработка и на себе- 
вживяването в многообразния елемент на хармоничните 
разлики, които нито се изискват от самото съдържание, 
нито остават носени от него, докато в изобразителните 
изкуства, напротив, разработката на единичното и в по
дробностите става càMO едно все по-точно и по-точно 
изтъкване и жив анализ на самото съдържание. Разбира 
се, не може да се отрече, че и в едно музикално произве
дение, благодарение на начина, по който една тема се во
ди по-нататък, по който се присъединява друга, и двете 
те в тяхната смяна или в тяхното преплитане се движат 
напред, променят се, за да изчезнат тук, за да се появят 
отново там, сега да изглеждат победени, после да навли
зат отново побеждаващи, едно съдържание може да се 
обясни в своите по-определени отношения, противопо
ложности, конфликти, преходи, завръзки и разрешения. 
Но и в този случай чрез такава обработка единството не 
става по-задълбочено и по-концентрирано, както в 
скулптурата и живописта, а е по-скоро разширяване, 
разпростиране, едно навлизане вън едно от друго, отда
лечаване и свеждане обратно, за което съдържанието, 
което трябва да се изрази, остава несъмнено по-общ 
център, но не създава така здраво сцепление в цялото, 
както е възможно това във формите на изобразителното 
изкуство, особено където то се ограничава върху чо
вешкия организъм.

γγ. От тази страна музиката, за разлика от остана
лите изкуства, стои много близо до елемента на споме
натата формална свобода на вътрешния свят, за да не 
може да се насочи повече или по-малко навън, да излезе 
отвъд наличното, отвъд съдържанието. Спомнянето 
(Erinnerung) за приетата тема е сякаш самовглъбяване 
(Er-Innerung) на художника, т.е. осъзнаване (Innerwer-
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den), че той (Er) е художникът и може да се движи 
произволно и да се устремява ту в една, ту в друга посо
ка. И все пак в това отношение свободното фантазиране 
се различава изрично от завършеното в себе си музикал
но произведение, което трябва да съставлява всъщност 
едно разчленено цяло. В свободното фантазиране самата 
необвързаност е цел, така че сега художникът може да 
покаже между другото и свободата да вплита в момент
ното си творчество известни нему мелодии и пасажи, да 
открива в тях нова страна, да ги преработва в различни 
нюанси, да ги отвежда към други, и, изхождайки от тях, 
да се придвижва и до най-хетерогенното.

Но в цялост музикалното произведение изобщо 
включва свободата да бъде осъществено по-сдържано и 
да се съблюдава в него едно, така да се каже, по-пла- 
стично единство, или в своята субективна жизненост да 
се движи произволно от всяка точка в по-големи или по- 
малки отклонения, а по същия начин да се люшка ту на
сам, ту натам, да спира капризно, да се оставя да проник
ва в него това или онова и после да отшумява отново в 
един неудържим поток. Затова, ако трябва да се препоръ
ча на живописеца, на скулптура да изучава природните 
форми, музиката не притежава един такъв кръг от фор
ми, които са налице вече вън от нея, към които тя би била 
принудена да се придържа. Обсегът на нейната законо
мерност и необходимост от форми спада предимно в 
сферата на самите тонове, които не влизат в така тясна 
връзка с определеността на съдържанието, което се влага 
в тях, а освен това с оглед на своето приложение най- 
често оставят широк простор на действие за субективна
та свобода на изпълнението.

Това е главната гледна точка, според която можем да 
противопоставим музиката на по-обективно формира
щите изкуства.

γ. Според другата страна, трето, музиката има най- 
тясно сродство с поезията, тъй като двете си служат с 
един и същ сетивен материал, с тона. Но и между тези 
изкуства съществува най-голямо различие както по
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отношение на вида третиране на тоновете, така и по 
отношение на начина на изразяване.

<ха. Както вече видяхме при общото подразделение 
на изкуствата, в поезията не тонът като такъв се изтръгва 
от многообразни инструменти, измислени от изкуството, 
и се оформя художествено, а членоразделният глас на 
човешкия говорен орган се свежда до обикновен знак на 
речта и затова получава само стойността да бъде обозна
чаване на представи, което само за себе си не притежава 
значение. Благодарение на това тонът остава изобщо 
едно самостоятелно сетивно налично битие, което, 
доколкото е само знак на чувства, представи и мисли, 
има своята иманентна на самото него външност и 
обективност тъкмо в това, че то е само този знак. Защото 
истинската обективност на вътрешното като нещо въ
трешно се състои не в звуците и думите, а в това, че аз 
съзнавам тази мисъл, едно чувство и т.н., правя ги свой 
предмет и по такъв начин ги имам пред себе си в 
представата, или след това си развивам това, което се 
съдържа в една мисъл, в една представа, анализирам 
външните и вътрешните отношения на съдържанието на 
моите мисли, отнасям особените определения едно към 
друго и т.н. Наистина ние мислим винаги в думи, без 
обаче да се нуждаем при това от действително говорене. 
Благодарение на това безразличие на звуците на езика 
като по-сетивни в сравнение с духовното съдържание на 
представите и т.н., за изразяването на които се употребя
ват, тук тонът отново получава самостоятелност. Наисти
на в живописта цветът и неговото взаимосъчетание, взет 
само като цвят, сам за себе си също така не притежава 
значение и е самостоятелен спрямо духовното сетивен 
елемент, но и цветът като такъв още не съставлява живо
пис, а трябва да се присъединят образът и неговият из
раз. Тогава оцветяването влиза в далеч по-тясна връзка с 
тези духовно одушевени форми, отколкото онази, която 
имат звуците на езика и тяхното взаимосъчетание в думи 
с представите. -  А ако се вгледаме в разликата между 
поетическата и музикалната употреба на тона, ще ви
дим, че музиката не принуждава звученето да се сведе до
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звук на езика, а прави свой елемент самия тон сам за 
себе си, така че той, доколкото е тон, се третира като 
цел. Благодарение на това царството на тона, тъй като не 
трябва да служи само за обозначаване, може да дойде в 
това освобождаване до такъв начин на формиране, който 
оставя собствената си форма като художествено богато 
образувание на тона да стане негова съществена цел. 
Така особено в по-ново време музиката в своята откъс
натост от едно вече само за себе си ясно съдържание се 
отдръпна в собствения си елемент, но затова пък и 
загуби толкова повече от властта си над целия вътрешен 
свят, тъй като насладата, която тя може да предложи, се 
насочва само към едната страна на изкуството -  а имен
но към голия интерес по отношение на чисто музикал
ното на композицията и нейната умелост, страна, която е 
достояние само за познавачите и засяга по-малко общо
човешкия художествен интерес.

ßß. Но това, което загубва поезията откъм външна 
обективност, като съумява да отстрани своя сетивен еле
мент, доколкото той трябва изобщо да се отреди на из
куството, тя спечелва откъм вътрешна обективност на 
нагледите и представите, които поетичният език изтъква 
пред духовното съзнание. Защото фантазията трябва да 
формира тези нагледи, чувства, мисли до степента на 
един окончателно завършен в самия себе си готов свят от 
събития, действия, настроения на душата и избухване на 
страстта и по този начин тя създава произведения, в кои
то цялата действителност както по външното си явление, 
така и по вътрешното си съдържание, става наглед и 
представа за нашето духовно чувство. Доколкото музи
ката иска да се запази самостоятелна в собствената си 
област, тя трябва да се откаже от този вид обективност. А 
именно, както вече посочих, царството на тона несъм
нено има отношение към душата и се взаимосъгласува с 
нейните духовни движения; но то не отива по-нататък от 
едно все по-неопределено симпатизиране, макар че от 
тази страна едно музикално произведение, ако е произ
лязло от самата душа и е проникнато от богата душев
ност и чувство, отново може да въздейства обратно също
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така богато. -  По-нататък, нашите чувства и преди това 
вече преминават в своя елемент на неопределената ин
тимност в едно съдържание и в субективното преплитане 
с него към по-конкретния наглед и по-общата представа 
за това съдържание. А това може да стане и при едно му
зикално произведение, щом чувствата, които то събужда 
в нас според собствената си природа и художествена 
одушевеност, се развиват в нас до по-точни нагледи и 
представи, и по такъв начин довеждат до съзнанието 
също и определеността на душевните впечатления в по- 
постоянни нагледи и по-общи представи. Но тогава това 
е наша представа и наглед, за който музикалното про
изведение несъмнено е дало тласък, но не го е създало 
непосредствено самото то чрез своето музикално трети
ране на тоновете. Напротив, поезията изказва чувствата, 
нагледите и представите сама и може да нахвърли пред 
нас също така картина на външните предмети, макар че 
тя, от своя страна, не може да постигне нито ясната пла
стика на скулптурата и живописта, нито душевната ин
тимност на музиката, и затова трябва да извика за до
пълнение сетивния наглед, който имаме вън от нея, и 
безсловесното схващане на душата.

γγ. Но, трето, музиката не остава в тази самостоя
телност спрямо поетическото изкуство и духовното съ
държание на съзнанието, а се побратимява с едно съдър
жание, което е вече окончателно развито от поезията и е 
ясно изказано от нея като ход на чувства, разсъждения, 
събития и действия. Обаче ако музикалната страна на 
едно такова художествено произведение трябва да оста
не същественото и изпъкващото в него, поезията като 
стихотворение, драма и т.н. не трябва да излиза наяве 
сама за себе си с претенцията за собствена значимост. 
Изобщо в рамките на това свързване на музика и поезия 
преобладаването на едното изкуство е вредно за другото. 
Ето защо, ако текстът като поетическо художествено 
произведение има сам за себе си напълно самостоятелна 
стойност, той трябва да очаква само малка подкрепа от 
музиката; както например музиката в драматическите хо
рове на древните е била само подчинен съпровод. Но
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ако, обратно, музиката получи мястото на едно само за 
себе си по-независимо своеобразие, текстът по своята 
поетическа разработка може да бъде пак само по-по
върхностен и трябва да остане сам за себе си при общи 
чувства и при представи, които се смятат за общи. Пое
тическите обработки на дълбоки мисли не дават добър 
музикален текст, тъй както и описанията на външни при
родни предмети или описателната поезия изобщо. Ето 
защо, що се отнася до по-точната поетическа разработ
ка, песните, оперните арии, текстовете на оратории и т.н. 
могат да бъдат по-бедни и до известна степен посред
ствени; ако музикантът трябва да получи свободно поле 
на действие, поетът не трябва да иска да ни възхити като 
поет. От тази страна особено италианците, както напри
мер Метастазио и други, са имали голямо умение, докато 
стихотворенията на Шилер, които по никой начин не са 
направени и за такава цел, се оказват много тромави и 
негодни за музикална композиция. Там, където музиката 
получава по-художествено развитие, и без това разбира
ме от текста малко или нищо, особено при нашия немски 
език и произношение. Ето защо и това, да се сложи глав
ната тежест на интереса върху текста, е немузикална на
сока. Например италианската публика бъбри по време на 
по-незначителните сцени на една опера, яде, играе карти 
и т.н., но, започне ли някоя изпъкваща ария или някой 
друг важен музикален откъс, всеки слуша с най-голямо 
внимание. Напротив, ние, немците, проявяваме най-го- 
лям интерес към съдбата и разговорите на оперните 
принцове и принцеси с техните слуги, оръженосци, до
вереници и камериерки, а може би още има и до днес 
мнозина между вас, които, щом започне песента, съжаля
ват, че интересът се прекъсва и тогава си помагат с бъб
рене. -  Също и в духови музики текстът е в повечето 
случаи или известно нам Credo41, или пък е съчетан от 
отделни места из псалми, така че думите трябва да се 
смятат само повод за музикален коментар, който остава 
сам за себе си самостоятелна разработка и трябва не са
мо, да речем, да подчертава текста, а да заимства от него 
повече само общото на съдържанието по начин, подобен
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на този, по който например живописта избира своите 
сюжети от светата история.

Ъ. Музикално схващане на съдържанието

А ако второ, запитаме, какъв е различаващият се от 
този на останалите изкуства начин на схващане, в чиято 
форма музиката, все едно дали тя е съпровождаща или 
независима от един определен текст, може да взема и 
изразява едно особено съдържание, аз вече казах по- 
рано, че между всички изкуства музиката включва в себе 
си най-голямата възможност да се освободи не само от 
всеки действителен текст, но и от израза на някакво 
определено съдържание, за да намери удовлетворение 
само в един затворен в себе си ход на съпоставяния, из
менения, противоположности и опосредствания, които 
спадат в рамките на чисто музикалната област на тоно
вете. Но тогава музиката остава празна, без значение, и 
тъй като ù липсва едната главна страна на всяко изкуст
во, духовното съдържание и духовният израз, тя още не 
трябва да се причисли истински към изкуството. Едва 
когато в сетивния елемент на тоновете и тяхната мно
гообразна фигурация намери адекватен израз духовно 
съдържание, също и музиката се издига до висотата на 
истинско изкуство, все едно дали това съдържание ще 
получи по-точното си обозначаване изрично чрез думи, 
или ще трябва да се почувства по-неопределено, като се 
изхожда от тоновете и техните хармонични отношения и 
мелодично одушевяване.

а. В това отношение своеобразната задача на му
зиката се състои в това, че тя не прави всяко съдържание 
за духа така, както това съдържание се крие в съзнание
то като обща представа, или както е налице за нагледа 
още преди това като определен външен облик, или както 
получава чрез изкуството своята по-адекватна проява, а 
по начин, при който то става живо в сферата на субек
тивната вътрешна душевност. Това, да се накара да 
прозвучи в тонове сам за себе си този завоалиран в себе 
си живот и дейност, или да се прибави към изказаните
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думи и представи и да се потопят представите в този 
елемент, за да се създадат отново за чувството и съчув
ствието, е трудна задача, чието решение трябва да се от
реди на музиката.

оса. Ето защо вътрешната душевност като такава е 
формата, в която тя може да схваща своето съдържание и 
благодарение на това е способна да възприема в себе си 
всичко, което може изобщо да навлезе във вътрешния 
свят и да се облече предимно във формата на чувство. Но 
тогава тук се съдържа същевременно определението, че 
музиката не трябва да иска да работи за нагледа, а трябва 
да се ограничи върху това, да направи вътрешната ду
шевност достъпна за схващане за вътрешния свят, макар 
и поради това, че иска да остави субстанциалната въ
трешна дълбочина на едно съдържание като такова да 
проникне в дълбочините на душата или предпочита да 
представи живота и дейността на едно съдържание в 
един единичен субективен вътрешен свят, така че за нея 
самата тази субективна интимност става неин истински 
предмет.

ßß. И така, абстрактната вътрешна душевност има за 
свое най-близко обособяване, с което музиката влиза във 
връзка, чувството, разширяващата се субективност на 
„аза“, която наистина стига до едно съдържание, но все 
още го оставя в тази непосредствена затвореност в „аза“ 
и в това нямащо външност отношение към „аза“. Благо
дарение на това чувството остава винаги само това, 
което облича съдържанието, и музиката овладява тази 
сфера.

γγ. После тук тя се разпростира до израза на всички 
особени чувства и всички нюанси на веселостта, на жиз
нерадостта, на шегата, на доброто настроение, на лику- 
ването и тържествуването на душата, а също така града
циите на страха, на загрижеността, на натъжеността, на 
жалбата, на опечалението, на скръбта, на копнежа и т.н., 
и най-сетне на страхопочитанието, на преклонението, на 
любовта и т.н. стават своеобразна сфера на музикалния 
израз.
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ß. Вече вън от изкуството тонът като междуметие, 
като вик на скръбта, като въздишане, смеене е непосред
ствена най-жива изява на душевни състояния и чувства. 
Той е „ах“ и „ох“ на душата. В него се крие самопроду- 
циране и обективност на душата като душа, израз, който 
стои по средата между безсъзнателното потъване и връ
щането в себе си към вътрешни определени мисли и едно 
произвеждане, което не е практическо, а е теоретично, 
както и птицата в своята песен има тази наслада от 
самата себе си и това продуциране на самата себе си.

Обаче чисто природният израз на междуметията 
още не е музика, защото тези изисквания наистина не са 
членоразделни произволни знаци за представи, както 
звуците на езика, и затова и не изказват едно представно 
съдържание в неговата всеобщност като представа, а из
явяват с тона и в самия тон едно настроение и чувство, 
което се влага непосредствено в такива тонове и дава 
изблик на сърцето чрез тяхното избликване навън; но все 
пак това освобождаване още не е освобождаване чрез 
изкуството. Напротив, музиката трябва да приведе чув
ствата в определени отношения на тоновете и да отнеме 
на природния израз неговия див характер, примитивното 
му поведение и го направи по-умерен.

γ. По такъв начин междуметията съставляват не
съмнено изходната точка на музиката, но все пак самата 
тя е изкуство едва като каденцирано междуметие и в това 
отношение трябва да подготвя художествено сетивния си 
материал в по-висока степен, отколкото живописта и 
поезията, преди той да стане способен да изразява ху
дожествено съдържанието на духа. По-точния начин, по 
който царството на тоновете се преработва и довежда до 
такова съответствие, ще разгледаме едва по-късно; засе
га ще повторя само забележката, че тоновете са в самите 
себе си целокупност от разлики, които могат да се раз
двояват и свързват във вид на най-многообразни видове 
непосредствени съответствия, съществени противопо
ложности, противоречия и опосредствания. На тези про
тивоположности и обединявания, както и на различието 
в техните движения и преходи, на тяхното настъпване,
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придвижване напред, водене на борба, себеразлагане и 
изчезване съответства в по-близко или по-далечно 
отношение вътрешната природа както на това или онова 
съдържание, така и на чувствата, в чиято форма сърцето 
и душата овладяват такова съдържание, така че сега 
такива отношения на тоновете, схванати и формирани в 
това съответствие, дават одушевения израз на онова, 
което е налице в духа като определено съдържание.

Но елементът на тона се оказва по-сроден на въ
трешната проста същност на едно съдържание, откол- 
кото досегашният сетивен материал, поради това, че 
тонът, вместо да се заздравява до пространствени образи 
и да получава устойчивост като многообразие на същест
вуването на нещата едно до друго и вън едно от друго, се 
предоставя по-скоро на идейната област на времето и 
затова не се придвижва до разликата между простия въ
трешен свят и конкретната телесна форма и явление. 
Същото важи за формата на чувството за едно съдър
жание, изразът на която е присъщ главно на музиката. А 
именно, както при самосъзнателното мислене, в нагледа 
и представата вече навлиза необходимото различаване на 
непосредствено възприемащия в нагледа, представящия 
си, мислещия „аз“ и на възприемания в нагледа, предста
вяния или мислен предмет; но в чувството тази разлика е 
заличена или по-скоро още съвсем не е изтъкната -  на
против, съдържанието е неразделно преплетено с въ
трешното като такова. Ето защо, макар че музиката като 
съпровождащо изкуство се свързва с поезията или обрат
но, поезията като поясняваща преводачка се свързва с 
музиката, все пак музиката не може да иска да онагле- 
дява по външен начин или да предава представи и мисли, 
както се схващат от самосъзнанието като представи и 
мисли, а, както казах, тя трябва да се стреми или да до
вежда до чувството простата природа на едно съдър
жание в такива отношения на тоновете, както са сродни 
на вътрешното отношение на това съдържание, или по
точно да изразява чрез своите съпровождащи поезията и 
интимно вглъбяващи тонове самото онова чувство, което 
съдържанието на нагледите и представите може да съ
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бужда в както съчувстващия, така и представящия си 
дух.

с. Въздействие на музиката

А от тази насока, трето, може да се изведе и силата, 
с която музиката въздейства главно върху душата като 
такава, която [душа] нито се придвижва по-нататък до 
разсъдъчни разглеждания, нито разсейва самосъзнание
то до изолирани нагледи, а е свикнала да живее в интим
ността и в неразкритата дълбочина на чувството. Защото 
тъкмо тази сфера, вътрешният усет, абстрактното чуване 
на самия себе си е това, което музиката схваща и по този 
начин привежда в движение също така местопребива
ването на вътрешните изменения, сърцето и душата като 
този прост концентриран център на целия човек.

а. Особено скулптурата дава на своите худо
жествени произведения устойчиво съществуващо съвсем 
само за себе си налично битие, затворена в себе си както 
по съдържание, така и по външно художествено проявле
ние обективност. Нейно съдържание е наистина инди
видуално оживотворената, но все пак самостоятелно по
чиващата върху себе си субстанциалност на духовното, 
нейна форма е пространствено целокупната фигура. 
Затова и скулптурното произведение като обект на нагле
да получава най-голяма самостоятелност. Нещо повече, 
както видяхме още при разглеждането на живописта 
(виж по-горе, с. 242), картината влиза в по-тясна връзка 
със зрителя, отчасти поради по-субективното в себе си 
съдържание, което изобразява тя, отчасти по отношение 
на чистата привидност за реалност, която дава тя, и по 
този начин доказва, че не иска да бъде нещо самостоя
телно, само за себе си, а, напротив, иска да бъде всъщ
ност само за нещо друго, за съзерцаващия и чувстващия 
субект. Но и пред една картина още ни остава една по- 
самостоятелна свобода, тъй като винаги трябва да се 
занимаваме само с един наличен вън от нас обект, който 
идва до нас единствено чрез нагледа и едва чрез това 
въздейства върху чувството и представата. Затова зрите
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лят може да се движи насам и натам в самото художест
вено произведение, да забелязва в него това или онова, 
да си анализира цялото, тъй като за него то е устойчиво, 
да извършва многообразни рефлексии над него и по та
къв начин да си запазва пълната свобода за независимото 
му разглеждане.

оса. Напротив, музикалното художествено произве
дение като художествено произведение изобщо наистина 
също така стига до началото на прокарването на разлика 
между наслаждаващ се субект и обективно произведе
ние, тъй като в своето действително прозвучаващо зву
чене то получава сетивно налично битие, различно от 
вътрешния свят; но, от една страна, тази противопо
ложност не се издига до трайно външно устойчиво 
съществуване в пространството и до нагледността на 
една биваща за себе си обективност, както в изобра
зителното изкуство, а, обратно, изпарява своето реално 
съществуване до едно непосредствено временно из
чезване на последното, и, от друга страна, музиката не 
извършва отделянето на външния материал от духовното 
съдържание, както поезията, в която страната на 
представата е по-независима от тона на езика и която е 
най-много обособена от тази външност между всички 
изкуства, страната на представата се развива в своеоб
разен ход на духовни образи на фантазията като такива. 
Разбира се, тук би могло да се отбележи, че музиката 
според това, което приведох по-горе, обратно, отново 
може да откъсва тоновете от тяхното съдържание и по 
този начин да ги прави самостоятелни; но това осво
бождаване не е истински художественото, което, на
против, се състои в това, да се използва хармоничното и 
мелодично движение изцяло за изразяването на веднъж 
избраното съдържание и на чувствата, които това 
съдържание е в състояние да събужда. А тъй като му
зикалният израз има за свое съдържание самия вътрешен 
свят, вътрешния смисъл на предмета и чувството и тона, 
който поне в изкуството не стига до пространствени 
фигури, който е безусловно преходен в своето сетивно 
налично битие, музиката прониква със своите движения
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непосредствено във вътрешното местопребиваване на 
всички движения на душата. Ето защо тя завладява 
съзнанието, което вече не противостои на никой обект, и 
в загубването на тази свобода само бива увлечено от 
неспирния поток на тоновете. Но и тук, при различните 
насоки, в които музиката може да се разклони, е 
възможно различно въздействие. А именно, ако на 
музиката липсва по-дълбоко съдържание или изобщо по- 
задушевен израз, може да стане така, че ние, от една 
страна, да се радваме без по-нататъшно вътрешно дви
жение на чисто сетивния звук и благозвучие, или, от 
друга страна, да проследяваме със съображенията на 
разсъдъка хармоничния и мелодичен ход, който вече не 
засяга и не отвежда по-нататък вътрешната душа. Нещо 
повече, предимно при музиката има един такъв чисто 
разсъдъчен анализ, за който в художественото произ
ведение няма нищо друго освен умението на едно 
виртуозно скалъпено произведение. Но ако се абстра
хираме от тази разсъдъчност и започнем да възприемаме 
непринудено, музикалното художествено произведение 
ни въвлича изцяло в себе си и ни носи със себе си по- 
нататък, независимо от силата, която изкуството като 
изкуство упражнява изобщо над нас. Своеобразното мо
гъщество на музиката е елементарна сила, т.е. то се крие 
в елемента на тона, в който се движи изкуството тук.

ßß. Субектът бива завладяван от този елемент не 
само според тази или онази особеност, или той не бива 
обхващан само от едно определено съдържание, а бива 
пренасян в произведението и сам бива привеждан в съ
стояние на дейност според простия му „аз“, центъра на 
неговото духовно налично битие. Така например при 
изпъкващи, леко прошумяващи ритми у нас веднага се 
поражда желание и ние да удряме такта, да пеем мело
дията, а при танцова музика у някои тя дори отива в 
краката -  изобщо завладян е и субектът като това лице. 
Обратно, при едно само правилно действие, което, до- 
колкото се извършва във времето, благодарение на това 
еднообразие става ритмично и няма друго, по-нататъшно 
съдържание, от една страна, изискваме изявяване на тази
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правилност като такава, така че това действие да стане за 
субекта по начин, който сам е субективен, а, от друга 
страна, искаме по-точно изпълване на тази еднаквост. 
Музикалният съпровод предлага и едното, и другото. По 
такъв начин към марша на войниците се прибавя музика, 
която подбужда вътрешния свят към правилото на мар
ша, потопява субекта в тази дейност и го изпълва хармо
нично с това, което трябва да се извърши. По подобен 
начин неподчиненото на правила неспокойствие на една 
Table d'hôte42 между много хора и неудовлетворителното 
възбуждане от нея е досадно; това суетене насам и на
там, вдигане на шум, бъбрене, трябва да се подчини на 
правила и тъй като веднага след ядене имаме свободно 
време, празнотата трябва да се запълни. Както при много 
други поводи, и този път музиката се отзовава, готова да 
помогне, а освен това предпазва от други мисли, развле
чения и хрумвания.

γγ. В това се проявява същевременно връзката на 
субективния вътрешен свят с времето като такова, което 
съставлява общия елемент на музиката. А именно въ
трешната душевност като субективно единство е дейното 
отрицание на безразличното устойчиво съществуване на 
нещата едно до друго в пространството и с това е отри
цателно единство. Но отначало това тъждество със себе 
си остава съвсем абстрактно и празно и се състои само 
в това, че прави обект самото себе си, и все пак снема та
зи обективност, която сама е само идейна и е същото, ка- 
квото е субектът, за да произвежда по този начин себе си 
като субективното единство. Също така идейната отри
цателна дейност в своята сфера на външността е вре
мето. Защото, първо, то заличава безразличното „едно до 
друго“ на пространственото и съсредоточава неговата 
непрекъснатост, като я превръща в момент, в „сега“. Но, 
второ, моментът веднага се оказва отрицание на себе 
си, тъй като това „сега“, щом е, снема себе си в друго 
„сега“ и по този начин проявява навън своята отрица
телна дейност. Трето, поради външността, в чиито 
елементи се движи времето, наистина не се стига до 
истински субективното единство на първия момент с
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другия, до който „сега“ снема себе си, но все пак „сега“ 
остава винаги същото в своето изменение; защото всеки 
момент е „сега“ и, взет само като момент, също така не 
се различава от другия, както абстрактният „аз“ от 
обекта, до който снема себе си, и тъй като този обект е 
само самият празен „аз“, се слива в него със себе си.

А по-точно самият действителен „аз“ принадлежи 
на времето, с което се съвпада, ако се абстрахираме от 
конкретното съдържание на съзнанието и самосъзнание
то, доколкото той не е нищо, освен това празно движе
ние, да поставя себе си като нещо друго и да снема това 
изменение, т.е. да запазва в него самия себе си, „аза“ и 
само „аза“ като такъв. „Азът“ е във времето и времето е 
битието на самия субект. И тъй като времето, а не про
странствено стта като такава дава съществения елемент, 
в който тонът получава съществуване по отношение на 
своята музикална валидност, и времето на тона е съще
временно това на субекта, тонът вече според тази основа 
прониква в насочеността към себе си, обхваща я според 
нейното най-просто налично битие и чрез извършващото 
се във времето движение и неговия ритъм привежда в 
движение „аза“, докато по-другата фигурация на тоно
вете като израз на чувства прибавя освен това още и едно 
по-определено изпълване за субекта, което също така го 
докосва и увлича.

Ето, това е, което може да се посочи като същест
вено основание за елементарната сила на музиката.

ß. Но, за да упражни музиката пълното си въз
действие, е необходимо още нещо повече освен чисто 
абстрактното звучене в неговото извършващо се във вре
мето движение. Втората страна, която трябва да се 
прибави, е съдържанието, чувството, което е било оду
хотворено за душевността, и изразяването, душата на 
това съдържание в тоновете.

Затова не трябва да споделяме пошлото мнение за 
всесилието на музиката като такава, за която древните 
драскачи, духовни или светски, ни разказват толкова раз
нообразни баснословни истории. Вече при цивилиза- 
торските чудеса на Орфей тоновете и тяхното движение
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наистина са били достатъчни за дивите зверове, които се 
разполагали кротко около него, но не и за хората, които 
изисквали съдържанието на едно по-висше учение. 
Както и наистина химните, които са дошли до нас под 
името на Орфей, макар и не в първоначалния им вид, 
съдържат митологични и други представи. По подобен 
начин са прочути и военните песни на Тиртей, благо
дарение на които, както се разказва, след толкова дълги 
напразни борби лакедемонците били възпламенени до 
едно несломимо въодушевление и най-сетне спечелили 
победа срещу месинците. Също и тук съдържанието на 
представите, които събуждали тези елегии, било глав
ното нещо, макар че не бива да се отрича стойността и 
въздействието и на музикалната страна, предимно у вар
варски народи и в епохи на дълбоко раздвижени страсти. 
Тръбите на планинците допринасяли съществено за 
възпламеняването на смелостта, а не може да се отрече и 
могъществото на марсилезата, на Ça ira43 и т.н. във Френ
ската революция. Но истинското вдъхновение намира 
своето основание в определена идея, в истинския инте
рес на духа, от който е изпълнена една нация и който се
га музиката може да издигне до моментно по-живо 
чувство, тъй като тоновете, ритъмът, мелодията увличат 
със себе си субекта, който им се отдава. Но в сегашно 
време няма да смятаме музиката за способна вече чрез 
самата себе си да създава такова настроение на смелост 
и на презиране на смъртта. Например в наши дни почти 
у всички армии има съвсем добра полкова музика, която 
заангажирва, заостря вниманието, тласка към марш, въз
пламенява за атака. Но никой не мисли да бие с нея вра
га; смелостта още не идва само от надуване на тръбите 
пред войниците и от барабанене и би трябвало да събе
рем заедно много тръби, за да може една крепост да се 
сгромоляса пред техния звук, както зидовете на Ерихон. 
Сега това правят мисловното вдъхновение, оръдията, 
геният на пълководеца, а не музиката, която още може да 
се смята само за опора на силите, които вече са изпъл
нили и пленили душата.
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γ. Последната страна по отношение на субективното 
въздействие на тоновете се състои в начина, по който 
идва до нас музикалното художествено произведение, за 
разлика от други художествени произведения. А именно, 
тъй като тоновете нямат трайно обективно устойчиво 
съществуване сами за себе си, както архитектурните 
произведения, статуите, картините, а вече със своето 
бегло прошумяване отново изчезват, музикалното худо
жествено произведение се нуждае, от една страна, вече 
поради това чисто моментно съществуване от винаги по
втаряно възпроизвеждане. Но необходимостта от едно 
такова обновено оживяване има още един друг, по-дъл
бок смисъл. Защото, доколкото музиката взема за свое 
съдържание самия субективен вътрешен свят с цел да 
направи себе си явление не като външна форма и обек
тивно стоящо пред нас произведение, а като субективна 
вътрешна душевност, изявата също трябва да се получи 
непосредствено като изразяване на един жив субект, в 
която той влага цялата си собствена вътрешна душев
ност. Това е така най-много в песента на човешкия глас, 
но относително също така вече в инструменталната му
зика, която може да се изпълнява само от практикуващи 
художници и от тяхното живо, както духовно, така и 
техническо умение.

Едва чрез тази субективност по отношение на 
осъществяването на музикалното художествено произве
дение се допълва значението на субективното в музи
ката, което обаче сега може да се изолира в тази насока и 
до едностранчивата крайност (Extrem), че субективната 
виртуозност на възпроизвеждането като такова се прави 
единствен център и съдържание на насладата.

По отношение на общия характер на музиката ще се 
задоволя с тези забележки.
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2. Особена определеност  
на музикалните изразни средства

След като досега разгледахме музиката само от тази 
страна, че трябва да формира и одушеви тона, като го 
превърне в звучене на субективната вътрешна душев
ност, сега се пита по-нататък, благодарение на какво 
става възможно и необходимо това, че тоновете не са 
просто само природен крясък на чувството, а са негов 
развит художествен израз. Защото чувството като такова 
има съдържание, а тонът, доколкото е само тон, е безсъ- 
държателен; ето защо той трябва едва чрез художест
вената трактовка да стане способен да възприема в себе 
си израза на един вътрешен живот. Върху тази точка 
може да се установи най-общо следното.

Всеки тон е самостоятелно, завършено в себе си 
съществуване, което обаче нито се разчленява и обединя
ва субективно в живо единство, както животинският или 
човешкият образ, нито, от друга страна, показва в самото 
себе си, както един особен член на телесния организъм 
или някоя отделна черта на духовно или животинско 
оживено тяло, че тази особеност може да съществува из
общо и да получи смисъл, значение и израз едва само в 
одушевеното свързване с останалите членове и черти. 
Наистина по външния си материал една картина се 
състои от отделни щрихи и цветове, които могат да имат 
налично битие и вече сами за себе си; напротив, съ
щинската материя, която за пръв път прави такива щрихи 
и цветове художествено произведение, линиите, плоско
стите и т.н. на образа имат смисъл едва само като кон
кретно цяло. Напротив, отделният тон сам за себе си е 
по-самостоятелен и също може да бъде до известна сте
пен одушевен от чувството и да получи определен израз.

Но, обратно, тъй като не е чисто неопределено 
шумене и звучене, а едва чрез своята определеност и 
чистота в тази определеност има изобщо музикална 
значимост, непосредствено чрез тази определеност както 
по своето реално звучене, така и по трайността си във 
времето, той стои в отношение към други тонове, нещо
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повече, едва това отношение му придава неговата 
същинска действителна определеност и с нея разликата, 
противоположността спрямо други тонове или един
ството с тях.

Обаче при по-относителната самостоятелност това 
отношение остава нещо външно за тоновете, така че по 
такъв начин отношенията, в които се привеждат те, не 
принадлежат44 на самите отделни тонове според тяхното 
понятие, както принадлежат на членовете на живо
тинския и човешкия организъм или също на формите на 
пейзажната природа. Ето защо взаимосъчетаването на 
различни тонове във вид на определени отношения е 
нещо, което, макар и да не противоречи на същността на 
тона, все пак е тепърва направено и не е налице в приро
дата още преди това. Дотолкова такова отношение из
хожда от нещо трето и има битие само за някой трети, 
а именно за този, който го схваща.

Поради тази външност на отношението определе
ността на тоновете и на тяхното взаимосъчетаване почи
ва в квантума, в числените отношения, които наистина 
са обосновани в природата на самия тон, но се упо
требяват от музиката по начин, който е намерен и най- 
многообразно нюансиран едва от самото изкуство.

От тази страна не жизнеността сама по себе си, като 
органично единство, съставлява основата на музиката, а 
еднаквостта, нееднаквостта и т.н., изобщо разсъдъчната 
форма, както господства в количественото. Ето защо, ако 
трябва да се говори определено за музикалните тонове, 
обясненията трябва да се правят само според числени 
отношения, както и според произволните букви, с които 
сме свикнали да обозначаваме тоновете според тези 
отношения.

В тази своя сводимост до чисти квантуми и до 
тяхната разсъдъчна, външна определеност, музиката е 
най-много сродна с архитектурата, тъй като тя, подобно 
на последната, си изгражда своите инвенции върху здра
вата основа и върху скелята от пропорции -  с архитек
турата, която не се разпростира сама по себе си до едно 
органично свободно разчленяване, в което с едната опре
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деленост веднага са дадени и останалите, и не се слива в 
живо единство, а започва да става свободно изкуство 
едва в по-нататъшните външни образувания, които 
оставя да произлязат от въпросните отношения. И ако в 
това освобождаване архитектурата не отива по-нататък 
освен до една хармония на формите и до характерното 
одушевяване на една тайнствена евритмия, музиката, на
против, тъй като има за свое съдържание най-вътрешния 
субективен свободен живот и дейност на душата, се 
разклонява до най-дълбоката противоположност на тази 
свободна вътрешна душевност и въпросните количест
вени основни отношения. Обаче тя не трябва да остане в 
тази противоположност, а получава трудната задача 
както да я възприеме в себе си, така и да я преодолее, тъй 
като чрез споменатите необходими пропорции дава 
сигурна основа и почва на свободните движения на ду
шата, които изразява, върху която обаче тогава се движи 
насам и натам и се развива вътрешният живот в свобо
дата, която е съдържателна едва чрез такава необхо
димост.

В това отношение следва да различаваме в тона 
преди всичко две страни, според които той трябва да се 
употребява художествено: веднъж абстрактната основа, 
общият елемент, който още не е физически специфи
циран, времето, в ефекта на което спада тонът; а след 
това самото звучене, реалната разлика между тоновете 
както от страна на различието на сетивния материал, 
който звучи, така и с оглед на самите тонове в тяхното 
отношение един към друг като отделни тонове и като 
целокупност. И, най-сетне, към това се присъединява, 
трето, душата, която оживява тоновете, закръгля ги до 
едно свободно цяло и им дава духовен израз в тяхното 
извършващо се във времето движение и в тяхното реално 
звучене. От тези страни получаваме следната последо
вателност, в която трябва да се извърши по-определеното 
разчленяване.

Първо, трябва да се занимаем с протичащото само 
във времето траене и движение, което изкуството не бива 
да предоставя на случайността, а трябва да го определя
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според твърдо установени мерки, да го разнообразява 
чрез разлики и да възстановява единството в тези разли
ки. Това поражда необходимостта от мярка на времето, 
такт и ритъм.

Но, второ, музиката борави не само с абстрактното 
време и с отношения с по-голяма или по-малка продъл
жителност, с краища на музикалната фраза, с подчер
тавания и Т.Н., а с конкретното време на определените по 
своя звук тонове, които затова се различават един от друг 
не само по своята продължителност. Тази разлика почи
ва, от една страна, върху специфичното качество на се
тивния материал, от чиито трептения се получава тонът, 
а от друга страна, върху различния брой трептения, 
извършвани от звучащите тела за един и същ интервал от 
време. Трето, тези разлики се оказват съществени страни 
за отношението на тоновете в тяхното взаимосъчетаване, 
в тяхното противопоставяне и опосредстване. Ние мо
жем да обозначим тази част с едно общо наименование 
като учение за хармонията.

И, най-сетне, трето, благодарение на мелодията 
върху тези основи на ритмично одушевения такт и на 
хармоничните разлики и движения царството на тоно
вете се обединява до един духовно свободен израз и по 
този начин ни отвежда по-нататък, до следващия по
следен главен дял, в който ще разгледаме музиката в 
нейното конкретно обединение с духовното съдържание, 
което трябва да се изразява в такта, хармонията и 
мелодията.

а. Мярка на времето, такт, ритъм

И така, що се отнася, най-напред, до чисто времен
ната страна на музикалното звучене, трябва да говорим, 
първо, за необходимостта, която се състои в това, че 
времето е изобщо господстващото в музиката; второ, за 
такта като чисто разсъдъчно урегулираната мярка на вре
мето; трето, за ритъма, който започва да оживява тези 
абстрактни правила, като изтъква определени части на 
такта, а други, напротив, оставя да отстъпят назад.
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а. Образите на скулптурата и живописта са един до 
друг в пространството и изобразяват това реално раз
простиране в действителна или привидна целокупност. 
Но музиката може да произвежда тонове само доколкото 
кара едно намиращо се в пространството тяло да трепти 
в себе си и го привежда в колебливо движение. Тези ко
лебания принадлежат на изкуството само от тази страна, 
че се извършват едно след друго и по такъв начин сетив
ният материал изобщо навлиза в музиката вместо със 
своята пространствена форма, само с продължителност
та на своето движение във времето. И така, всяко дви
жение на едно тяло наистина е винаги налице в про
странството, така че живописта и скулптурата, макар че 
техните образи в действителност са в покой, все пак си 
запазват правото да изобразяват привидността на 
движение; обаче музиката не възприема движението по 
отношение на тази пространственост и затова ù остава 
да формира само времето, в което се извършва трепте
нето на тялото.

αα. Но поради това, което вече видяхме по-горе, 
времето не е положително устойчиво съществуване на 
нещата едно до друго, както пространството, а, напро
тив, е отрицателна външност: като снето „вън едно от 
друго“ то е пунктуалното, а като отрицателна дейност то 
е снемането на този момент до един друг, който също 
така снема себе си, става друг и т.н. и т.н. В после
дователността на тези моменти всеки отделен тон може, 
от една страна, да се фиксира сам за себе си като една 
единица, а, от друга страна, да се приведе в количествена 
връзка с други тонове, благодарение на което времето 
става преброимо. Но, обратно, тъй като времето е непре
къснатото възникване и изчезване на такива моменти, 
които, взети само като моменти, в тази непартикулари- 
зирана абстрактно ст нямат разлика един спрямо друг, то 
се оказва също така равномерно протичане в една посока 
и неразличена в себе си продължителност.

ββ. Обаче музиката не може да остави времето в тази 
неопределеност, а, напротив, трябва да го определи по
точно, да му даде мярка и да подреди протичането му
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според правилото на една такава мярка. В резултат от 
това боравене, извършвано по определени правила, се 
получава мярката на времето на тоновете. Тогава вед
нага възниква въпросът, защо тогава музиката се нуждае 
изобщо от такива мерки. Необходимостта от определени 
величини на времето може да се развие, като се изхожда 
от това, че времето стои в най-тясна връзка с простата 
насоченост към себе си, която чува и трябва да чува в 
тоновете своя вътрешен свят, тъй като времето като 
външност има в себе си същия принцип, който се 
проявява дейно в „аза“ като абстрактна основа на всичко 
вътрешно душевно и духовно. И ако простата насо
ченост към себе си трябва да стане в музиката обективна 
за себе си като нещо вътрешно, също и общият елемент 
на тази обективност вече трябва да се третира в 
съответствие с принципа на въпросната вътрешна 
душевност. Обаче „азът“ не е неопределеното устойчиво 
съществуване все по-нататък и по-нататък и безспирното 
траене, а става насоченост към себе си едва като съсре
доточаване и връщане в себе си. Той превива снемането 
на себе си, чрез което става свой обект, като го прави 
битие за себе си, и едва чрез това отношение към себе си 
е самочувство, самосъзнание и т.н. Но в това съсредо
точаване се съдържа всъщност прекъсване на чисто не
определеното изменение, като каквото имахме пред себе 
си отначало времето, тъй като възникването и заги
ването, изчезването и подновяването на моментите не 
беше нищо освен едно съвсем формално излизане отвъд 
всяко „сега“ и стигане до едно друго еднородно „сега“, а 
по този начин -  само непрекъснато по-нататъшно 
движение. В противоположност на това празно движение 
напред, насочеността към себе си е биващото при 
самото себе си, чието съсредоточаване в себе си пре
късва нямащата определеност последователност на 
моментите, прави прорези в абстрактната непрекъс
натост и „азът“, който в тази прекъснатост на самия себе 
си навлиза в себе си и там пренамира себе си, е осво
боден от чистото излизане вън от себе си и изменение.
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γγ. Съответно на този принцип трайността на един 
тон не продължава до неопределеност, а с неговото 
начало и край, които поради това стават едно определено 
започване и преставане, снема неразличената сама за 
себе си поредица на моментите на времето. Но ако много 
тонове следват един след друг и всеки един от тях сам за 
себе си получава трайност, която е различна от тази на 
другия, на мястото на въпросната първа празна неопре
деленост, обратно, също е отново поставено само про
изволното и по този начин също така неопределено 
многообразие от особени количества. Това неподчинено 
на правила блуждаене противоречи на единството на 
„аза“ точно така, както абстрактното себепридвижване 
напред, и може да се пренамери и удовлетвори в спо
мената разновидна определеност на продължителността 
на времето само доколкото отделни квантуми се при
веждат в едно единство, което, тъй като подвежда под 
себе си особености, само трябва да бъде едно определено 
единство, но като чисто тъждество във външното от
начало може да остане само от външно естество.

β. Това ни отвежда до по-нататъшното регулиране, 
което се получава чрез такта.

αα. Първото, което трябва да се вземе под внимание 
тук, се състои в това, че, както казах, различни части от 
времето се свързват в едно единство, в което „азът“ 
прави за себе си своето тъждество със себе си. А тъй 
като тук „азът“ отначало дава основата само като аб
страктна насоченост към себе си, тази еднаквост със 
себе си също може да се окаже действена по отношение 
на все по-нататъшното и по-нататъшното придвижване 
на времето и на неговите тонове само като еднаквост, 
която сама е абстрактна, т.е. като еднообразно повто
рение на все същото единство на времето. Поради този 
принцип, по своето просто определение тактът се състои 
само в това, че установява определена единица време 
като мярка и правило както за маркираното прекъсване 
на неразличената по-рано последователност на времето, 
така и за също така произволната продължителност на 
отделните тонове, които сега се обединяват в едно опре



Вто р а  г л а в а .  Му з ик а та 379

делено единство, и да остави тази мярка на времето да се 
обновява все отново и отново в абстрактно еднообразие. 
В това отношение тактът изпълнява същата функция, 
както правилността в архитектурата, когато например 
последната поставя една до друга колони с еднаква висо
чина и дебелина на еднакви разстояния или подрежда 
според принципа на еднаквостта редица от прозорци, 
които имат определена големина. Също и тук е налице 
една постоянна определеност и нейното съвсем едно
образно повторение. В това еднообразие самосъзнанието 
отново намира самото себе си като единство, доколкото 
то, от една страна, познава своята собствена еднаквост 
като ред на произволното многообразие, а, от друга 
страна, при периодичното повторение на това единство 
си спомня, че последното вече е било налице и тъкмо 
чрез периодичното си повторение се оказва господ
стващо правило. Но удовлетворението, което получава 
„азът“ чрез такта в това пренамиране на самия себе си, е 
толкова по-пълно, колкото единството и еднообразието 
не е присъщо нито на времето, нито на тоновете като 
такива, а е нещо, което принадлежи само на „аза“, и е 
пренесено от него във времето за негово самоудо- 
влетворение. Защото това абстрактно тъждество не се 
намира в природното. Дори небесните тела не спазват в 
своето движение никакъв еднообразен такт, а ускоряват 
или забавят хода си, така че в еднакво време те не 
изминават и еднакви пространства. Нещо подобно става 
с падащите тела, с движението на зара и т.н., а жи
вотното свежда още по-малко своето бягане, скачане, 
хващане на плячката и т.н. до точното периодично по
вторение на една определена мярка на време. По 
отношение на това тактът изхожда далеч повече един
ствено от духа, отколкото правилните количествени 
определености на архитектурата, за които по-скоро 
могат да се открият аналогии вече в природата.

ßß. Но ако в множеството на тоновете и в тяхната 
продължителност във времето „азът“, тъй като чува ви
наги същото тъждество, което е самият той и което 
произлиза от него, трябва да се върне чрез такта обратно
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към себе си, за да се почувства определеното единство 
като правило, необходимо е също така наличието на 
нещо нямащо правила и нееднообразно. Защото едва 
чрез това, че определеността на мярката побеждава и 
подрежда произволно нееднаквото, тя се оказва единство 
и правило на случайното многообразие. Затова тя трябва 
да възприеме това многообразие в самата себе си и да 
накара еднообразието да се прояви в нееднообразното. 
Това е, което за пръв път дава на такта неговата собстве
на определеност в самия себе си, а с това и спрямо други 
мерки на времето, които могат да се повторят такто- 
образно.

γγ. И така, от казаното следва, че множеството, 
което е обединено в един такт, има своята определена 
норма, според която се подразделя и подрежда; а оттук 
възникват, трето, различните видове тактове. Първото, 
което може да се посочи в това отношение, е подраз
делянето на такта в самия себе си според или четния или 
нечетният брой на повтаряните еднакви части. От 
първия вид са например тактът в две четвърти и тактът в 
четири четвърти. Тук четният брой се оказва господ
стващ. Напротив, от по-друг вид е тактът в три четвърти, 
в който еднаквите, естествено, помежду си части състав
ляват все пак единство в нечетен брой. Двете опре
деления се намират съединени например в такта в шест 
осми, който номерично наистина изглежда еднакъв с 
такта в три четвърти, но в действителност се разпада не 
на три, а на две части, от които обаче както едната, така 
и другата взема за свой принцип по отношение на по
точното си подразделение тройката като нечетен брой.

Такава спецификация съставлява винаги повтаря
щото се правило на всеки особен вид такт. Но, колкото и 
много определеният такт да трябва да управлява много
образието на продължителността по време и нейните 
по-дълги или по-къси дялове, все пак неговото господ
ство не бива да се разпростира дотолкова далеч, че той 
да подчини съвсем абстрактно на себе си това много
образие, така че следователно например в такта в четири 
четвърти да могат да се срещнат само четири съвсем
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еднакви четвъртини ноти, в такта в три четвърти само 
три, в такта в шест осми шест еднакви осмини ноти и 
Т.Н.; напротив, правилността се ограничава върху това, 
че например в такта в четири четвърти сумата на от
делните ноти съдържа само четири еднакви четвъртини, 
които обаче в останалото се раздробяват само до осмини 
и шестнадесетини, обаче, обратно, трябва също така да 
се съединят отново, а и независимо от това са способни 
на големи различия.

γ. Обаче, колкото по-нататък отива това богато 
изменение, толкова е по-необходимо да се наложат в 
нещо съществените дялове на такта, а и действително да 
се отличат като правила, които трябва да се изтъкнат на 
първо място. Това става чрез ритъма, който за пръв път 
прибавя истинско оживотворяване към мярката на вре
мето и към такта. -  Могат да се посочат различни страни 
и по отношение на това оживотворяване.

αα. Първото нещо е акцентът, който се поставя по
вече или по-малко достъпно за слуха върху определени 
части на такта, докато други, напротив, протичат нататък 
неакцентирано. А чрез такова повишаване и понижаване, 
което само е пак различно, всеки отделен вид такт по
лучава своя особен ритъм, който стои в точна връзка с 
определения начин на подразделяне на този вид. 
Например тактът в четири четвърти, в който господства 
четният брой, има двойна арсис: веднъж върху първата 
четвъртина, а след това обаче по-слаба, върху третата. 
Поради по-силното им акцентиране тези части се нари
чат добри, а другите, напротив, лоши части на такта. При 
такта в три четвърти акцентът пада единствено върху 
първата четвъртина, а при такта в шест осми, напротив, 
пак върху първата и четвъртата осмина, така че тук 
двойният акцент подчертава правото разделяне на две 
половини.

ββ. Но, доколкото музиката става съпровождаща, 
нейният ритъм влиза в съществено отношение с този на 
поезията. Тук ще направя най-общо само тази забе
лежка, че акцентите на такта не трябва да противоречат 
пряко на онези на стихотворния размер. Ето защо, ако
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например една неакцентирана според стихотворния ри
тъм сричка стои в добра част на такта, а арсисата или 
дори цезурата в лоша, в резултат от това се появява фал
шиво противоречие между ритъма на поезията и музи
ката, което е по-добре да се избягва. Същото важи за 
дългите и късите срички: също и те трябва да се вза- 
имосъгласуват изобщо с времетраенето на тоновете така, 
че по-дългите срички да падат върху по-дълги ноти, а по- 
късите върху по-къси, макар че това взаимосъгласуване 
не може да се проведе с най-голяма точност, тъй като на 
музиката често пъти трябва да се позволява по-голямо 
поле на действие за трайността на дължините, както и за 
по-богатото им разпределяне.

γγ. А от абстракцията и от правилното строго повта
ряне на ритъма на такта, за да отбележим това веднага и 
предварително, се различава, трето, по-одушевеният 
ритъм на мелодията. Тук музиката има подобна и дори 
още по-голяма свобода, отколкото поезията. Както е 
известно, в поезията не е необходимо началото и краят 
на думите да се съвпадат с началото и края на стихотвор
ните стъпки, напротив, това постоянно съвпадане между 
тях дава отегчителен стих без цезура. По същия начин и 
започването и свършването на изреченията или пе
риодите не трябва да бъде винаги начало и край на стих, 
напротив, един период свършва по-добре в началото или 
също в средата и към последните стихотворни стъпки, а 
после започва нов, който отвежда първия стих в след
ващия. В музиката има нещо подобно по отношение на 
такта и ритъма. Мелодията и различните ù периоди няма 
защо да започват строго със започването на един такт и 
да завършват с края на друг и могат изобщо да се еман
ципират дотолкова, че главната арсис на мелодията да 
попада в тази част на един такт, на която не е присъщо 
такова издигане с оглед обикновения ù ритъм, докато, 
обратно, тон, който не би трябвало да получава мар
кирано подчертаване в естествения ход на мелодията, 
може да стои в добрата част на такта, която изисква 
арсис, така че следователно един такъв тон действа по 
отношение на ритъма на такта различно от значимостта,
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за която трябва да претендира в мелодията този тон сам 
за себе си. Но противоположността изпъква най-остро в 
ритъма на такта и на мелодията в така наречените син- 
копи.

Ако, от друга страна, мелодията се придържа строго 
в своите ритми и части към ритъма на такта, тя звучи 
малко монотонно, пусто, и не предизвиква полет на въ
ображението. Онова, което трябва да се изисква в това 
отношение, е, нека го кажем накратко, свободата от пе
дантичността на стихотворния размер и от варварщината 
на един еднообразен ритъм. Защото липсата на по-сво
бодно движение, инертността и леността лесно довеждат 
до мрачното и тягостното, а по такъв начин дори и някои 
от нашите народни мелодии имат в себе си нещо 
скръбно, провлачено, проточено, доколкото душата има 
пред себе си само едно по-монотонно движение напред 
към елемента на своя израз и нейното средство я до
вежда до това, да вложи в него сега и унилите чувства на 
едно сломено сърце. -  Напротив, южните езици, особено 
италианският, оставят открито богато поле за много
кратно по-подвижен ритъм и изблик на мелодията. Вече 
тук се съдържа съществена разлика между немската и 
италианската музика. Еднообразното, бедно скандиране 
в ямби, което се повтаря в толкова много немски песни, 
умъртвява свободното, весело движение на мелодията и 
въздържа по-нататъшния размах и прелом. Както ми се 
струва, в по-ново време Райхард и други внесоха нов, 
ритмичен живот в композицията на песните тъкмо чрез 
това, че напуснаха тази монотонност на ямбите, макар че 
тя още господства и в някои от техните песни. И все пак 
влиянието на ямбите се среща не само в песните, но и в 
много от нашите най-големи музикални произведения. 
Дори в Месията на Хендел в много арии и хорове компо
зицията следва с декламаторска истинност не само сми
съла на думите, но и ударението на ритъма на ямбите, 
отчасти в чистата разлика между дължината и крат
костта, отчасти в това, че дължината на ямба получава 
по-висок тон, отколкото късата сричка в стихотворния 
размер. Този характер е несъмнено един от моментите,
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благодарение на които ние, немците се чувстваме така 
изцяло у дома си при музиката на Хендел редом с дру
гите ù превъзходства, с нейния величествен полет, с 
нейното бурно напиращо движение, с нейното богатство 
от колкото религиозно дълбоки, толкова и идилично про
сти чувства. Тази ритмична съставка на мелодията е 
много по-близка на нашия слух, отколкото на този на 
италианците, които биха намерили в нея нещо несво- 
бодно, чуждо и хетерогенно на слуха им.

b . Хармонията

А другата страна, едва благодарение на която 
абстрактната основа на такта и ритъма получава своята 
изпълненост, а по този начин и възможността да стане 
истински конкретната музика, е царството на тоновете 
като тонове. Тази по-съществена област на музиката 
обхваща законите на хармонията. Тук изпъква един нов 
елемент, тъй като едно тяло чрез своето трептене не само 
излиза за изкуството вън от изобразимостта на своята 
пространствена форма и се придвижва към изграж
дането на своя сякаш временен облик, но и прозвучава 
различно в зависимост от особеното си физическо ес
тество, както и от различната си, по-голяма или по-малка 
дължина и от броя на трептенията, до които довежда то 
през едно определено време, и затова в това отношение 
трябва да се вземе от изкуството и да се формира худо
жествено.

По отношение на този втори елемент трябва да из
тъкнем по-определено три главни точки.

А именно първото, което се предлага на нашето раз
глеждане, е разликата между особените инструменти, 
чието изобретяване и конструиране е било необходимо 
за музиката, за да създаде целокупност, която вече по от
ношение на сетивния звук, независимо от всяко различие 
във взаимоотношението между височината и низината, 
съставлява кръг от различни тонове.

Обаче, второ, музикалното звучене, независимо от 
разнородността на инструментите и на човешкия глас, е
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в самото себе си разчленена целокупност от различни 
тонове, гами и тоналности, които почиват преди всичко 
върху количествени отношения и в определеността на 
тези отношения са тоновете, които всеки инструмент и 
човешкият глас получава за задача да произведе в за
висимост от специфичния си звук в по-малка или по- 
голяма пълнота.

Трето, музиката не се състои нито в отделни ин
тервали, нито в чисто абстрактни гами и взаимно 
изключващи се тоналности, а е конкретно съзвучие, про
тивопоставяне и опосредстване на тонове, които вслед
ствие на това правят необходимо движението напред и 
преминаването един в друг Това съпоставяне и изме
нение не почива върху чиста случайност и произвол, а е 
подчинено на определени закони, в които всичко ис
тински музикално има своята необходима основа.

Но ако сега преминем към по-определеното раз
глеждане на тези гледища, както вече приведох по-рано, 
тук трябва да се огранича особено върху най-общите 
забележки.

а. Скулптурата и живописта повече или по-малко 
намират предварително своя сетивен материал -  дърво
то, камъка, металите и т.н., боите и т.н., -  или трябва 
само да го обработят в по-малка степен, за да го накарат 
да стане подходящ за художествена употреба.

αα. Но музиката, която се движи изобщо в елемент, 
който е направен едва от изкуството и за изкуството, 
трябва да премине значително по-трудна подготовка, 
преди да стигне до произвеждането на тоновете. Скулп
турата и живописта не се нуждаят от по-богати изна- 
мирания, освен от смесването на металите за отливка, 
разтриването на боите с растителни сокове, масла и мно
го други такива, смесването им, за да се получат нови 
нюанси, и т.н. Като се изключи човешкият глас, който 
природата дава непосредствено, музиката, напротив, във 
всички останали случаи трябва най-напред сама да си 
достави обичайните си средства за действително звуче
не, преди да може изобщо да съществува.
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ßß. А що се отнася до тези средства като такива, по- 
горе вече схванахме звука по такъв начин, че той е 
трептене на пространственото устойчиво съществуване, 
първото вътрешно одушевяване, което се налага в про
тивоположност на чистото сетивно „вън едно от друго“ и 
чрез отрицание на реалната пространственост излиза 
наяве като идейно единство на всички физически свой
ства на специфичното тегло, като вид кохерентност на 
едно тяло. Ако по-нататък запитаме какъв е качественият 
характер на онзи материал, който тук се кара да звучи, 
отговорът ще бъде, че той е извънредно многообразен 
както по физическата си природа, така и по изкуствената 
си конструкция; ту праволинеен или огънат въздушен 
стълб, който се ограничава от твърд канал от дърво или 
метал, ту праволинейна обтегната чревна или метална 
струна, ту опната плоскост от пергамент или един стък
лен и метален звънец. -  В това отношение могат да се 
приемат следните главни разлики.

Първо, линейната посока съставлява господстващо
то и създава истински музикално употребимите инстру
менти, все едно дали това, което дава главния принцип, е 
въздушен стълб с по-малка кохезия, както при духовите 
инструменти, или материален стълб, който трябва силно 
да се изопне, но все пак да си запази достатъчно ела
стичност, за да може още да трепти, както при струнните 
инструменти.

Второто, напротив, е плоскостното, което обаче 
дава само инструменти с подчинено значение, каквито са 
литавърът, камбаната, хармониката. Защото между чу
ващата се вътрешна душевност и споменатото линейно 
звучене се получава една тайнствена симпатия, поради 
която простата в себе си субективност изисква звучащо 
трептене на простата дължина, вместо това на широки 
или заоблени плоскости. А именно вътрешно душевното 
като субект е тази духовна точка, която чува себе си в 
звученето като в своето самоотричане. Но първото сне
мане на себе си и самоотричане на точката не е плоскост
та, а простата линейна посока. В това отношение широ
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ките или заоблени плоскости не съответстват на нуждата 
и на силата на чуването.

При литавьра неостриганата кожа, опната над ко
тел, щом бъде ударена в една точка, кара цялата плоскост 
да затрепти само с един притъпен звук, който наистина 
може да се настройва, но все пак в самия себе си не може 
да се доведе нито до по-остра определеност, нито до 
голяма много странност, подобно на целия инструмент. 
Противоположното намираме при хармониката и ней
ните подлагани на триене стъклени звънчета. Тук кон
центрираната, неизлизаща навън интензивност е така 
изтощаваща, че мнозина при слушане скоро започват да 
чувстват нервно главоболие. Освен това, въпреки спе
цифичната си действеност, този инструмент не е можал 
да си спечели трайно харесване, а и трудно може да се 
свърже с други инструменти, доколкото се нагажда 
много малко към тях. -  При камбаната виждаме същата 
липса на различни тонове и подобно пунктуално удряне, 
както при литавъра, но все пак камбаната не е така при
тъпена, както последния, а прозвучава свободно, макар 
че нейното ехтящо по-нататъшно звучене е повече само 
сякаш отзвук на единствения пунктуален удар.

Като най-свободен и най-пълен по своя звук инстру
мент можем да окачествим, трето, човешкия глас, който 
обединява в себе си характера на духовите и струнните 
инструменти, тъй като тук, от една страна, трепти възду
шен стълб, а, от друга страна, благодарение на муску
лите се присъединява и принципът на силно обтегнатата 
струна. Както вече видяхме при разглеждането на цвета 
на човешката кожа, че тя като идейно единство съдържа 
останалите цветове и затова е най-съвършеният в себе си 
цвят, така и човешкият глас съдържа идейната целокуп- 
ност на звученето, което се разпада в останалите инстру
менти сймо в своите особени разлики. По този начин той 
е съвършеното звучене и затова се слива най-сполучливо 
и най-красиво и с останалите инструменти. Същевре
менно човешкият глас може да се чува като звучене на 
самата душа, като звук, който вътрешният свят по своята 
природа има за изразяване на вътрешния свят и управ-
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лява непосредствено това изявяване. При останалите 
инструменти, напротив, се привежда в трептене едно 
безразлично за душата и нейното чувство и по естество
то си далеч стоящо от нея тяло, докато в песента душата 
прозвучава навън из собственото си тяло. А по такъв 
начин, подобно на субективната душа и на самото чув
ство, също и човешкият глас се разгръща до едно голямо 
многообразие на партикуларността, която тогава, по от
ношение на по-общите разлики, има за основа нацио
нални и други природни отношения. Така например 
италианците са народ на песента, всред който се срещат 
най-често най-хубавите гласове. Главна страна при тази 
красота става, първо, материалното на звука като звук, 
чистият метал, който нито трябва да се заостря до чиста 
острота и стъкловидна тънкост, нито трябва да остава 
притъпен или кух, но същевременно, без да стига до 
тремолиране на тона, все пак още запазва в този сякаш 
компактно споен звук вътрешен живот и трептене, което 
предизвиква звучене. И при това трябва преди всичко 
гласът да бъде чист, те. наред с готовия в себе си тон не 
трябва да се налага друг шум.

γγ. Но музиката може да си служи с тази цело- 
купност от инструменти или поединично, или в пълно 
взаимосъгласуване. Особено в последното отношение 
изкуството се е развило едва в по-ново време. Трудност
та на такова художествено взаимосъчетаване е голяма, 
защото всеки инструмент има свой своеобразен харак
тер, който не се нагажда непосредствено към особеност
та на друг инструмент, така че сега както по отношение 
на хармоничното звучене на много инструменти от раз
лични родове, така и за действеното изпъкване на някой 
особен вид, например на духовите или на струнните 
инструменти, или за внезапното появяване и блясване на 
силни изсвирвания с тромпети и за редуващата се по
следователност на изпъкналите от цялостния хор звуци е 
необходимо голямо познание, съобразителност, опит и 
находчивост, за да стане така, че в такива разлики, 
изменения, противоположности, придвижвания напред и 
опосредствания да не липсват също така вътрешният
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усет, душата и чувството. Така например в симфониите 
на Моцарт, който беше голям майстор също така в 
инструментацията и в нейното изпълнено с усет, толкова 
живо, колкото и ясно многообразие, смяната на особе
ните инструменти често пъти ми изглеждаше като драма
тично концентриране, един вид диалог, в който, от една 
страна, характерът на единия вид инструменти се 
продължава до точката, където се показва и подготвя ха
рактерът на другите, а, от друга страна, единият инстру
мент дава отговор на другия или допълва това, по отно
шение на което на звука на другия не е съдено да го 
изрази адекватно, така че в резултат от това възниква 
най-грациозно диалог на звученето и отзвучаването, на 
започването, продължаването и допълването.

ß. Вторият елемент, за който трябва още да спо
менем, засяга вече не физическото качество на звука, а 
определеността на тона в самия себе си и отношението 
към други тонове. Това обективно отношение, едва чрез 
което звученето се разпростира до един кръг от тонове, 
които са както твърдо определени в себе си като еди
нични тонове, така и оставащи в съществено отношение 
един към друг, съставлява истински хармоничния еле
мент на музиката и почива според своята страна, която 
отначало сама е пак физическа, върху количествени раз- 
пики и числени пропорции. А по-точно, по отношение на 
тази хармонична система на сегашната степен са важни 
следните точки.

първо, отделните тонове в тяхното определено 
мерно отношение и в отношението на последното към 
други тонове: учението за отделните интервали;

второ, взаимосъчетаната поредица на тоновете в 
тяхната най-проста последователност, в която един тон 
сочи непосредствено към друг: гамата;

трето, различието на тези гами, които, доколкото 
всяка взема началото си от някой друг тон като от свой 
основен тон, стават особени тоналности, различни от 
другите, както и целокупност на тези тоналности.

<хос. Отделните тонове получават не само своя звук, 
но и неговата по-точно завършена определеност чрез
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едно трептящо тяло. Но, за да може да стигне до тази 
определеност, видът на самото трептене не трябва да 
бъде случаен и произволен, а твърдо определен в себе си. 
А именно въздушният стълб или обтегнатата струна, 
плоскост и Т.Н., която издава звук, има дължина и про- 
тяжност изобщо; и ако например вземем една струна и я 
закрепим върху две точки и приведем в трептене разпо
ложената между тях обтегната част, първото нещо, което 
има значение, е дебелината и обтегнатостта. Ако тя е 
съвсем еднаква в две струни, според едно наблюдение, 
което направил пръв Питагор, важна е предимно дължи
ната, тъй като едни и същи струни при различна дължина 
дават различен брой трептения за еднаква продъл
жителност от време. А разликата на този брой от друг и 
отношението към друг брой съставлява основата за раз
ликата и отношението на особените тонове с оглед на 
тяхната височина и низина.

Но, когато чуем такива тонове, усещането за това 
чуване е нещо съвсем различно от така сухите числени 
отношения; ние можем и да не знаем нищо за числата и 
аритметичните пропорции, нещо повече, също и когато 
виждаме струната да трепти, все пак, от една страна, 
това трептене изчезва, без да можем да го фиксираме в 
числа, а, от друга страна, съвсем няма защо да хвърляме 
поглед върху звучащото тяло, за да получим впечатление 
от неговото звучене. Затова връзката на тона с тези 
числени отношения отначало не само може да ни учуди 
като невероятна, но дори може да се получи привидност- 
та, че чрез свеждането до чисто количественото слу
шането и вътрешното разбиране на хармониите дори се 
принизяват. И все пак номеричното отношение на тре
птенията за една и съща продължителност от време е и 
остава основата за определеността на тоновете. Защото 
това, че нашето усещане, което получаваме при слушане, 
е просто в себе си, не дава основание за сполучливо въ
зражение. Също и това, което дава просто впечатление, 
само по себе си -  както според своето понятие, така и 
според своето съществуване -  може да бъде нещо много
образно в себе си и стоящо в съществено отношение с
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нещо друго. Ако например гледаме синьо или жълто, 
зелено или червено в специфичната чистота на тези 
цветове, те също така имат привидността на една съвсем 
проста определеност, докато виолетовото, напротив, се 
получава лесно като смесица от синьо и червено. 
Въпреки това и чистото синьо не е нещо просто, а е 
определено отношение на взаимопроникване на светло и 
тъмно. Религиозните чувства, чувството за справедли
вост в този или онзи случай се появяват като също така 
прости и все пак всичко религиозно, всяко правно 
отношение съдържа многообразие от особени опреде
ления, чието единство дава това просто чувство. А по 
същия начин и тонът, колкото и да го чуваме и усещаме 
като нещо безусловно просто в себе си, почива върху 
многообразие, което, тъй като тонът възниква чрез треп
тенето на тялото и по този начин със своите трептения 
протича във времето, може да се изведе от опре
делеността на това извършващо се във времето трептене, 
т.е. от определения брой трептения в едно определено 
време. Що се отнася до подробностите на това из
веждане, ще обърна внимание само на следното.

Непосредствено взаимосъгласуващите се тонове, 
при чието прозвучаване различието не се чува като про
тивоположност, са онези, при които численото отно
шение на техните трептения остава от най-прост вид, 
докато, напротив, тоновете, които не се взаимосъ- 
гласуват още по начало, имат в себе си по-комплицирани 
пропорции. От първия вид са например октавите. А 
именно, ако настроим една струна, чиито определени 
трептения дават основния тон, и я разделим, тази втора 
половина прави за същото време двойно повече трепте
ния в сравнение с първата цяла струна. По същия начин 
при квинтата три трептения се свеждат до две треп
тения на основния тон; при терцата пет трептения се 
свеждат до четири трептения на основния тон. По-друго 
е, напротив, при секундата и септимата, където осем 
трептения на основния тон се падат на девет и на 
петнадесет.
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ßß. Но тъй като. както вече видяхме, тези отношения 
не трябва да са избрани случайно, а трябва да съдържат 
вътрешна необходимост както за своите особени страни, 
така и за тяхната целокупност, отделните интервали, 
които могат да се определят според такива числени от
ношения, не могат да останат в своето безразличие един 
спрямо друг, а трябва да се слеят като целокупност. Но 
първото тоново цяло, което възниква оттук, още не е 
конкретно съзвучие на различни тонове, а е съвсем аб
страктна последователност на една система, следване на 
тонове един след друг според най-простото им отно
шение един към друг и към мястото в рамките на тяхната 
целокупност. Това дава простата поредица на тоновете, 
гамата. Нейно основно определение е тониката, която 
се повтаря в нейната октава и после разпростира оста
налите шест тона в рамките на тази двойна граница, 
която благодарение на това, че основният тон в своята 
октава се взаимосъгласува непосредствено със себе си, 
се връща към самата себе си. Другите тонове на скалата 
отчасти сами отново се взаимосъгласуват непосредстве
но с основния тон, както терцата и квинтата, или имат 
спрямо него по-съществена различеност на звука, както 
секундата и септимата, и по такъв начин се подреждат до 
една специфична последователност, чиято определеност 
обаче тук няма да разглеждам по-обстойно.

γγ. От тази гама, трето, произлизат тоналностите. 
А именно всеки тон на скалата сам може да се направи 
отново основен тон на една нова, особена гама, която се 
подрежда според същия закон, както първата. Затова с 
развитието на скалата до едно по-голямо богатство от 
тонове се е увеличил и броят на тоналностите; както 
например модерната музика се движи в по-многообразни 
тоналности, отколкото музиката на древните. Но тъй 
като, по-нататък, както видяхме, различните тонове на 
гамата изобщо стоят в отношението на по-непосред- 
ствено съгласуване един с друг или на по-съществено 
отклоняване и разлика един от друг, то и поредиците, 
които произтичат от тези тонове като основни тонове, 
или ще проявяват по-близко отношение на сродство и
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затова ще позволяват да се преминава непосредствено от 
едната поредица в другата, или ще се отказват да из
вършват едно такова неопосредствано движение напред 
поради чуждия си характер. Но освен това тоналностите 
се разпадат до разликата между твърдост и мекота, 
между мажорна и миньорна тоналност, и най-сетне чрез 
основния тон, от който произлизат, имат един определен 
характер, който, от своя страна, отново съответства на 
един особен начин на чувстване -  на жалбата, радостта, 
тъгата, въодушевяващата подбуда и т.н. В този смисъл 
вече древните много са се занимавали с въпроса за раз
ликата между тоналностите и са я развили и довели до 
многообразна употреба.

γ. Третата главна точка, с чието разглеждане 
можем да завършим нашите кратки бележки относно 
учението за хармонията, засяга съзвучието на самите 
тонове, системата на акордите.

оса. Наистина досега ние видяхме, че интервалите 
образуват едно цяло, обаче отначало тази целокупност се 
разпростря в скалите и тоналностите само до чисти по
редици, в чиято последователност всеки тон излезе наяве 
единично, сам за себе си. Вследствие на това звученето 
остана още абстрактно, тъй като изпъкваше винаги само 
една особена определеност. Но, доколкото тоновете само 
чрез своето отношение един към друг са в действи
телност това, което са, звученето ще трябва да получи 
съществуване и като самото това конкретно звучене, те. 
различните тонове трябва да се слеят, за да образуват 
едно и също звучене. Това съзвучие на тоновете, при кое
то обаче няма съществено значение броят на обединя
ващите се тонове, така че вече два тона да могат да обра
зуват едно такова единство, съставлява понятието за 
акорд. И ако вече отделните тонове в тяхната опре
деленост не трябва да останат предоставени на случая и 
произвола, а трябва да бъдат урегулирани от една въ
трешна закономерност и подредени в тяхната последо
вателност, същата закономерност ще трябва да настъпи и 
за акордите, за да определи кой вид съчетания трябва да 
се признае като годен за музикална употреба и кой, на
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против, трябва да се изключи от нея. Едва тези закони 
дават учението за хармонията в истинския смисъл на 
думата, според което и акордите се разпадат отново до 
една необходима в самата себе си система.

ßß. И така, в тази система акордите стигат до особе
ността и различеността един от друг, тъй като тоновете, 
между които има съзвучие, са винаги определени тонове. 
Затова веднага имаме пред себе си целокупност от осо
бени акорди. Що се отнася до най-общото им подразде
ление, тук отново се налагат в своята валидност по
точните определения, които засегнах бегло вече при ин
тервалите, гамите и тоналностите.

А именно първият вид акорди са онези, в които се 
съчетават тонове, които се съгласуват непосредствено 
един с друг. Ето защо в това звучене не се разкрива 
никаква противоположност, никакво противоречие, и 
пълният консонанс остава ненарушен. Такъв е случаят 
при така наречените консониращи акорди, основа на 
които дава тризвунето. Както е известно, то се състои от 
основния тон, от терцата или медиантата и от квинтата 
или доминантата. Тук е изразено понятието за хармония 
в нейната най-проста форма, нещо повече, изразена е 
природата на понятието изобщо. Защото имаме пред себе 
си целокупност от различни тонове, които показват тази 
разлика също така като непомрачено единство; това е 
едно непосредствено тъждество, на което обаче не 
липсва обособяване и опосредстване, докато опосред- 
стването същевременно не остава при самостоятелност
та на различните тонове и трябва да се задоволи само с 
преминаването насам и натам на едно релативно отно
шение, а действително осъществява обединяването и по 
този начин се връща в непосредствеността в себе си.

Но, второ, това, което все още липсва на различните 
видове тризвучия, които тук не мога да разгледам по- 
подробно, е действителното изпъкване на едно по-дъл
боко противопоставяне. Но по-рано ние вече видяхме, че 
гамата съдържа освен споменатите тонове, които се съ
гласуват един с друг без противоположност, още и други 
тонове, които премахват това взаимосъгласуване. Такъв
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тон е малката и голямата септима. Тъй като последните 
също така принадлежат към целокупността на тоновете, 
те ще трябва да си създадат достъп и в тризвучието. Но 
стане ли това, въпросното непосредствено единство и 
съзвучие е разрушено, доколкото се присъединява един 
съществено по-другояче звучащ тон, едва благодарение 
на който сега се появява истински една определена раз
лика, и то като противоположност. Това, което състав
лява истинската дълбочина на звученето, е, че то стига и 
до съществени противоположности и не се страхува от 
тяхната острота и разкъсаност. Защото истинското 
понятие е наистина единство в себе си, но не само 
непосредствено, а всъщност раздвоено в себе си, 
разпаднало се във вид на противоположности единство. 
Така например в моята Логика аз наистина развих по
нятието като субективност, но тази субективност като 
идейно, прозрачно единство се снема до противополож
ното на нея, до обективността; нещо повече, като самото 
чисто идейно тя е само едностранчивост и особеност, 
която си запазва в противоположност на себе си нещо 
друго, противоположно, обективността, и е истинска 
субективност само когато навлезе в тази противополож
ност и я превъзмогне и разреши. Така и в действителния 
свят на по-висшите натура е дадена силата да понасят и 
да побеждават в себе си болката на противоположността. 
И ако музиката трябва да изразява художествено както 
вътрешното значение, така и субективното чувство на 
най-дълбокото съдържание, например на религиозното -  
и то на християнски религиозното, в което бездните на 
болката съставляват главна страна, -  в своята сфера на 
тоновете тя трябва да притежава средства, които са спо
собни да описват борбата на противоположностите. Тя 
получава това средство в лицето на дисониращите така 
наречени септимни и нонни акорди, в по-определеното 
разглеждане на които обаче не мога да се впусна по- 
отблизо.

Напротив, ако се вгледаме, трето, в общата при
рода на тези акорди, ще видим, че следващата важна 
точка е тази, че те придържат нещо противоположно в
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едно и също единство в тази форма на самата противопо
ложност. Но твърдението, че нещо противоположно като 
противоположно е в единство, е чисто и просто противо
речиво и несъстоятелно. Противоположностите изобщо 
според своето вътрешно понятие нямат твърда опора 
нито в самите себе си, нито в своето противопоставяне. 
Напротив, те загиват в самото си противопоставяне. За
това, за да доведе до удовлетворение на ухото и душата, 
хармонията не може да остане при такива акорди, които 
дават за ухото само противоречие, изискващо своето 
разрешение. Дотолкова с противоположността е непо
средствено дадена необходимостта от разрешаване на 
дисонансите и от връщане към тризвучията. Едва това 
движение като връщане на тъждеството към себе си е 
изобщо истинното. Но в музиката самото това пълно 
тъждество е възможно само като извършващо се във вре
мето разлагане на неговите моменти, които поради това 
стават една последователност, обаче доказват своята вза- 
имопринадлежност чрез това, че се потвърждават като 
необходимото движение на едно обосновано в самото 
себе си движение напред един към друг и като едно 
съществено протичане на изменението.

γγ. С това стигнахме до третата точка, на която 
трябва още да обърнем внимание. А именно, ако вече 
скалата беше твърда в себе си, макар и отначало още 
абстрактна последователност от тонове, то и акордите не 
остават разединени и самостоятелни, а получават въ
трешно отношение един към друг и нуждата от изме
нение и придвижване напред. Обаче в това придвижване 
напред, макар че то може да получи по-значителна ши
рока на редуването, отколкото онази, която е възможна в 
гамата, пак не трябва да се намесва чистият произвол, а 
движението от акорд към акорд трябва да почива отчасти 
в природата на самите акорди, отчасти в тази на тонал
ностите, до които водят тези акорди. В това отношение 
теорията на музиката е формулирала голям брой за
брани, чийто анализ и обосноваване обаче сигурно биха 
ни заплели в много трудни и обстойни разглеждания. 
Затова ще се задоволя с няколко най-общи забележки.
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с . Мелодията

Ако хвърлим ретроспективен поглед върху това, 
което ни занимаваше отначало по отношение на осо
бените музикални изразни средства, ще си спомним, че 
разгледахме най-напред начина на формиране на продъл
жителността на тоновете във времето с оглед на мярката 
на времето, такта и ритъма. Оттук пристъпихме към дей
ствителното звучене, и то, първо, към звука на инстру
ментите и човешкия глас; второ, към постоянното опре
деление на мярката на интервалите и тяхната абстрактна 
последователност в скалата и в различните тоналности; 
трето, към законите на особените акорди и тяхното 
движение напред един към друг. А последната област, в 
която по-раншните се сливат в едно и дават в това 
тъждество основата за разгръщането и обединяването на 
тоновете, което за пръв път е истински свободно, е ме
лодията.

А именно хармонията обхваща само съществените 
отношения, които съставляват закона на необходимостта 
за света на тоновете, и все пак самите те не са красиви, 
тъй както не са истинска музика тактът и ритъмът, а са 
само субстанциалната база, закономерната основа и поч
ва, върху която се движи свободната душа. Поетичното 
на музиката, езикът на душата, който излива в тонове 
вътрешната наслада и скръбта на душата, и в това изли
ване се издига смекчаващо над природната сила на чув
ството, като прави присъстващата завладяност на въ
трешния свят от чувства чуване на себе си, свободно 
пребиваване при самия себе си и тъкмо чрез това осво
бождава сърцето от напора на радостите и страданията -  
едва свободното звучене на душата в сферата на му
зиката е мелодия. И така, предимно тази последна об
ласт, доколкото съставлява по-висшата поетична страна 
на музиката, сферата на нейните истински художествени 
находки в употребата на разгледаните досега елементи, е 
онова, за което би трябвало да говорим. Но все пак тък
мо тук застават по пътя ни трудностите, за които вече 
споменах по-горе. А именно, от една страна, за едно об
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стойно и обособяващо третиране на предмета биха били 
необходими по-точно познаване на правилата на ком
позиция и съвсем друга запознатост с най-съвършените 
музикални художествени произведения, отколкото тези, 
които притежавам и съм съумял да си създам, тъй като 
рядко чуваме нещо определено и изчерпателно по тези 
въпроси от истинските познавачи и от практикуващите 
музиканти -  от последните, в които често пъти има най- 
малко дух, чуваме най-малко. От друга страна, в самата 
природа на музиката се съдържа това, че в нея по-малко, 
отколкото в останалите изкуства, се допуска и трябва да 
се допуска да установяваме и изтъкваме по по-общ на
чин нещо определено и особено. Защото, колкото и мно
го музиката да възприема в себе си едно духовно съдър
жание и да прави предмет на своя израз вътрешната 
страна на този предмет или вътрешните движения на 
чувството, това съдържание, тъкмо защото се схваща 
според неговата вътрешна душевност или отзвучава като 
субективно чувство, остава неопределено и колебливо, и 
музикалните промени са не винаги същевременно изме
нението на едно чувство или представа, на една мисъл 
или индивидуален образ, а са чисто музикално движение 
напред, което играе със самото себе си и въвежда там 
метод. Затова ще се огранича само върху следните общи 
забележки, които ми се струват интересни и привлякоха 
вниманието ми.

а. Мелодията в нейното свободно разгръщане на 
тоновете, от една страна, наистина се движи независимо 
над такта, ритъма и хармонията, но, от друга страна, тя 
все пак няма други средства за своето осъществяване 
освен тъкмо ритмично тактообразните движения на 
тоновете в техните съществени и необходими в самите 
себе си отношения. Ето защо движението на мелодията е 
затворено в тези средства на нейното налично битие и не 
трябва да иска да получи съществуване в тях в проти
воположност на закономерността на тези средства, която 
е необходима според естеството на работата. Но в това 
тясно свързване с хармонията като такава мелодията не 
загубва, да речем, своята свобода, а само се освобождава
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от субективността на случайния произвол в капризното 
придвижване напред и в чудноватите промени и едва 
тъкмо благодарение на това получава истинската си са
мостоятелност. Защото истинската свобода не противо
стои на необходимото като на една чужда и затова 
потискаща и угнетяваща сила, а има това субстанциално 
съдържание като вътрешно присъщата на самата нея, 
тъждествената с нея същност, в чиито изисквания тя, 
поради това, следва само своите собствени закони и за
доволява своята собствена природа толкова много, че 
едва в отклоняването от тези предписания би се отвър
нала от себе си и би станала невярна на самата себе си. 
Но, обратно, става ясно също така, че тактът, ритъмът и 
хармонията, взети сами за себе си, са само абстракции, 
които в своята изолираност нямат музикална значимост, 
а могат да получат истински музикално съществуване 
само чрез мелодията и в нейните рамки, като моменти и 
страни на самата мелодия. В разликата между хармония 
и мелодия, която по такъв начин е приведена в единство, 
се крие главната тайна на големите композиции.

ß. А що се отнася с оглед на това, второ, до осо
бения характер на мелодията, струва ми се, важни са 
следните разлики.

αα. Първо, по отношение на своето хармонично 
протичане мелодията може да се ограничи върху един 
съвсем прост кръг от акорди и тоналности, тъй като се 
разпростира само в рамките на споменатите, съгласу
ващи се едно с друго по свободен от противоположност 
начин отношения на тоновете, които тя третира тогава 
само като база, която ù позволява да намери в тяхната 
почва само по-общите опорни точки за своята по-точна 
фигурация и движения. Например песенните мелодии, 
които поради това не стават, да речем, повърхностни, а 
могат да притежават дълбока душа на израза, обикнове
но могат да се движат така насам и натам в най-простите 
отношения на хармонията. Те сякаш не поставят като 
проблем по-трудните заплетености на акордите и то
налностите, доколкото се задоволяват с такива ходове и 
модулирания, които, за да предизвикат взаимосъгласу-
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ване, не стигат до резки противоположности и не 
изискват многократни опосредствания, преди да се 
възстанови удовлетворяващото единство. Този вид трак
товка може, разбира се, да води и до повърхностност, 
както в много модерни италиански и френски мелодии, 
чиято последователност на хармониите е съвсем по
върхностна, докато композиторът се стреми да замени 
онова, което му липсва от тази страна, само с една пи
кантна привлекателност на ритъма или с други под
правки. Но изобщо празният характер на мелодията не е 
необходимо въздействие на простотата на нейната 
хармонична основа.

ßß. А една по-нататъшна разлика се състои, второ, в 
това, че мелодията вече не се развива само в разгръщане 
на отделни тонове в една придвижваща се напред отно
сително сама за себе си, като чиста основа, последова
телност на хармонии, както в първия случай, а че всеки 
отделен тон на мелодията се изпълва като конкретно 
цяло до степента на акорд и по този начин, от една 
страна, получава богатство от тонове, а, от друга страна, 
се преплита така тясно с хода на хармонията, че вече не 
може да се направи такова по-определено различаване на 
мелодията, която се излага сама за себе си, и хармонията, 
която дава само съпровождащите опорни точки и по- 
твърдата основа и почва. Тогава хармонията и мелодията 
остават едно и също компактно цяло и промяната в една
та страна е същевременно необходима промяна в друга
та. Това намира място например особено в четиригласно 
композирани хорали. По същия начин и една и съща 
мелодия може да се преплита многогласно така, че това 
преплитане да образува ход на хармониите, или също 
така дори различни мелодии могат по подобен начин да 
се взаимопроникват хармонично една в друга, така че 
срещането на определени тонове от тези мелодии дава 
винаги хармония, както често се среща това например в 
композиции от Себастиан Бах. Тогава движението на
пред се разпада на многообразно отклоняващи се един от 
друг ходове, които създават привидността, че преми
нават самостоятелно един до друг и един през друг, и все
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пак запазват всъщност хармонично отношение един към 
друг, което вследствие на това отново внася една необ
ходима съпринадлежност.

γγ. И така, при такъв начин на третиране по- 
дълбоката музика не само има право да довежда своите 
движения до границите на непосредствената консо- 
нантност, нещо повече, за да се върне обратно към нея, 
отначало дори да я нарушава, но и, обратно, тя трябва да 
разкъсва простото първо взаимосъгласуване до дисо
нанси. Защото едва в такива противоположности са обо
сновани по-дълбоките отношения и тайни на хар
монията, в които се съдържа необходимост сама за себе 
си, а по такъв начин дълбоко проникващите движения на 
мелодията също могат да намерят своята основа само в 
тези по-дълбоки хармонични отношения. Затова сме
лостта на музикалната композиция напуска чисто консо- 
ниращото движение, придвижва се нататък до противо
положности, призовава всички най-силни противоречия 
и дисонанси и доказва собствената си сила в раз
вихрянето на всички сили на хармонията, по отношение 
на които тя има увереността, че може също така да 
усмири техните борби и да отпразнува по този начин 
удовлетворителната победа на мелодичното успокояване. 
Това е борба на свободата и необходимостта: борба на 
свободата на фантазията да се предоставя на своите 
криле с необходимостта на въпросните хармонични от
ношения, от които се нуждае за своята изява и в които се 
съдържа собственото ù значение. Но ако хармонията, 
употребата на всички нейни средства смелостта на 
борбата в тази употреба и против тези средства е глав
ното нещо, композицията лесно става тромава и учена, 
доколкото или действително ù липсва свободата на дви
женията, или поне тя не оставя пълния триумф на тези 
движения да излезе наяве.

γ. А именно, трето, във всяка мелодия истински 
мелодичното, напевното, все едно в кой вид музика го 
намираме, трябва да се покаже като господстващото, не
зависимото, което не се забравя и загубва в богатството 
на своя израз. От тази страна мелодията наистина е
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безкрайна определимост и възможност да се извършва 
по-нататъшно движение на тонове, която обаче трябва да 
се придържа така, че да остава пред нашия усет винаги 
едно целокупно и завършено в себе си цяло. Това цяло 
наистина съдържа многообразие и има напредък в себе 
си, но като целокупност трябва да бъде твърдо за
кръглено в себе си и дотолкова се нуждае от определено 
начало с определен завършек, така че средата е само 
опосредстването на онова начало и на този край. Само 
като това движение, което не отива навън в неопре
деленото, а е разчленено в самото себе си и се връща към 
себе си, мелодията съответства на свободното битие при 
себе си на субективността, израз на която трябва да бъде 
тя, и единствено така музиката упражнява в своя свое
образен елемент на вътрешната душевност, която става 
непосредствено външна изява, и на външната изява, коя
то става непосредствено вътрешна, идеалността и осво
бождаването, които, тъй като се подчиняват същевре
менно на хармоничната необходимост, пренасят душата 
в чуването на една по-висша сфера.

3. Отношение на музикалните 
изразни средства към тяхното съдържание

След като посочихме общия характер на музиката, 
ние разгледахме особените страни, според които трябва 
да се формират тоновете и тяхната продължителност във 
времето. Но тъй като с мелодията навлязохме в сферата 
на свободната художествена измислица и на действи
телното музикално творчество, веднага възниква въпро
сът за съдържанието, което трябва да получи худо
жествен израз в ритъма, хармонията и мелодията. И така, 
установяването на общите видове на този израз дава по
следната гледна точка, изхождайки от която, сега трябва 
да хвърлим поглед още и върху различните области на 
музиката. -  В това отношение трябва да изтъкнем преди 
всичко следната разлика.
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Както вече видяхме по-рано, веднъж музиката може 
да бъде съпровождаща, а именно, когато нейното духов
но съдържание се взема не само в абстрактната вътреш
на душевност на неговото значение или като субективно 
чувство, а навлиза в музикалното движение така, както 
вече е било развито от представата и изразено с думи. 
Друг път, напротив, музиката се откъсва от едно такова 
съдържание, което е завършено вече само за себе си и 
получава самостоятелност в собствената си област, та
ка че тя или, когато още има изобщо връзка с някакво 
определено съдържание, го потопява непосредствено в 
мелодии и в тяхната хармонична разработка, или също 
така умее да се задоволи със съвсем независимото про- 
звучаване и звучене като такова и с неговата хармонична 
и мелодична фигурация. Макар и в една съвсем друга 
област, по този начин се връща една подобна разлика, 
както я видяхме в рамките на архитектурата като само
стоятелно и служещо строително изкуство. Но съпро
вождащата музика е всъщност по-свободна и влиза в 
едно много по-тясно обединение със своето съдържание, 
отколкото може да стане това когато и да било в архи
тектурата.

И така, в реалното изкуство тази разлика излиза 
наяве като разнородност на вокалната и инструментал
ната музика. Обаче не трябва да я вземаме по чисто 
външен начин, като че ли във вокалната музика се изпол
зва само звукът на човешкия глас, а в инструменталната, 
напротив, по-многообразното звучене на останалите 
инструменти; напротив, като пее, гласът изказва съще
временно думи, които посочват представата за едно 
определено съдържание, така че сега музиката като ду
ми, които се пеят, ако двете страни -  тон и думи -  не 
трябва да се разпадат вън една от друга безразлично и 
без отношение, може да има само тази задача, доколкото 
музиката може да стори това, да прави музикалния израз 
съответстващ на това съдържание, което като съдържа
ние е доведено пред представата според неговата по
точна определеност и вече не остава принадлежащо на 
по-неопределеното чувство. Но, доколкото, въпреки това
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обединяване, представяното съдържание като текст може 
да се слуша и чете само за себе си и затова се различава 
от музикалния израз и за самата представа, вследствие 
на това музиката, която се присъединява към един текст, 
става съпровождаща, докато в скулптурата и живописта 
изобразяваното съдържание не стига до представата вече 
само за себе си, вън от художествената си форма. Но, от 
друга страна, ние не трябва да схващаме понятието за 
такова съпровождане също така в смисъл на чисто под
властна целесъобразност, защото положението на не
щата е точно обратно: текстът стои на разположение на 
музиката и няма друга значимост освен тази, да създава 
за съзнанието по-точна представа за онова, което худож
никът си е избрал за определен предмет на своето про
изведение. Тогава музиката потвърждава тази свобода 
предимно чрез това, че тя не схваща съдържанието, да 
речем, по начина, по който текстът го прави достъпно за 
представата, а овладява един елемент, който не принад
лежи на нагледа и представата. В това отношение вече 
загатнах при общата характеристика на музиката, че 
последната трябва да изразява вътрешната душевност 
като такава. Но вътрешната душевност може да бъде от 
два вида. А именно, от една страна, това, да вземем един 
предмет в неговата вътрешна душевност, може да озна
чава, че го вземаме не в неговата външна реалност на 
явлението, а според по-идейното му значение; но, от 
друга страна, с това може да се мисли, че изразяваме 
едно съдържание така, както е живо в субективността на 
чувството. За музиката са възможни и двата начина на 
схващане. Ще се опитам да направя това по-близко до
стъпно за представата.

В стари църковни музики, например при Crucifi
xus45, дълбоките определения, които се съдържат в 
понятието за Христовата страст като понятие за това 
божествено страдание, умиране и погребение, не веднъж 
са се схващали така, че не се изказва едно субективно 
чувство за затрогване, състрадание или за отделна 
човешка скръб по повод на това събитие, а сякаш чрез 
хармониите и тяхното мелодично протичане се движи
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насам и натам самият предмет, т.е. дълбочината на не
говото значение. Наистина и в този случай се работи за 
чувството с оглед на слушателя: той не трябва да съзер
цава скръбта на разпятието, гробополагането, не трябва 
да си изгради само обща представа за нея, а трябва да 
преживее в най-вътрешната си насоченост към себе си 
най-вътрешното на тази смърт и на тези божествени 
скърби, да потъне в тях с цялата си душа, така че сега 
предметът да стане в него нещо чуто, което заличава 
всичко останало и изпълва субекта само с това едно 
единствено нещо. По същия начин и душата на компози
тора, за да може художественото произведение да получи 
способността да произвежда едно такова впечатление, 
трябва да се е вживяла изцяло в предмета и само в него, 
а не просто в субективното чувство за него, и да иска да 
оживотворява за вътрешния усет във вид на тонове един
ствено само него.

Обратно, аз мога например да чета книга, текст, кой
то разказва за едно събитие, представя ни едно действие, 
изразява чувства чрез думи, и това да възбуди в най- 
висша степен моето най-лично чувство, да ме накара да 
проливам сълзи и т.н. Съвсем по същия начин музиката е 
в състояние да организира този субективен момент на 
чувството, който може да съпровожда всяко човешко 
деяние и извършване на действие, всеки израз на вътре
шния живот, а може да се събужда и в чуването на всяко 
събитие и в съзерцаването на всяко действие, а тогава и 
чрез своето впечатление тя идеализира в слушателя 
съчувствието, за което той се чувства настроен. Следо
вателно и в двата случай съдържанието прозвучава за 
насочеността към себе си, на която музиката, тъкмо 
защото завладява субекта според неговата проста кон
центрация, сега умее да ограничава също така и блуж
даещата насам и натам свобода на мисленето, пред
ставянето, съзерцаването и извършеното вече излизане 
отвъд едно определено съдържание, тъй като затвърдява 
душата в едно особено съдържание, занимава я в него и 
движи и изпълва чувството в този кръг.
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Този е смисълът, в който трябва да говорим тук за 
съпровождаща музика, доколкото тя развива по посоче
ния начин въпросната страна на вътрешната душевност 
от съдържанието, което текстът вече е изложил за пред
ставата. Но, тъй като музиката може да изпълни тази 
задача особено във вокалната музика, а освен това тогава 
свързва човешкия глас още и с инструменти, създал се е 
навик тъкмо инструменталната музика да се нарича 
предимно съпровождаща. Наистина тя съпровожда гласа 
и тогава не трябва да иска да придобива абсолютно само
стоятелен характер и да съставлява главното нещо; обаче 
в това свързване вокалната музика стои още по-пряко 
под споменатата по-горе категория на едно съпро
вождащо звучене, тъй като гласът изказва за представата 
членоразделни думи и песента е само ново по-нататъшно 
видоизменение на съдържанието на тези думи, а именно 
тяхна разработка за вътрешното чувство на душата, до- 
като при инструменталната музика като такава изказ
ването за представата отпада и музиката трябва да се 
ограничи върху собствените средства на своя чисто му
зикален начин на изразяване.

И, най-сетне, към тези разлики се присъединява още 
една, трета страна, която не бива да се изпуска из- 
предвид. А именно по-рано вече обърнах внимание на 
това, че живата действителност на едно музикално 
произведение винаги трябва тепърва да се създава 
отново. В това отношение скулптурата и живописта имат 
предимство в изобразителните изкуства. Скулпторът, 
живописецът конципира своето произведение, а и го 
осъществява напълно; цялата художествена дейност се 
концентрира върху един и същ индивид, от което печели 
много вътрешното взаимодействие между замисъл и 
действително осъществяване. Напротив, по-лошо е при 
архитекта, който се нуждае от различните дейности на 
един многообразно разклонен занаят, който той трябва 
да повери на други ръце. И така, композиторът също така 
трябва да предаде своето произведение на чужди ръце и 
гърла, но с тази разлика, че тук изпълнението както от 
техническата страна, така и от страна на вътрешно ожи-
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вотворяващия дух, само изисква отново художествена, а 
не само занаятчийска дейност. Особено в това отно
шение, както още по времето на по-старата италианска 
опера, в наше време отново се разкриха в музиката две 
чудеса, докато в другите изкуства не бяха направени 
нови открития: едното от тях е чудото на концепцията, 
другото -  на виртуозната гениалност в изпълнението, с 
оглед на които се разшири все повече и повече за по- 
големите познавачи понятието за това, което музиката е 
и което тя може да постигне.

Според казаното тук получаваме следните опорни 
точки за подразделението на тези последни разглежда
ния:

Първо, трябва да се занимаем със съпровождащата 
музика и да запитаме за какви начини на изразяване на 
едно съдържание е изобщо способна тя.

Второ, трябва да поставим същия въпрос за по
точния характер на сама за себе си самостоятелната 
музика и,

трето, да завършим с няколко забележки относно 
художественото изпълнение.

а. Съпровождащата музика

От това, което вече казах по-горе за отношението на 
текста и музиката помежду им, непосредствено произ
тича изискването, че в тази първа област музикалният 
израз трябва да се присъедини към едно определено 
съдържание далеч по-строго, отколкото там, където му
зиката трябва да се предоставя самостоятелно на своите 
собствени движения и вдъхновения. Защото текстът още 
по начало дава определени представи и по този начин 
откъсва съзнанието от онзи повече мечтателен елемент 
на чувството без представа, в който, без да бъдем сму
тени, се оставяме да бъдем водени насам и натам и няма 
защо да се отказваме от свободата да почерпваме за 
чувствата си от една музика това и онова, да се чувства
ме така или иначе развълнувани от нея. Но в това пре
плитане музиката не трябва да се принизява до такава
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спомагателна функция, която се състои в това, че тя, за 
да предаде в истински пълна характеристика думите на 
текста, загубва свободния поток на своите движения и по 
този начин, вместо да създаде почиващо върху самото 
себе си художествено произведение, упражнява само 
разсъдъчната изкуственост да използва музикалните из
разни средства за възможното най-вярно обозначаване на 
едно съдържание, което е завършено вече вън от нея и 
без нея. В това отношение всяка забележима принуда, 
всяко задържане на свободното творчество нарушава 
впечатлението. Обаче, от друга страна, музиката не тряб
ва също така да иска, както е станало мода в наше време 
при повече от по-новите италиански композитори, да се 
еманципира почти изцяло от съдържанието на текста, 
чиято определеност тогава изглежда като вериги, и да се 
приближава напълно до характера на самостоятелната 
музика. Напротив, изкуството се състои в това, че се 
изпълва от смисъла на изказаните думи, на ситуацията, 
действието и т.н. и, изхождайки от това вътрешно оду- 
шевяване, впоследствие намира и развива музикално 
един изпълнен с душевност израз. Така са правили всич
ки големи композитори. Те не дават нищо чуждо на ду
мите, но не пропускат и свободния изблик на тоновете, 
несмутения ход и протичане на композицията, която 
благодарение на това се намира пред нас заради самата 
себе си, а не само заради думите.

В рамките на тази същинска свобода могат да се 
различат по-точно три различни вида израз.

а. Ще сложа началото с това, което може да се 
обозначи като същински мелодичното в израза. Тук то е 
чувството, звучащата душа, която трябва да стане сама за 
себе си и да се наслаждава на себе си в своята изява.

αα. Човешката гръд, настроението на душата, 
съставлява изобщо сферата, в която трябва да се движи 
композиторът, и мелодията, това чисто прозвучаване на 
вътрешния свят, е най-собствената душа на музиката. 
Защото тонът получава истински изпълнен с душевност 
израз едва благодарение на това, че се влага в него чув
ство и последното прозвучава навън из него. В това отно
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шение вече естественият вик на чувството -  например 
извикването от ужас, риданието от скръб, ликуването и 
чуруликането от възторжена наслада и веселост и т.н. -  е 
извънредно изразителен и затова и по-горе вече ока
чествих този начин на изразяване като изходна точка за 
музиката, но същевременно добавих, че последната не 
трябва да остава при естествеността като такава. Осо
бено тук отново се различават музиката и живописта. 
Живописта често пъти може да произведе най-красивото 
и художествено въздействие, когато се вживее изцяло в 
действителния облик, в многообразието от цветове и в 
душевния израз на един наличен човек в една опре
делена ситуация и обстановка, и сега отново предаде 
също така съвсем в тази жизненост това, което по такъв 
начин тя е проникнала и възприела изцяло в себе си. Тук 
верността към природата, когато се съвпада с художест
вената истина, е напълно на мястото си. Музиката, на
против, не трябва да повтаря израза на чувствата като 
естествено избухване на страстта, а да одушевява с бо
гатство от чувства звученето, развито до степента на 
определени отношения между тоновете и дотолкова да 
издига, да въвежда израза в един направен едва от из
куството и единствено за него елемент, в който простият 
вик се разпада във вид на една последователност от 
тонове, на едно движение, чието редуване и протичане 
се придържа и се закръгля мелодично чрез хармония.

ßß. Но тази мелодичност получава по-точно значе
ние и определение по отношение на цялото на човешкия 
дух. Изящното изкуство на скулптурата и живописта 
извежда духовния вътрешен свят навън, като му дава 
външна обективност и отново освобождава духа от тази 
външност на съзерцаването чрез това, че, от една страна, 
пренамира в нея самия себе си, вътрешния свят, ду
ховното творчество, докато, от друга страна, не се оставя 
нищо на субективната особеност, на произволното 
представяне, мнение и рефлектиране, тъй като съдържа
нието е представено навън в неговата съвсем определена 
индивидуалност. Напротив, както видяхме не веднъж, 
музиката има за такава обективност само елемента на са
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мото субективно, чрез което, поради това вътрешният 
свят се слива само със себе си и в своята изява, в която 
се изпява чувството, се връща към себе си. Музиката е 
дух, душа, която прозвучава непосредствено сама за себе 
си и се чувства удовлетворена в своето чуване на себе си. 
Но като изящно изкуство тя веднага получава от страна 
на духа поканата да обуздае както самите афекти, така и 
техния израз, за да не бъде въвлечена във вакхическо 
бушуване и във вихрената суматоха на страстите или да 
остане в раздвоението на отчаянието, а да бъде все още 
свободна както в ликуването от наслада, така и в най- 
висшата скръб, да бъде блажена в своето излияние. От 
този вид е истински идеалната музика, мелодичният 
израз у Палестрина, Дуранте, Лоти, Перголезе, Глук, 
Хайдн, Моцарт. В композициите на тези майстори остава 
непокътнато душевното спокойствие; наистина скръбта 
също така се изразява, но все пак тя винаги се смекчава, 
ясната равномерност не стига до крайност, всичко остава 
твърде обединено в усмирена форма, така че ликуването 
не се изражда в опустошаващо бушуване и дори жалбата 
дава най-блажено успокоение. При разглеждането на 
италианската живопис вече говорих за това, че и в най- 
дълбоката скръб, и в най-крайната разпокъсаност на ду
шата не трябва да липсва примирението със себе си, 
което дори в сълзите и страданията още запазва чертата 
на спокойствие и щастлива увереност. В една дълбока 
душа скръбта остава красива, както и у арлекина още го
сподства изящество и грация. По същия начин природата 
е отредила предимно на италианците и дарбата на 
мелодичния израз и в техните по-стари църковни музики 
редом с най-висшето благоговение на религията намира
ме същевременно чистото чувство за примирение и ма
кар че скръбта завладява душата най-дълбоко, намираме 
все пак красотата и блаженството, простото величие и 
формиране на фантазията в излизащата навън и стигаща 
до многообразие наслада от самата себе си. Това е красо
та, която изглежда като сетивност, така че и това ме
лодично удовлетворение често пъти се отнася до една 
чисто сетивна наслада, а изкуството трябва да се движи
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тъкмо в елемента на сетивното и да отвежда духа в сфе
ра, в която, както в природното, състоянието на удовлет
вореност в себе си и със себе си остава основен звук.

γγ. Затова, ако особеността на чувството не трябва 
да липсва на мелодичното, все пак музиката, тъй като 
оставя да се изливат навън в тонове страстта и фан
тазията, същевременно трябва да издига душата, която 
потъва в това чувство, над самото него, да я кара да 
витае над своето съдържание и по такъв начин да обра
зува за нея сфера, където оттеглянето от нейната 
потъналост, чистото чувстване на самата нея може да се 
извършва без пречки. Това съставлява всъщност ис
тински напевното, песента на една музика. Тогава това, 
което става главното нещо, е не само ходът на опреде
леното чувство като такова, на любовта, копнежа, весе
лостта и Т.Н., а вътрешното, което стои над него, което се 
разпростира както в своето страдание, така и в своята ра
дост и се наслаждава на самото себе си. Както птичката 
в клоните, чучулигата във въздуха пее весело, за
трогващо, за да пее, като чиста природна продукция, без 
друга цел и определено съдържание, така е и с чо
вешката песен и с мелодичността на израза. Затова и 
италианската музика, в която доминира особено този 
принцип, подобно на поезията, често преминава в мело
дичното звучене като такова и лесно може да създаде 
привидността, че напуска чувството и неговия определен 
израз, или действително да го напусне, тъй като е на
сочена тъкмо към насладата от изкуството като изкуство, 
към благозвучието на душата в нейното самоудовлет- 
ворение. Но такъв е повече или по-малко характерът на 
истински мелодичното изобщо. Чистата определеност на 
израза, макар че и тя е налице, същевременно снема себе 
си, тъй като сърцето е потънало не в нещо друго, в нещо 
определено, а в чуването на самото себе си, и единствено 
така, както самосъзерцаването на чистата светлина, дава 
най-висшата представа за блажена интимност и при
мирие.

β. И така, както в скулптурата трябва да господства 
идеалната красота, почиването върху себе, а живописта
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вече излиза навън и отива по-нататък, стига до особената 
характеристика и изпълнява главна задача в енергията на 
определения израз, така и музиката не може да се задо
воли с мелодичното по описания по-горе начин. Чистото 
чувстване на самата себе си, изпитвано от душата, звуча
щата игра на чуването на себе си, доколкото е само на
строение, е в последна сметка твърде общо и абстрактно 
и е изложено на опасността не само да се отдалечи от по
точното обозначаване на изказаното в текста съдър
жание, но и изобщо да стане празно и тривиално. И ако 
скръбта, радостта, копнежът и т.н. трябва да намерят 
отзвук в мелодията, действителната, конкретната душа в 
сериозната действителност има такива настроения само 
в рамките на едно действително съдържане, при опреде
лени обстоятелства, в особени ситуации, събития, дей
ствия и т.н. Когато песента пробужда в нас например 
чувството за тъга, за жалба по повод на една загуба, по
ради това веднага се пита: какво е било загубено? Дали 
животът с богатството на неговите интереси, или мла
достта, щастието, съпругата, любимата, или пък децата, 
родителите, приятелите и т.н.? Затова музиката получава 
по-далечната задача да даде на самия израз съгцото 
обособяване по отношение на определеното съдържание 
и на особените отношения и ситуации, в които се е 
вживяла душата и в които кара да прозвучи в тонове своя 
вътрешен живот. Защото музиката се занимава не с въ
трешното като такова, а с изпълненото вътрешно, чието 
определено съдържание е най-тясно свързано с опре
делеността на чувството, така че и според мащаба на 
различното съдържание също ще трябва да се появи 
всъщност различеност на израза. По същия начин душа
та, колкото повече се хвърля с цялата си сила върху някоя 
особеност, толкова повече излиза навън до възходящото 
движение на афектите и, в противоположност на спо
менатата блажена наслада на душата в самата себе си. до 
борби и разпокъсаност, до конфликти на страстите една 
против друга и изобщо до една дълбочина на обособя
ването, на която вече не съответства разгледаният досега 
израз. А по-точното значение на съдържанието е тъкмо
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това, което посочва текстът. При същински мело
дичното, което се впуска по-малко в това определено съ
държание, по-специалните отнесености на текста оста
ват повече само второстепенни. Например една песен, 
макар че тя като стихотворение и текст може да съдържа 
в самата себе си едно цяло от многообразно нюансирани 
настроения, нагледи и представи, все пак има повече 
основния звук на едно и също чувство, което преминава 
през всичко, и затова кара да прозвучи предимно един 
тон на душата. Това, да схване този тон и да го предаде в 
тонове, съставлява главната дейност на такава песенна 
мелодия. Затова и в хода на цялото стихотворение тя 
може да остане една и съща за всички стихове, макар че 
последните са многократно видоизменени в своето 
съдържание, и тъкмо чрез това повторно връщане, 
вместо да навреди на впечатлението, да повиши неговата 
способност да прониква в душата. Тук имаме същото, 
както при един пейзаж, където са поставени пред очите 
ни и най-разновидни предмети и все пак само едно и 
също основно настроение и една и съща ситуация на 
природата оживотворява цялото. Един такъв тон, дори и 
да подхожда само за няколко стиха, а за други не, трябва 
да господства и в песента, тъй като тук определеният 
смисъл на думите не трябва да бъде преобладаващото, а, 
напротив, мелодията просто витае сама за себе си над 
разновидността. Напротив, при много композиции, 
които започват при всеки нов стих с нова мелодия, която 
често пъти е различна от предходната по такт, ритъм и 
дори по тоналност, ние съвсем не можем да прозрем 
защо, ако такива съществени изменения биха били дей
ствително необходими, не би трябвало да се променя и 
самото стихотворение по стихотворен размер, ритъм, 
преплитане на римите и т.н. при всеки стих.

оса. Но онова, което се оказва подходящо за песента 
(Lied), която е истински мелодична песен (Gesang) на 
душата, не е достатъчно за всеки вид музикален израз. 
Затова, в противоположност на мелодичното като такова, 
трябва да изтъкнем още една втора страна, която има не 
по-малко значение и за пръв път прави песента съпро
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вождаща музика в истинския смисъл на думата. Това на
мира място в онзи начин на изразяване, който господства 
в речитатива. А именно тук няма завършена в себе си 
мелодия, която схваща сякаш само основния тон на едно 
съдържание, в чието изграждане душата чува самата се
бе си като единната със себе си субективност -  напротив, 
съдържанието на думите се отпечатва според цялата си 
особеност в тоновете и определя както протичането им, 
така и стойността им с оглед на характерната височина 
или низина, акцентираност или неакцентираност. Затова, 
за разлика от мелодичния израз, музиката става звучаща 
декпамация, която се присъединява точно към хода на 
думите както с оглед на смисъла, така и с оглед на 
синтактичното съчетание, и доколкото прибавя като нов 
елемент само страната на повишеното чувство, тя стои 
между мелодичното като такова и поетическата реч. Ето 
защо в съответствие с това място настъпва едно по-сво
бодно акцентиране, което строго се придържа към опре
деления смисъл на отделните думи; самият текст не се 
нуждае от твърдо определен стихотворен размер, а му
зикалната дикция няма защо да се свързва тясно с такта 
и ритъма в равномерна последователност, както прави 
мелодичното, а може свободно да предостави тази стра
на -  с оглед на ускоряването и задържането, забавянето 
при определени тонове и бързото отлетяване на други -  
на разположение на чувството, което е изцяло завладяно 
от съдържанието на думите. А също така и модулацията 
не е така завършена, както в мелодичното; започването, 
продължаването, спирането, прекъсването, повторното 
започване, преставането, всичко това е предадено на 
една по-неограничена свобода с оглед нуждата на текста, 
който трябва да се изрази; позволени са неочаквани ак
центи, по-малко опосредствани преходи, внезапна про
мяна и внезапни завършеци и, за разлика от бликащите 
мелодии, не ни смущава и фрагментарно накъсаният, 
страстно разпокъсаният начин на изявяване, когато се 
изисква от съдържанието.

ßß. В това отношение речитативно декламационният 
израз се оказва еднакво подходящ за тихото разглеждане
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и спокойното съобщаване на събития, както и за емо
ционално наситеното описване на душата, което показва 
вътрешния свят, въвлечен в средището на една ситуация, 
и в живи душевни тонове събужда сърцето за съчувствие 
към всичко, което се движи в тази ситуация. Затова речи- 
тативът намира главното си приложение, от една страна, 
в ораторията, отчасти като разказващо рецитиране, от
части като по-живо въвеждане в едно моментно събитие, 
а, от друга страна, в драматичната песен, където му 
подхождат всички нюанси на едно бегло съобщаване, 
както и всеки вид страст, все едно дали тя се изявява в 
рязка смяна, накратко, накъсано, в афористична стре- 
мителност, връхлита диалогично, с бързи светкавици и 
противосветкавици на израза, или също протича по- 
свързано. Освен това в двете области, както в епическа
та, така и в драматическата, може да се присъедини още 
и инструменталната музика, или за да се посочат съвсем 
просто опорните точки на хармониите, или за да пре
късне песента също така с междинни изречения, които 
рисуват музикално в подобна характеристика други 
страни и по-нататъшни движения на ситуацията.

γγ. Обаче това, което липсва на този речитативен 
вид декламация, е тъкмо предимството, което има ме
лодичното като такова, определеното разчленяване и 
закръгляване, изразът на онази душевна интимност и 
единност, която се влага наистина в едно особено съдър
жание, но все пак тъкмо в него изявява единството със 
себе си, тъй като не се оставя да бъде разсеяна от от
делните страни, разкъсана и разпръсната от тях насам и 
натам, а също така и в тях още утвърждава субективното 
съсредоточаване. Ето защо и по отношение на такава по- 
определена характеристика на своето дадено от текста 
съдържание музиката нито може да се задоволи с речи- 
тативната декламация, нито да остане изобщо само при 
разликата между мелодичното, което витае относително 
над особеностите и единичностите на думите, и речи- 
тативното, което се стреми да се присъедини най-тясно 
към тях. Напротив, тя трябва да се стреми да стигне до 
опосредстване на тези елементи. Ние можем да сравним
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това ново обединяване с онова, което вече видяхме по- 
рано да се появява по отношение на разликата между 
хармония и мелодия. Мелодията възприе в себе си хар
моничното като своя не само обща, но и определена и 
обособена в себе си основа, и вместо да загуби по този 
начин свободата на своето движение, тя за пръв път 
получи за него сила и определеност, подобна на онази, 
която човешкият организъм получава благодарение на 
твърдата костна структура, която пречи само на неподхо
дящи положения и движения, а на подходящите, напро
тив, дава опора и сигурност. Това ни отвежда до послед
ната гледна точка за разглеждането на съпровождащата 
музика.

γ. А именно третият начин на изразяване се състои 
в това, че мелодичната песен, която съпровожда един 
текст, се насочва и към особената характеристика, и 
затова не оставя господстващия в речитатива принцип да 
съществува устойчиво само безразлично към нея, а го 
прави свой принцип, за да позволи да се присъедини към 
самата нея липсващата ù определеност, а към характе
ризиращата декламация -  органичното разчленяване и 
изпълнената с единство завършеност. Защото вече ме
лодичното, както го разгледахме по-горе, не можеше да 
остане безусловно празно и неопределено. Ето защо, ако 
изтъкнах от него главно тази точка, че тук във всяко 
съдържание занимаващото се със себе си и със своята 
интимност и одушевеното в това единство със себе си 
душевно настроение е това, което се изразява и съответ
ства на мелодичното като такова, тъй като последното, 
музикално взето, е същото единство и закръглено връща
не в себе си, това стана само защото тази точка засяга 
специфичния характер на чисто мелодичното, за разлика 
от речитативната декламация. Но следващата задача на 
мелодичното трябва да се установи в това, че мелодията 
оставя да стане също и нейна собственост онова, което 
отначало създава привидността, че трябва да се движи 
вън от нея, и едва чрез това изпълване, доколкото то е 
както декламационно, така и мелодично, стига до един 
истински конкретен израз. Поради това, от друга страна,
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също и декламационното вече не стои пред нас изолира
но, само за себе си, а чрез включването си в мелодичния 
израз допълва също така собствената си едностранчи
вост Това съставлява необходимостта от това конкретно 
единство.

За да пристъпим сега към подробностите, тук тряб
ва да обособим следните страни.

Първо, трябва да хвърлим поглед върху характера на 
текста, който подхожда за композиция, тъй като сега се 
оказа, че определеното съдържание на думите има съ
ществено значение за музиката и нейния израз.

Второ, по отношение на самата композиция се при
съедини един нов елемент, характеризиращата де- 
кламация, който трябва поради това да разгледаме в 
отношението му към принципа, който намерихме преди 
всичко в мелодичното.

Трето, ще потърсим родовете, в рамките на които 
този вид музикален начин на изразяване намира своето 
най-преобладаващо място.

αα. На степента, която ни занимава понастоящем, 
музиката не само съпровожда изобщо съдържанието, но 
и, както видяхме, трябва да навлезе в една по-точна ха
рактеристика на последното. Ето защо е вреден предраз
съдък да се мисли, че характерът на текста е безразличен 
за композицията. Напротив, в основата на величест
вените музикални произведение лежи превъзходен текст, 
който композиторите са си избрали или сами са си съз
дали с истинска сериозност. Защото за никой художник 
материалът, който третира, не трябва да остане безразли
чен, а за музиканта толкова по-малко, колкото поезията 
вече предварително обработва и установява за него по
точната епична, лирична, драматична форма на съдър
жанието.

И така, главното изискване, което трябва да се пред
яви по отношение на един добър текст, се състои в това, 
съдържанието да бъде истински солидно в самото себе 
си. С плоското, тривиалното, пошлото и абсурдното в са
мото себе си не може да се измайстори нищо музикално 
значително и дълбоко; колкото и да подправя и гарнира
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композиторът, от опечената котка все пак няма да стане 
заешки пастет. Разбира се, при чисто мелодични музи
кални произведения текстът е изобщо по-малко реша
ващ; но все пак и те изискват истинно в себе си съдър
жание на думите. Обаче, от друга страна, това съдър
жание не трябва да бъде и прекалено трудно за мисълта 
и да има философска дълбочина, както например лири
ката на Шилер, чиято величествена широта на патоса 
превишава музикалния израз на лиричните чувства. 
Подобно е положението и при хоровете на Есхил и Со- 
фокъл, които въпреки своята дълбочина на възгледите, 
същевременно са изработени с такава богата фантазия, 
така духовито и проникновено дори в подробностите и 
вече сами за себе си така поетично завършени, че на 
музиката не остава да добави нищо, тъй като сякаш вече 
няма простор за вътрешния свят да си играе с това 
съдържание и да го оставя да се впуска в нови движения. 
От противоположен вид се оказват по-новите сюжети и 
начини на третиране в така наречената романтична 
поезия. В по-голямата си част те трябва да бъдат наивни 
и простонародни, но често пъти това е само превзета, из
куствена, високомерна наивност, която, вместо до чисто, 
истинско чувство, идва само до принудени, изработени 
от рефлексията чувства, до лоша мечтателност и кокет- 
ничене със самата себе си, и много се гордее в плос
костта, глупостта и пошлостта, както, от друга страна, се 
губи в чисто и просто безсъдържателните страсти, в за
вистта, в лекомислието, в дяволската злоба и в много 
други такива и изпитва самодоволна радост както от 
споменатото собствено превъзходство, така и от тези 
разкъсаности и пренебрежения. Тук липсва съвсем пър
воначалното, простото, проникновеното, проникващото 
чувство и нищо не носи на музиката по-голяма вреда от 
това, да стори същото в своята област. Следователно, 
нито дълбочината на мислите, нито самодоволството или 
недостойнството на чувството дава истинско съдър
жание. Напротив, най-подходящ за музиката е известен 
среден вид поезия, която ние, немците, вече едва ли 
признаваме за поезия, но за която италианците и фран
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цузите имаха много усет и умение: поезия, която е 
правдива в лиричното, извънредно проста, която загатва 
с малко думи ситуацията и чувството; в драматичното тя 
е ясна и жива, без прекадено разклонена завръзка, не 
разработва подробностите, изобщо стреми се да дава 
повече очертания, отколкото поетично напълно изваяни 
произведения. Тук, както й трябва да бъде, на компо
зитора се дава само общата основа, върху която той може 
да издига своята сграда според собственото си измис
ляне и изчерпване на всички мотиви и да се движи живо 
на много страни. Защото, щом музиката трябва да се 
присъедини към думите, последните не трябва да обри
суват съдържанието до най-големи подробности, тъй 
като иначе музикалната декламация става дребнава, раз
пръсната и твърде много отвлечена на различни страни, 
така че единството се загубва и цялостният ефект от
слабва. В това отношение при оценката си за пре
възходството или недопустимостта на един текст много 
често изпадаме в заблуда. Колко често можем да чуем 
например празните приказки, че текстът на Вълшебната 
флейта бил дори твърде окаян и все пак това нескопосно 
произведение принадлежи към достойните за похвала 
оперни либрета. След няколко глупави, фантастични и 
плоски творби тук Шиканедер е намерил сърцевината на 
работата. Царството на нощта, царицата, царството на 
Слънцето, мистериите, посвещаванията, мъдростта, лю
бовта, изпитанията и при това маниерът на един посред
ствен морал, който е превъзходен в своята всеобщност -  
всичко това заедно с дълбочината, очароващата мило- 
видност и душа на музиката дава простор на фантазията 
и я изпълва, стопля сърцето.

За да приведа и други примери, ще кажа, че за 
религиозната музика са ненадминати старите латински 
текстове на голямата меса и т.н., тъй като ни представят 
в най-голяма простота и краткост отчасти най-общото 
съдържание на вярата, отчасти съответните субстан- 
циални стадии в чувството и съзнанието на вярващата 
община и позволяват на музиканта най-голяма широка 
на разработката. Също така подходящи са големият ре-
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квием, съчетанията от псалми и т.н. По подобен начин 
Хендел отчасти сам е съставял своите текстове от ре
лигиозни догми и преди всичко от места от Библията, 
ситуации, които позволяват символично отнасяне и т.н., 
като ги е довел до едно завършено цяло. -  Що се отнася 
до лириката, емоционално наситените по-малки стихот
ворения, особено простите, бедните откъм думи, дъл
боките по чувство, които изразяват сбито и задушевно 
някакво настроение и някаква сърдечна ситуация, или 
също така по-леките, весели стихотворения са особено 
подходящи за композиция. Такива стихотворения не 
липсват почти на никоя нация. За драматическата област 
ще назова само Метастазио, по-нататък Мармонтел, този 
богато емоционален, образован, привлекателен францу
зин, който давал на Пичини уроци по френски език, а в 
драматичното знаел да свърже грациозност и веселост с 
умението да даде развитие и интересен характер на дей
ствието. Но трябва да изтъкнем преди всичко текстовете 
на прочутите опери на Глук, които се движат в прости 
мотиви и в кръга на най-самородното съдържание дър
жат за чувството, описват любовта на майката, съпру
гата, брата, сестрата, приятелството, честта и т.н. и оста
вят тези прости мотиви и субстанциални колизии да се 
развият спокойно. Благодарение на това страстта остава 
съвсем чиста, велика, благородна и имаща пластична 
простота.

ßß. И така, както характерната в своя израз, така и 
мелодичната музика трябва да направи себе си съот
ветстваща на едно такова съдържание. За да стане това 
възможно, не само текстът трябва да съдържа сериоз
ността на сърцето, комичността и трагичното величие на 
страстите, дълбочините на религиозната представа и 
чувство, силите и съдбите на човешката гръд, но и ком
позиторът трябва, от своя страна, да участва с цялата си 
душа и да е прочувствал и преживял това съдържание с 
пълно сърце.

Също така важно е, по-нататък, отношението, в кое
то трябва да встъпят тук характерното, от една страна, и 
мелодичното, от друга. Както ми се струва, главното
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изискване в това отношение е да се отрежда победата 
винаги на мелодичното като обединяващо единство, а не 
на разделянето във вид на поединично разпръснати вън 
една от друга характерни черти. Така например днеш
ната драматическа музика често се стреми да постигне 
ефект, като си служи с могъщи контрасти и събира по 
един високо художествен начин в един и същ ход на 
музиката противоположни страсти в тяхната борба. Така 
например тя изразява веселие, сватба, празничен разкош 
и вмъква насилствено в тях също така омраза, отмъще
ние, враждебност, така че между удоволствието, радост
та, танцовата музика бушува същевременно разгорещен 
раздор и най-противно раздвоение. Такива контрасти на 
разкъсаността, които ни тласкат без единство от едната 
страна към другата и обратно, са толкова повече в разрез 
с хармонията на красотата, в колкото по-рязка характе
ристика свързват непосредствено нещо противоположно, 
където тогава в мелодията вече не може да става дума за 
наслада и за връщане на вътрешния свят обратно в себе 
си. Изобщо обединяването на мелодичното и харак
терното води със себе си тази опасност, че от страна на 
по-определеното описание може лесно да се прекрачи 
отвъд нежно очертаните граници на музикално красиво
то, особено когато трябва да се изрази насилие, себелю- 
бие, злоба, разгорещеност и други крайности (Extreme) 
на едностранчивите страсти. Винаги, когато тук музика
та се впусне в абстракцията на характерната определе
ност, тя бива отвеждана почти неизбежно до погрешния 
път да изпада в рязкото, твърдото, напълно немелодич- 
ното и немузикалното и да злоупотребява дори с дис- 
хармоничното.

Нещо подобно се получава по отношение на особе
ните характеризиращи черти. А именно, ако последните 
бъдат затвърдени сами за себе си и произнесени силно, 
те лесно се откъсват една от друга и сега стават сякаш 
намиращи се в покой и самостоятелни, докато в музи
калното разгръщане, което е всъщност движение напред, 
и в това непрестанно движение трябва да бъде постоянна
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съотнесеност, изолирането веднага нарушава потока и 
единството по един вреден начин.

От тези страни истински музикалната красота се 
състои в това, че наистина се извършва движение напред 
от чисто мелодичното към характерното, но в рамките на 
това обособяване мелодичното остава запазено като 
носеща, обединяваща душа, както например в характер
ното на Рафаеловата живопис още се запазва тонът на 
красотата. Тогава мелодичното е изпълнено със значе
ние, но в цялата определеност всепроникващото, споява
щото одушевяване и характерно особеното се проявяват 
само като битие на определени страни вън една от друга, 
които, като се тръгне отвътре навън, винаги се свеждат 
до това единство и одушевяване. Обаче намирането на 
правилната мярка в това отношение особено в музиката 
е по-трудно, отколкото в другите изкуства, тъй като 
музиката се разпилява по-лесно до тези противоположни 
начини на изразяване. А по такъв начин и оценката на 
музикалните произведения е почти винаги разделена. 
Едни дават предимство на преобладаващо само мелодич
ното, други -  на повече характерното. Например Хендел, 
който и в своите опери често е изисквал за отделни 
лирични моменти строгост на израза, вече на времето си 
е трябвало да води неотстъпно доста борби със своите 
италиански певци и в края на краищата, когато и публи
ката застанала на страната на италианците, се насочил 
изцяло към композирането на оратории, в които неговата 
творческа дарба намерила най-богатата си област. По 
времето на Глук станал прочут също така дългият и 
воден с голямо оживление спор между глукистите и 
пичинистите; Русо, от своя страна, в противоположност 
на безмелодичността на по-старите французи, отново 
предпочел богатата с мелодичност музика на италиан
ците: и най-сетне, по подобен начин днес се спори за или 
против Росини и новата италианска школа. А именно 
противниците чернят музиката на Росини като празно 
гъделичкане на ухото; но ако се вживеем по-отблизо в 
нейните мелодии, ще видим, че тази музика, напротив, е 
извънредно изпълнена с чувства, духовита и проникваща
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за душата и сърцето, макар че не се впуска в способа на 
характеристиката, както е любима тя особено на строгия 
немски музикален разсъдък. Защото Росини наистина 
много често престава да бъде верен на текста и надви
шава със своите свободни мелодии всичко, така че тогава 
имаме само да избираме дали да останем при предмета и 
да бъдем недоволни от музиката, която вече не се съгла
сува с него, или да поискаме да се откажем от съдър
жанието и безпрепятствено да се възхищаваме от сво
бодните вдъхновения на композитора и задушевно да се 
наслаждаваме на душата, която съдържат те.

γγ. А що се отнася, най-сетне, още до най-преобла- 
даващите видове съпровождаща музика, по този въпрос 
ще бъда кратък.

Като първи главен вид можем да отбележим църков
ната музика, която, доколкото се занимава не със су
бективно единичното чувство, а със субстанциалното 
съдържание на всяко изпитване на чувства или с общото 
чувство на общината като съвкупност, остава в по-го- 
лямата си част надарена с епична самородност, макар че 
не съобщава никакви събития като събития. А това, как 
едно художествено схващане, без да разказва за събития, 
може все пак да бъде епично, още предстои да изясним 
по-късно, при по-точното разглеждане на епическата 
поезия. Тази вглъбена религиозна музика принадлежи 
към най-дълбокото и имащото най-богато въздействие 
между всичко, което изкуството може изобщо да създаде. 
Доколкото се отнася до свещеническото застъпничество 
за общината, тя е намерила истинското си място в рам
ките на католическото богослужение като меса, изобщо 
като музикално издигане при най-различни по вид цър
ковни действия и празненства. Също и протестантите са 
създали такива музикални произведения, имащи най- 
голяма дълбочина както на религиозния усет, така и на 
музикалната самородност и съдържателност на замисъла 
и изпълнението, както например преди всичко Себастиан 
Бах -  майстор, чиято величествена, истински проте
стантска, самобитна и все пак сякаш учена гениалност 
отново се научиха напълно да ценят едва в последно
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време. Но тук, за разлика от католическото направление, 
се развива предимно -  отначало от празненствата, свър
зани с Христовите страдания -  формата на ораторията, 
която получава своята завършеност едва в протестант
ството. В наши дни, разбира се, в протестантството 
музиката вече не се присъединява така тясно към дей
ствителното богослужение, вече не се намесва в самото 
него и дори често е ставала повече въпрос на учено 
упражнение, отколкото на живо творчество.

Второ, лиричната музика изразява мелодично 
отделното душевно настроение и трябва най-много да се 
пази свободна от чисто характерното и декламацион- 
ното, макар че и тя може да стигне до това, да възприеме 
в израза също така особеното съдържание на думите, все 
едно дали то е от религиозно или от друго естество. 
Обаче бурните страсти без успокоение и завършек, не
разрешеното раздвоение на сърцето, чистата вътрешна 
разкъсаност, са по-малко подходящи за самостоятелната 
лирика, а намират по-доброто си място като интегри
ращи особени части на драматическата музика.

А именно, трето, музиката се развива и до дра
матичното. Вече древната трагедия била музикална, но 
все пак музиката още не била получила превес в нея, тъй 
като в истински поетически произведения първенството 
трябва да остане за езиковия израз и за поетическата 
разработка на представите и чувствата, а музиката, чието 
хармонично и мелодично развитие у древните народи 
още не е било стигнало до степента на по-късното хри
стиянско време, е могла да служи главно само за това, 
живо да повишава от страна на ритмичността музи
калното звучене на поетичните думи и да ги прави по- 
убедителни за чувството. Напротив, след като драма
тичната музика вече се завършила в себе си в областта на 
църковната музика, а и в лиричния израз е стигнала до 
голямо съвършенство, тя получила самостоятелно ста
новище в модерната опера, оперета и т.н. И все пак опе
ретата от страна на песента е по-малозначителен 
среден вид, който смесва само външно говорене и пеене, 
музикално и немузикално, прозаична реч и мелодична
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песен. Наистина обикновено се казва, че пеенето в 
драмите било изобщо неестествено, но това възражение 
не е достатъчно и би трябвало да може да се насочи още 
повече против операта, в която всяка представа, чувство, 
страст и решение се съпровождат отначало докрай от 
песента и се изразяват чрез нея. Затова, обратно, трябва 
още да оправдаем оперетата, когато оставя да се появи 
музика там, където чувствата и страстите се раздвижват 
по-живо или изобщо се оказват достъпни за музикално 
описание, но осъществяването на прозаичните празни 
приказки на диалога и на художествено третираните 
песенни откъси винаги остава едно неблагоприятно по
ложение. А именно тогава освобождаването чрез изкуст
вото не е пълно. Напротив, в истинската опера, която 
осъществява едно цяло действие напълно музикално, 
ние биваме отведени веднъж завинаги от прозата в един 
по-висш художествен свят, в чийто характер сега се по
лучава и цялото произведение, когато музиката взема 
за свое главно съдържание вътрешната страна на чув
ството, отделните и общи настроения в различните 
ситуации, конфликтите и борбите на страстите, за да ги 
изтъкне напълно едва сега чрез най-пълния израз на 
афектите. Обратно, във водевила, където при отделни по- 
фрапантни римувани поанти се пеят вече независимо от 
това известни и любими мелодии, пеенето е сякаш само 
ирония над самия себе си. За да се пее, трябва да има по
весел пародиращ облик, разбирането на текста и на 
неговите шеговити думи е главното нещо, и когато 
престане пеенето, у нас се появява усмивка по повод на 
това, че изобщо се е пяло.

Ь. Самостоятелната музика

Ние можехме да сравним мелодичното като оконча
телно завършено в себе си и почиващо в самото себе си 
с пластичната скулптура, докато в музикалната декла- 
мация отново познахме типа на живописта, която в 
своето осъществяване не навлиза по-отблизо в особе
ното. И тъй като в такава по-определена характеристика
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се разклонява една пълнота от черти, която винаги по- 
простият ход на човешкия глас не може да разгърне в 
цялото ù богатство, също и тук, колкото повече музиката 
се придвижва навън до многостранна жизненост, се 
присъединява още и инструменталният съпровод.

Второ, като другата страна редом с мелодията, 
която съпровожда един текст, и редом с характеризи
ращия израз на думите, трябва да изтъкнем освобож
даването от едно съобщено вече само за себе си, вън от 
музикалните тонове, във формата на определени пред
стави съдържание. Субективната вътрешна душевност 
съставлява принципа на музиката. Но най-вътрешното на 
конкретната насоченост към себе си е субективността 
като такава, която не е определена от твърдо установено 
съдържание и затова не е принудена да се движи насам 
или натам, а почива в необуздана свобода само върху 
самата себе си. И така, ако тази субективност трябва да 
получи пълното си право и в музиката, тя трябва да се 
освободи от текста, който ù е даден, и да почерпи своето 
съдържание, хода на израза и неговия вид, единството и 
разгръщането на своето произведение, провеждането на 
една главна мисъл и епизодичното вмъкване и разкло
няване на други единствено от самата себе си и при това, 
доколкото тук значението на цялото не се изказва чрез 
думи, да се ограничи върху чисто музикалните средства. 
Това е така в сферата, която по-рано вече нарекох само
стоятелна музика. Съпровождащата музика има онова, 
което трябва да изрази, вън от себе си, и дотолкова в своя 
израз се отнася до нещо, което принадлежи не на нея 
като музика, а на едно чуждо изкуство, на поезията. Но 
ако музиката иска да бъде чисто музикална, тя трябва да 
отстрани от себе си този елемент, който не е своеобразен 
на нея и в своята едва сега пълна свобода изцяло да се 
откаже от определеността на думата. Това е точката, 
която сега трябва да разгледаме по-отблизо.

Видяхме, че актът на такова освобождаване започва 
вече в рамките на самата съпровождаща музика. Защото 
наистина, от една страна, поетическото слово изблъсква- 
ше музиката назад и я правеше служеща, но, от друга
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страна, музиката витаеше в блажено спокойствие над 
особената определеност на думите или се изтръгна 
изобщо от значението на изказаните представи, за да се 
люлее насам и натам весело или печално по собствено 
предпочитание. А подобно явление отново намираме и у 
слушателите, у публиката, главно по отношение на 
драматичната музика. А именно операта има много
образни съставки: пейзажна или друга обстановка, ход 
на действието, случки, шествия, костюми и т.н.; на 
другата страна стои страстта и нейният израз. По такъв 
начин тук съдържанието е двойно, външното действие и 
вътрешното чувство. А що се отнася до действието като 
такова, макар че съставлява обединяващото на всички 
отделни части, все пак като ход на действието то е по- 
малко музикално и в по-голямата си част се обработва 
речитативно. А слушателят лесно се освобождава от това 
съдържание, той не отделя внимание особено на речи- 
тативното говорене и отговаряне и се придържа само към 
истински музикалното и мелодичното. Както вече казах 
по-рано, това е така главно у италианците, повечето от 
по-новите опери на които и наистина имат още по начало 
такава кройка, че вместо да изслушват музикалния 
брътвеж или другите тривиалности, те предпочитат да 
говорят сами или да се забавляват с нещо друго и само 
при истински музикалните места, на които тогава се 
наслаждават чисто музикално, отново слушат внима
телно с пълно удоволствие. Следователно тук компози
торът и публиката са на път изцяло да се освободят от 
съдържанието на думите и да третират музиката и се 
наслаждават на музиката сама за себе си като само
стоятелно изкуство.

а. Но истинската сфера на тази независимост може 
да бъде не съпровождащата вокална музика, която остава 
свързана с един текст, а инструменталната музика. За- 
щото, както вече посочих, гласът е собственото прозву- 
чаване на целокупната субективност, която идва също 
така до представи и думи и намира съответния орган в 
собствения си глас и в песента, когато иска да изкаже и 
чуе вътрешния свят на своите представи като проникнат
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от вътрешната концентрация на чувството. Но за инстру
ментите отпада тази основа на съпровождания текст, 
така че тук трябва да започне господството на музиката, 
която се ограничава върху най-собствения си кръг.

ß. В квартети, квинтети, секстети, симфонии и други 
подобни, в които няма текст и човешки гласове, такава 
музика на отделните инструменти или на целия оркестър 
не следва едно само за себе си ясно протичане на пред
стави и тъкмо затова е насочена към по-абстрактното 
чувстване изобщо, което може да се намери изразено в 
нея само по по-общ начин. Но главното нещо си остава 
чисто музикалното „насам и натам“, „нагоре и надолу“ 
на хармоничните и мелодични движения, по-възпрепят- 
стваното, по-трудното, дълбоко проникващото, врязва
щото се или лекото, текущо придвижване напред, раз
работването на една мелодия според всички страни на 
музикалните средства, художественото взаимосъгласу- 
ване на инструментите в тяхното съзвучие, в тяхната 
последователност, в тяхното редуване, в тяхното тър
сене, намиране на себе си и т.н. Ето защо главно в тази 
област виждаме как дилетантът и познавачът започват 
да се различават съществено. Лаикът обича в музиката 
предимно разбираемия израз на чувствата и представите, 
сюжетното, съдържанието, и затова се обръща предимно 
към съпровождащата музика; напротив, познавачът, на 
когото са достъпни вътрешните музикални отношения на 
тоновете и инструментите, обича инструменталната му
зика в нейната художествена употреба на хармониите и 
мелодичните преплитания и редуващите се форми; той 
изцяло се изпълва от самата музика и има по-близкия 
интерес да сравнява чутото с правилата и законите, 
които са обичайни за него, за да може напълно да цени 
постигнатото и му се наслаждава, макар че тук ново- 
замислящата гениалност на художника често може да 
затрудни и познавача, който не е свикнал тъкмо с тези 
или онези придвижвания напред, преходи и т.н. Такова 
пълно задоволство рядко се пада на обикновения люби
тел и у него веднага се появява желанието да се изпълни 
с това привидно лишено от същност движение в тонове,
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да намери духовни опорни точки за движението напред, 
да намери изобщо по-определени представи и по-точно 
съдържание за онова, което прозвучава в душата му. В 
това отношение музиката става символична за него, и все 
пак с опита си да долови значението той стои пред бързо 
отшумяващи пред него тайнствени задачи, които не 
винаги се поддават на разгадаване и са изобщо способни 
на най-различно тълкуване.

А композиторът, от своя страна, наистина може да 
вложи сам в своето произведение едно определено 
значение, едно съдържание от представи и чувства и 
тяхното разчленено затворено протичане, но и, обратно, 
без да се грижи за такова съдържание, за него всичко 
може да се свежда до чисто музикалната структура на 
работата му и до духовитото в такава архитектоника. Но 
тогава от тази страна музикалното творчество лесно мо
же да стане нещо твърде нямащо мисъл и чувство, което 
не се нуждае от съзнание на образоваността и на душата, 
което е било дълбоко и преди това. Поради тази празнота 
откъм сюжет ние виждаме не само това, че дарбата за 
композиране често пъти се развива още в най-крехка въз
раст, но и това, че талантливи композитори често пъти 
остават най-несъзнателни, най-бедни откъм сюжети хора 
също така през целия си живот. Ето защо трябва да 
видим по-дълбокото в това, че и в инструменталната му
зика композиторът посвещава еднакво внимание на две
те страни, на израза на едно, разбира се, по-неопреде- 
лено съдържание, и на музикалната структура, при което 
тогава той пак има свобода и дава предимство ту на 
мелодичното, ту на хармоничната дълбочина и тежест, ту 
на характерното, или също да опосредства тези елементи 
един с друг.

γ. Обаче още от самото начало изтъкнахме като общ 
принцип на тази степен субективността в нейното не
обвързано музикално творчество. Затова тази независи
мост от едно вече само за себе си строго установено съ
държание ще трябва винаги да избива повече или по- 
малко също така в произвол и да предоставя на послед
ния поле на действие, което не може строго да се раз
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граничи. Защото, макар че и този начин на композиране 
има свои определени правила и форми, на които чистото 
настроение се принуждава да се подчинява, все пак 
такива закони засягат само по-общите страни, а за де
тайлите е открит безкраен кръг, в който субективността, 
когато се придържа само в границите, които се крият в 
природата на самите отношения на тоновете, в оста
налото може да се разпорежда по свое предпочитание. 
Нещо повече, в хода на изграждането и на тези родове в 
последна сметка прави себе си необуздан творец су
бективният произвол със своите хрумвания, капризи, 
прекъсвания, духовити закачливости, измамчиви напре
жения, изненадващи обрати, скокове и светкавици, чуд- 
новатости и нечувани ефекти, в противоположност на 
твърдия ход на мелодичния израз и в противоположност 
на съдържанието на текста на съпровождащата музика.

с. Художественото изпълнение

В скулптурата и живописта имаме пред себе си 
художественото произведение като резултат от худо
жествената дейност, който стои на мястото си обективно, 
сам за себе си, а не самата тази дейност като действи
телно, живо творчество. Напротив, както видяхме, за да 
присъства музикалното художествено произведение, е 
необходимо практикуващият художник да се яви пред 
нас като действащ, както в драматическата поезия се 
явява пред нас целият човек, който представя съответния 
герой в пълна жизненост и прави самия себе си оду
шевено художествено произведение.

И така, по същия начин, по който музиката, както 
видяхме, се насочва на две страни, доколкото тя или 
започва да става адекватна на едно определено съдър
жание, или си набелязва в свободна самостоятелност 
собствения си път, така и сега можем да различим два 
различни главни вида практикуващо музикално из
куство. Единият изцяло потъва в даденото художествено 
произведение и не иска да възпроизведе нищо друго 
освен онова, което се съдържа във вече наличното произ
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ведение; другият, напротив, не е само възпроизвеждащ, а 
черпи израза, дикцията, с една дума, истинското оду- 
шевяване не само от композицията, която стои пред него, 
а предимно от собствени средства.

а. Епосът, в който поетът иска да разгърне пред нас 
един обективен свят от събития и начини на действие, не 
оставя на изпълняващия рапсод нищо друго освен това, 
да отстъпи със своята индивидуална субективност съв
сем назад в сравнение с делата и събитията, за които 
съобщава. Колкото по-малко изпъква напред самият той, 
толкова по-добре; нещо повече, той може да бъде дори 
монотонен и бездушен, без да навреди на изпълнението. 
Трябва да въздейства същината на работата, поетичес
ката разработка, разказът, а не действителното звучене, 
говорене и разказване. Като изхождаме оттук, ние можем 
да си извлечем чрез абстрахиране известно правило и за 
първия вид музикално изпълнение. А именно, ако ком
позицията има сякаш обективна самородност, така че 
самият композитор да е поставил в тонове само предмета 
или изцяло изпълненото от него чувство, също и въз
произвеждането ще трябва да бъде от така предметно 
естество. Практикуващият художник не само няма защо 
да прибавя нищо свое, но дори не бива да прави това, ако 
не трябва да прекъсне въздействието. Той трябва да иска 
изцяло да се подчини на характера на произведението и 
да бъде само послушен орган. Обаче, от друга страна, в 
това послушание той не трябва да се принизи до обикно
вен занаятчия, както доста често става, което е позво
лено само на свирачите на латерна. Напротив, ако още 
трябва да става дума за изкуство, художникът има дълга, 
вместо да създава впечатление, че е музикален автомат, 
който само казва наизуст една обикновена лекция и по
втаря механично нещо предписано, да оживи произве
дението по изпълнен с душевност начин в смисъла и 
духа на композитора. Обаче виртуозността на такова 
одушевяване се ограничава върху това, да разреши пра
вилно от техническа страна трудните задачи на компо
зицията, и при това не само да избегне всяка привидност 
за водене на борба с една мъчително превъзмогвана
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трудност, но и да се движи в тази стихия с пълна свобода 
-  така, както в духовно отношение гениалността може 
да се състои само в това, действително да постигне във 
възпроизвеждането духовната висота на композитора и 
да я остави да стане живот.

ß. По-друго е обаче при художествени произведения, 
в които субективната свобода и произвол преобладават 
вече от страна на композитора и в които изобщо може 
по-малко да се търси повсеместна монолитност в израза 
и в останалото третиране на мелодичното, хармонич
ното, характерното и т.н. Тук, от една страна, ще бъде на 
подобаващото си място най-виртуозната бравурност, а, 
от друга страна, гениалността не се ограничава само 
върху изпълнението на даденото, а се разширява дотам, 
че самият художник композира в изпълнението, допълва 
липсващото, задълбочава по-плоското, одушевява по- 
бездушевното и по този начин се явява безусловно само
стоятелен и продуциращ. Така например в италианската 
опера винаги се е предоставяло много на певеца; той има 
по-свободно поле на действие особено в разкрасяванията 
и доколкото тук декламацията се отдалечава повече от 
строгото придържане към особеното съдържание на ду
мите, също и това по-независимо изпълнение става сво
боден мелодичен поток на душата, която се радва да си 
прозвучава за самата себе си и да се издига над собстве
ното трептене. Ето защо, когато се казва, че например 
Росини облекчил певците, това е правилно само отчасти. 
Той също така ги и затруднява, тъй като не веднъж ги на
сочва към дейността на техния самостоятелен музикален 
гениус. Но ако последният е действително гениален, 
художественото произведение, което възниква от него, 
получава съвсем своеобразна привлекателност. А имен
но ние имаме присъстващо пред нас не само художест
веното произведение, а самото действително художест
вено продуциране. В това напълно живо присъствие се 
забравя всичко външно обуславящо, мястото, поводът, 
определената роля в богослужебното действие, съдържа
нието и смисълът на драматичната ситуация, ние вече не 
се нуждаем от текст, не искаме текст, не остава нищо
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освен общият тон на чувството изобщо, в чиято стихия 
сега почиващата върху себе си душа на художника се от
дава на своето излияние, доказва своята гениалност на 
замисъла, своята интимност на душата, своето майстор
ство на упражняването и дори -  стига само това да се 
извършва с дух, умение и вежливост -  трябва да пре
късва самата мелодия чрез шега, каприз и изкуственост и 
да се предоставя на настроенията и нашепванията на 
момента.

γ. Трето, такава жизненост става още по-чудна, 
когато органът е не човешкият глас, а някои от другите 
инструменти. А именно последните със своя звук лежат 
по-далеч от израза на душата и остават изобщо външен 
предмет, нещо мъртво, докато музиката е вътрешно ду
шевно движение и дейност. Но ако външността на ин
струмента изчезне напълно, ако вътрешната музика 
проникне изцяло през външната реалност, в тази вир- 
туозност чуждият инструмент се явява като съвършено 
развит най-собствен орган на душата на художника. Аз 
си спомням още от моите младежки години например за 
един виртуоз на китара, който си беше композирал по 
един безвкусен начин големи бойни музикални произве
дения за този незначителен инструмент. Ако не се лъжа, 
той беше по занаят тъкач на лен, а когато го заговор
вахме -  тих, наивен човек. Но, започнеше ли да свири, 
ние забравяхме безвкусното в композицията, както той 
забравяше самия себе си, и произвеждаше чудотворни 
въздействия, тъй като влагаше в своя инструмент цялата 
си душа, която сякаш не познаваше по-висше изпълне
ние от това, да кара себе си да прозвучава в тези тонове.

Такава виртуозност, когато стигне до връхната си 
точка, не само доказва достойното за възхищение 
господство над външното, но и изявява навън вътрешна
та необвързана свобода, тъй като, свирейки в привидно 
неизпълними трудности, тя надминава себе си, избива в 
изкуствености, шегува се изненадващо с прекъсвания, 
хрумвания в духовито настроение и в оригинални на
ходки прави годно за обект на наслада дори барокното. 
Защото един ограничен ум не може да създаде ори
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гинални художествени произведения, но гениални ху
дожници доказват невероятното майсторство в своя ин
струмент и над своя инструмент, чиято ограниченост 
виртуозността умее да превъзмогва и тук-там може като 
дръзко доказателство за тази победа да допуска съвсем 
други тембри на чужди инструменти. В този вид практи
куване се наслаждаваме на най-високата връхна точка на 
музикалната жизненост, на чудната тайна, че един 
външен инструмент става напълно одушевен орган, и съ
щевременно имаме пред себе си, подобно на светкавица, 
вътрешното конципиране, както и разработката от страна 
на гениалната фантазия в най-моментно взаимопрони- 
кване и най-изчезващ живот.

Това са най-съществените страни, които съм изтръг
нал чрез слушане и почувствал от музиката, и общите 
гледни точки, които си извлякох чрез абстрахиране и по
дредих за настоящото ни разглеждане.



Трета глава  

ПОЕЗИЯТА

1. Храмът на класичната архитектура изисква бог, 
който обитава в него; скулптурата представя бога в 
пластична красота и дава на материала, който използва 
за тази цел, форми, които по своята природа не остават 
външни на духовното, а са образ, иманентен на самото 
определено съдържание. Но телесността и сетивността, 
както и идеалната всеобщност на скулптурния образ 
имат в противоположност на себе си отчасти субективно 
вътрешното, отчасти партикуларността на особеното, в 
елементите на която както съдържанието на рели
гиозния, така и това на светския живот трябва да получи 
действителност чрез едно ново изкуство. Този колкото 
субективен, толкова и партикуларно характерен начин на 
изразяване се прибавя в принципа на изобразителните 
изкуства дори от живописта, тъй като тя принизява 
реалната външност на образа до по-идейното явление на 
цветовете и прави израза на вътрешната душа център на 
изображението. Обаче общата сфера, в която се движат 
тези изкуства, едното в символичния, другото в пластич
но идеалния, третото в романтичния тип, е сетивният 
външен образ на духа и на природните неща.

Но духовното съдържание като съществено принад
лежащо на вътрешния свят на съзнанието има в чистия 
елемент на външното явление и във възприемането на 
нагледа, на което се предлага външният образ, едно на
лично битие, което е същевременно чуждо за вътрешния 
свят, от което изкуството, поради това, трябва отново да 
оттегли своите концепции, за да ги пренесе в една сфера, 
която както по материал, така и по начин на изразяване е
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сама за себе си от вътрешно душевно и идейно естество. 
Това беше крачката, която, както видяхме, музиката из
върши напред, доколкото правеше вътрешно душевното 
като такова и субективното чувство достъпни за вътреш
ния свят вместо в нагледни образи, във фигурациите на 
трептящото в себе си звучене. Но по този начин и тя из
падна в друга крайност, в необяснената субективна кон
центрация, чието съдържание намери в тоновете такова 
изявяване, което само е пак càMO символично. Защото то
нът, взет сам за себе си, е безсъдържателен и има своята 
определеност в числени отношения, така че сега качест
веното на духовното съдържание несъмнено съответства 
изобщо на тези количествени отношения, които се 
разкриват до съществени разлики, противоположности и 
опосредствания, но тонът не може да го изрази напълно 
в неговата качествена определеност. Ето защо, ако тази 
страна не трябва да липсва напълно, музиката поради 
своята едностранчивост трябва да извика на помощ по
точното обозначаване чрез думата и изисква за по- 
твърдото си присъединяване към особеността и към ха
рактерния израз на съдържанието текст, който за пръв 
път дава по-точна изпълненост на субективното, което се 
излива навън чрез тоновете. И така, чрез това изказване 
на представи и чувства абстрактната вътрешна душев
ност на музиката наистина се изявява навън до една по- 
ясна и по-твърда експликация; но това, което се развива 
от нея, отчасти не е страната на представата и нейната 
художествена форма, а само съпровождащата вътрешна 
душевност като такава, отчасти музиката се изтръгва 
изобщо от връзката с думата, за да се движи безпрепят
ствено наоколо в своя собствен кръг на звученето. По 
този начин сферата на представата, която не остава при 
по-абстрактната вътрешна душевност като такава, а 
формира за себе си своя свят като една по-конкретна дей
ствителност, също и от своя страна също така се отделя 
от музиката и си дава в поетическото изкуство само за 
себе си художествено съществуване.

И така, поезията, изкуството на речта, е третото, 
целокупността, която обединява в себе си крайните
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термини (Extreme) на изобразителните изкуства и на 
музиката на една по-висша степен, в областта на самата 
духовна вътрешна душевност. Защото, от една страна, 
поетическото изкуство съдържа както музиката, принци
па, според който вътрешното чува себе си като вътрешно 
и който липсва на строителното изкуства, скулптурата и 
живописта; от друга страна, то се разпростира в самата 
сфера на вътрешното представяне, съзерцаване и чув- 
стване до един обективен свят, който не загубва напълно 
определеността на скулптурата и живописта и е спо
собен да разгръща по-пълно, отколкото което и да било 
друго изкуство, целокупността на едно събитие, една 
последователност, една смяна от душевни движения, 
страсти, представи и завършеното протичане на едно 
действие.

2. Но, по-точно, поезията съставлява третата страна 
след живописта и музиката като романтичните изкуст
ва.

a. А именно нейният принцип изобщо е отчасти 
този на духовността, която вече не се насочва навън към 
тежката материя като такава, за да я формира символич
но и я направи аналогична обстановка на вътрешния 
свят, както постъпва архитектурата, или да вложи при
надлежащата на духа природна форма като про
странствена външност в реална материя, както постъпва 
скулптурата, а изказва духа непосредствено за духа с 
всички негови концепции на фантазията и изкуството, 
без да ги представя видимо и телесно навън, за външния 
наглед. А отчасти поезията може в още по-богата степен, 
отколкото музиката и живописта, както да обединява във 
формата на вътрешна душевност, така и да разлага в ши
ротата на отделните черти и случайните своеобразности 
не само субективния вътрешен свят, но и особеното и 
партикуларното на външното налично битие.

b. Обаче, от друга страна, поезията като целокуп- 
ност отново трябва да бъде също така и същевременно 
различавана от определените изкуства, чийто характер 
тя свързва в себе си.
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а. Що се отнася с оглед на това до живописта, тя 
остава изобщо в предимство там, където става въпрос 
едно съдържание да се доведе пред нагледа и според 
неговото външно явление. Защото поезията наистина 
също така може да онагледява чрез многообразни сред
ства съвсем така, както във фантазията изобщо се съ
държа принципът на изкарването наяве за нагледа; но, 
доколкото представата, предимно в елемента на която се 
движи поезията, е от духовно естество и затова ù е 
полезна всеобщността на мисленето, тя е неспособна да 
достигне определеността на сетивния наглед. От друга 
страна, в поезията различните черти, които ни представя 
тя, за да направи нагледен за нас конкретния образ на 
едно съдържание, не се съвпадат както в живописта, като 
една и съща целокупност, която стои напълно пред нас 
като едновременност на всички свои единичности, а се 
разпадат вън една от друга, тъй като представата може да 
даде само като сукцесия многообразното, което съдържа. 
Но това е недостатък само откъм сетивната страна, който 
духът остава в състояние отново да отстрани. А именно, 
тъй като речта също и там, където се стреми да извика на 
живот един конкретен наглед, се обръща не към сетив
ното възприемане на една налична външност, а винаги 
към вътрешния свят, към духовното съзерцание, отдел
ните черти, макар че само следват една след друга, все 
пак са пренесени в елемента на единния в себе си дух, 
който умее да заличава тяхното „една след друга“, да 
съсредоточава пъстрата поредица в един образ и да за
твърдява този образ в представата и да му се наслаждава. 
Освен това за поезията, в противоположност на живо
писта, тази липса на сетивна реалност и външна опре
деленост веднага се превръща в несметно излишество. 
Защото, щом поетическото изкуство се изтръгва от 
живописното ограничаване върху едно определено про
странство, а още повече върху един определен момент на 
една ситуация или действие, по този начин му се пове
лява възможността да изобразява един предмет в цялата 
му вътрешна дълбочина, както и в широтата на неговото 
разгръщане във времето. Истинското е безусловно кон
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кретно в този смисъл, че обхваща в себе си единството от 
съществени определения. Но като проявяващи се по
следните се развиват не само в съществуването на 
пространството, но и в една последователност във вре
мето като история, чието протичане живописта може да 
онагледи пред нас само по неподходящ начин. Вече всяка 
тревичка, всяко дърво има в този смисъл своя история, 
една промяна, последователност и затворена целокуп- 
ност от различни състояния. Това е така още повече в об
ластта на духа, който може да се изобрази изчерпателно 
като действителен, проявяващ се дух само когато дойде 
пред нашата представа като едно такова протичане.

ß. Както видяхме, общото между поезията и музика
та с оглед на външния им материал е звученето. Съвсем 
външната, обективната в лошия смисъл на думата 
материя в градацията на отделните изкуства най-сетне се 
изгубва в субективния елемент на звука, който се 
изплъзва от видимостта (Sichtbarkeit) и прави вътрешния 
свят възприемаем само за вътрешния свят. Но същест
вената цел на музиката е художественото пресъздаване 
на това звучене като звучене. Защото, макар че душата в 
хода и потока на мелодията и на нейните хармонични 
основни отношения довежда до своето усещане вътреш
ната страна на предметите или своя собствен вътрешен 
свят, все пак не вътрешното като такова дава истинския 
характер на музиката, а душата, която е най-тясно пре
плетена със своето звучене, формирането на този музика
лен израз. Това е така дотолкова много, че колкото повече 
преобладава в музиката вживяването на вътрешния свят 
в царството на тоновете, вместо в царството на духовно
то като такова, толкова повече тя става музика и само
стоятелно изкуство. Но затова пък тя е и само относи
телно способна да възприема в себе си многообразието 
на духовни представи и наглед и, широкия простор на 
изпълненото в себе си съзнание и остава в своя израз при 
по-абстрактната всеобщност на онова, което тя избира за 
съдържание, и при по-неопределената интимност на ду
шата. Но в същата степен, в която духът развива за себе 
си по-абстрактната всеобщност, като я довежда до кон
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кретна целокупност на представите, целите, действията, 
събитията, и за формирането на която всеобщност се 
присъединява и разединяващият наглед, той -  духът -  не 
само напуска чисто усещащата вътрешна душевност и я 
изработва навън до един разгърнат също така и във 
вътрешния свят на самата фантазия свят на обективната 
действителност, но и тъкмо заради това формиране тряб
ва да се откаже от това, да иска да изразява също така 
изцяло и изключително чрез тонови отношения новото 
богатство, което духът е спечелил благодарение на това. 
Както материалът на скулптурата е много беден, за да 
може да изобразява в себе си по-пълните явления, които 
живописта има за задача да извика на живот, така сега и 
тоновите отношения и мелодичният израз вече не са в 
състояние да реализират напълно поетичните образи на 
фантазията. Защото последните имат отчасти по-точната 
съзнателна определеност на представи, отчасти из
разения за вътрешния наглед облик на външно явление. 
Затова духът извлича своето съдържание от тона като 
такъв и се изявява чрез думи, които наистина не напус
кат съвсем елемента на звука, но се принизяват до чисто 
външен знак за съобщение. А именно чрез това изпълва
не с духовни представи тонът става точен текст, а дума
та, от своя страна, от самоцел става средство за духовно 
изявяване, което средство само за себе си няма самостоя
телност. Според онова, което вече установихме по-рано, 
това създава съществената разлика между музика и пое
зия. Съдържание на изкуството на речта е целокупният 
свят на развитите с богата фантазия представи, бива
щото при самото себе си духовно, което остава в този 
духовен елемент, и когато се придвижи навън и получи 
външност, използва последната още само като знак, 
който се различава от самото съдържание. С музиката 
изкуството се отказва от потъването на духовното в един 
също така сетивно видим, присъстващ образ; в поезията 
то напуска също така противоположния елемент на зву
ченето и чуването поне дотолкова, доколкото това зву
чене вече не се преобразува до адекватна външност и 
единствен израз на съдържанието. Ето защо вътрешният
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свят наистина се изявява, но не иска да намери своето 
действително налично битие в макар и по-идейната се
тивност на тона, а търси това налично битие единствено 
в самия себе си, за да изкаже съдържанието на духа, как- 
то е то във вътрешния свят на фантазията като фантазия.

с. Ако най-сетне, трето, потърсим своеобразния 
характер на поезията в тази разлика от музиката и живо
писта, както и от останалите изобразителни изкуства, ще 
видим, че тази разлика се крие просто в току що загат
натото принизяване на сетивния начин на проявяване и 
на формирането на всяко поетическо съдържание. А 
именно, ако тонът вече не възприема и изобразява в себе 
си цялото съдържание, както прави той в музиката или 
както прави цветът в живописта, тук с необходимост 
отпада музикалното третиране на последния от страна на 
такта, както и музикалното третиране на хармонията и 
мелодията, и оставя още само изобщо фигурацията на 
мярката на времето на сричките и думите, както и 
ритъма, благозвучието и т.н.; и то не като истинския еле
мент на съдържанието, а като една по-акцидентална вън
шност, която една художествена форма още възприема 
само защото изкуството не бива да оставя никоя външна 
страна да се движи съвсем случайно, по собствено пред
почитание.

а. Но при това отдръпване на духовното съдържание 
от сетивния материал веднага се пита кое всъщност ще 
съставлява истинската външност и обективност в пое
зията, ако тонът не трябва да изпълнява тази функция. 
Ние можем да отговорим просто: самото вътрешно пред
ставяне и съзерцаване. Духовните форми застават на 
мястото на сетивното и дават материала, който трябва да 
се формира, както по-рано го даваха мраморът, бронзът, 
боята и музикалните тонове. Защото тук не трябва да се 
оставяме да бъдем заблудени от това, че може да се каже, 
че представите и нагледите са дори съдържание на пое
зията. Както ще видим по-късно още по-подробно, това, 
разбира се, е правилно; но също така съществено е и да 
изкажем твърдението, че представата, нагледът, чувство
то и т.н. са специфичните форми, в които поезията схва
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ща и представя всяко съдържание, така че тези форми, 
тъй като сетивната страна на съобщаването остава нещо 
само спомагателно, дават истинския материал, който 
поетът трябва да третира художествено. Предметът, съ
държанието наистина трябва да получи предметно ст за 
духа и в поезията; обаче обективността заменя досегаш
ната си външна реалност с вътрешна и получава налично 
битие само в самото съзнание, като нещо чисто духовно 
представяно и съзерцавано. По такъв начин духът става 
на своя собствена почва предмет на самия себе си и има 
езиковия елемент само като средство, отчасти за съобща
ване, отчасти за непосредствена външност, от която той 
още по начало се е върнал в себе си като от един чист 
знак. Затова и за истински поетичното остава безразлич
но дали едно поетическо произведение ще бъде прочете
но или чуто, а и без съществено намаляване на неговата 
ценност то може да се превежда на други езици, да се 
пренася от стихотворна в нестихотворна реч и по такъв 
начин да се привежда в съвсем други отношения на 
звученето.

ß. Но, по-нататък, второ, пита се, за какво тогава 
вътрешното представяне трябва да се прилага като мате
риал и форма в поезията: за само по себе си истинното 
на духовните интереси изобщо, но не само за тяхното 
субстанциално в тяхната всеобщност на символичното 
загатване или на класичното обособяване, а също така за 
всичко специално и партикуларно, което се съдържа в 
това „субстанциално“, и с това почти за всичко, което 
интересува и занимава духа по един или друг начин. За
това изкуството на речта има както по отношение на 
своето съдържание, така и по отношение на начина, по 
който го излага, едно неизмеримо по-широко поле от 
останалите изкуства. Всяко съдържание, всички духовни 
и природни неща, събития, истории, дела, действия, въ
трешни и външни състояния могат да се смъкнат в пое
зията и да се формират от нея.

γ. Но този най-различен по вид материал не става 
поетичен вече чрез това, че е изобщо възприет в пред
ставата, защото и обикновеното съзнание може да си
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развие до представи съвсем същото съдържание и да го 
разедини до нагледи, без да се осъществи нещо пое
тично. В това отношение по-горе нарекохме представата 
само материал и елемент, който само доколкото приема 
чрез изкуството нов образ, става адекватна на изкуството 
форма, както също цветът и тонът не са живописен цвят 
и музикален тон непосредствено, вече като цвят и тон. 
Ние можем да схванем тази разлика изобщо така, че не 
представата като такава, а художествената фантазия 
прави едно съдържание поетично: а именно, когато фан
тазията го вземе така, че то, вместо да стои пред нас като 
архитектоничен, скулптурно пластичен и живописен об
раз или да прозвучава като музикални тонове, може да се 
изкаже в речта, в думи и в тяхното езиково красиво взаи- 
мосъчетание.

Първото изискване, което става необходимо поради 
това, се ограничава, от една страна, върху това, че съдър
жанието не е схванато нито в отношенията на разсъ- 
дъчното или спекулативно мислене, нито във формата на 
безсловесното усещане, или на чисто външно сетивната 
яснота и точност, а, от друга страна, върху това, че то не 
навлиза в представата в случайността, разпръснатостта и 
относителността на крайната действителност изобщо. В 
това отношение поетическата фантазия веднъж трябва да 
стои по средата между абстрактната всеобщност на ми
сленето и сетивно конкретната телесност, доколкото се 
запознахме с последната в изображенията на изобрази
телните изкуства, а друг път трябва изобщо да задоволи 
изискванията, които вече формулирахме в първата част 
за всяко художествено творение: т.е. тя трябва да бъде в 
своето съдържание цел за самата себе си и да развива в 
чисто теоретичен интерес, като един самостоятелен в 
себе си, затворен в себе си свят всичко, което може да 
избере. Защото само в този случай, както изисква изкуст
вото, благодарение на начина на своето изложение съ
държанието е органично цяло, което дава в своите части 
привидността на тясна връзка и сцепление и в проти
воположност на света на относителната зависимост стои 
свободно пред нас само заради самото себе си.
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3. Последната точка, която трябва още да разгледаме 
с оглед на отликата на поезията от останалите изкуства, 
също така се отнася до промененото отношение, в което 
поетическата фантазия довежда своите творения до 
външния материал на изложението.

Изкуствата, които разгледахме досега, се отнасяха 
напълно сериозно към сетивния елемент, в който се 
движеха, доколкото даваха на съдържанието само такава 
форма, която можеше във всички случаи да се възприема 
и изобразява от струпаните тежки маси, от бронза, мра
мора, дървото, от цветовете и тоновете. Наистина в изве
стен смисъл и поезията трябва да изпълнява подобен 
дълг. Защото, когато твори, тя трябва винаги да се стре
ми нейните произведения да станат известни на духа 
само чрез съобщаването им посредством езика. Но тук 
цялото отношение се променя.

а. А именно, като се има предвид важността, която 
получава сетивната страна в изобразителните изкуства и 
в музиката, поради специфичната определеност на този 
материал сега също само един ограничен кръг от изобра
жения съответства напълно на особеното, реално налич
но битие във вид на камък, цвят или тон, така че по 
този начин съдържанието и художественият начин на 
схващане на изкуствата, които разгледахме досега, се 
ограждат в известни предели. Това беще основанието, 
поради което свързахме тясно всяко от определените 
изкуства само с някоя от особените художествени фор
ми, за чието адекватно изразяване изглеждаше най- 
способно едно определено, а не и друго изкуство: архи
тектурата със символичната, скулптурата с класичната, 
живописта и музиката с романтичната форма. Наистина 
отделните изкуства навлизаха отсам и отвъд истинската 
си сфера също и в другите художествени форми, поради 
което можехме да говорим също така за класично и 
романтично строително изкуство, за символична и хри
стиянска скулптура, а трябваше да споменем и за класич
ната живопис и музика; но тези разклонения, вместо да 
стигат до истинската връхна точка, бяха отчасти само 
подготвителни опити за наченки с подчинено значение
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или показваха началото на прекрачването на едно 
изкуство, в което прекрачване това изкуство избра едно 
съдържание и един начин на третиране на материала, 
пълното развиване на типа на който начин беше по
зволено едва на едно по-нататъшно изкуство. -  Най-бед- 
на в изразяването на своето съдържание е изобщо архи
тектурата, по-богата е вече скулптурата, докато обемът 
на живописта и музиката можеше да се разпростира най- 
широко. Защото с възходящата идеалност и по-много- 
странното партикуларизиране на външния материал се 
увеличава многообразието както на съдържанието, така 
и на формите, които приема то. А поезията се изтръгва 
от такава важност на материала изобщо по такъв начин, 
че определеността на нейния сетивен начин на изявяване 
вече не може да даде основание за ограничаването върху 
едно специфично съдържание и ограничен кръг на 
схващането и изобразяването. Затова и тя не е свързана 
по изключителен начин с никоя определена художест
вена форма, а става общото изкуство, което може да 
формира и изказва във всяка форма всяко съдържание, 
което може изобщо да навлезе във фантазията, тъй като 
неин истински материал остава самата фантазия, тази 
обща основа на всички особени художествени форми и 
отделни изкуства.

Ние вече видяхме нещо подобно в една друга 
област, при завършването на особените художествени 
форми, чието последно становище потърсихме в това, че 
изкуството се освободи от специалния начин на изобра
зяване в една от своите форми и застана над кръга на та
зи целокупност от особености. Възможността за едно та
кова всестранно развитие между определените изкуства 
още по начало се крие единствено в същността на пое
зията и затова още по начало се потвърждава в хода на 
поетическото творчество отчасти чрез действителното 
изграждане на всяка особена форма, отчасти чрез осво
бождаването от плен в завършения в себе си тип на или 
символичния, или класичния и романтичен характер на 
схващането и съдържанието.
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b. А оттук може да се оправдае същевременно и 
мястото, което дадохме на поетическото изкуство в 
научното развитие. Защото, щом поезията се занимава с 
общото на изкуството като такова повече, отколкото е 
възможно това в някой от другите начини на създаване 
на художествени произведения, би могло да ни се стори, 
че научното разглеждане трябва да започне с нея, за да 
навлезе едва после в обособяването, до което специфич
ният сетивен материал оставя да се разпаднат останали
те изкуства. Обаче според това, което видяхме вече при 
особените художествени форми, философският ход на 
разгръщане се състои, от една страна, в задълбочаването 
на духовното съдържание, а, от друга страна, в дока
зателството, че изкуството отначало càMO търси своето 
адекватно съдържание, после го намира, и най-сетне го 
прекрачва. А това понятие за красиво и за изкуство тряб
ва да се утвърди и в самите изкуства. Затова започнахме 
с архитектурата, която само се стреми към пълното из
образяване на духовното в един сетивен елемент, така че 
изкуството стига до истинското сливане в едно едва чрез 
скулптурата, а с живописта и музиката поради вътрешно 
душевния и субективен характер на тяхното съдържание, 
започва отново да разлага осъщественото обединяване 
както от страна на концепцията, така и от страна на 
сетивното осъществяване. Поезията изявява най-рязко 
този свой характер, доколкото трябва да се схваща в ней
ното художествено въплътяване всъщност като излизане 
вън от реалната сетивност и принизяване на последната, 
а не като продуциране, което още не се осмелява да на
влезе в получаването на телесен характер и в движе
нието във външното. Но, за да можем да обясним научно 
това освобождаване, трябва вече предварително да сме 
разгледали онова, от което изкуството започва да се ос
вобождава. Същото е и с обстоятелството, че поезията е 
в състояние да възприема в себе си целокупността на 
съдържанието и на художествените форми. Ние трябва 
да смятаме и това за извоюване на една целокупност, 
което може да се потвърди научно само като снемане на 
ограничеността в особеното, за която цел е отново не
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обходимо предварително извършеното разглеждане на 
едностранчивостите, чиято единствена значимост се 
отрича от целокупността.

Само чрез този ход на разглеждане се получава и 
поезията като онова отделно изкуство, в което същевре
менно започва да се разлага самото изкуство и получава 
за философското познание своята точка на прехода към 
религиозната представа като такава, както и към прозата 
на научното мислене. Както видяхме по-рано, гранични
те области на света на красивото са, от една страна, про
зата на крайността и на обикновеното съзнание, от която 
се изтръгва изкуството, за да дойде до истината, а, от 
друга страна, по-висшите сфери на религията и науката, 
в които то преминава към едно по-лишено от сетивност 
схващане на абсолютното.

с. Затова, колкото и пълно поезията да продуцира 
още веднъж цялата целокупност на красивото по най- 
духовен начин, все пак тъкмо духовността съставлява 
същевременно недостатъка на тази последна художест
вена област. В това отношение в рамките на системата на 
изкуствата може да противопоставим диаметрално пое
тическото изкуство на архитектурата. А именно строи
телното изкуство още не може да подчини обективния 
материал под властта на духовното съдържание така, че 
да бъде в състояние да го формира до адекватен образ на 
духа; поезията, обратно, отива толкова далеч в отрица
телното третиране на своя сетивен елемент, че вместо да 
формира противоположното на тежката пространствена 
материя, тона, до един загатващ символ, както го прави 
строителното изкуство със своя материал, тя по-скоро го 
принизява до знак без значение. Но по този начин тя 
разлага сливането на духовната вътрешна душевност и 
на външното налично битие в степен, която започва вече 
да не съответства на първоначалното понятие за из
куство, така че сега поезията се излага на опасността да 
излезе изобщо от сферата на сетивното и изцяло да се 
загуби в духовното. В красивата среда между тези край
ни термини на строителното изкуство и поезията стоят 
скулптурата, живописта и музиката, тъй като всяко от
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тези изкуства още влага духовното съдържание изцяло в 
един природен елемент и го прави достъпно за схващане 
еднакво много както от сетивата, така и от духа. Защото, 
макар че живописта и музиката като романтични из
куства вземат един вече по-идеен материал, все пак те, от 
друга страна, отново заменят непосредствеността на 
наличното битие, която започва да изчезва в тази по
вишена идеалност, с пълнотата на партикуларността и с 
многообразната формируемост, на която цветът и тонът 
се оказват способни по по-богат начин, отколкото се 
изисква това за материала на скулптурата.

И така, поезията, от своя страна, наистина също 
така търси заместител, доколкото представя пред очите 
обективния свят в една широта и многостранност, която 
не умее да постигне дори живописта, поне в едно и също 
произведение; и все пак това остава винаги само реал
ност на вътрешното съзнание, и макар че поезията в 
нуждата от художествено въплътяване се устремява към 
едно засилено сетивно впечатление, все пак тя, от една 
страна, може да осъществи това впечатление само чрез 
заетите от музиката и живописта, но чужди за самата нея 
средства, а, от друга страна, за да запази самата себе си 
като истинска поезия, тя трябва да оставя тези сестрин- 
ски изкуства да се присъединяват винаги само като спо
магателни и, напротив, да изтъква като истинско глав
ното нещо, за което става въпрос, духовната представа, 
фантазията, която говори на вътрешната фантазия.

Това е, което трябва да се каже изобщо за съот
ветстващото на понятието отношение на поезията към 
останалите изкуства. А що се отнася до по-точното раз
глеждане на самото поетическо изкуство, трябва да го 
подредим според следните гледни точки.

Видяхме, че в поезията самата вътрешна представа 
дава както съдържанието, така и материала. Обаче, тъй 
като представата и вън от изкуството е вече най-обичай- 
ната разновидност на съзнанието, трябва преди всичко 
да се нагърбим със задачата да отделим поетическата 
представа от прозаическата. Но поетическото изкуство 
не трябва да остане единствено при тази вътрешна пое
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тическа представа, а трябва да провери своите форми
рания на езиковия израз. Според това то трябва отново да 
поеме върху себе си двоен дълг. А именно, от една стра
на, то трябва вече да устрои своето вътрешно формиране 
така, че последното да може да се нагоди напълно към 
езиковия израз; от друга страна, то не трябва да оставя 
самия този езиков елемент така, както се употребява той 
от обикновеното съзнание, а трябва да го третира поети
чески, за да се различава както в избора на мястото, така 
и в звука на думите от прозаическия начин на изразя
ване.

Но тъй като поетическото изкуство, въпреки езико
вото си изявяване, е най-много свободно от условията и 
пределите, които особеността на материала налага на 
останалите изкуства, поезията получава най-широката 
възможност да развие напълно всички различни родове, 
които художественото произведение може да приеме 
независимо от едностранчивостта на едно отделно из
куство, и затова в нея виждаме най-съвършеното разчле
няване на различни родове поезия.

Според казаното, в по-нататъшния ход на изложе
нието трябва да говорим,

първо, за поетическото изобщо и за поетическото 
художествено произведение·,

второ, за поетическия израз;
трето, за подразделението на поетическото изкуст

во във вид на епическа, лирическа и драматическа пое
зия.

А. ПОЕТИЧЕСКОТО ХУДОЖЕСТВЕНО 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ЗА РАЗЛИКА ОТ ПРОЗАИЧЕСКОТО

Почти всички, които са писали върху поезията, се 
отказват да дефинират поетическото като такова или да 
дадат описание на това, кое е поетическо. И в действи
телност, когато започнем да говорим за поезията като
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поетическо изкуство и не сме разгледали вече предва
рително какви са съдържанието и начинът на пред
ставяне на изкуството изобщо, става извънредно трудно 
да установим в какво трябва да търсим истинската 
същност на поетическото. Но трудността на задачата 
нараства главно тогава, когато изхождаме от индиви
дуалния характер на отделни произведения и, изхождай
ки от тази запознатост, искаме да изкажем нещо общо, 
което трябва да получи значимост за най-различните 
родове и видове. Така например най-хетерогенни про
изведения се смятат за поетически. И ако предпоставим 
такова предположение, а после запитаме, с какво право 
такива произведения би трябвало да се признаят за 
поетически, веднага се появява току-що споменатата 
трудност. За щастие, тук можем да я избегнем. А именно, 
от една страна, ние изобщо не стигнахме от отделните 
явления до общото понятие за предмета, а, обратно, 
опитахме се, изхождайки от понятието, да развием 
реалността на последното; следователно при това не 
трябва да се изисква, щото например в сегашната наша 
област всичко, което така обичайно се нарича поети
ческо произведение, да може да се подведе под това 
понятие, доколкото решението дали нещо е в действи
телност поетическо произведение или не, трябва да се 
получи едва от самото понятие. От друга страна, тук вече 
няма защо да удовлетворяваме изискването да посочим 
понятието за поетическо, тъй като, за да решим тази 
задача, би трябвало само да повторим всичко онова, кое
то вече развихме в първата част относно красивото и 
идеала изобщо. Защото природата на поетическото се 
съвпада, общо взето, с понятието за художествено 
красиво и художествено произведение изобщо, тъй като 
поетическата фантазия в нейното творчество не бива 
стеснявана от много страни и тласкана насам и натам в 
едностранчиви насоки от вида материал, в който възна
мерява да твори, както в изобразителните изкуства и в 
музиката, а трябва да се подчинява само на същест
вените изисквания за едно идеално и художествено
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изложение. Затова ще изтъкна само най-важното от мно- 
гото гледни точки, които могат да се приложат тук, и то, 

първо, по отношение на разликата между поети
чески и прозаически начин на схващане и,

второ, по отношение на поетическото и прозаичес- 
кото художествено произведение; към което после,

трето, ще прибавя още няколко забележки относно 
творческата субективност, относно поета.

1. Поетическото и прозаическото схващане

а . Съдържание на двете схващания

Що се отнася преди всичко до съдържанието, което 
подхожда за поетическата концепция, можем, поне отно
сително, веднага да изключим външното като такова, 
природните неща: поезията има за свой истински пред
мет не Слънцето, планините, гората, пейзажите или вън
шния човешки облик, кръвта, нервите, мускулите и т.н., 
а духовни интереси. Защото, колкото и много да носи в 
себе си елемента на нагледа и онагледяването, все пак и 
в това отношение тя остава духовна дейност и работи 
само за вътрешния наглед, до който духовното стои по- 
близо и му съответства повече, отколкото външните 
неща в тяхното конкретно сетивно явление. Затова це
лият този кръг навлиза в поезията само доколкото духът 
намира в него подбуда или материал за своята дейност: 
следователно като обстановка на човека, като негов 
външен свят, който има съществена стойност само по от
ношение на вътрешния свят на съзнанието, но не трябва 
да изявява претенция за достойнството да стане сам за 
себе си изключителен предмет на поезията. Напротив, 
неин съответстващ обект е безкрайното царство на духа. 
Защото думата, този най-пластичен материал, който при
надлежи непосредствено на духа и който е най-способен 
от всички да схваща интересите и движенията на духа в 
тяхната вътрешна жизненост, също трябва -  както става 
това в останалите изкуства с камъка, цвета, тона -  да
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бъде приложена предимно към онзи израз, на който се 
оказва най-адекватна. Поред тази страна главна задача на 
поезията става тази, да доведе до съзнанието силите на 
духовния живот и изобщо онова, което кипи и се вълнува 
в човешката страст и в човешкото чувство или премина
ва спокойно пред разглеждането, всеобхватното царство 
на човешката престава, на човешките дела, действия, 
съдби, оживлението на този свят и божественото управ
ляване на света. Така тя е била и още е най-всеобщата и 
най-разпространената учителка на човешкия род. За- 
щото получаването и научаването е знаене и узнаване от 
опит на това, което е. Звездите, животните, растенията 
не знаят и не узнават своя закон; а човекът съществува в 
съответствие със закона на своето налично битие едва 
когато знае какво е самият той и какво се намира около 
него: той трябва да познава силите, които го тласкат и 
направляват, а поезията дава в първата си субстанциална 
форма едно такова знание.

b. Разлика между двете схващания

Но и прозаическото съзнание схваща същото съдър
жание и това съзнание46 както поучава за общите закони, 
така и умее да различава, подрежда и тълкува пъстрия 
свят на отделните явления; затова, както вече казах, при 
такава възможна еднаквост на съдържанието се пита 
каква е общата отлика на прозаическия от поетическия 
начин на представяне.

а. Поезията е по-стара, отколкото художествено 
развитото прозаично говорене. Тя е първоначалната 
представа за истинното -  знание, което още не отделя об
щото от неговото живо съществуване в единичното, още 
не противопоставя едно на друго закона и явлението, 
целта и средството и после не ги отнася резоньорстващо 
едно към друго, а схваща едното само в другото и чрез 
другото. Затова тя не постъпва така, че, да речем, само да 
изкаже образно едно само за себе си вече познато в 
неговата всеобщност съдържание; напротив, съответно 
на своето непосредствено понятие тя пребивава в
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субстанциалното единство, което още не е извършило 
такова разделяне и чисто съотнасяне.

αα. И така, при този начин на съзерцание тя 
представя всичко, което избира за свой предмет, като 
затворена в себе си и затова самостоятелна целокупност, 
която наистина може да бъде богата и да има обширен 
диапазон от отношения, индивиди, действия, събития, 
чувства и видове представи и все пак трябва да показва 
този широк комплекс като затворен в себе си, като про
изведен, приведен в движение от единното, чиято осо
бена изява е една или друга подробност. По такъв начин 
в поезията общото, разумното се изказва не в абстрактна 
всеобщност и философски доказана взаимовръзка или в 
разсъдъчно отношение на неговите страни, а като оживе
но, проявяващо се, одушевено, всеопределящо, и все пак 
същевременно по начин, който оставя всеобхващащото 
единство, истинската душа на оживотворяването да дей
ства само тайно, отвътре навън.

ββ. Това схващане, формиране и изказване остава в 
поезията чисто теоретично. Не предметът и неговото 
практическо съществуване, а създаването на образи и го
воренето е целта на поезията. Тя започнала, когато чове
кът наченал да се изказва; за нея изказаното съществува 
само за да бъде изказано. Когато самият човек всред 
практическата дейност и нужда премине веднъж към 
теоретичното съсредоточаване и се изкаже, веднага въз
никва един образован израз, подобие на поетическото. 
Пример за това -  ще спомена само един -  ни дава двусти- 
шието, което е стигнало до нас благодарение на Херодот 
и съобщава за смъртта на гърците, паднали при Термо- 
пилите. Съдържанието е оставено съвсем просто: сухото 
съобщение, че тук четири хиляди пелопонесци водили 
бой с триста мириади [персийци]; но интересът е да се 
състави надпис, подвигът да се изкаже за съвременни
ците и за бъдните поколения само заради това предание, 
и по такъв начин изразът става поетически, т.е. той иска 
да се прояви като едно ποιειν47, което оставя съдър
жанието в неговата простота, обаче умишлено формира 
изказването. Думата, която обхваща представите, има
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така високо достойнство за самата себе си, че се стреми 
да се различава от останалия начин на говорене и прави 
себе си двустишие.

γγ. А по този начин и от езикова страна поезията се 
определя като специфична област и, за да се отдели от 
обикновеното говорене, формирането на израза получава 
по-висока стойност, отколкото обикновеното изказване. 
И все пак в това отношение, както и по отношение на 
общия начин на светосъзерцание, трябва да правим съ
ществена разлика между една първоначална поезия, 
която лежи пред изграждането на обикновената и худо
жествено богатата проза, и поетическото схващане и 
поетическия език, които се развиват всред едно вече на
пълно завършено прозаично състояние на живота и един 
вече напълно завършен прозаичен израз. Първата е 
поетическа в начина на представяне и в говора неумиш
лено; последната, напротив, знае за областта, от която 
трябва да се откъсне, за да застане на свободната почва 
на изкуството, и затова се развива в съзнателна отлика от 
прозаическото.

β. Второ, прозаическото съзнание, което поезията 
трябва да отдели от себе си, се нуждае от съвсем друг 
вид представяне и говорене.

αα. А именно, от една страна, това съзнание раз
глежда широкия материал на действителността според 
разсъдьчната връзка между причина и действие, цел и 
средство и други категории на ограниченото мислене, 
изобщо според отношенията на външност и крайност. По 
този начин всяко особено нещо се явява веднъж по лъжо
вен начин като самостоятелно, друг път то само се при
вежда в отношение към нещо друго и следователно се 
схваща само в неговата относителност и зависимост, без 
да се осъществи онова единство, което във всички свои 
разклонения и разпадания все пак остава в самото себе 
си едно целокупно и свободно цяло, тъй като особените 
страни са само собственото обяснение и явление на 
единното съдържание, което съставлява центъра и обе
диняващата душа, а и действително се потвърждава като 
това проникващо оживотворяване. Затова този вид раз-
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съдъчно представяне довежда само до особени закони на 
явленията, а също така упорства в разделянето и в про
стото съотнасяне на партикуларното съществуване и на 
общия закон точно така, както за него и самите закони се 
разпадат вън един от друг, за да образуват постоянни 
особености, чието отношение също така се представя 
само под формата на външност и крайност.

ßß. От друга страна, обикновеното съзнание съвсем 
не се впуска във вътрешната връзка, в съществуването на 
нещата, в основания, причини, цели и т.н., а се задоволя
ва да възприеме онова, което е и което се извършва, като 
нещо само единично, т.е. според неговата случайност без 
значение. В този случай наистина никакво разсъдъчно 
разделяне не снема живото единство, в което поетичес
кото съзерцание придържа заедно вътрешния разум на 
предмета и неговото изявяване и налично битие; но това, 
което липсва, е тъкмо погледът в тази разумност и в това 
значение на нещата, които по този начин стават без същ
ност за съзнанието и не трябва да изявяват друга претен
ция за интереса на разума. Тогава разбирането на един 
разсъдъчно взаимосвързан свят и на неговите отношения 
е заменено само с погледа в съществуването едно до дру
го и в безредието на нещо безразлично, което наистина 
може да има голяма широта на външната жизненост, но 
оставя по-дълбоката нужда чисто и просто неудовлетво
рена от него. Защото истинското съзерцание и монолит
ната душа намират удовлетворение само там, където тя 
съзира и чувства в явленията съответстващата реалност 
на самото съществено и самото истинно. Външно живото 
остава мъртво за по-дълбокия усет, ако не проблясва 
през него като истинска душа нищо вътрешно и богато 
със значение в самото себе си.

γγ. Но, трето, спекулативното мислене премахва 
тези недостатъци на разсъдъчната представа и на обик
новеното съзерцание и затова, от една страна, стои в 
сродство с поетическата фантазия. А именно разумното 
познание не се интересува от случайната единичност 
или не изпуска от поглед в това, което се проявява, не
говата същност, нито пък се задоволява със споменатите



456 Тр ети  дял .  Р о м а н т и ч н и т е  и з к у с т в а

разделяния и чисти съотнасяния от страна на разсъдъч- 
ната представа и рефлексия, а свързва в свободна цело- 
купност това, което за крайното разглеждане отчасти се 
разпада вън едно от друго като самостоятелно, отчасти 
се поставя в отношение, в което няма единство. Но ми
сленето има за свой резултат само мисли; то кара 
формата на реалността да изчезне, като я превръща във 
форма на чистото понятие, и макар че схваща и познава 
действителните неща в тяхната съществена особеност и 
в тяхното действително налично битие, все пак то издига 
и това особено нещо в общия идеен елемент, единствено 
в който мисленето е при самото себе си. Благодарение на 
това, в противоположност на проявяващия се свят 
възниква едно ново царство, което е наистина истината 
на действителното, но е истина, която не става отново 
очевидна в самото действително като формираща сила и 
собствена душа на последното. Мисленето е само при
мирение на истинното и на реалността в мисленето, а 
поетическото създаване и формиране е примирение в 
макар само духовно представената форма на самото 
реално явление.

γ. Благодарение на това получаваме две различни 
сфери на съзнанието, поезия и проза. В ранни времена, в 
които един определен светоглед според своята религиоз
на вяра и според останалото си знание нито се е до
развил до разсъдъчно подреденото представяне и по
знание, нито е подредил за себе си действителността на 
човешките състояния в съответствие с едно такова зна
ние, поезията има по-голяма свобода на действие. Тогава 
прозата не ù противостои като една сама за себе си 
самостоятелна сфера на вътрешното и външното налич
но битие, което тя тепърва трябва да превъзмогне, а 
нейната задача се ограничава повече само върху задъл
бочаване на значенията и проясняване на образите на 
останалото съзнание. Напротив, ако прозата вече е въ- 
влякла в своя начин на схващане съвкупното съдържание 
на духа и е наложила на всичко отпечатъка на този 
начин, поезията трябва да се нагърби с функцията да 
претопява и преобразува всичко, а при неподатливостта
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на прозаичното тя се вижда заплетена в трудности от 
всички страни. Защото тя трябва не само да се изтръгне 
от строгото придържане на обикновеното светосъзер- 
цание към безразличното и случайното и да издигне 
разглеждането на разсъдъчната връзка на нещата до 
разумността или да даде отново телесен облик на 
спекулативното мислене, като го доведе до фантазията 
сякаш в самия дух -  напротив, тя трябва и в тези най- 
различни отношения да превърне обичайния начин на 
изразяване на прозаичното съзнание в поетичен и при 
цялата умишленост, която една такава противополож
ност предизвиква с необходимост, все пак напълно да 
запази привидността на неумишленост и първоначална 
свобода, от които се нуждае изкуството.

с. Партикуларизация на поетическия възглед

Следователно сега така ние както посочихме най- 
общо съдържанието на поетическото, така и отделихме 
поетическата форма от прозаическата. И най-сетне 
третата точка, за която трябва още да споменем, се 
отнася до партикуларизацията, до която поезията се при
движва още повече, отколкото останалите изкуства, 
които имат по-малко богато развитие. Наистина ние виж
даме, че и архитектурата също така възниква при най- 
различни народи и в целия ход на вековете, но вече 
скулптурата стига до най-високата си връхна точка в 
стария свят, у гърците и римляните, както живописта и 
музиката в ново време у християнските народи. Пое
зията обаче тържествува почти у всички нации и във 
всички времена, които са изобщо продуктивни в изкуст
вото, в епохи на блясък и разцвет. Защото тя обхваща 
целокупния човешки дух, а човечеството е многократно 
партикуларизирано.

а. И така, щом поезията няма за свой предмет 
общото в научната абстракция, а представя индивидуа
лизираното „разумно“, тя се нуждае изцяло от опреде
леността на националния характер, от който произлиза и 
чието съдържание и начин на светосъзерцание състав
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ляват и нейно съдържание и начин на представяне и за
това стига до пълнота на обособяването и своеобразието. 
Източната, италианската, испанската, английската, рим
ската, гръцката, немската поезия, всички те са коренно 
различни по дух, чувство, светоглед, израз и т.н.

А не по-малко многообразно различие се вижда и с 
оглед на епохите, в които се създава поезия. Например в 
средновековието или по времето на Тридесетгодишната 
война немската поезия не е могла да бъде това, което е 
сега. Определенията, които будят сега най-голям интерес 
в нас, принадлежат на цялото съвременно развитие на 
епохата, и по такъв начин всяка епоха има свой по-ши
рок или по-ограничен, по-висш и по-свободен или по- 
унил начин на чувстване, изобщо свой особен светоглед, 
който се осъзнава художествено най-ясно и пълно тъкмо 
чрез поезията, доколкото думата е в състояние да изрази 
целия човешки дух.

ß. След това и между тези национални характери, 
убеждения на епохата и светогледи някои са по-поетични 
от други. Така например източната форма на съзнание е 
изобщо по-поетична от западната, като се изключи Гър
ция. В Изтока неразпръснатото, твърдото, единното, суб- 
станциалното остава винаги главното нещо и един такъв 
възглед е още по начало най-самородният, макар че не 
прониква до свободата на идеала. Напротив, Западът, 
особено в ново време, изхожда от безкрайната разпръс
натост и партикуларизация на безкрайното, поради което 
при пунктуализирането на всички неща също и крайното 
получава самостоятелност за представата и трябва все 
пак да бъде отново огънато към относителността, докато 
за източните народи нищо не остава истински самостоя
телно, а всичко се проявява само като акциденталното, 
което намира постоянната си концентрация и последния 
си завършек в единното и абсолютното, до което е све
дено.

γ. Но през това многообразие на разликите между 
народите и през хода на развитието в потока на вековете 
преминава като общо за всички и затова разбираемо и от 
други нации и убеждения на епохите и способно да им
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достави наслада, от една страна, художественото. Особе
но в това двойно отношение гръцката поезия все отново 
и отново е била обект на възхищение и подражание от 
страна на най-различни нации, тъй като в нея е получило 
най-красивото разгръщане както по съдържание, така и 
по художествена форма чисто човешкото. И все пак дори 
например индийската поезия, въпреки цялата далечност 
на светогледа и начина на представяне, не ни е съвсем 
чужда, и можем да възхвалим като главно предимство на 
сегашното време това, че в него започна да се разцъф
тява все повече и повече усетът за цялото богатство на 
изкуството и на човешкия дух изобщо.

И така, ако при това влечение към индивидуали
зиране, което поезията следва навсякъде според посо
чените страни, тук трябва да говорим за поетическото 
изкуство изобщо, то това общо, което би могло да се 
установи като такова, остава много абстрактно и кухо и 
затова, ако искаме да говорим за истинска поезия, трябва 
да схващаме образуванията на представящия си дух ви
наги в национално своеобразие и в своеобразието на вре
мето и да не оставяме без внимание дори субективната 
индивидуалност, която създава поезията.

Това са гледищата, които исках да предпоставя от
носно поетическото схващане изобщо.

2. Поетическото и прозаическото 
художествено произведение

Но поезията не може да остане при вътрешната 
представа като такава, а трябва да се разчлени и закръг
ли, за да образува поетическо художествено произве
дение.

Ние не можем да обобщим и подредим многостран
ните разглеждания, към които ни води този нов предмет 
така, че,

първо, да изтъкнем най-важното, що се отнася до 
поетическото художествено произведение изобщо, а 
след това,
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второ, да отделим последното от главните родове 
поетическо изложение, доколкото то още остава способ
но за художествена трактовка. Едва оттук,

трето, за нас ще се получи напълно понятието за 
свободно художествено произведение.

а. Поетическото
художествено произведение изобщо

По отношение на поетическото художествено 
произведение изобщо трябва само да повторим из
искването, че то трябва да бъде оформено и завършено 
до органична целокупност, както всеки друг продукт на 
свободната фантазия. Това изискване може да бъде 
удовлетворено само по следния начин.

а. Първо. Това, което съставлява доминиращото 
съдържание, все едно дали то е определена цел на извър
шването на действия и на поведението или определено 
чувство и страст, трябва преди всичко да има единство в 
самото себе си.

αα. Тогава всичко останало трябва да се отнася до 
това единно начало и да стои в конкретна, свободна връз
ка с него. Последното е възможно само благодарение на 
това, че избраното съдържание се схваща не като аб
страктно общо, а като дейност и чувства на човека, като 
цел и страст, които принадлежат на духа, на душата, на 
волята на определени индивиди и произтичат от соб
ствената почва на самата тази индивидуална природа.

ββ. Затова общото, което трябва да се изобрази, и 
индивидите, в чиито характер, събития и действия то 
излиза наяве и става поетическо явление, не трябва да се 
разпадат помежду си или да се отнасят така, че инди
видите да служат само на абстрактни всеобщности -  на
против, двете страни трябва да останат живо преплетени 
една в друга. Така например в Илиада борбата на гърци
те и троянците и победата на елините е свързана с гнева 
на Ахил, който дава благодарение на това обединяващия 
център на цялото. Разбира се, срещат се и поетически 
произведения, в които основното съдържание е отчасти
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изобщо по-общо, а отчасти се осъществява и само за 
себе си в по-значителна всеобщност, както например в 
голямата епическа поема на Данте, която минава през 
целия божествен свят и представя най-различни инди
види в отношение към адските наказания, чистилището 
и райската благодат. Но и тук няма абстрактно разпадане 
на тези страни вън една от друга и чиста подчиненост на 
отделните субекти. Защото в християнския свят субектът 
трябва да се схваща не като проста акциденция на 
божеството, а като безкрайна цел в самия себе си, така че 
тук общата цел, божествената справедливост в осъжда
нето и благославянето може да се проявява същевре
менно като иманентния предмет, като вечния интерес и 
вечното битие на самия индивид. В този божествен свят 
е важен чисто и просто индивидът: наистина той може да 
бъде пожертван в държавата, за да спаси общото, дър
жавата; но по отношение на бога и в царството на бога 
той е самоцел в себе си и за себе си.

γγ. Обаче, трето, и общото, което дава съдържание 
на човешкото чувство и действие, трябва да стои пред 
нас като самостоятелно, завършено в себе си и съвърше
но и да съставлява един затворен свят сам за себе си. Ако 
например в наши дни чуем за някой офицер, генерал, 
чиновник, професор и т.н. и си представим какво са в 
състояние да поискат и направят такива фигури и ха
рактери в техните състояния и обстановки, ние ще имаме 
пред себе си само едно съдържание на интереса и на дей
ността, което отчасти не е нещо закръглено и самостоя
телно само за себе си, а стои в безкрайно многообразни 
външни връзки, отношения и зависимости, отчасти, взе
то като абстрактно цяло, отново може да приеме формата 
на нещо общо, откъснато от индивидуалността на оста
налия целокупен характер, например формата на дълг. -  
Обратно, наистина съществува самородно съдържание, 
което образува едно затворено в себе си цяло, но без по
нататъшно развитие и движение то е завършено и готово 
вече в едно изречение. За такова съдържание всъщност 
не може да се каже дали трябва да се причисли към 
поезията или към прозата. Например великите думи от
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Стария завет: „Рече бог, да стане светлина и стана свет
лина46, в своята самородност и убедителна формулировка 
са сами за себе си както най-висша поезия, така и проза. 
А също така заповедите: „Господ, бог съм аз, не трябва 
да имаш други богове освен мене“; или „Почитай баща 
си и майка си“. Тук спадат също така златните сентенции 
на Питагор, сентенциите и мъдростта на Соломон и т.н. 
Това са съдържателни изречения, които сякаш още стоят 
преди разликата между прозаическо и поетическо. Но 
такива съдържателни изречения дори в по-големи съче
тания едва ли могат да се нарекат48 поетическо художест
вено произведение, защото в поезията трябва да вземаме 
завършеността и закръглеността същевременно като раз
витие, разчленяване и затова като единство, което всъщ
ност излиза вън от себе си и преминава към действи
телно обособяване на различните си страни и части. Това 
изискване, което в изобразителното изкуство, поне от 
страна на формата, се разбира от само себе си, има най- 
голямо значение и за поетическото художествено про
изведение.

р.Това ни отвежда до една втора точка, която 
принадлежи към органичното разчленяване, а именно до 
обособяването на художественото произведение вътре в 
себе си до отделни части, които, за да могат да влязат в 
органично единство, трябва да се проявят като развити 
сами за себе си.

оса. Първото определение, което се открива тук, 
намира своето основание в това, че изкуството обича из
общо да остава задълго при особеното. Разсъдъкът бърза 
да го напусне, тъй като веднага или обобщава теоретич
но многообразното, като изхожда от общи гледни точки и 
го кара да се превърне в рефлексии и категории, или го 
подчинява на практически определени цели, така че осо
беното и единичното не получават напълно онова, което 
имат право да получат. Затова на разсъдъка му се струва 
безполезно и скучно да се спира при онова, което в 
съответствие с това място може да си запази само от
носителна стойност. Но за поетическото схващане и 
оформяне на всяка част, всеки момент трябва да бъде
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интересен сам за себе си, жив сам за себе си и затова то 
остава с наслада при единичното, рисува го с обич и го 
третира като целокупност само за себе си. Следователно, 
колкото и голям да е интересът, съдържанието, което 
поезията прави център на едно художествено произ
ведение, все пак тя организира и в подробностите, както 
вече в човешкия организъм всеки член, всеки пръст е 
най-изящно закръглен до едно цяло и изобщо в действи
телността всяко особено съществуване получава завър
шек като един свят вътре в себе си. Затова поезията се 
движи напред по-бавно, отколкото съжденията и заклю
ченията на разсъдъка, за който както при неговите теоре
тични разглеждания, така и при неговите практически 
цели и намерения същината на работата се свежда 
предимно до крайния резултат, а по-малко, напротив, до 
пътя, по който върви. -  А що се отнася до степента, в 
която поезията трябва да се откаже тук от склонността 
си към споменатото обрисуване, което остава задълго в 
подробностите, вече видяхме, че нейното призвание не е 
да описва обстойно външното като такова във формата на 
неговото сетивно явление. Ето защо, ако направи своя 
главна задача такива широки описания, без да оставя да 
намерят отблясък в тях духовни отношения и интереси, 
тя става тромава и скучна. Тя трябва да се пази особено 
от това, да иска да се надпреварва по отношение на точ
ното детайлизиране с партикуларната пълнота на реал
ното налично битие. В това отношение вече живописта 
трябва да бъде предпазлива и да умее да се ограничава. 
А при поезията тук се взема под внимание още и двой
ната гледна точка, че тя, от една страна, може да действа 
само върху вътрешния наглед, а, от друга страна, може 
да доведе до представата само във вид на изолирани 
черти, едно след друго онова, което в действителността 
може да се обозре и схване само с един поглед, и затова 
в разработката на подробностите не бива да се разпро
стира толкова далеч, че цялостният наглед по необхо
димост да се помрачи, забърка или загуби заради тях. Тя 
трябва да побеждава особени трудности предимно то
гава, когато трябва да представи пред очите ни различно
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по вид действие или събитие, което в действителността 
се извършва по същото време и всъщност стои в тясната 
връзка на тази едновременност, докато все пак тя остава 
винаги в състояние да го представя само като последо
вателност във времето. -  Впрочем по отношение на тази 
точка, както и по отношение на начина на продължи
телно оставане, придвижване напред и т.н. се получават 
от отликата на особените родове поезия твърде различни 
по вид изисквания. Така например епическата поезия 
трябва да се застои при единичното и външното в съвсем 
по-друга степен, отколкото драматическата, която в по- 
бързия ход се стреми напред, или отколкото лирическата, 
която се интересува само от вътрешно душевното.

ßß. А чрез едно такова развитие, второ, особените 
части на художественото произведение получават само
стоятелност. Наистина на пръв поглед това проти
воречи безусловно на единството, което изтъкнахме като 
първо условие, но в действителност това противоречие е 
само фалшива привидност. Защото самостоятелността не 
бива да се затвърдява по такъв начин, че всяка особена 
част да се отделя абсолютно от другата, а трябва да се 
утвърждава само доколкото по този начин различните 
страни и членове показват, че са били изобразени в свое
образна жизненост заради самите себе си и че стоят 
свободно на собствените си крака. Напротив, ако на 
отделните части липсва индивидуална жизненост, ху
дожественото произведение, което, както изкуството 
изобщо, може да даде налично битие на общото само във 
формата на действителна особеност, става безсъдържа- 
телно и мъртво.

γγ. Обаче, въпреки тази самостоятелност същите 
тези отделни части трябва също така да останат във 
връзка, доколкото единното основно определение, което 
се обяснява и представя в тях, трябва да се изяви като 
доминиращо единство, което придържа заедно и поема 
обратно в себе си целокупността на особеното. Когато 
поезията не стои на своята висота, тя може лесно да пре
търпи неуспех предимно с оглед на това изискване и да 
пренесе художественото произведение от стихията на
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свободната фантазия обратно в сферата на прозата. А 
именно връзката, в която се привеждат частите, не тряб
ва да бъде чиста целесъобразност. Защото в телеологи- 
ческото отношение целта е сама за себе си представяната 
и искана всеобщност, която наистина умее да направи 
съответстващи на самата нея особените страни, чрез 
които и в които получава съществуване, обаче ги из
ползва само като средство и дотолкова им отнема всяко 
свободно устойчиво съществуване сами за себе си и по 
този начин всеки вид жизненост. Тогава частите влизат 
само в умишлено отношение към единната цел, която 
единствена трябва да изпъква като значима и която взема 
абстрактно на своя служба останалото и го подчинява на 
себе си. На това несвободно разсъдъчно отношение про
тивостои свободната красота на изкуството.

γ. Затова единството, което следва да се възстанови 
в особените части на художественото произведение, 
трябва да бъде от по-друго естество. Ние можем да схва
нем двойното определение, което се съдържа в това 
единство, така:

αα. Първо, трябва да запазим за всяка част своеоб
разната жизненост, която изисквахме по-горе. Но ако се 
вгледаме в правото, според което особеното изобщо 
може да се въведе в художественото произведение, ще 
видим, че изходихме от това, че художественото произ
ведение изобщо се предприема за изобразяването на 
една основна идея. Затова и всичко определено и еди
нично трябва да си предписва истинския си произход, 
като изхожда от нея. А именно съдържанието на едно 
поетическо произведение трябва да бъде в самото себе 
си не от абстрактно, а от конкретно естество, и по такъв 
начин да отвежда чрез самото себе си към едно богато 
разгръщане на различни страни. И ако тази различеност, 
дори и да се разпада привидно в своето осъществяване 
на преки противоположности, е обоснована според съ
щината на работата във въпросното вътре в себе си 
изпълнено с единство съдържание, това не може да стане 
другояче, освен ако самото съдържание, съответно на 
своето понятие и същност, съдържа една завършена в
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себе си и хармонична целокупност от особености, които 
са негови особености и едва в разясняването на които се 
обяснява истински какво е самото съдържание според 
същинското си значение. Затова в художественото произ
ведение трябва да се разпростират във формата на дей
ствително, значимо само за себе си и живо съществуване 
само тези особени части, които принадлежат на съдър
жанието първоначално и в това отношение, колкото и да 
създават привидността, че в реализацията на своето осо
бено своеобразие влизат в противоречие една с друга, 
имат още по начало една тайна хармония, която намира 
основанието си в собствената им природа.

ßß. Но тъй като, второ, художественото произведе
ние изобразява във формата на реално явление, за да не 
може единството да потъмни живия отблясък на дей
ствителното, самото то трябва да бъде само вътрешната 
връзка, която споява частите привидно неумишлено и ги 
завършва до една органична целокупност. Това единство 
на органичното, което е изпълнено с душевност, един
ствено може да създаде истински поетичното в проти
воположност на прозаичната целесъобразност. А именно 
там, където особеното се проявява само като средство за 
една определена цел, то няма и не трябва да има в самото 
себе си своеобразна значимост и живот, а, напротив, 
трябва да потвърждава в цялото си съществуване, че е 
налице само заради нещо друго, т.е. заради определената 
цел. Целесъобразността изявява открито господството си 
над обективността, в която се реализира целта. Но худо
жественото произведение може да отреди на особено
стите, в чието разгръщане то разяснява избраното за 
център основно съдържание, привидността на самостоя
телна свобода, и трябва да стори това, тъй като това 
„особено“ не е нищо освен тъкмо самото онова съдържа
ние във формата на неговата действителна, съответства
ща му реалност. Това може да ни напомни за задачата на 
спекулативното мислене, което също така трябва, от една 
страна, да развие особеното, като изхожда от отначало 
неопределената всеобщност и го доведе до самостоятел
ност, но, от друга страна, да покаже как в рамките на
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тази целокупност на особеното, в която се обяснява само 
онова, което се съдържа само по себе си в общото, тъкмо 
поради това единството се възстановява отново и едва 
сега е действително конкретно единство, доказано от 
собствените си разлики и тяхното опосредстване. Чрез 
този начин на разглеждане спекулативната философия 
също така осъществява произведения, които, сходни в 
това отношение на поетическите, имат тъждество, което 
е завършено в себе си чрез самото съдържание, а също 
така разчленено разгръщане; но при сравняването на 
двете дейности освен разликата между чистото развитие 
на мисълта и изобразяващото изкуство трябва да из
тъкнем едно друго съществено различие. А именно 
философската дедукция наистина потвърждава необхо
димостта и реалността на особеното, обаче чрез диа
лектичното снемане на последното тя отново доказва 
изрично въз основа на всяко особено, на самото особено, 
че намира своята истина и устойчивост едва само в 
конкретното единство. Поезията, напротив, не стига до 
едно такова умишлено показване; наистина взаимо- 
съгласуващото единство трябва да бъде напълно налице 
във всяко нейно произведение и да бъде дейно като 
одушевяващото на цялото също и във всяко единично 
нещо, но това присъствие не остава изрично изтъкнато 
от изкуството, а е вътрешно скритото „в себе си“ -  както 
душата е жива непосредствено във всички членове, без 
да им отнема привидността на самостоятелно налично 
битие. Тук имаме същото, както при тоновете и цвето
вете. Жълто, синьо, зелено, червено са различни цветове, 
които стигат до пълни противоположности, и все пак, 
тъй като те като целокупност се съдържат в същността 
на самия цвят, могат да останат в хармония без тяхното 
единство като такова да е показано изрично наяве в тях. 
По същия начин основният тон, терцата и квинтата оста
ват отделни тонове и все пак дават хармонията на три- 
звучието; нещо повече, те образуват тази хармония само 
когато на всеки тон сам за себе си се остави неговият 
свободен своеобразен звук.
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γγ. Но по отношение на органичното единство и 
разчленяване на художественото произведение внасят 
съществени разлики както особената художествена 
форма, от която произхожда художественото произведе
ние, така и определеният род поезия, в чийто специален 
характер се формира то. Например поезията на сим
воличното изкуство при по-абстрактни, по-неопределени 
значения, които дават основното съдържание, не може да 
постигне истинско органично всестранно развитие в 
степента на чистотата, както е възможно това при произ
ведения на класичната художествена форма. Както ви
дяхме в първата част, в символичното изобщо връзката 
между общото значение и действителното проявяване, 
до което изкуството въплътява съдържанието, е изобщо 
по-слаба, така че тук особеностите ту получават по-голя- 
ма самостоятелност, ту пък отново само снемат себе си, 
както във възвишеността, за да направят достъпна за 
схващане в това отрицание едната единствена сила и 
субстанция, или довеждат само до загадъчно свързване 
на особени, както хетерогенни, така и сродни в самите 
себе си черти и страни на природното и духовното на
лично битие. Обратно, романтичната художествена фор
ма, в която вътрешното се открива на душата само като 
оттеглило се в себе си, дава на особената външна реал
ност едно също така по-широко поле на действие за са
мостоятелно разгръщане, така че и тук връзката и един
ството на всички части наистина трябва да бъдат налице, 
но не могат да бъдат развити така ясно и твърдо, както в 
продуктите на класичната художествена форма.

По подобен начин епосът позволява по-широко об
рисуване на външното, както и продължително оставане 
при епизодични събития и дела, поради което единство
то на цялото, като се има предвид увеличената самостоя
телност на частите, се проявява като по-малко домини
ращо. Драмата, напротив, изисква по-строга споеност, 
макар че и в драматичното романтичната поезия си 
позволява богато с епизоди многообразие и изчерпател
на партикуларност в характеристиката както на въ
трешното, така и на външното. Лириката в зависимост от
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критерия на различните ù видове също така възприема 
най-многостранния начин на изобразяване, тъй като ту 
разказва, ту изказва само чувства и размишления, ту съ
блюдава при по-спокойно движение напред едно тясно 
свързващо единство, ту може привидно да блуждае в не
обуздана страст в представи и чувства по начин, в който 
няма единство. -  Толкова за поетическото художествено 
произведение изобщо.

Ь. Разлика от
историографията и ораторското изкуство

А за да изтъкнем по-определено, второ, отликата на 
организираното по този начин стихотворно произве
дение от прозаическото изложение, нека се обърнем към 
онези родове проза, които в нейните граници още са най- 
много в състояние да станат участващи в изкуството. Та
къв е случаят предимно при изкуството на историогра
фията и това на красноречието.

а. Що се касае в това отношение до историогра
фията, тя, разбира се, оставя достатъчно простор за 
една страна на художествената дейност.

оса. Развитието на човешкото съществуване в рели
гията и държавата, събитията и съдбите на най-изтъкна- 
тите индивиди и народи, които проявяват жива дейност в 
тези области, осъществяват велики цели или виждат как 
загива собственото им начинание -  този предмет и съ
държание на историческия разказ може да бъде важен, 
самороден и интересен сам за себе си и колкото и много 
историкът да трябва да се стреми да предаде действи
телно извършилото се, все пак той трябва да възприеме 
това пъстро съдържание на събитията и характерите в 
представата и, изхождайки от духа, да го пресъздаде и 
изложи за представата. По-нататък, при такова възпро
извеждане той не трябва да се задоволи само с простата 
правилност на единичното, а същевременно трябва да 
подреди, да оформи това, което е схванал, и така да 
обобщи и групира отделните черти, случки, дела, че, от 
една страна, да получим от тях в характерна жизненост
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ясна представа за нацията, времето, външните обстоя
телства и вътрешното величие или слабост на действа
щите индивиди, а, от друга страна, от всички части да 
произлезе тяхната връзка, в която стоят те към вътреш
ното историческо значение на един народ, събитие и т.н. 
В този смисъл още говорим и до днес за изкуството на 
Херодот, Тукидид, Ксенофон, Тацит и на малцина други 
и винаги ще се възхищаваме на техните разкази като 
класически произведения на словесното изкуство.

ßß. И все пак също и тези най-изящни произведения 
на историографията не принадлежат на свободното 
изкуство, нещо повече, дори ако поискаме да прибавим 
още и външно поетическото третиране на дикцията, сти
хотворните размери и т.н., все пак от тях не би възник
вала поезия. Защото не само начинът, по който се пише 
историята, но и природата на нейното съдържание я 
прави прозаична. Нека хвърлим по-отблизо поглед върху 
това.

Това, което е истински историческо по своя предмет 
и според същината на работата, получава началото си 
едва там, където престава времето на хероизма, който 
трябва да се виндицира първоначално в полза на поезия
та и изкуството, следователно там, където определеност
та и прозата на живота са налице както в действителните 
състояния, така и в тяхното схващане и изобразяване. 
Така например Херодот описва не похода на гърците 
срещу Троя, а войните с персите и много пъти се е стре
мил с уморително изследване и внимателно наблюдение 
да дойде до точното познаване на онова, което възна
мерява да разкаже. Напротив, индийците, нещо повече, 
източните народи изобщо, с изключение, кажи-речи, са
мо на китайците, нямат достатъчно прозаичен усет, за да 
дадат действителна историография, тъй като избиват или 
в чисто религиозни, или във фантастични тълкувания и 
преобразувания на наличното. -  И така, прозаичното на 
историческото време на един народ се състои накратко в 
следното.

За историята е необходима, първо, една общност от 
хора, било от религиозна страна или от светската страна
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на държавата -  общност със закони, институции и т.н., 
които са затвърдени сами за себе си и вече важат или 
трябва да се утвърдят като общи закони.

А от такава общност, второ, произтичат определени 
действия за нейното запазване и изменение, които могат 
да бъдат от по-общо естество и да съставляват главното 
нещо, за което става въпрос, и за вземането на решения, 
за които и за осъществяването на които общността се 
нуждае по необходимост от съответните индивиди. По
следните са велики и изтъкнати, когато се оказват съот
ветстващи със своята индивидуалност на общата цел, 
която се съдържа във вътрешното понятие за наличните 
състояния; малки, когато не са дорасли за осъществя
ването на целта; лоши, когато, вместо да защитават 
каузата на епохата, оставят да господства само тяхната 
отделена от тази кауза и по такъв начин случайна инди
видуалност. И дори ако настъпи един или друг от тези 
или други случаи, все пак никога не е налице това, което 
изисквахме за истински поетичното съдържание и съ
стояние на света вече в първата част. А именно също и у 
великите индивиди субстанциалната цел, на която се 
посвещават, е повече или по-малко дадена, предписана, 
наложена; и дотолкова не се осъществява индивидуал
ното единство, в което общото и цялата индивидуалност 
трябва да бъдат чисто и просто тъждествени, да бъдат 
самоцел за себе си, едно затворено цяло. Защото, дори 
ако индивидите са си поставили своята цел, изхождайки 
от самите себе си, все пак не свободата или несвободата 
на техния дух и душа, самото това индивидуално живо 
формиране, а осъществената цел, нейното въздействие 
върху предварително намерената, сама за себе си неза
висимата от индивида действителност съставлява 
предмета на историята. -  От друга страна, в исторически 
състояния се проявява навън играта на случайността, 
разривът между субстанциалното в себе си и относител
ността на отделните събития и случки, както и между 
особената субективност на характерите в техните свое
образни страсти, намерения, съдби, които имат в тази 
проза далеч повече странно и отклоняващо се, отколкото
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чудесата на поезията, които още трябва да се придържат 
към общо значимото.

А що се отнася, най-сетне, трето, до извършването 
на историческите действия, също и тук, за разлика от 
същински поетическото, отчасти отново се вмъква като 
прозаично раздвоението между субективното своеоб
разие и съзнанието за законите, основните положения, 
максимите и т.н., което е необходимо за общата кауза, 
отчасти самата реализация на поставените цели се 
нуждае от много подготовки и приготовления, чиито 
външни средства имат голяма широта, зависимост и от
ношение и от страна на замисленото начинание сега 
трябва да бъдат също така целесъобразно подготвени и 
приложени с разсъдък, благоразумие и прозаична ориен- 
тираност. Към работата не се пристъпва непосредствено, 
а в повечето случаи след обстойни подготовки, така че 
отделните осъществявания, които се извършват за един
ната цел, или остават често пъти съвсем случайни по 
своето съдържание и без вътрешно единство, или произ
тичат във форма на практическа полезност от разсъдъка, 
който привежда нещата в отношение според цели, а не от 
самостоятелната, непосредствено свободна жизненост.

γγ. И така, историографът няма право да заличава 
тези прозаични характерни черти на своето съдържание 
или да ги превръща в други, поетични; той трябва да 
разказва това, което стои пред него, и както стои, без да 
го претълкува и развива поетически. Затова, колкото и 
много да се стреми той да направи вътрешен център и 
връзка на своя разказ, която придържа подробностите 
заедно, вътрешния смисъл и дух на епохата, на народа, 
на определеното събитие, което описва, все пак, макар че 
оставя настрана съвсем случайното и незначителното в 
самото себе си, той няма свободата да подчини на себе 
си за тази цел предварително намерените обстоятелства, 
характери и събития, а трябва да ги остави такива, как- 
вито са според тяхната външна случайност, зависимост и 
безпомощен произвол. Наистина в биографията изглеж
да възможна една индивидуална жизненост и самостоя
телно единство, тъй като тук индивидът, както и това,



Трета г л а в а .  П о е з и я т а 473

което изхожда от него и въздейства обратно върху този 
единен образ, остава център на изложението, но един 
исторически характер е също така само едната от двете 
различни крайности. Защото, макар че той дава едно 
субективно единство, все пак, от друга страна, изпъкват 
многообразни събития, случки, които са отчасти сами за 
се себе си, без вътрешна връзка, а отчасти засягат инди
вида без свободно съдействие от негова страна и го въ
вличат в тази външност. Така например Александър е, 
разбира се, единият индивид, който стои начело на епо
хата си, и изхождайки от собствената си индивидуал
ност, която се взаимосъгласува с външните отношения, 
се решава да предприеме и похода против персийската 
монархия; но Азия, която побеждава той, в много
образния произвол на отделните си народности е само 
едно случайно цяло, и това, което става, се извършва по 
начина на непосредственото външно явление. -  И най- 
сетне, ако историкът се спусне също и според своето 
субективно познание надолу в абсолютните основания за 
извършването на събитията и в божествената същност, 
пред която изчезват случайностите, и разкрие за себе си 
по-висшата необходимост, все пак по отношение на 
реалния облик на събитията той не трябва да си позво
лява привилегията на поетическото изкуство, за което 
това субстанциално трябва да бъде главното нещо, тъй 
като единствено на поезията е присъща свободата да 
властва безпрепятствено над наличния материал, за да 
бъде той и външно съответен на вътрешната истина.

ß. Второ, красноречието, изглежда, вече стои по- 
близо до свободното изкуство.

<ха. Защото, макар че ораторът също така получава 
повода и съдържанието на своето художествено про
изведение, като изхожда от наличната действителност, от 
определени реални обстоятелства и намерения, все пак, 
първо, това, което изказва той, остава негова свободна 
преценка, негово собствено убеждение, негова субектив
на, иманентна цел, в която той може да присъства живо с 
цялата си насоченост към себе си. А също така, второ, 
той има пълна свобода да развива това съдържание, да
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избира изобщо начин на третиране, така че се получава 
привидността, че в речта имаме пред себе си един напъл
но самостоятелен продукт на духа. И най-сетне, трето, 
той трябва да се обърне не само към нашето научно или 
друго разсъдъчно мислене, а трябва да ни тласне към 
някакво убеждение и, за да постигне тази цел, трябва да 
въздейства върху целия човек, върху чувството, нагледа 
и т.н. А именно, неговото съдържание е не само аб
страктната страна на чистото понятие за предмета, към 
който възнамерява да ни заинтересова, не само абстракт
ната страна на целта, за чието осъществяване възнамеря
ва да ни призове, а в повечето случаи и една определена 
реалност и действителност, така че изложението на ора
тора, от една страна, наистина трябва да обхване в себе 
си субстанциалното, но също така трябва да вземе това 
общо във формата на явление и да го доведе до нашето 
конкретно съзнание. Затова той не само трябва да удо
влетвори разсъдъка чрез строгостта на следствията и 
умозаключенията, но и може също така да се насочи към 
нашата душа, да възбуди страстта и я увлече със себе си, 
да изпълни нагледа и така да развълнува и убеди слу
шателя според всички форми на духа.

ßß. Обаче, разгледана в правдива светлина, тъкмо в 
ораторското изкуство тази привидна свобода стои най- 
много под закона на практическата целесъобразност.

А именно, първо, това, което дава на речта нейната 
истинска движеща сила, се крие не в особената цел, за 
която се говори, а в общото, в законите, правилата, ос
новните положения, до които може да се сведе отделният 
случай и които са налице сами за себе си вече в тази 
форма на всеобщността, отчасти като действителни дър
жавни закони, отчасти като морални, правни, религиозни 
максими, чувства, догми и т.н. Затова определеното об
стоятелство и определената цел, които дават тук из
ходната точка, и това общо са разделени още по начало и 
това разделение се запазва като трайно отношение. Раз
бира се, ораторът има намерение да постави двете стра
ни в едно; но това, което в поетическото, доколкото то е 
поетическо, се оказва вече първоначално извършено, в
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ораторското изкуство стои пред нас само като субектив
на цел на оратора, чието постигане лежи вън от самата 
реч. Дотолкова тук не остава нищо друго, освен да се 
подходи подчиняващо, така че следователно определе
ното реално явление, тук конкретният случай или цел, не 
се развива свободно из самото себе си в непосредствено 
единство с общото, а се прави значимо само чрез подчи- 
няването му на основни положения и чрез отнасянето му 
към законности, нрави, обичаи и т.н., които, от своя 
страна, също така съществуват устойчиво сами за себе 
си. Това, което дава основния тип, не е свободният живот 
на предмета в неговото конкретно явление, а прозаично
то разделение на понятие и реалност, чистото отношение 
на двете и изискването за тяхното единство. -  По този 
начин трябва често да пристъпва към работата си напри
мер ораторът духовник; защото за него общите религиоз
ни учения и следващите от тях морални, политически и 
други основни положения и правила на поведение са 
това, до което трябва да сведе най-разнородните случаи, 
тъй като в религиозното съзнание тези учения трябва 
всъщност да се получат от опита, да се повярва в тях и да 
бъдат познати и сами за себе си като субстанцията на 
всичко единично. При това проповедникът може, разби
ра се, да апелира към нашето сърце, да кара божестве
ните закони да се развиват от извора на душата и да ги 
отвежда до този извор също и у слушателя; но те не 
трябва да се излагат и изтъкват в безусловно индиви
дуална форма, а тъкмо тяхната преобладаваща всеобщ
ност трябва да бъде осъзната като заповеди, предпи
сания, верски правила и т.н. -  това е така още повече в 
съдебното красноречие. В него се присъединяват освен 
това още тези два момента, че, от една страна, е важен 
предимно един определен случай и, обратно, този случай 
се подвежда под общи гледни точки и закони. Що се 
отнася до първата точка, прозаичното се крие вече в 
необходимото издирване на действително извършилото 
се и в събирането и умелото комбиниране на всички 
отделни обстоятелства и случайности, от което пък, в 
противоположност на свободно творящата поезия, вед
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нага произтича бедността по отношение на познаването 
на действителния случай и трудността, свързана с него
вото получаване и изказване. А после конкретният факт 
трябва да бъде анализиран и подложен на разбор не само 
според отделните му страни, но и всяка от тези страни се 
нуждае точно така, както целият случай, от едно свеж
дане до закони, които са предварително затвърдени вече 
сами за себе си. -  И все пак също и при тази дейност още 
остава поле на действие за затрогване на сърцето и 
възбуждане на чувството. Защото справедливостта или 
несправедливостта на определения случай може да се 
направи достъпна за представата така, че вече да не 
остане такава, каквато е била при чистото прозрение и 
общото убеждение; напротив, благодарение на начина на 
излагане цялото трябва да може да стане така своеоб
разно и субективно за всеки слушател, че сякаш вече 
никой не трябва да може да се противи, а, напротив, 
всички трябва да намират в него своя собствен интерес, 
своята собствена кауза.

Второ, в ораторското изкуство изобщо художест
веното представяне и съвършенство не е онова, което 
съставлява последния и най-висш интерес на оратора; 
напротив, освен изкуството той има още и една друга цел 
дотолкова много, че цялата форма и цялото построяване 
на речта се употребяват по-скоро само като най-действе- 
но средство за осъществяването на един интерес, който 
лежи вън от изкуството. От тази страна и слушателите 
трябва да се вълнуват не сами за себе си, а тяхното раз- 
вълнуване и убеждаване също така се използва само като 
средство за постигането на намерението, чието осъщест
вяване ораторът си е поставил за цел, така че следо
вателно и за слушателя изложението не стои пред него 
като самоцел, а се оказва само средство за довеждането 
му до едно или друго убеждение или предизвикването на 
определени решения, дейности и т.н. в него.

Поради това ораторското изкуство загубва и от тази 
страна свободната си форма и става умишленост, „тряб- 
ване“ (Sollen), което, трето, не намира своето изпълне
ние и по отношение на успеха в самата реч и в нейната
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художествена трактовка. Поетическото художествено 
произведение не цели нищо друго освен създаването на 
красивото и насладата от него; тук целта и осъществя
ването се съдържат непосредствено в произведението, 
което благодарение на това е самостоятелно готово в се
бе си, и художествената дейност не е средство за пости
гането на резултат, който се намира вън от нея, а е цел, 
която в своето осъществяване се слива непосредствено 
със самата себе си. Но в красноречието изкуството полу
чава само мястото на една извикана на помощ прибавка; 
напротив, истинската цел с нищо не засяга изкуството 
като такова, а е от практическо естество -  поучаване, 
назидание, решаване на правни въпроси, държавни 
отношения и т.н. и с това е намерение за едно нещо, 
което тепърва трябва да се извърши, за едно решение, 
което тепърва трябва да се постигне, но чрез споменатия 
ефект на ораторското изкуство още не е нещо завършено 
и осъществено, а за неговото завършване и осъщест
вяване тепърва трябва да се присъединят много други 
дейности. Защото речта често може да завършва с ди
сонанс, който слушателят трябва най-напред да разреши 
като съдия, за да може след това да действа в съот
ветствие с това решение, както например красноречието 
на духовниците често започва от не примирената душа и 
в последна сметка прави слушателя съдия над самия себе 
си и над характера на неговия вътрешен свят. Тук рели
гиозното поправяне е целта на оратора; но дали въпреки 
цялата назидателност и превъзходност на красноречи
вите му призиви ще последва поправянето и по такъв 
начин дали ще се изпълни целта на оратора, е страна, 
която вече не спада в самата реч и трябва да остане пред
оставена на други обстоятелства.

γγ. И така, във всичките тези насоки красноречието 
трябва да търси своето понятие вместо в свободната 
поетическа организация на художественото произведе
ние, по-скоро в чистата целесъобразност. А именно ора
торът трябва да насочи вниманието си главно към това, 
да подчини на субективното намерение, от което произ
тича неговото произведение, както цялото, така и отдел
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ните части, чрез което подчиняване се премахва само
стоятелната свобода на изложението и вместо нея се 
поставя на мястото ù пригодността за една определена, 
вече не художествена цел. Но, на първо място, тъй като 
се цели да се постигне живо, практическо въздействие, 
той трябва изцяло да се съобразява с мястото, на което 
говори, със степента на образованост, с дарбата на слу
шателите да схващат, с характера им, за да не навреди на 
желания практически успех, като наруши тона, който е 
нужен тъкмо за този час, за тези лица и за тази обстанов
ка. При тази обвързаност с външни отношения и условия 
нито цялото трябва, нито отделните части могат вече да 
се раждат от художествено свободна душа, а във всичко 
и във всяко нещо ще изпъкне чисто целесъобразната 
връзка, която остава под господството на причина и дей
ствие, основание и следствие и други категории на раз
съдъка.

с. Свободното поетическо 
художествено произведение

Като изхождаме от тази отлика на истински пое
тическото от произведенията на историографията и 
ораторското изкуство, трето, можем да установим още 
следните гледни точки за поетическото художествено 
произведение като такова.

а. В историографията прозаичното се състоеше пре
димно в това, че макар и нейното съдържание да можеше 
да бъде вътрешно субстанциално и притежаващо само- 
родна действеност, все пак действителната му форма 
трябваше да изглежда неведнъж съпроводена от от
носителни обстоятелства, претрупана от случайности и 
замърсена от произволности, без историографът да 
имаше право да превръща тази безусловно принад
лежаща към действителността форма на реалността.

<х<х. И така, дейността на това превръщане е главно 
призвание на поетическото изкуство, когато последното 
застане по своя сюжет на почвата на историографията. В 
този случай то трябва да открие най-вътрешната същ
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ност и най-вътрешния смисъл на едно събитие, действие, 
на един национален характер, на една изтъкната исто
рическа индивидуалност, но да отхвърли разиграващите 
се наоколо случайности и безразлични прибавки на из
вършването на събитията, чисто относителните обстоя
телства и характерни черти и в замяна на тях да постави 
на мястото им такива, чрез които може да проблесне 
ясно навън вътрешната субстанция на предмета, така че 
последната да намери своето адекватно налично битие в 
тази превърната външна форма, дотолкова много, че едва 
сега разумното само по себе си да се развие и разкрие в 
своята сама по себе си съответстваща му действител
ност. Единствено благодарение на това поезията може 
същевременно, когато предстои да създаде определено 
произведение, да си разграничи в самата себе си своето 
съдържание, като го доведе до един по-твърд център, 
който също така може да се разгърне след това до една 
заоблена целокупност, тъй като, от една страна, по- 
строго споява особените части, а, от друга страна, без да 
нарушава единството на цялото, трябва да отрежда и на 
всяка подробност правото на самостоятелно изразяване, 
което ù се пада.

ßß. Тя може да отиде още по-нататък в това 
отношение, когато направи свое главно съдържание не 
съдържанието и значението на действително истори
чески извършилото се, а някоя по-близко или по-далечно 
сродна с него основна мисъл, една човешка колизия из
общо, и използва историческите факти и характери, об
становката и т.н. повече само като индивидуализиращо 
обличане. Но тогава тук настъпва тази двойна трудност, 
която се състои или в това, че исторически известните 
данни, когато се включат в изложението, не могат да бъ
дат изцяло адекватни на споменатата основна мисъл, или 
в това, че, обратно, когато поетът отчасти запази това из
вестно съдържание, а отчасти го промени за своите цели 
във важните точки, по този начин възниква противоречие 
между онова, което още преди е твърдо установено в 
нашата представа, и новосъздаденото от поезията. Труд
но е, но все пак е необходимо да се разреши това раз
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двоение и противоречие и да се осъществи истинската 
несмущавана хармония, защото и действителността има 
неоспоримо право в своите съществени явления.

γγ. И така, подобно изискване трябва да се предяви 
към поезията още и в един по-широк кръг. А именно 
всичко онова, което поетическото изкуство представя 
във вид на външна обстановка, характери, страсти, си
туации, конфликти, събития, действия, съдби, се среща 
още предварително в действителността на живота пове
че, отколкото може обикновено да се смята. Следова
телно и тук поезията застава сякаш на една историческа 
почва и в тази сфера нейните отклонения и промени 
също така трябва да произтичат от разума на предмета и 
от нуждата да се намери най-адекватното живо явление 
за това вътрешно съдържание, а не от липсата на основ
но познаване и преживяване на действителното или от 
настроението, произвола и търсенето на барокни свое- 
образности на една вироглава оригиналност.

β. Второ, ораторското изкуство принадлежи към 
прозата поради практическата крайна цел, която се 
съдържа в неговото намерение и за практическото 
осъществяване на която то има за дълг да следва изцяло 
целесъобразността.

оса. В това отношение поезията, за да не изпадне и 
тя в прозаичното, трябва да се предпазва от всяка цел, 
която лежи вън от изкуството и от чистата художествена 
наслада. Защото, ако за нея са важни всъщност такива 
намерения, които в този случай проблясват навън от ця
лото схващане и от целия начин на представяне, пое
тическото произведение веднага е свалено от свободната 
висока, в чиято сфера показва, че е там само заради са
мото себе си, до областта на относителното и или въз
никва разрив между това, което иска изкуството, и това, 
което изискват по-другите замисли, или изкуството, в 
разрез с понятието за него, се използва само като сред
ство и с това се принизява до целесъобразността. От 
този вид е например назидателността на много църковни 
песни, в които определени представи получават място 
само заради религиозното въздействие и придобиват
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един вид нагледност, която е в разрез с поетическата 
красота. Изобщо поезията като поезия не трябва да иска 
да назидава религиозно и само религиозно и да ни отвеж
да по този начин в една област, която несъмнено е сродна 
с поезията и изкуството, но все пак е също така и раз
лична от тях. Същото важи за поучаването, моралното 
поправяне, политическото подбуждане или за чисто по
върхностното убиване на времето и изпитване на удо
волствие. Защото това са все цели, за постигането на 
които поезията, разбира се, може да помогне най-много 
между всички изкуства, но все пак, ако трябва да се 
движи свободно само в собствения си кръг, тя не бива да 
се заема с оказването на тази помощ, доколкото в поети
ческата сила трябва да управлява като определяща и 
осъществявана цел само поетичното, но не и онова, 
което лежи вън от поезията, а споменатите други цели в 
действителност могат да се осъществят още по-пълно 
чрез други средства.

ßß. Но все пак, обратно, поетическото изкуство не 
трябва да иска да си запази абсолютно изолирано място 
в конкретната действителност, а, бидейки живо самото 
то, трябва да навлезе във вихъра на живота. В първата 
част вече видяхме в колко много връзки стои изкуството 
с останалото налично битие, чието съдържание и чийто 
начин на проявяване също и то прави свое съдържание и 
своя форма. И така, в поезията живото отношение към 
наличното съществуване и към неговите отделни случки, 
частни и обществени работи се проявява най-богато в 
така наречените стихотворения по определен повод 
{Gelegenheitsgedichte). В един по-широк смисъл на дума
та бихме могли да обозначим с това име повечето пое
тически произведения, обаче в по-тясното, истинското 
значение трябва да го ограничим върху такива произ
ведения, които дължат произхода си на някакво събитие 
в самото настояще, на чието възвеличаване, разкра
сяване, възпоменателно честване и т.н. са и изрично по
светени. Но чрез такова живо преплитане поезията, 
изглежда, отново изпада в зависимост и затова често са 
искали също така да припишат на целия този кръг само
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стойност с подчинено значение, макар че отчасти, особе
но в лириката, тук спадат най-прочутите произведения.

γγ. Затова се пита благодарение на какво поезията е 
още в състояние да запази своята самостоятелност и в 
този конфликт. Съвсем просто: благодарение на това, че 
тя не разглежда и изтъква външния предварително на
мерен повод като цел, а себе си, напротив, само като 
средство, а, обратно, въвлича в себе си материала на въ
просната действителност и го формира и развива с пра
вото и свободата на фантазията. А именно тогава не 
поезията е това, което се прави само при определени 
поводи и е скоропреходно, а, напротив, въпросният ма
териал е външният повод, по чийто тласък поетът се 
предоставя на своето по-дълбоко проникване и по-чисто 
формиране и по такъв начин за пръв път създава, изхож
дайки от себе си, онова, което в непосредствено дей
ствителния случай не би било осъзнато без него по този 
свободен начин.

у. Следователно всяко истински поетическо худо
жествено произведение е един безкраен в себе си орга
низъм. то е богато със съдържание и разгръщащо това 
съдържание в съответно явление; е изпълнено с единство 
и все пак не във форма и целесъобразност, която подчи
нява особеното абстрактно, а като имащо в единичното 
същата жива самостоятелност, в която цялото се затваря 
в себе си без очевидно намерение и получава съвършена 
закръгленост; е изпълнено с материала на действител
ността и все пак не твори нито заради това съдържание и 
неговото налично битие, нито заради някоя област от 
живота в отношение на зависимост, а е свободно творя
що из себе си, за да формира навън понятието за нещата 
и го доведе до истинското му явление и да приведе 
външно съществуващото в примиряваща хармония с 
неговата най-вътрешна същност.
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3. Поетически творящата субективност

В първата част вече говорих по-обстойно за худо
жествения талант и гений, за вдъхновението и ориги
налността и т.н. и затова тук ще загатна по отношение на 
поезията още само някои неща, които имат значение за 
разлика от субективната дейност в кръга на изобрази
телните изкуства и на музиката.

а. Архитектът, скулпторът, живописецът, музи
кантът е насочен към един съвсем конкретен, сетивен 
материал, в който трябва да вложи напълно своето съ
държание. И така, ограничеността на този материал обу
славя определената форма на целия начин на схващане и 
за цялата художествена трактовка. Затова, колкото е по- 
специфична определеността, до която трябва да се 
концентрира художникът, толкова по-специални стават 
също така талантът, който се изисква тъкмо за този и за 
никой друг вид изображение, и вървящата успоредно с 
него умелост на техническото изпълнение. Талантът за 
поетическо изкуство, доколкото последното се освобож
дава от цялостното въплътяване на своите произведения 
в един особен материал, е по-малко подчинен на такива 
определени условия и благодарение на това е по-общ и 
по-независим. Той се нуждае само от дарбата да твори 
изобщо с богата фантазия и е ограничен само от това, че 
тъй като поезията се изявява в думи, нито трябва, от една 
страна, да иска да достигне сетивната пълнота, в която 
представителят на изобразителните изкуства трябва да 
схване своето съдържание като външна форма, нито 
може, от друга страна, да остане при безсловесната ин
тимност, чиито душевни тонове съставляват сферата на 
музиката. В това отношение задачата на поета, в сра
внение с тези на останалите художници, може да се смя
та за по-лесна и по-трудна. За по-лесна, тъй като поетът, 
макар че поетическото третиране на езика се нуждае от 
развито умение, все пак е издигнат над относително по- 
многообразното побеждаване на технически трудности; 
за по-трудна, тъй като поезията, колкото по-малко може 
да доведе до външно въплътяване, толкова повече трябва
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да търси заместителя на този сетивен недостатък във въ
трешната, в истинската същина на изкуството, в дълбо
чината на фантазията и в същински художественото 
схващане като такова.

Ь. Благодарение на това поетът, второ, получава 
способността да прониква във всички дълбочини на 
духовното съдържание и да отвежда навън, на светлина
та на съзнанието онова, което лежи скрито в тях. Защото, 
колкото и много да трябва в другите изкуства вътреш
ният свят да проблясва и действително да проблясва 
навън от своята телесна форма, все пак думата е най-раз- 
бираемото и най-адекватното на духа изразно средство, 
което може да обхване и изяви всичко, което се движи 
изобщо през височините и дълбочините на съзнанието и 
става вътрешно присъстващо. Обаче по този начин 
поетът се вижда заплетен в трудности и му се поставят 
задачи, които останалите изкуства в по-малка степен са 
принудени да превъзмогват и удовлетворяват. А именно, 
тъй като поезията остава само в сферата на вътрешната 
представа и не трябва да се стреми да създаде на своите 
произведения едно независимо от тази вътрешна ду
шевност външно съществуване, поради това тя остава в 
един елемент, в който са дейни също така религиозното, 
научното и останалото прозаично съзнание и затова 
трябва да се пази да не навлиза във въпросните области 
и в техния начин на схващане или да се смесва с тях. 
Наистина подобна съвместност намира място по отно
шение на всяко изкуство, тъй като всяко художествено 
творчество произлиза от единния дух, който обхваща в 
себе си всички сфери на самосъзнателния живот; но в 
останалите изкуства се различава целият вид концепция, 
тъй като вече при своето вътрешно творчество тя остава 
в постоянно отношение към осъществяването на своите 
произведения в един определен сетивен материал и вече 
по начало се различава както от формите на религиоз
ната представа, така и от тези на научното мислене и на 
прозаичния разсъдък. Поезията, напротив, също и по 
отношение на външното изказване си служи със същото 
средство, с което си служат тези останали области, а
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именно с езика, с който тя, поради това, не се намира 
върху една друга почва на представяне и изявяване, 
както изобразителните изкуства и музиката.

с. И най-сетне, трето, тъй като поезията е в 
състояние да изчерпи най-дълбоко цялата пълнота на 
духовното съдържание, от поета трябва да се изисква 
също така най-дълбоко и най-богато вътрешно прежи
вяване на сюжета, който той пресъздава художествено. 
Представителят на изобразителните изкуства трябва да 
се обръща сякаш към преживяването на духовния израз 
предимно във външния облик на архитектоничните, 
пластичните и живописните форми, музикантът към 
вътрешната душа на концентрираното чувство и страст 
и тяхното изливане в мелодии, макар че както едните, 
така и другите трябва да бъдат изпълнени също така от 
най-вътрешния смисъл и от субстанцията на своето 
съдържание. Кръгът на онова, което поетът трябва да 
изживее в себе си, се простира по-широко, тъй като той 
трябва не само да си изгради един вътрешен свят на 
душата и на самосъзнателната представа, но и да си 
намери съответно външно явление за този вътрешен 
свят, през което прозира въпросната идейна целокупност 
в по-изчерпателна пълнота, отколкото в останалите ху
дожествени творения. Той трябва да познава човешкото 
съществуване и отвътре, и отвън и да е възприел в своя 
вътрешен свят широтата на света и на неговите явления 
и там да я е прочувствал, проникнал, задълбочил и 
прояснил. -  И така, за да може, изхождайки от своята 
субективност, дори ако се ограничи върху един съвсем 
тесен и особен кръг, да създаде едно свободно цяло, 
което не изглежда детерминирано отвън, той трябва да се 
е откъснал от практическата или от друга плененост в 
такъв материал и да стои над него със свободен поглед, 
обгръщащ вътрешното и външното съществуване. От 
страна на натюрела в това отношение можем да похва
лим особено източните, мохамеданските поети. Още по 
начало те навлизат в тази свобода, която в самата страст 
остава независима от страстта и в цялото многообразие 
на интересите все пак винаги потвърждава като истинска
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същина само единната субстанция, в сравнение с която 
останалото тогава изглежда нищожно и преходно и за 
страстта и желанието не остава нищо последно. Това е 
теоретичен светоглед, отношение на духа към нещата от 
този свят, което е по-близко на старостта, отколкото на 
младостта. Защото в старостта наистина още са налице 
жизнените интереси, но не с напиращата младежка сила 
на страстта, а повече във формата на сенки, така че те 
по-лесно се формират съответно на теоретичните отна
сяния, които изисква изкуството. Затова от тази страна, в 
разрез с обикновеното мислене, че младостта в своята 
разгорещеност и огненост е най-хубавата възраст за пое
тическо творчество, може да се изкаже тъкмо противо
положното твърдение и старческата възраст, стига само 
да съумее да си запази още енергията на съзерцанието и 
чувството, да се изтъкне като най-зрелия период. Чуд
ните поеми, които са дошли до нас под името на Омир, 
се приписват едва на слепия старец Омир, а и за Гьоте 
може да се каже, че едва на старини, след като му се 
удало да се освободи от всички ограничаващи пар- 
тикуларности, е постигнал най-висшето.

В. ПОЕТИЧЕСКИЯТ ИЗРАЗ

Първият кръг, при чийто безкраен обем трябваше да 
се задоволим с малък брой общи определения, засягаше 
поетическото изобщо, съдържанието, както и схващане
то и организирането на това съдържание до степента на 
поетическо художествено произведение. А в противопо
ложност на него поетическият израз, представата в 
нейната самата тя вътрешно душевна обективност на 
думата като знак за представата и музиката на думата 
съставлява втората страна.

А какво отношение има поетическият израз изобщо 
към вида изображение в останалите изкуства, може да се 
получи чрез абстрахиране, като се изхожда от това, което 
вече разгледахме по-горе по отношение на поетическото
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изобщо. Думата и нейните звуци не са нито символ на 
духовни представи, нито адекватна пространствена 
външност на вътрешния свят, както телесните форми на 
скулптурата и живописта, нито музикално звучене на 
цялата душа, а са чист знак. Но като израз на поетиче
ската представа също и тази страна, за разлика от про- 
заическия начин на изразяване, трябва да се направи цел 
теоретично и да се прояви развито.

В това отношение могат да се различат по-опре- 
делено три главни точки.

А именно, първо, поетическият израз създава при- 
видността, че изцяло се съдържа само в думите и затова 
се отнася само до езиковата страна; но, доколкото самите 
думи са само знаци за представи, истинският произход 
на поетическия език не идва нито от избора на отделните 
думи и от начина на съчетаването им в изречения и раз
вити периоди, нито от благозвучието, ритъма, римата и 
Т.Н., а от вида представа. Според казаното ние трябва да 
търсим изходната точка за развития израз в развитата 
представа и да отправим първия си въпрос към формата, 
която трябва да приеме представата, за да стане поети
чески израз.

Но, второ, поетическата в самата себе си представа 
става обективна само в думи и затова трябва да разгле
даме и езиковия израз от неговата чисто езикова страна, 
по която се различават поетическите думи от прозаи- 
ческите, поетическите обрати от тези на обикновения 
живот и на прозаическото мислене, макар че отначало се 
абстрахираме от начина, по който ги чуваме.

И най-сетне, трето, поезията е действително гово
рене; тя е звучащото слово, което трябва да бъде офор
мено както по своята продължителност във времето, така 
и по своя реален звук, и прави необходими мярката на 
времето, ритъма, благозвучието, римата и т.н.
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1. Поетическата представа

Това, което в изобразителните изкуства е изразеният 
чрез камък и цвят сетивно видим образ, което в музиката 
е одушевената хармония и мелодия, а именно външният 
начин, по който едно съдържание изглежда съответства
що на художествените изисквания, за поетическия израз 
-  трябва все отново и отново да се връщаме към това -  
може да бъде само самата представа. Затова силата на 
поетическото пресъздаване се състои в това, че поезията 
си формира едно съдържание вътрешно, без да излиза 
навън до действителни външни форми и ходове на ме
лодията, и с това прави външната обективност на оста
налите изкуства вътрешна, която духът изявява за самата 
представа така, както тя е и трябва да остане в духа.

И така, ако вече при поетическото трябваше да 
установим разликата между първоначално поетическото 
и една по-късна реконструкция на поезията, изхождайки 
от прозаическото, също и тук отново се сблъскваме със 
същата разлика.

а . Първоначалната поетическа представа

Първоначалната поезия на представата още не се 
разделя във вид на крайните термини на обикновеното 
съзнание, което, от една страна, довежда пред себе си 
всичко във формата на непосредствена и по този начин 
случайна единичност, без да схване вътрешно същест
веното в него и проявлението на последното, а, от друга 
страна, отчасти разлага конкретното налично битие в 
неговите разлики и го издига във формата на абстрактна 
всеобщност, а отчасти стига до разсъдъчни отношения и 
синтези на тези абстрактни моменти; напротив, пред
ставата е поетическа само благодарение на това, че още 
държи тези крайни термини в неразделно опосредстване 
и затова може да остане в самородния среден термин, 
между обикновения наглед и мисленето.

Ние можем да окачествим поетическата представа 
изобщо като образна, доколкото довежда пред очите ни
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вместо абстрактната същност нейната конкретна дей
ствителност, вместо случайното съществуване едно 
такова явление, в което непосредствено чрез самото 
външно и неговата индивидуалност, неразделно от него, 
познаваме субстанциалното и по такъв начин имаме пред 
себе си понятието за предмета, както и наличното битие 
на последния като една и съща целокупност във вътреш
ния свят на представата. С оглед на това се получава 
голямата разлика между онова, което ни дава образната 
представа, и онова, което ни става ясно иначе, чрез други 
начини на изразяване. Тук имаме нещо подобно, както 
при четенето. Ако видим буквите, които са знаци за зву
ци на езика, при тяхното разглеждане, без да има нужда 
да чуем тоновете, веднага разбираме прочетеното; само 
неопитни читатели трябва най-напред да произнесат 
отделните звуци, за да могат да разберат думите. Но то
ва, което тук е неупражненост, в поезията става красиво 
и превъзходно, тъй като тя не се задоволява с абстракт
ното разбиране и не извиква предметите в нас само така, 
както са изобщо в паметта ни във формата на мислене и 
на всеобщност, в която няма образност, а оставя поня
тието да дойде в нас в своето налично битие, рода -  в 
определена индивидуалност. Според обикновеното, раз- 
съдъчното съзнание при слушане и четене заедно с 
думата разбирам непосредствено и значението, без да 
имам пред представата си това значение, т.е. неговия 
образ. Ако кажем например „Слънцето“ или „сутрин“, за 
нас е ясно какво се има предвид под тези думи, но само
то разсъмване и самото Слънце не стават нагледни за 
нас. Напротив, когато поетът казва: „И когато зазорява- 
щият Еос възлезе с розови пръсти“, тук по същество 
наистина е изказано същото; но поетическият израз ни 
дава повече, тъй като той прибавя към разбирането още и 
нагледа за разбрания предмет или по-скоро отстранява 
чистото абстрактно разбиране и поставя на негово място 
реалната определеност. А също така, когато се каже 
„Александър победи Персийското царство“, по съдържа
ние това е, разбира се, конкретна представа, но нейната 
многообразна определеност, изразено като „победа“, се
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съсредоточава без образност в една проста абстракция, 
която не довежда пред нагледа ни нищо от явлението и 
реалността на онова, което извършил Александър Ве
лики. А така е и с всичко, което се изразява по подобен 
начин; ние го разбираме и все пак то остава бледо, сиво 
и неопределено и абстрактно от страна на индиви
дуалното налично битие. Затова поетическата представа 
възприема в себе си богатството на реалното явление и 
умее да слее непосредствено това богатство в едно 
първоначално цяло с вътрешното и същественото на 
предмета.

Първото, което следва оттук, е интересът на пое
тическата представа да остава задълго при външното, 
доколкото то изразява предмета в неговата действи
телност, да смята, че само за себе си то е достойно за 
разглеждане и да му отдава съществено значение. Затова 
поезията е изобщо перифразираща в своя израз и все пак 
перифраза не е подходяща дума; защото в сравнение с 
абстрактните определения, в които едно съдържание е 
иначе обичайно за нашия разсъдък, ние сме свикнали да 
вземаме за перифраза много неща, които поетът не си е 
мислил така, така че от прозаическа гледна точка поети
ческата представа може да се смята за обикновен път и 
безполезен излишек. Но за поета трябва да бъде важно 
да се спре с предпочитание със своята представа при 
широтата на реалното явление, в чието описание се 
движи. В този смисъл например Омир отрежда епитет на 
всеки герой и казва: „бързоногият Ахил“; „светлооза- 
рените ахейци“; „шлемоблестящият Хектор“; „царят на 
народите Агамемнон“ и т.н. Наистина името обозначава 
един индивид, но, доколкото е само име, то още не 
довежда пред представата друго съдържание, така че, за 
да се дойде до определено онагледяване, са необходими 
и други данни. Също и при други предмети, които вече 
сами по себе си принадлежат на нагледа, например море, 
кораби, меч и т.н., подобен епитет, който схваща и излага 
някое съществено качество на определения обект, дава 
един по-определен образ и по този начин ни принуждава 
да видим пред себе си предмета в конкретно проявление.
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След това, второ, от такова същинско придаване на 
образност се различава преносното, което поражда вече 
друга разлика. Защото същинският образ представя само 
предмета в принадлежащата му реалност; докато изразът 
с преносно значение, напротив, не остава задълго непо
средствено при самия предмет, а преминава към описа
нието на друг, втори предмет, чрез който трябва да стане 
ясно и нагледно за нас значението на първия. Метафо
рите, образите, сравненията и т.н. принадлежат към този 
начин на поетическата представа. Тук към съдър
жанието, за което става въпрос, се прибавя още и една 
различна от него обвивка, която отчасти служи само за 
украса, а отчасти също така не може да се използва 
напълно за по-точно обяснение, тъй като принадлежи на 
споменатото първо съдържание само от една определена 
страна; както например Омир сравнява Аякс, който не 
иска да избяга, с твърдоглаво магаре. Но особено из
точната поезия притежава този разкош и това богатство 
на образи и сравнения, тъй като нейното символично 
становище, от една страна, прави необходимо търсенето 
на нещо сродно и при всеобщността на значенията пред
лага голяма широта от конкретни подобни явления, а, от 
друга страна, при възвишеността на съзерцаването води 
до това, да се използва цялото пъстро многообразие на 
най-блестящото и най-величественото единствено за 
украса на едничкия, който стои пред съзнанието като 
онзи, който единствен заслужава възхвала. Тогава тези 
образувания на представата същевременно не се смятат 
за нещо, за което знаем, че е само субективно действие и 
сравнение, а не нещо реално и налично само за себе си; 
напротив, превръщането на всяко налично битие на 
идеята, която е схваната и формирана от фантазията, се 
разглежда така, че иначе нищо друго не е налице само за 
себе си и не може да има право на самостоятелна реал
ност. Вярата в света, както я разглеждаме ние разсъдъч- 
но, с прозаично око, става вяра във фантазията, за която 
е налице само този свят, който си е създало поетическото 
съзнание. Обратно, романтичната фантазия обича да се 
изразява метафорично, тъй като в нея оттеглилата се в
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себе си субективност смята външното само за добавка, а 
не за самата адекватна действителност. И така, да се 
оформи това по такъв начин сякаш неистинско външно 
нещо с дълбоко чувство, с богатство на детайлите в на
гледа или с хумора на комбинацията, е влечение, което 
прави способна и подбужда романтичната поезия към 
все нови и нови инвенции. Тогава тя не се стреми към 
това, само да си представи предмета определено и на
гледно; напротив, метафоричната употреба на тези по- 
далеч стоящи едно от друго явления става цел сама за 
себе си; чувството прави себе си център, озарява бога
тата си обстановка, привлича я към себе си, използва я 
духовито и остроумно за своя украса, оживотворява я и 
се наслаждава в това движение насам и натам, в това 
навлизане и движение на себе си в своето изобразяване.

Ъ. Прозаическата представа

Второ, на поетическия начин на представяне про
тивостои прозаическият. А при последния е важно не 
образното, а значението като такова, което той взема за 
свое съдържание; по този начин представата става само 
средство за осъзнаване на съдържанието. Затова той не 
се нуждае нито да сложи пред очите ни по-точната 
реалност на своите обекти, нито, какъвто е случаят при 
не същинския израз, да извика в нас една друга предста
ва, която излиза отвъд онова, което трябва да се изрази. 
Наистина и в прозата може да е необходимо да се обо
значи твърдо и прецизно външната страна на предме
тите, но тогава това става не заради образност, а като се 
изхожда от някоя особена практическа цел. Затова 
можем да изтъкнем изобщо като закон на прозаическата 
представа, от една страна, правилността, а, от друга 
страна, отчетливата определеност и ясната разбирае
мост, докато метафоричното и образното е изобщо в 
относителен смисъл винаги неясно и неправилно. За- 
щото в същинския израз, както го дава поезията в своята 
образност, простият предмет е отведен от неговата не
посредствена разбираемост в реалното явление, което
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трябва да се вземе за изходна точка при неговото 
познаване; а в израза с преносно значение се използва за 
онагледяване дори едно стоящо далеч от значението, 
само сродно на него явление, така че сега прозаическите 
коментатори на поетите трябва да извършат много, 
докато успеят да разделят чрез своите разсъдъчни ана
лизи образа и значението, да извлекат от живата форма 
абстрактното съдържание и по този начин да могат да 
разкрият за поетическото съзнание разбирането на пое
тическите начини на представяне. В поезията, напротив, 
е съществен закон не само правилността и непосред
ствено съвпадащата се с простото съдържание адекват
ност. Напротив, ако прозата със своите представи трябва 
да се придържа в същата област на своето съдържание и 
в абстрактната правилност, поезията трябва да отведе в 
един друг елемент, в явлението на самото съдържание 
или в други сродни явления. Защото тъкмо тази реалност 
трябва да се яви пред нас сама за себе си и, от една 
страна, наистина да представи съдържанието, но, от дру
га страна, също така и да освободи от чистото съдър
жание, тъй като вниманието се отвежда тъкмо към проя
вяващото се налично битие, а живата форма се прави 
съществена цел на теоретичния интерес.

с. Поетическата предст ава , 
която се възстановява от прозата

И така, ако тези поетически изисквания възникват 
във време, в което чистата правилност на прозаическата 
представа вече е станала обичайна норма, поезията има 
по-трудно място и по отношение на своята образност. А 
именно в такива дни преобладаващият начин на съ
знанието е изобщо отделянето на чувството и нагледа от 
разсъдъчното мислене, което прави себе си за вътрешния 
и външния материал на чувството и нагледа или чист 
тласък за знанието и волята, или подходящ материал за 
разглеждания и действия. И така, тук поезията се нуждае 
от по-умишлена енергия, за да навлезе от обичайната 
абстрактност на представата в конкретната жизненост.
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Но, щом постигне тази цел, тя не само се избавя от спо
менатото отделяне на мисленето, което е насочено към 
общото, и на нагледа и чувството, които схващат еди
ничното, но и същевременно освобождава тези последни 
форми, както и материала им и съдържанието им от 
тяхната чисто спомагателна функция и победно ги води 
към примирението с общото в себе си. Но, тъй като пое
тическият и прозаическият начин на представяне и 
светоглед са свързани в едно и също съзнание, тук е 
възможно задържане и смущаване, нещо повече, дори 
борба между двата, която, както доказва например 
днешната наша поезия, само най-висшата гениалност 
може да потуши. Освен това възникват още и други 
трудности, за които ще изтъкна нещо по-определено 
само по отношение на образната страна. А именно, ако 
прозаическият разсъдък е застанал вече на мястото на 
първоначално поетическата представа, повторното съ
живяване на поетическото, както що се отнася до съ
щинския израз, така и що се отнася до метафоричното, 
лесно получава нещо изкуствено, което дори там, където 
не се проявява като действителна умишленост, все пак 
едва ли е в състояние отново да се пренесе назад до 
въпросната непосредствено точна истина. Защото много 
неща, които в по-ранни времена още са били свежи, в 
резултат от многократната употреба и от възникналия 
благодарение на нея навик малко по малко сами стават 
обикновени и преминават в прозата. И ако поезията 
поиска да се прояви с нови произведения на творческата 
фантазия, тя често би изпадала против волята си в своите 
описателни епитети, перифрази и т.н., би изпадала, ако 
не в пресиленото и претрупаното, все пак в изкустве
ното, украсяващото, умишлено пикантното и престоре
ното, което не произлиза от просто и здраво съзерцание 
и чувство, а вижда предметите в една изкуствено съз
дадена светлина, която цели да постигне, и по този начин 
не им оставя естествения им цвят и осветление. Това е 
така още повече от тази страна, че със същинския начин 
на представяне изобщо се сменя метафоричният, който 
по-после се вижда принуден да надмине прозата и, за да
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бъде необикновен, много бързо изпада в рафиниране и в 
преследване на въздействия, които още не са изхабени.

2. Езиковият израз

Но, тъй като поетическата фантазия се различава от 
начина на творчество на всеки други художник по това, 
че трябва да облича образите си в думи и да ги изказва 
чрез езика, тя има за дълг да устрои още отначало всички 
свои представи така, че да могат напълно да се изявят и 
чрез средствата, които стоят на разположение на езика. 
Изобщо поетическото е поетическо в по-тесния смисъл 
на думата едва когато действително се въплъти и за
кръгли в думи.

И така, тази езикова страна на поетическото изку
ство би могла да ни предложи материал за безкрайно 
обстойни заплетени разглеждания, които обаче трябва да 
отмина, за да спестя време още и за по-важните пред
мети, които стоят пред нас, и затова възнамерявам да 
засегна съвсем накратко само най-съществените гледни 
точки.

а. Поетическият език изобщо

Във всички отношения изкуството трябва да ни 
постави върху по-друга почва, отколкото тази, на която 
стоим в нашия обикновен живот, както и в нашите 
религиозни представи и действия и в спекулациите на 
науката. По отношение на езиковия израз то може да 
стори това само доколкото си служи и с по-друг език от 
онзи, с който сме свикнали вече предварително в споме
натите сфери. Затова то трябва не само, от една страна, 
да избягва в своя начин на изразяване онова, което би ни 
отвело надолу в чисто всекидневното и тривиалното на 
прозата, но и, от друга страна, да не изпада в тона и 
начина на говорене на религиозната назидателност и на 
научната спекулация. То трябва да държи далеч от себе 
си преди всичко острите обособявания и релации на
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разсъдъка, категориите на мисленето, когато са се осво
бодили от всяка нагледност, философските форми на 
съжденията и умозаключенията и т.н., тъй като тези 
форми веднага ни пренасят от областта на фантазията в 
една друга сфера. Но все пак във всичките тези отноше
ния само трудно може да се прокара граничната линия, 
при която престава поезията и започва прозаическото и 
изобщо тя не може да се посочи общо напълно точно.

Ь. Средства на поетическия език

Ето защо, ако веднага пристъпим към особените 
средства, с които може да си послужи поетическият 
език за изпълнението на своята задача, могат да се 
изтъкнат следните.

а. Първо, има единични, своеобразни предимно за 
поезията думи и обозначения -  своеобразни както от 
страна на облагородяването, така и от страна на комич
ното принизяване и пресилване. Същото намира място 
по отношение на състава на различни думи, по отно
шение на определени флексионни форми и други такива. 
Тук поезията може отчасти да се придържа в старинното 
и затова необичайното в обикновения живот, отчасти да 
се окаже предимно крачеща напред създателка на езика и 
в това създаване, стига само да не действа против гениу- 
са на езика, да притежава голяма смелост на измисля
нето.

ß. Второ, следващата точка се отнася до словореда. 
В тази област спадат така наречените словесни фигури, 
доколкото се отнасят именно до обличането в езикови 
форми като такова. Обаче тяхната употреба лесно отвеж
да в реторичното и декламационното в лошия смисъл на 
думата и разрушава индивидуалната жизненост, когато 
тези форми поставят един общ начин на изразяване, 
създаден според определени правила, на мястото на 
своеобразното излияние на чувството и на страстта и 
съставляват особено чрез това противоположното на въ
просното интимно, пестеливо откъм думи, фрагментарно 
изказване, чиято душевна дълбочина не умее да говори
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много и благодарение на това особено в романтичната 
поезия притежава голяма действеност при описанието на 
съсредоточени в себе си душевни състояния. Но изобщо 
словоредът остава едно от най-богатите външни сред
ства на поезията.

γ. И най-сетне, трето, би трябвало да споменем 
още и за построяването на периодите, което включва в 
себе си останалите страни и чрез начина на своето про
сто или по-заплетено протичане, на своята неспокойна 
разкъсаност и раздробеност или на своето тихо бликане, 
прииждане и разбушуване може да допринесе твърде 
много за изразяването на съответната ситуация, начин на 
чувстване и страст. Защото от всичките тези страни въ
трешният свят трябва да проблесне във външното ези
ково изложение и да определи неговия характер.

с. Разлики в приложението на средствата

Трето, в приложението на току-що споменатите 
средства могат да се различат стадии, подобни на тези, 
които вече отбелязахме по отношение на поетическата 
представа.

а. А именно поетическата дикция може, от една 
страна, да стане жива всред един народ за едно време, в 
което езикът още не е развит, а получава истинското си 
развитие едва чрез самата поезия. Тогава речта на поета 
като изказване на вътрешния свят изобщо е вече нещо 
ново, което само за себе си буди възхищение, тъй като 
чрез езика се разкрива това, което е било неразбулено до
сега. Това ново творчество се проявява като чудото на 
една дарба и сила, с която още не сме свикнали, а която, 
напротив, за възхищение на човека за пръв път оставя да 
се разгърне свободно онова, което е било затворено в 
гърдите. -  Главното в този случай е силата на изявата, 
правенето на езика, а не многостранното му развитие и 
формиране, и дикцията, от своя страна, остава съвсем 
проста. Защото в така ранни дни не може да има нито 
обичайност на представата, нито многообразното обръ
щане на израза насам и натам; напротив, това, което
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трябва да се изобрази, се изявява в нехудожествена непо
средственост на обозначаването, което още не е стигнало 
до своите нюансировки, преходи, опосредствания и до 
останалите предимства на едно по-късно художествено 
умение, тъй като тук в действителност поетът е първият, 
който сякаш отваря устата на нацията, помага на пред
ставата да се разкрие в езика, а чрез последния да доведе 
до други представи. Тогава говоренето още не е, така да 
се каже, обикновеният живот и, за да може поезията да 
упражни своето живо въздействие, тя още трябва да си 
служи с всичко онова, което по-късно все повече и пове
че се отделя от изкуството и става език на обикновения 
живот. В това отношение например в наше време Оми- 
ровият начин на изразяване може да ни се стори съвсем 
обикновен: за всяка представа в него има точно съот
ветстваща дума, изразите с преносно значение са малко 
и, макар че изложението е много подробно, все пак 
самият език остава извънредно прост. По подобен начин 
и Данте съумял да създаде на своя народ жив поетически 
език и засвидетелствал също и в това отношение смелата 
енергия на творческия си гений.

ß. Но, когато, второ, заедно с настъпващата ре
флексия се разшири кръгът на представите, когато се 
разнообразят начините на свързване, когато нарасне уме
нието да се върви напред в такъв ход на представата и 
сега също и езиковият израз се развие до пълна оби- 
чайност, поезията получава напълно променено място от 
страна на дикцията. А именно тогава един народ вече 
има установен прозаически език на обикновения живот и 
сега поетическият израз, за да буди интерес, трябва да се 
отклонява от въпросния обикновен език и отново да бъде 
издигнат и направен духовит. Във всекидневното съ
ществуване случайността на момента е основата на 
говоренето; но ако трябва да възникне произведение на 
изкуството, вместо моментното чувство трябва да настъ
пи благоразумието и дори ентусиазмът на вдъхновението 
не трябва да си дава пълна свобода, а продуктът на духа 
трябва да се развие из художествения покой и да се 
оформи в настроението на един ясно обозрим размисъл.
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В най-ранните епохи на поезията това съсредоточаване и 
спокойствие се известява вече чрез самото поетизиране 
и говорене, а в по-късни дни, напротив, формирането и 
правенето трябва да се потвърди в отликата, която полу
чава поетическият израз спрямо прозаическия. В това 
отношение поетическите произведения на епохите, 
които вече са получили и прозаическа образованост, 
съществено се различават от онези на първоначално пое
тическите епохи и народи.

Но тук поетическото творчество може да отиде 
толкова далеч, че за него това правене на израза да стане 
главното нещо и вниманието му да остане насочено по- 
малко към вътрешната истина, отколкото към разработ
ката, гладкостта, елегантността и ефекта на езиковата 
страна. Тогава това е мястото, където реторичното и де- 
кламационното, за което вече споменах по-рано, се раз
вива по начин, който разрушава вътрешната жизненост 
на поезията, тъй като формиращото благоразумие се 
изявява като умишленост и едно самосъзнателно урегу
лирано изкуство помрачава истинското въздействие, 
което трябва да бъде и да изглежда неумишлено и не
винно. Цели нации не са съумели да създадат почти 
никакви други произведения, освен такива реторически 
произведения на поезията. Така например латинският 
език у Цицерон още звучи доста наивно и непредна
мерено; но у римските поети, например у Вергилий, 
Хораций, изкуството веднага се чувства като нещо само 
направено, умишлено образувано; ние познаваме едно 
прозаично съдържание, на което само е прибавена 
външна украса, и един поет, който в своята липса на 
първоначален гений сега се стреми да намери в областта 
на езиковото умение и реторическите ефекти заместител 
за онова, което не притежава откъм истинската сила и 
въздействие на размисъла и разработката. Също и фран
цузите имат в така наречената класическа епоха на своя
та литература подобна поезия, за която впоследствие се 
оказват особено подходящи особено дидактическите 
поеми и сатирите. Тук намират най-широко място мно- 
гото реторични фигури, но въпреки това изложението
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остава все пак изобщо прозаическо и езикът става най- 
многото по-богат с образност и по-украсен; както, да 
речем, дикцията на Хердер или Шилер. Но последните 
писатели прилагаха един такъв начин на изразяване 
главно за целта на прозаическото изложение и умееха да 
го направят позволен и поносим благодарение на те
жестта на мислите и сполучливостта на израза. Също и 
испанците не могат да се смятат за съвсем свободни от 
кокетниченето с едно умишлено изкуство и дикцията. 
Изобщо южните нации, например и испанците, и ита
лианците, а вече преди тях мохамеданските араби и 
перси проявяват голяма широта и разточителство в обра
зите и сравненията. У древните, особено у Омир, изразът 
върви напред винаги гладко и спокойно; у тези народи, 
напротив, има един клокочещ светоглед, чието вътрешно 
богатство, въпреки останалото спокойствие на душата, 
сега се стреми да се разпростре нашироко и в тази теоре
тична работа бива подчинено на един строго обособя
ващ, ту хитроумно класифициращ, ту остроумно, духо
вито и игриво свързващ разсъдък.

γ. Истински поетическият израз се въздържа както 
от въпросната чисто декламационна реторика, така и от 
тази пищност и остроумна игра на дикцията -  макар че в 
нея може да се прояви изящно свободната наслада от 
правенето -  дотолкова, доколкото чрез нея се нарушава 
вътрешната истинност на естественото и се забравя пра
вото на съдържанието при формирането на говоренето и 
изказването. Защото дикцията не трябва да иска да по
лучава самостоятелност сама за себе си и да прави себе 
си онази част на поезията, до която се свежда всъщност 
и изключително цялата работа. Изобщо също и в езиково 
отношение благоразумно формираното не трябва да 
загубва впечатлението на непреднамереност, а винаги 
трябва още да дава привидно стта, че сякаш като от само 
себе си е израснало от вътрешния зародиш на предмета.



Трета  г л а в а .  П о е з и я та 501

3. Стихосложението

И, най-сетне, третата страна на поетическия 
начин на изразяване става необходима благодарение на 
това, че поетическата представа не само се облича в 
думи, но и стига до действително говорене и с това 
преминава също така в сетивния елемент на звученето на 
тоновете на езика и думите. Това ни отвежда до областта 
на стихосложението. Наистина версифицираната проза 
още не дава поезия, а само стихове, както чисто поети
ческият израз при иначе прозаическо третиране има за 
резултат само една поетическа проза; но все пак метри- 
ката или римата е безусловно необходима за поезията 
като пръв и единствен сетивен полъх, нещо повече, по- 
необходима дори отколкото една богата с образност така 
наречена красива дикция.

А именно, както изисква и поезията, художест
веното изграждане на този сетивен елемент веднага ни 
известява друга сфера, друга почва, на която можем да 
застанем едва когато сме напуснали практическата и 
теоретичната проза на обикновения живот и на обикно
веното съзнание, и принуждава поета да се движи вън от 
пределите на обикновеното говорене и да развива своите 
изложения само в съответствие със законите и изисква
нията на изкуството. Затова само една съвсем повърх
ностна теория искаше да отхвърли стихосложението, 
изхождайки от основанието, че нарушавало естестве- 
ността. Наистина в борбата си против фалшивия патос 
на френския александрин Лесинг се опита да въведе 
предимно в трагедията прозаическия начин на говорене 
като по-подходящ, а Шилер и Гьоте го последваха в този 
принцип в първите си недоизбистрени произведения, 
проникнати от естествения порив към едно по-тясно 
свързано със сюжета поетическо творчество. Но сам Ле
синг в своя Натан в последна сметка все пак се обърна 
отново към ямба, Шилер също така напусна вече с Цон 
Карлос пътя, по който бе вървял досега, а и Гьоте се 
задоволи с по-ранното прозаическо третиране на своята 
Ифигения и на своя Тасо толкова малко, че в самата
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родина на изкуството ги претопи изцяло както по израз, 
така и от прозодическата страна, като има даде онази по- 
чиста форма, благодарение на която тези произведения 
ни карат да им се възхищаваме винаги, когато ги четем.

Наистина може да ни се стори, че изкуствеността на 
стихотворния размер или на преплитанията на римите е 
груба връзка на вътрешните представи с елемента на 
сетивното, по-груба, отколкото цветовете в живописта. 
Защото външните неща и човешкият образ са оцветени 
по своята природа и безцветното е насилствена абстрак
ция; напротив, представата има само много далечна или 
няма изобщо никаква вътрешна връзка с тоновете на 
езика, които се употребяват като чисто произволни знаци 
за съобщение, така че упоритите изисквания на прозоди- 
ческите закони лесно могат да се проявят като окови за 
фантазията, поради които за поета става вече не
възможно да изкаже своите представи съвсем така, както 
витаят в него. Ето защо, макар че ритмичният поток и 
мелодичният звук на римата упражняват неоспорим чар, 
все пак би означавало да искаме твърде много, ако се 
съгласим да намираме често пъти пожертвани най-до
брите поетични чувства и представи заради тази сетивна 
привлекателност. Но и това възражение е несъстоятелно. 
А именно, от една страна, оказва се неистинно вече това, 
че стихосложението е само спънка за свободното излия
ние. Истинският художествен талант се движи изобщо в 
своя сетивен материал като в своя най-свойствена, родна 
стихия, която, вместо да бъде препятстваща и подтиска
ща него, напротив, го издига и носи. Така ние виждаме 
как и в действителност всички велики поети крачат сво
бодно и самоуверено в мярката на времето, ритъма и 
римата, които сами са си създали, и само при преводи 
следването на същите стихотворни размери, асонанси и
т.н. често става принуда и изкуствено мъчение. А в сво
бодната поезия освен това принудата да обръща израза 
на представите насам и натам, да го стяга, да го раз
ширява, дава на поета също така нови мисли, хрумвания 
и замисли, които не биха му дошли в главата без един 
такъв тласък. Но и независимо от това относително пре
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димство, щом веднъж сетивното налично битие, в пое
зията звученето на думите, още по начало принадлежи 
на изкуството, то не трябва да остане така безформено и 
неопределено, както е налице в непосредствената слу
чайност на говоренето, а трябва да се прояви живо раз
вито, и макар че в поезията само звучи в унисон като 
външно средство, все пак да бъде третирано като цел 
само за себе си и да стане по този начин хармонично 
ограничена в себе си форма. Това внимание, което се 
отделя за сетивното, както във всяко изкуство, прибавя 
към сериозността на съдържанието още една друга 
страна, която същевременно отстранява тази сериозност, 
освобождава поета и слушателя от нея и тъкмо с това го 
издига в една сфера, която стои над сериозността в 
развеселяваща грациозност. И така, в живописта и 
скулптурата формата е дадена на художника като сетивно 
и пространствено ограничаване, при рисуването и 
оцветяването на човешките членове, на скалите, дърве
тата, облаците, цветята; а и в архитектурата нуждите и 
целите, за които се строи -  зидовете, стените, покривите 
и Т.Н., -  предписват една повече или по-малко опреде
лена норма. Музиката има подобни твърди определения 
в лицето на необходимите ù сами по себе си основни 
закони на хармонията. Но в поетическото изкуство 
сетивното звучене на думите в тяхното взаимосъчетание 
е отначало несвързано и поетът получава задачата да 
подреди за себе си тази неподчиненост на правила, като 
я доведе до сетивно разграничаване, и по този начин да 
си набележи сякаш един вид по-твърд контур и звучаща 
рамка за своите концепции и тяхната структура и сетив
на красота.

И така, както в музикалната декламация ритъмът и 
мелодията трябва да възприемат в себе си характера на 
съдържанието и да му бъдат адекватни, така и стихо- 
сложението е музика, която, макар и по-отдалеч, все пак 
вече позволява отново да прозвучи в нея споменатата 
тъмна, но същевременно определена посока на хода и 
характера на представите. Метриката трябва да посочи 
от тази страна общия тон и духовното дихание на едно
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цяло поетическо произведение; и не е безразлично дали 
ще се вземат за външна форма например ямби, трохеи, 
станси, Алкееви или други строфи.

Що се отнася до по-точното подразделение, има 
предимно две системи, чиято разлика една от друга тряб
ва да осветлим.

Първата система е ритмичното стихосложение, 
което почива върху определената дължина и краткост на 
сричките в думата, както и върху тяхното многообразно 
фигурирано взаимосъчетание и върху техните извърш
ващи се във времето движения напред.

Това, което съставлява втората страна, е, напротив, 
изтъкването на звука като такъв, както с оглед на отделни 
букви, съгласни или гласни, така и с оглед на цели 
срички и думи, чиято фигурация се подрежда отчасти 
според закона за равномерното повторение на същия или 
на подобен звук, отчасти според правилото на симетрич
ното редуване. Тук спадат алитерацията, асонансът и 
римата.

Двете системи стоят в тясна връзка с прозодията на 
езика, все едно дали тя намира още по начало своето 
основание повече в естествената дължина и краткост на 
сричките, или почива върху разсъдъчния акцент, пораж
дан от значителността на сричките.

И, най-сетне, третоу ритмичното движение напред 
и формираното само за себе си звучене могат и да се 
свържат; обаче, тъй като концентрирано изтъкнатото 
тоново ехо на римата се натрапва силно на ухото и по 
този начин се налага преобладаващо над чисто времен
ния момент на продължителността и на движението на
пред, в такова свързване ритмичната страна трябва да 
отстъпи назад и по-малко да занимава вниманието сама 
за себе си.

а. Ритмичното стихосложение

По отношение на неримувано ритмичната система 
са най-важни следните точки:
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първо, постоянната мярка на времето на сричките в 
простата разлика между дългите или късите срички, 
както и тяхното многообразно взаимосъчетание във вид 
на определени отношения и стихотворни размери;

второ, ритмичното оживотворяване чрез акцента, 
цезурата и контраудара на акцента на стиха и на думата;

трето, страната на бпагозвунието, която може да се 
появи в рамките на това движение чрез звученето на ду
мите, без да се съсредоточи в рими.

а. И така, проста изходна точка на ритмичното, 
което прави главно нещо не изолирано извличаното 
звучене като такова, а продължителността на движе
нието във времето, е

оса. естествената дължина и краткост на сричките, 
елементи за простите разлики между които дават самите 
звуци на езика, буквите, които трябва да се изкажат, 
съгласни и гласни.

Естествено дълги са преди всичко дифтонгите ai, oi, 
ае и Т.Н., тъй като са в самите себе си -  такова е мнението 
и на новите учители-педанти -  конкретно, раздвоено зву
чене, което се слива в едно, както между цветовете 
зеленото. Същото важи и за бавно заглъхващите гласни. 
Към тях се присъединява като трети принцип положе
нието, което е своеобразно вече за санскритския, както и 
за гръцкия и латинския език. А именно, ако между две 
гласни стоят две или повече съгласни, последните 
очевидно съставляват по-труден преход за говоренето; за 
да преодолее съгласните и дойде до членоразделно 
произношение, органът на речта се нуждае от по-дълго 
време и създава забавяне, което въпреки късата гласна 
кара сричката да стане ако не разпростряна, все пак 
ритмично дълга. Ако например кажа: „mentem пес 
secus“49, движението напред от едната гласна към дру
гата в mentem и пес не е така просто и лесно, както в 
secus. Новите езици не запазват последната разлика, а 
когато пресмятат според дължини и краткости, утвърж
дават други критерии. И все пак поради това сричките, 
които въпреки изложението се употребяват като къси, ни
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се струват често пъти най-малкото доста твърди, тъй 
като пречат на по-бързото движение, което се изисква.

Напротив, за разлика от споменатите дължини чрез 
дифтонги, дълги гласни и положения, се оказват къси по 
природа сричките, които са образувани чрез къси гласни, 
без да застанат между първите и най-близките следващи 
две или повече съгласни.

ßß. И тъй като думите са вече в самите себе си мно
гообразие от дълги и къси срички отчасти, доколкото са 
многосрични, а отчасти, доколкото, макар и едносрични, 
все пак се поставят във връзка с други думи, в резултат 
от това възниква преди всичко едно неопределено от 
никаква твърда мярка, случайно редуване на различни по 
вид срички и думи. И така, поезията има за дълг да 
подчини тази случайност на правила точно така, както 
музиката имаше за задача да определи точно безредната 
продължителност на отделните тонове чрез единството 
на мярката на времето. Ето защо поезията формулира за 
себе си особени съчетания от дълги и къси срички като 
закон, според който трябва да се направлява последова
телността на сричките с оглед продължителността във 
времето. Това, което преди всичко получаваме благода
рение на това, са различните отношения на времето. 
Най-простото тук е отношението на еднаквото едно към 
друго, както например дактилът и анапестът, в които 
след това кратките срички трябва отново да се съберат 
според определени закони в дълги (спондей). След това, 
второ, една дълга сричка може да застане редом с къса, 
така че вече се появява по-дълбока разлика в продължи
телността, както в ямба и трохея, макар и в най-проста 
форма. Съчетанието става вече по-заплетено, когато 
между две дълги срички се вмъкне една къса или когато 
дълги се предхождат от една къса, както при кретика и 
бакхия.

γγ. Но такива отделни отношения на време биха 
отново отворили широко вратите за неподчинената на 
правила случайност, ако в своето пъстро различие би 
трябвало да следват произволно едно след друго. Защо- 
то, от една страна, в резултат от това би била разрушена
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в действителност цялата цел на закономерността в тези 
отношения, а именно подчинената на правила после
дователност на дълги и къси срички; а, от друга страна, 
изцяло би липсвала и една определеност за началото, 
края и средата, така че произволът, който поради това 
отново излиза наяве, изцяло би противоречал на това, 
което вече установихме по-горе, при разглеждането на 
музикалната мярка на времето и на такта, относно от
ношението на „аза“, който слуша, към времетраенето на 
тоновете. „Азът“ изисква съсредоточаване в себе си, връ
щане от постоянното непрекъснато протичане във вре
мето и чува последното само чрез определени единици 
време и тяхното толкова строго отбелязано започване, 
колкото закономерно следване и завършване. Това е 
основанието, поради което и поезията, трето, подрежда 
отделните отношения на време едно до друго и прави от 
тях стихове, които получават своето правило с оглед на 
вида и броя на стъпките, както и с оглед на започването, 
движението напред и завършването. Например ямбич- 
ният триметър се състои от шест ямбични стъпки, всеки 
две от които отново образуват една ямбична диподия; 
хекзаметърът се състои от шест дактили, които на опре
делени места трябва отново да се слеят в спондеи, и т.н. 
Но, тъй като на такива стихове е позволено да се по
втарят все отново и отново по същия или по подобен 
начин, по отношение на тази последователност отново се 
появява отчасти неопределеност с оглед на твърдия по
следен завършек, отчасти монотонност и по този начин 
осезаема липса на вътрешно многообразна структура. За 
да отстрани това недобро положение на нещата, пое
зията стигнала най-сетне до измислянето на строфи и на 
тяхната различна по вид организация, особено за лири
ческия израз. Тук спадат например вече елегичният 
стихотворен размер на гърците, по-нататък Алкеевата 
строфа и строфата на Сафо, както и художественото бо
гатство, което са развили Пиндар и прочутите дра- 
матически поети в лиричните излияния и в други 
разсъждения на хоровете.
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Но, колкото и много музиката и поезията да удовлет
воряват подобни една на друга нужди с оглед на мярката 
на времето, все пак не трябва да оставим неспомейата 
разликата между двете. Тук тактът създава най-важно
то отклонение. Затова много се е спорило насам и натам, 
дали едно всъщност тактово повторение на еднакви от
рязъци от време трябва да се приеме за стихотворните 
размери на древните или не. Може изобщо да се изкаже 
твърдението, че поезията, която прави думата чисто 
средство за изказване, по отношение на времето на това 
изказване не трябва да се подчинява по така абстрактен 
начин на една абсолютно твърда мярка за движението 
напред, както е при музикалния такт. В музиката тонът е 
прозвучаващото, неудържимото, което безусловно се 
нуждае от твърдост, както я внася тактът; но речта не се 
нуждае от тази твърдост, тъй като тя, от една страна, има 
своята опора в самата представа, а, от друга страна, 
изобщо не се влага напълно във външната страна на зву
ченето и прозвучаването, а запазва за свой съществен 
художествен елемент тъкмо вътрешната представа. За
това в действителност поезията намира непосредствено 
в представите и чувствата, които изказва ясно в думи, 
по-субстанциалното определение за мярката на спиране
то, продължаването нататък, продължителното оставане, 
бавенето и т.н., както и самата музика започва да се ос
вобождава вече в речитатива от неподвижната еднаквост 
на такта. Затова, ако стихотворният размер поиска из
цяло да се подчини на законодателството на такта, разли
ката между музика и поезия би се заличила изцяло поне 
в тази сфера и елементът на времето би се наложил по- 
преобладаващо, отколкото поезията според цялата си 
природа трябва да позволява това. Това може да се из
тъкне като основание за изискването, че в поезията 
наистина трябва да господства мярката на времето, но 
не и тактът, а, напротив, за смисъла и значението на 
думите трябва да остане относително по-преоблада- 
ващата власт над тази страна. Ако в това отношение 
разгледаме по-отблизо особените стихотворни размери 
на древните, ще ни се стори, че хекзаметърът наистина
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подхожда най-много за едно тактово строго придвижване 
напред, както го изискваше например особено старият 
Фос, обаче в хекзаметъра едно такова предположение се 
оказва несъстоятелно вече поради каталексиса на 
последната стъпка. И ако Фос иска да знае дори Алкее- 
вата строфа и строфата на Сафо, прочетени в така 
абстрактно еднообразни отрязъци от време, това е само 
капризен произвол и означава упражняване на насилие 
над стиховете. Цялото изискване може да произтича 
изобщо от навика да виждаме как нашият немски ямб се 
третира във все еднакъв ритъм на стиха и във все 
еднаква мярка на времето. Но вече древният ямбичен 
триметър получава своята красота предимно благода
рение на това, че не се състои от шест еднакви по време 
ямбични стъпки, а, обратно, тъкмо на всяко първо място 
на диподията позволява спондеи или като разрешение 
също така дактили и анапести и по този начин премахва 
равномерното повторение на една и съща мярка на 
време, а с това и тактоподобното. А и без друго далеч по- 
променливи са още лирическите строфи, така че би 
трябвало да се покаже а priori, че тактът е необходим сам 
по себе си, защото това не може да се види а posteriori.

ß. И така, истински оживотворяващото за ритмич
ната мярка на времето се създава едва от акцента и 
цезурата, които вървят успоредно с онова, с което се 
запознахме в музиката като ритъм на такта.

αα. А именно също и в поезията всяко определено 
отношение на време има преди всичко свой особен 
акцент, т.е. изтъкват се закономерно определени места, 
които после привличат другите и едва така се закръглят 
до едно цяло. И така, чрез това веднага се открива 
голямо поле на действие за многообразния характер на 
стойността на сричките. Защото, от една страна, вече 
дългите срички изобщо ще изглеждат подчертани в 
сравнение с късите, така че сега, когато ударението пада 
върху тях, ще се показват двойно по-важни в сравнение 
с късите и ще изтъкват самите себе си в противо
положност на неакцентираните дължини. Но, от друга 
страна, може да се срещне и това, да получат ударение
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къси срички, така че сега отново да излезе наяве подобно 
отношение по обратен начин.

Но преди всичко, както вече споменах по-рано, на
чалото и краят на отделните стъпки не трябва да съвпа
дат абстрактно с началото и края на отделните думи; 
защото, първо, преминаването на затворената в себе си 
дума отвъд края на стъпката в стиха има за резултат 
свързването на ритмите, които иначе се разпадат вън 
един от друг; и дори ако, второ, акцентът на стиха падне 
върху краесловието на дума, която така преминава в 
следващата стихотворна стъпка, по този начин възниква 
освен това забележим прорез във времето, тъй като вече 
окончанието на думата изобщо ни принуждава да спрем 
в нещо, така че това спиране, благодарение на акцента, 
който се свързва с него, умишлено се прави осезаемо 
като прорез във времето, което иначе протича непре
къснато. Такива цезури са необходими за всеки стих. За
щото, макар че определеният акцент отрежда вече на 
отделните стъпки по-точно различаване в себе си и 
благодарение на това известно многообразие, все пак то
зи вид оживотворяване, особено при стихове, в които се 
повтарят равномерно едни и същи стъпки, както напри
мер в нашия ямб, от една страна, би останало пак съвсем 
абстрактно и монотонно, а, от друга страна, би оставило 
отделните стъпки да се разпаднат несвързано вън една от 
друга. Цезурата премахва тази бедна монотонност и вна
ся връзка и по-висш живот в протичането, което е пак 
отегчително поради своята правилност, в която няма раз
лика -  протичането, което благодарение на различието 
на местата, в които може да настъпи цезурата, става съ
що така многообразно, както благодарение на подчине
ната на правила определеност на последната не може да 
изпадне обратно в беззаконен произвол.

След това, към акцента на стиха и към цезурата се 
прибавя най-сетне още и един трети акцент, който ду
мите имат сами по себе си още преди това, вън от своята 
метрична употреба, и по този начин оставят да възникне 
едно пак увеличено многообразие на начина и степента 
на удареността и неудареността на отделните срички.
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Защото този акцент на думата наистина може, от една 
страна, да изглежда свързан с акцента на стиха и на цен
зурата и в такова свързване да засилва тези два акцента, 
но, от друга страна, той може също така да стои незави
симо от тях върху срички, които не са облагоприятствани 
от друго акцентиране и сега, доколкото поради своеоб
разната си стойност като сричка на дума изискват все 
пак известно акцентиране, създават сякаш контраудар 
срещу ритъма на стиха, който дава на цялото нов свое
образен живот.

За днешния ни слух е много трудно да изслуша кра
сотата на ритъма от всички страни, за които споменах, 
тъй като в нашите езици елементите, които трябва да се 
съчетаят в този вид метрични предимства, отчасти, вече 
не са налице в онази острота и твърдост, която са имали 
у древните, а поставят на тяхно място други средства за 
удовлетворението на други художествени нужди.

ßß. Но, освен това, второ, над цялата значимост на 
сричките и думите в рамките на метричното им място 
витае стойността на онова, което означават те от страна 
на поетическата представа. Затова чрез този иманентен 
за тях смисъл те също така се акцентират относително 
или трябва да отстъпят назад като малозначителни, бла
годарение на което едва сега се вдъхва на стиха послед
ната духовна връхна точка на жизнеността. Но поезията 
не бива да отива толкова далеч в тази насока, че в това 
отношение да се противопостави пряко на ритмичните 
правила на стихотворния размер.

γγ. И така, на целия характер на един стихотворен 
размер, особено от страна на ритмичното движение, съ
ответства също така един определен вид съдържание, 
преди всичко в особения начин на движение на нашите 
чувства. Така например хекзаметърът в неговото спокой
но вълнуващо се бликане е подходящ за по-равномерния 
поток на епичния разказ; напротив, свързан с пентаме- 
търа и неговите симетрично твърди цезури, той става 
вече по-строфоподобен и все пак в простата си правил
ност се оказва подходящ за елегичното. Ямбът, от своя 
страна, бързо крачи напред и е целесъобразен особено за
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драматичния диалог; анапестът обозначава едно такто- 
подобно смело, ликуващо устремяване напред, а по
добни характерни черти могат лесно да се открият и при 
останалите стихотворни размери.

γ. Но, трето, също и тази първа област на ритмич
ното стихосложение не остава при простата фигурация и 
при простото оживотворяване на времетраенето, а отно
во се придвижва напред също и до действителното зву
чене на сричките и думите. Обаче по отношение на този 
звук древните езици, в които ритъмът се затвърдява по 
посочения начин като главна страна, проявяват същест
вена разлика в сравнение с останалите, новите езици, 
които клонят предимно към римата.

αα. Например в гръцкия и латинския език благо
дарение на флексионните форми на склонението и спре- 
жението основната сричка се развива до едно богатство 
от различно звучащи срички, които наистина имат 
значение и сами за себе си, но само като видоизменение 
на основната, така че последната наистина се налага като 
субстанциалното основно значение на въпросните мно
гократно разширени звуци, но не се явява като преоб
ладаваща или единствена господарка по отношение на 
тяхното звучене. Защото, ако например чуем „amave
runt“50, към основната се присъединяват три срички и 
вече чрез броя и дължината на тези срички, дори ако 
между тях няма естествени дължини, акцентът веднага 
се отделя материално от основната, чрез което се раз
единяват главното значение и подчертаващият акцент. 
Ето защо, доколкото ударението пада не върху главната 
сричка, а върху някоя друга, която изразява само едно 
вторично определение, вече на това основание тук ухото 
може да се вслуша в звученето на различните срички и 
да следва тяхното движение, тъй като си запазва пълната 
свобода да слуша естествената прозодия и сега се чув
ства призовано да формира ритмично тези естествени 
дължини и краткости.

ββ. Напротив, съвсем друго е например в съвре
менния немски език. Онова, което се изразява в гръцкия 
и латинския език чрез префикси и суфикси и други
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видоизменения по начина, за който току-що споменах, в 
новите езици, особено в глаголите, се отделя от осно
вната сричка, така че флексионните срички, които досега 
са се разгръщали във вид на една и съща дума с 
многообразни значения, се разпръскват и разединяват 
във вид на самостоятелни думи. Тук спадат например 
постоянната употреба на многото спомагателни глаголи, 
самостоятелното обозначаване на оптатива чрез не- 
спомагателни глаголи и т.н., отделянето на местоимената 
и т.н. А благодарение на това, от една страна, думата, 
която в посочения по-рано случай се разпростря до 
многообразното звучене на една многосричност, под 
която загина въпросният акцент на корена, на главния 
смисъл, остава концентрирана в себе си като просто ця
ло, без да се явява като поредица от тонове, които сякаш 
като чисти видоизменения вече не ни занимават със своя 
смисъл сам за себе си толкова много, че ухото да не може 
да се вслуша в свободното им звучене и неговото 
движение, протичащо във времето. От друга страна, по- 
нататък благодарение на тази съсредоточеност главното 
значение получава такава тежест, че привлича изцяло 
единствено върху себе си емфазата на акцента, и тъй 
като акцентирането е свързано с главния смисъл, това 
съвпадане на двете повече не оставя да се появи естест
вената дължина и краткост на останалите срички, а я 
заглушава. Несъмнено корените на повечето думи са 
съвсем общо къси, сбити, едносрични или двусрични. И 
ако тези корени поемат акцента почти изключително 
върху себе си, както е в пълния смисъл на думата на
пример в днешния ни роден език, това е напълно 
преобладаващо акцентиране на смисъла, на значението, 
а не определение, в което материалът, звученето би било 
свободно и би могло да се даде едно независимо от пред- 
ставното съдържание на думите отношение на дължина, 
краткост и акцентиране на сричките. Затова тук вече не 
може да възникне ритмична, откъсната от основната 
сричка и нейното значение фигурация на движението във 
времето и акцентирането и, за разлика от споменатото 
по-горе вслушване в богатия звук и в продължител
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ността на такива дължини и кратности в тяхното пъстро 
взаимосъчетание, остава само едно общо слушане, което 
е изцяло в плен на наситената със смисъл акцентирана 
главна сричка. Защото, както видяхме, освен това 
получава самостоятелност и видоизмененото разкло
нение на сричките на корена във вид на особени думи, 
които благодарение на това се правят важни сами за себе 
си и, като получават свое собствено значение, сега ни 
карат да чуем също така същото онова съвпадане на 
смисъл и акцент, което току-що разгледахме при основ
ната дума, около която се създават те. Това ни при
нуждава да останем сякаш приковани при смисъла на 
всяка дума и вместо да се занимаваме с естествената 
дължина и краткост и с нейното извършващо се във вре
мето движение и сетивно акцентиране, само да се вслу
шаме в акцента, който се създава от основното значение.

γγ. И така, в такива езици ритмичното има вече 
малък простор или душата има вече малко свобода да се 
движи в него, тъй като времето и равномерно изли
ващото се чрез неговото движение звучене на сричките е 
надминато от едно по-идейно отношение, от смисъла и 
значението на думите и по този начин е потисната силата 
на ритмично по-самостоятелното оформяне.

В това отношение можем да сравним принципа на 
ритмичното стихосложение с пластиката. Защото тук 
духовното значение още не се изтъква само за себе си и 
не определя дължината и акцента, а, напротив, смисълът 
на думите се слива изцяло със сетивния елемент на ес
тествената продължителност на времето и със звука, за 
да отдаде в по-радостна веселост пълно право на тази 
външна страна и да се грижи само за идеалния ù облик и 
движение.

Но ако искаме да се откажем от този принцип и ако 
все пак трябва, както изкуството по необходимост прави 
това, да остане все още отреден на сетивното един 
противовес спрямо чистото одухотворяване, за да при
нудим ухото да внимава, при разрушаването на онзи 
първи пластичен момент на естествените дължини и 
краткости и на звученето, което не е разделено от рит
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мичността, не е изтъкнато само за себе си, не можем да 
избираме друг материал освен изрично и изолирано 
фиксираното и фигурирано звучене на езиковите звуци 
като такива.

Това ни отвежда до втория главен вид стихосло- 
жение, до римата.

Ъ. Римата

Ако подходим външно, можем да поискаме да обяс
ним нуждата от нова трактовка на езика според се
тивната му страна, като изхождаме от разрухата, в която 
изпаднали древните езици по вина на чуждите народи; 
но това движение напред произтича от природата на 
самия предмет. Първото нещо, благодарение на което 
поезията в своята външна страна съответства на вътреш
ното, е независимата от значението на сричките дължина 
и краткост, за чиито съчетания, прорези и т.н. тя 
изкуствено си изгражда закони, които наистина трябва 
да съответстват изобщо на характера на съдържанието, 
който трябва да се изобрази във всеки конкретен случай, 
обаче в особеното и единичното не оставят нито 
дължините и краткостите, нито акцентирането да се 
определят единствено от духовния смисъл и тази страна 
да се подчини абстрактно на него. Но, колкото по-въ
трешно душевна и по-духовна става представата, 
толкова повече тя се изтръгва от тази природна страна, 
която сега тя вече не може да идеализира по пластичен 
начин и се концентрира в себе си дотолкова много, че 
отчасти изобщо смъква от себе си сякаш телесната стра
на на езика, отчасти изтъква в оставащото налице само 
онова, в което се влага духовното значение, за да бъде 
изказано, докато предоставя на останалото да играе 
второстепенна роля като нещо незначително. Но, както 
романтичното изкуство, което извършва с оглед на целия 
начин на своето схващане и изобразяване подобен 
преход в концентрираното в себе си съсредоточаване на 
духовното, потърсва в звука най-съответстващия ма
териал за тази субективна страна, така и романтичната
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поезия, тъй като кара изобщо да прозвучи по-силно 
душевният тон на чувството, се задълбочава в играенето 
с получилите самостоятелност сами за себе си звуци и 
тонове на буквите, сричките и думите и стига до това 
харесване на самата себе си в нейните звучения, които тя 
се научава да обособява, да отнася едно към друго и да 
преплита едно в друго отчасти с интимността, отчасти с 
архитектонично разсъдъчното остроумие на музиката. 
От тази страна римата не се е развила случайно само в 
романтичната поезия, а е била необходима за нея. 
Нуждата на душата да чуе самата себе си се изтъква по- 
пълно и се удовлетворява в еднаквото звучене на римата, 
което ни прави безразлични към твърдо урегулираното 
измерване на времето и работи само в тази насока, да ни 
отведе обратно към самите нас чрез връщане на 
подобните звуци. Благодарение на това стихосложението 
се доближава до музикалното като такова, т.е. до зву
ченето на вътрешния свят, и се освобождава от сякаш 
веществената страна на езика, а именно от споменатата 
естествена мярка на дължините и краткостите.

По отношение на по-определените точки, които са 
важни за този кръг, ще добавя накратко само някои общи 
забележки относно следното:

първо, относно произхода на римата;
второ, относно по-точните отлики на тази област от 

ритмичното стихос ложе ние;
трето, относно видовете, в които се е разклонила 

тя.
а. Вече видяхме, че римата принадлежи към форма

та на романтичното поетическо изкуство, което изисква 
едно такова по-силно произнасяне на оформеното само 
за себе си звучене, доколкото тук вътрешната субектив
ност иска да чува самата себе си в материалната страна 
на тона. Ето защо там, където се прояви тази нейна нуж
да, това изкуство отчасти намира пред себе си още по 
начало един език, както споменах за него по-горе с оглед 
на необходимостта на римата, отчасти си служи с древ
ния наличен език, например с латинския, който има дру
га структура и изисква ритмично стихосложение, но все
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пак в характера на новия принцип, или преобразува този 
език и го превръща в нов език дотолкова, че ритмичното 
се загубва от него, и сега римата може да съставлява 
главното нещо, какъвто е случаят например в италиан
ския и френския език.

оса. В това отношение намираме, че вече много рано 
християнството насила въвежда римата в латинското 
стихосложение, макар че то почивало върху други прин
ципи. Обаче тези принципи били внедрени в самото 
латинско стихосложение в по-голяма степен вече въз ос
нова на гръцкото и, вместо да се покажат първоначално 
произлезли от латинското, напротив, във вида моди
фициране, което претърпяват, те проявяват тенденция на 
доближаване до романтичния характер. А именно, от 
една страна, в най-ранно време римското стихосложение 
не намирало основата си в естествената дължина и 
краткост, а измервало стойността на сричките според 
акцента, така че прозодичният принцип на гръцката 
поезия бил възприет и последван едва благодарение на 
по-точното ù изучаване и копиране; от друга страна, осо
бено чрез по-твърдите прорези на цезурата както в хекза- 
метъра, така и в стихотворния размер на Алкеевата стро
фа и строфата на Сафо и т.н., римляните втвърдили под
вижната весела сетивност на гръцките стихотворни раз
мери и я довели до една по-остро прононсирана струк
тура и по-строга правилност. Освен това, дори в дните на 
разцвета на римската литература, у най-развитите поети 
вече се срещат доста рими. Така например у Хораций в 
неговата Ars poetica51 стихове 99 и 100 гласят:

Non satis est, pulchra esse poemata: dulcia sunto,
Et quocunque volent, animum auditoris agunto.52

Ако това е станало съвсем не умишлено и от страна на 
поета, може все пак да се смята за странна случайност, 
че римата се е появила тъкмо на това място, където Хо
раций изисква „dulcia poemata“53. По-нататък у Овидий 
подобни рими се избягват още по-малко. И макар че 
това, както казах, е случайно, все пак, изглежда, римите 
не са били неприятни за образования римски слух, така
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че те е трябвало да се промъкнат, макар и във вид на 
отделни случаи и изключения. Но на тази игра със звуци 
ù липсва по-дълбоката значимост на романтичната рима, 
която изтъква в нея не звука като такъв, а вътрешно ду
шевното, значението. Тъкмо това съставлява характер
ната отлика на вече твърде древната индийска рима от 
модерната.

После, след нахлуването на варварските племена и 
народности, заедно с упадъка на акцентировката и с 
появата на субективния момент на чувството, настъпила 
благодарение на християнството, по отношение на древ
ните езици по-ранната ритмична система на стихо- 
сложението преминала в тази на римата. Така в Химна на 
свети Амброзий прозодията вече се насочва изцяло към 
акцента на изказването и оставя римата да си пробие 
път; първото произведение на свети Августин против до- 
натистите е също така римувана песен, а и така наре
чените леонински стихове трябва да се различават много 
добре като изрично римувани хекзаметри и пентаметри 
от отделните рими, за които споменах преди. Тези и 
подобни явления говорят за появата на римата от самата 
ритмична система.

ßß. От друга страна, някои наистина потърсиха 
произхода на новия принцип на стихосложението у 
арабите; обаче, от една страна, формирането на велики
те арабски поети става по-късно от появата на римата в 
християнския Запад, докато кръгът на предмохамедан- 
ското изкуство не влиза в досег със Запада така, че да 
окаже въздействие върху него, а, от друга страна, също и 
в арабската поезия вече по начало се съдържа нещо, кое
то напомня за романтичния принцип, в който рицарите 
на Запад от времето на кръстоносните походи открили 
доста скоро същото настроение, така че редом с външно 
независимото сродство на духовната почва, от която из
раства поезията както в мохамеданския Изток, така и в 
християнския Запад, може да се представи също така 
едно независимо първо появяване на един нов вид сти- 
хосложение.
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γγ. Трети елемент, в който без влияние нито на 
древните езици, нито на арабския може отново да се 
открие възникването на римата и на онова, което се при
съединява към тази област, са германските езици, както 
ги намираме в най-ранното им развитие у скандинав- 
ците. Пример за това дават например песните на старите 
Еди, които, макар и събрани и подредени едва по-късно, 
все пак имат безспорно ранен произход. Както ще видим 
и по-нататък, тук наистина няма истински звук на ри
мите, който се е развил в своята пълнота, но все пак има 
съществено изтъкване на отделни звуци на езика и за
конна привидност в тяхното определено повторение.

β. Второ, по-важна от произхода е характерната от
лика на новата система от старата. По-горе вече засегнах 
главната точка, която е важна тук, и сега остава още само 
да я разработя по-подробно.

Ритмичното стихосложение е стигнало до своята 
най-красива и най-богата степен на развитие в гръцката 
поезия, ето защо от нея можем да си извлечем чрез аб
страхиране най-важните отличителни белези на цялата 
тази сфера. Те са накъсо следните:

Първо, това стихосложение прави свой материал не 
звука на буквите, сричките или думите като такъв, а зву
ка на сричките в неговата продължителност във времето, 
така че следователно вниманието не трябва да се насочва 
изключително нито към отделни срички или букви, нито 
към чисто качественото сходство или еднаквост на тях
ното звучене. Напротив, звученето още остава в нераз
делно единство с твърдата мярка на времето на своята 
определена продължителност, и в придвижването на две
те напред ухото трябва да следва равномерно както стой
ността на всяка отделна сричка, така и закона, според 
който всички те крачат ритмично напред. Второ, мяр
ката на дължината и краткостта, както и на ритмичната 
акцентираност и неакцентираност и на многократното 
оживотворяване чрез по-резки прорези и опорни точки, 
почива върху природния елемент на езика, без да се 
оставя да бъде ръководена от онова акцентиране, чрез 
което духовният словесен смисъл на една сричка или
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дума дава своя акцент. Стихосложението в своето 
съчетание на стъпките, в своя акцент на стиха, в своите 
цезури и т.н. се оказва в това отношение така неза
висимо, както самият език, който и вън от поезията също 
така заимства акцентирането вече от естествените 
дължини и краткости и тяхната последователност, а не от 
значителността на основната сричка. И затова, трето, за 
оживотворяващото изтъкване на определени срички 
стоят пред нас, от една страна, акцентът на стиха и 
ритъмът, а, от друга, останалото акцентиране, които се 
преплитат и двете помежду си и стигат до двойно мно
гообразие, без да се смущават или потискат взаимно, а 
по същия начин отреждат и на поетическата представа 
правото да не отнема чрез вида словоред и движение 
подобаващото акцентиране на думите, които по своето 
духовно значение имат за нея по-голяма важност, от- 
колкото други.

оса. И така, първото нещо, което променя римуване
то на стихосложение в тази система, е неоспоримата зна
чимост на естественото количество. Затова, ако трябва 
изобщо да остане още някаква мярка на времето, тя тряб
ва да потърси в друга област основанието за количест
веното продължително оставане или бързо отминаване, 
което основание тя вече не иска да намери в естествената 
дължина или краткост. Но, както видяхме, тази област 
може да бъде само духовният елемент, смисълът на срич
ките и думите. Значението е това, което определя като 
последна инстанция количествената мярка на сричките, 
ако последната се смята изобщо все още за съществена, 
и по такъв начин пренася критерия от външното налично 
битие и неговия естествен характер във вътрешно ду
шевното.

ßß. Но с това се свързва един по-нататъшен извод, 
който излиза наяве като още по-важен. Защото, както 
вече загатнах по-горе, това съсредоточаване на акцента 
върху основата, която е носителка на значението, подко
пава споменатото независимо разпростиране до много
образни флексионни форми, което ритмичната система 
още не се принуждава да пренебрегва за сметка на осно
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вата, тъй като тя не заимства от духовното значение нито 
мярката на дължината и краткостта, нито изтъкващия 
акцент. Но ако отпадне такова разгръщане и неговото 
природосъобразно подреждане в стихотворни стъпки 
според постоянното количество на сричките, с това по 
необходимост се загубва и цялата система, която почива 
върху мярката на времето и нейното правило. От този 
вид са например френските и италианските стихове, на 
които изцяло липсват метриката и ритъмът в смисъла на 
древните, така че всичко се свежда все още само до 
определен брой срички.

γγ. И така, като единствено възможен заместител за 
тази загуба тук се предлага римата. А именно, ако, от 
една страна, вече не времетраенето е това, което се 
формира и през което се излива звукът на сричките в 
еднаква и естествена значимост, докато, от друга страна, 
духовното значение завладява основите и се поставя в 
компактно единство с тях без по-нататъшно органично 
разпростиране, като последен сетивен материал, който 
може да стои свободен както от мярката на времето, така 
и от това акцентиране на основите, остава единствено 
още само звученето на сричките.

Но, за да може това звучене да привлича вниманието 
само за себе си, то трябва, първо, да бъде много по- 
силно, отколкото редуването на различни звуци, както ги 
намираме в древните стихотворни размери, и да се явява 
с далеч по-преобладаваща мощност, отколкото онази, 
която може да получи звученето на сричките в обикно
вения говор, тъй като сега то трябва не само да замести 
разчленената мярка на врехмето, но и получава задачата 
да изтъкне наяве сетивния елемент, за разлика от въпрос
ното господство на акцентиращото и всеобгръщащото 
значение. Защото, щом веднъж представата е стигнала до 
вътрешната душевност и до задълбочаването на духа в 
себе си, за което сетивната страна на говора става без
различна, звученето трябва да прозвучи по-материално 
навън от тази вътрешна душевност и да бъде по-грубо, за 
да може изобщо да ни направи впечатление. Затова, в 
противоположност на нежните движения на ритмичното
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благозвучие, римата е тромаво звучене, което не се нуж
дае от така фино развит слух, както го изисква с необхо
димост гръцкото стихос ложе ние.

Второ, тук римата наистина не се отделя от духов
ното значение както на основите като такива, така и на 
представите изобщо, но все пак същевременно помага на 
сетивния звук да получи относително самостоятелна 
значимост. Тази цел може да се постигне само когато 
звученето на определени думи се отдели само за себе си 
от прозвучаването на другите думи и получи в тази 
изолираност независимо налично битие, за да може със 
силни материални удари отново да даде правото на се
тивното. Дотолкова римата, в противоположност на все- 
пронизващото ритмично благозвучие, е изолирано 
изтъкнато изключително звучене.

Трето, видяхме, че субективната вътрешна душев
ност е тази, която трябваше да се движи и задоволява в 
своето идейно съсредоточаване в тези звуци. Но ако от
паднат разгледаните досега средства на стихосложе- 
нието и тяхното богато многообразие от сетивна страна, 
за това чуване на себе си остава налице само по-фор- 
малният принцип на повторението на съвсем еднакви 
или подобни звуци, с които след това може отново да се 
свърже от страна на духа изтъкването и привеждането в 
отношение на сродни значения в римувания звук на обо
значаващите ги думи. Метриката на ритмичното стихо- 
сложение се оказа многократно разчленено отношение 
на различни дълги и къси срички, а римата, напротив, е, 
от една страна, наистина по-материална, но, от друга 
страна, по-абстрактна в самата тази материалност; тя е 
чистото напомняне на духа и на слуха за периодичното 
повторение на еднакви или сродни звуци и значения -  
повторение, в което субектът осъзнава самия себе си и в 
това осъзнаване на самия себе си познава и удовлет
ворява себе си като пораждаща и възприемаща дейност.

γ. А що се отнася, най-сетне, до особените видове, в 
които се разпада тази нова система на предимно ро
мантичната поезия, ще засегна съвсем накратко само
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най-важното по отношение на алитерацията, асонанса и 
същинската рима.

оса. Първо, алитерацията е най-повсеместно раз
вита в древната скандинавска поезия, в която тя дава 
главната основа, докато асонансът и римата на крайната 
сричка, макар че и те играят не незначителна роля, се 
срещат само в известни видове стихове. Принципът на 
линейната рима (Stabreim), на буквената рима е най-не- 
пълното римуване, тъй като не изисква да се повтарят 
периодично цели срички, а повелява само да се повтаря 
една и съща буква, и то началната. Затова, като се има 
предвид слабостта на този еднакъв звук, от една страна, 
е необходимо да се употребяват за тази цел само такива 
думи, които вече сами по себе си имат подчертаващ 
акцент върху началната си сричка; от друга страна, тези 
думи не трябва да стоят далеч една от друга, ако еднак
востта на тяхното начало трябва още да се направи съ
ществено забележима за ухото. В останалото алитерира- 
щата буква може да бъде както двойна или проста съ
гласна, така и гласна, но според природата на езика, в 
който преобладава алитерацията, съгласните съставляват 
главното. От тези условия се е установило главното пра
вило за исландската поезия (Die Verslehre der Isländer54 
от Раск, в превод на немски от Монике. Берлин, 1830 г., 
S. 14-17), според което всички линии на римата (Reim
stäbe) изискват акцентирани срички, чиято начална 
буква не бива да се среща и в други съществителни в 
същия стих, които носят акцента върху първата си срич
ка, докато две от трите думи, чиято първа буква образува 
римата, трябва да стоят в първия, а третата, която дава 
направляващата главна линия (Hauptstab), трябва да стои 
в началото на втория стих. Освен това, като се има 
предвид абстрактността на това еднакво звучене на само 
началните букви, за алитерации се употребяват предим
но по-важните по значението си думи, така че и тук не 
липсва напълно отношението между звученето и сми
съла на думите. Трябва обаче да отмина подробностите.

ßß. Второ, асонансът не се отнася до началната бук
ва, а е вече насочен към римата, доколкото той е еднакво
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звучащо повторение на едни и същи букви в средата или 
в края на различни думи. Тези асониращи думи наистина 
няма защо да съставляват безусловно края на стиха, а 
несъмнено могат да се срещат и на други места, но глав
но крайните срички на стиховете застават в асониращо 
отношение една към друга благодарение на еднаквостта 
на отделни букви, за разлика от алитерацията, която по
ставя главната линия в началото на стиха. По своето най- 
богато развитие това асониране сочи към романските на
роди, предимно към испанците, чийто пълнозвучен език 
се оказва подходящ особено за периодичното повторение 
на едни и същи гласни. Наистина асонансът е ограничен 
изобщо върху гласните; обаче той трябва да кара да про
звучават отчасти еднакви гласни, отчасти също така ед
накви съгласни, а отчасти и съгласни, свързани с гласна.

γγ. И, най-сетне, римата довежда до най-зряло 
проявление това, което по този начин алитерацията и 
асонансът имат право да изявят само непълно. Защото, 
както е известно, при нея, с изключение на началните 
букви, изпъква пълното еднакво звучене на цели основни 
срички, които поради тази еднаквост се привеждат в 
изрично отношение на тяхното звучене. Тук броят на 
сричките няма значение, както едносрични, така и дву- 
срични и многосрични думи могат и трябва да се 
римуват, благодарение на което възниква, от една страна, 
мъжката рима, която се ограничава върху едносрични 
думи, а, от друга страна, женската, която стига до дву- 
срични, а също така, трето, така наречената плъзгаща се 
рима, която се простира над три и повече срички. Към 
първата са склонни особено северните езици, към 
втората южните, каквито са италианският и испанският; 
немският и френският стоят по средата; рими, които се 
простират над повече от три срички, се срещат в по- 
го лям брой само в малко езици.

Римата получава мястото си в края на стиховете, в 
който римуващата дума, макар че не винаги е необхо
димо да концентрира в себе си духовния акцент на зна
чението, все пак привлича върху себе си вниманието по 
отношение на звука и или оставя отделните стихове да
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следват един след друг според закона на едно съвсем 
абстрактно еднакво връщане на една и съща рима, или ги 
съединява, разделя и отнася един към друг чрез по-из- 
кусната форма на правилното редуване и многообраз
ните симетрични преплитания на различни рими до най- 
многостранните ту по-близки, ту по-далечни отношения. 
Тогава отделните рими сякаш се намират непосредстве
но в такава релация или се избягват една друга и все пак 
се търсят, така че по този начин ту задоволяват безуслов
но и вслушващото се очакване на ухото, ту го дразнят, 
мамят, напрягат чрез по-дълго непоявяване, но винаги го 
задоволяват отново чрез правилен ред и правилно перио
дично повторение.

Между особените видове поетическо изкуство пре
димно лирическата поезия е тази, която поради своя 
вътрешно душевен характер и субективен начин на изра
зяване обича най-много да си служи с римата и по този 
начин прави самото говорене вече музика на чувството и 
на мелодичната симетрия, не на мярката на времето и на 
ритмичното движение, а на звука, от който вътрешно 
душевното отзвучава по начин, при който то може да чуе 
самото себе си. Затова и този начин на употреба на ри
мата се развива до едно по-просто или по-многообразно 
разчленяване във вид на строфи, които се закръглят 
всяка една сама за себе си до едно завършено цяло; както 
например сонетът и канцоните, мадригалът и триолетът 
са едно такова отчасти богато на чувства, отчасти остро
умно играене с тонове и звуци. Напротив, епическата 
поезия, когато по-малко примесва своя характер с лири
чески елементи, се придържа повече в едно равномерно 
в своите преплитания движение напред, без да се затваря 
в строфи, пример за което могат да ни дадат терцините 
на Данте в неговата Божествена комедия, за разлика от 
лирическите му канцони и сонети. Но нека не се губя по- 
нататък в подробностите.
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с. Обединение на 
ритмично стихосложение и рима

Но ако отделихме по посочения начин ритмичното 
стихосложение от римата и ги противопоставихме, тре
то, пита се дали не е мислимо и дали не е действително 
настъпило също така обединяването на двете. С оглед на 
това стават важни главно някои нови езици. А именно 
при тях не може да се отрече безусловно нито повторно
то възприемане на ритмичната система, нито -  в извест
но отношение -  свързването ù с римата. Ако например 
останем при нашия собствен роден език, в първото от
ношение трябва да напомня само за Клопщок, който 
искаше да знае малко за римата и, напротив, както в епи
ческата, така и в лирическата поезия с голяма сериоз
ност и с неуморно старание подражаваше на древните. 
Фос и други го последваха и търсеха все по-твърди 
закони за тази ритмична трактовка на нашия език. На
против, Гьоте не се чувстваше добре при своите антични 
количества на сричките и питаше не без право:

Stehn uns diese weiten Falten 
Zu Gisichte wie den Alten?55

а. В това отношение само ще се позова отново на 
онова, което вече казах по-горе относно разликата между 
древните и новите езици. Ритмичното стихосложение 
почива върху естествената дължина и краткост на 
сричките и още по начало има в тяхно лице твърдо мери
ло, което духовният акцент не може нито да определи, 
нито да промени и разколебае. Напротив, новите езици 
нямат една такава естествена мярка, тъй като в тях едва 
тоническото ударение на значението може да направи 
една сричка дълга в сравнение с други, на които липсва 
тази значителност. Но този принцип на акцентирането не 
дава подходящ заместител за естествената дължина и 
краткост, тъй като отново оставя разколебани самите 
дължини и краткости. Защото по-подчертаната значи
телност на една дума може все пак също така да принизи 
отново до краткост друга дума, която, взета сама за себе
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си, има тоническо ударение, така че посоченото мерило 
става изобщо относително. Например „ти обичаш“ („du 
liebst“) според различието на акцента, който в зависи
мост от смисъла трябва да се отреди на двете думи или 
на едната и другата, може да бъде спондей, ямб или тро- 
хей. Наистина и в нашия език се опитваха да се върнат 
към естественото количество на сричките и да уста
новят правила за него, но като се има предвид превесът, 
който получи духовното значение и неговият изтъкващ 
акцент, такива определения не могат да се осъществят. 
Но в действителност това се съдържа и в природата на 
самия предмет. Защото, ако естествената мярка трябва да 
съставлява основата, езикът трябва още да не се е одух
отворил по начина, по който това става с необходимост в 
наши дни. Но ако езикът вече се е издигнал в своето 
развитие до такова господство на духовното значение 
над сетивния материал, основата за определянето на 
стойността на сричките трябва да се взема не от самото 
сетивно количество, а от това, по отношение на което 
думите са средство за обозначаване. На чувстващата сво
бода на духа е противно да остави временния момент на 
езика да се затвърди и формира самостоятелно, сам за 
себе си в своята обективна реалност.

ß. Обаче това не трябва да означава, че би трябвало 
изцяло да прогоним от нашия език свободната от рими 
ритмична трактовка на количествата на сричките; но от 
съществено значение е да посочим, че в съответствие с 
природата на днешното развитие на езика е невъзможно 
да постигнем пластичността на метриката по самобит
ния начин на древните. Ето защо трябва да се присъе
дини и развие като заместител един друг елемент, който 
вече сам по себе си е от по-духовно естество, отколкото 
постоянното естествено количество на сричките. Този 
елемент е акцентът на стиха, както и на цезурата, които 
сега, вместо да се движат напред независимо от тоничес- 
кото ударение, се съвпадат с него и получават благодаре
ние на това едно по-значително, макар и по-абстрактно 
изтъкване, тъй като многообразието на онова трайно 
акцентиране, което намерихме в древната ритмика, с та
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зи среща по необходимост се загубва. Но на същото ос
нование, ако искаме да постигнем благоприятна сполука, 
ще можем да подражаваме само на по-рязко натрапва
щите се на ухото ритми на древните, тъй като ни липсва 
здрава количествена основа за по-фините разлики и по- 
многообразните свързвания, и сякаш по-тромавото ак
центиране, което настъпва като определящото за тях, 
няма в себе си средство за заместване.

γ. А що се отнася, най-сетне, до действителното 
свързване на ритмичното и римата, то също трябва да бъ
де позволено, макар и в по-ограничена степен, отколкото 
вмъкването на древните стихотворни размери в новото 
стихосложение.

αα. Защото доминиращото различаване на дължи
ните и краткостите чрез тоническото ударение не винаги 
е достатъчно материален принцип и не винаги занимава 
ухото от сетивна страна в такава степен, че при преобла
даването на духовната страна на поезията да не стане 
необходихмо да се призове като допълнение звученето и 
повторното прозвучаване на сричките и думите.

ββ. Но тогава, с оглед на метричната страна, трябва 
да се противопостави на звука римата и на неговата сила 
същевременно един също така силен противовес. Но, 
доколкото онова, което трябва да се проанализира и 
което трябва да господства, не е количествена естествена 
разлика между сричките и нейното многообразие, по от
ношение на това отношение на времето може да се дойде 
само до еднаквото повторение на една и съща мярка на 
времето, благодарение на което тук тактът започва да 
се утвърждава по далеч по-силен начин, отколкото е до
пустимо това в ритмичната система. От този вид са 
например нашите немски римувани ямби и трохеи, които 
обикновено скандираме при рецитиране по-тактообраз- 
но, отколкото неримуваните ямби на древните, макар че 
спирането при цезури, изтъкването на отделни думи, 
които трябва да се акцентират главно чрез смисъла, и 
продължителното оставане при тях може отново да 
създаде противовес спрямо абстрактната еднаквост, а по 
този начин оживотворяващо многообразие. Както и из
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общо спазването на такта в поезията не може да се 
упражнява така строго, както се изисква това в повечето 
случаи в музиката.

γγ. Но ако вече римата изобщо трябва да се свързва 
само с такива стихотворни размери, които поради своето 
просто редуване на дължини и краткости и поради по
стоянното връщане на еднакви по вид стихотворни 
стъпки, взети сами за себе си, не оформят достатъчно 
силно сетивния елемент в ритмично третираните нови 
езици, приложението на римата при по-богатите коли
чества срички, изградени по подражание на древните, 
както например, за да приведа само един случай, при 
Алкеевата строфа и строфата на Сафо, би изглеждало не 
само излишество, но дори и неразрешено противоречие. 
Защото двете системи почиват върху противоположни 
принципи и опитът да се обединят по приведения начин 
би могъл да ги свърже само в самото това противопо
ставяне, което не би породило нищо освен едно неснето 
и затова несъстоятелно противоречие. В това отношение 
трябва да се съгласим с употребата на римите само там, 
където принципът на древното стихосложение трябва да 
се утвърди още само в по-далечни отгласи и според 
съществени превръщания, произлизащи от системата на 
римуването.

Това са съществените точки, които могат да се 
установят изобщо по отношение на поетическия израз, 
за разлика от прозата.

С .  РОДОВИТЕ РАЗЛИКИ НА ПОЕЗИЯТА

1. Двата главни моменти, според които разгледахме 
досега поетическото изкуство, бяха, от една страна, 
поетическото изобщо с оглед на начина на светосъзер- 
цание, организацията на поетическото художествено 
произведение и субективната дейност на поетическото 
творчество; от друга страна, поетическият израз както с 
оглед на представите, които трябва да се изразят с думи,
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така и с оглед на самия езиков израз и на стихосложе- 
нието.

Онова, което преди всичко трябваше да утвърдим в 
това отношение, се състоеше в това, че поезията трябва 
да избере за свое съдържание духовното, но все пак в 
художествената обработка на последното не може нито 
да остане при изобразимостта на сетивния наглед, както 
останалите изобразителни изкуства, нито да направи 
своя форма чистата вътрешна душевност, която прозву
чава единствено за душата, или пък мисълта и отноше
нията на рефлектиращото мислене, а трябва да стои по 
средата между крайните термини на непосредствено 
сетивната нагледност и на субективността на чувстване- 
то или мисленето. Затова този среден елемент на пред
ставата принадлежи и на едната, и на другата почва. Той 
получава от мисленето страната на духовната всеобщ
ност, която обединява непосредствено сетивното раз
единяване и го довежда до по-проста определеност; от 
изобразителното изкуство остава за представата про
странственото, безразличното „едно до друго“ . Защото 
представата, от своя страна, се различава от мисленето 
всъщност по това, че оставя особените представи да 
съществуват устойчиво без отношение една до друга по 
начина на сетивния наглед, от който взема изходната си 
точка, докато мисленето, напротив, изисква и въвежда 
зависимост на определенията едно от друго, взаимно 
отношение, консеквентност на съжденията, умозаключе- 
нията и т.н. Затова, ако поетическата представа в своите 
художествени продукти прави необходимо вътрешното 
единство на всичко особено, все пак това обединяване, 
поради нездравината на връзките, от която елементът на 
представата не може изобщо да се изтръгне, може да 
остане прикрито и тъкмо чрез това да направи поезията 
способна да пресъздава художествено едно съдържание 
в органично жива оформеност на отделните страни и 
части с привидна самостоятелност на последните. При 
това за поезията става възможно да обработва избраното 
съдържание ту повече от страна на мисълта, ту повече от 
външната страна на явлението и затова да не изключва от
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себе си нито най-възвишените спекулативни мисли на 
философията, нито външното природно съществуване -  
стига само тези мисли да не се излагат по начина на 
разсъждението или на научната дедукция, или това съ
ществуване да не бъде представено пред нас в неговото 
нямащо значение налично битие; тъй като и поезията 
трябва да ни дава един пълен свят, чиято субстанциална 
същност се изяснява художествено най-богато тъкмо в 
своята външна действителност на човешките действия, 
събития и излияния на чувството.

2. Но, както видяхме, тази експликация получава 
своето сетивно съществуване не в дърво, камък и боя, а 
единствено в езика, чието стихосложение, акцентиране и
т.н. стават сякаш жестове на речта, чрез които духовното 
съдържание получава външно налично битие. Но ако 
запитаме къде трябва да търсим, така да се каже, мате
риалното устойчиво съществуване на този начин на из
явяване, отговорът ще бъде, че говорът не стои пред нас 
сам за себе си, като произведение на изобразителното 
изкуство независимо от художествения субект, а един
ствено самият жив човек, говорещият индивид е носител 
на сетивното настояще и на сетивната действителност на 
един поетически продукт. Произведенията на поезията 
трябва да се говорят, пеят, изпълняват, да се представят 
от самите живи субекти, както произведенията на му
зиката. Наистина ние сме свикнали да четем епически и 
лирически поетически произведения и да слушаме да се 
произнасят и да гледаме съпроводени от жестове само 
драматическите; но поезията по своето понятие е всъщ
ност звучаща и ако трябва да се представи напълно пред 
нас като изкуство, това прозвучаване трябва да ù липсва 
толкова по-малко, колкото то е единствената ù страна, 
според която тя влиза в реална връзка с външното съ
ществуване. Защото отпечатаните или написаните букви 
са наистина още и външно налице, обаче те са само без
различни знаци на звуци и думи. И ако по-рано наистина 
вече разгледахме думите също така като чисти средства 
за обозначаване на представите, все пак поезията форми
ра най-малкото временния елемент и звука на тези знаци



532 Т рети дял .  Р о м а н ти ч н и те  и з к у с тв а

и ги издига по този начин до висотата на един материал, 
проникнат от духовната жизненост на онова, за което са 
знаците; докато отпечатването пренася и това одушевя- 
ване в една, взета сама за себе си, съвсем безразлична, 
вече несвързана с духовното съдържание видимост за 
окото и предоставя превръщането на видяното в еле
мента на продължителността във времето и на звученето 
да се извърши от нашия навик, вместо действително да 
ни даде звучащата дума и нейното налично битие във 
времето. Затова, ако се задоволяваме само с четенето, то
ва става отчасти поради лекотата, с която си представяме 
прочетеното като произнесено, отчасти въз основа на 
това, че между всички изкуства единствено поезията е 
окончателно завършена според най-съществените си 
страни вече в елемента на духа и не довежда главното 
нещо до съзнанието нито чрез сетивния наглед, нито 
чрез слушането. Но тъкмо поради тази духовност пое
зията като изкуство не трябва да смъква изцяло от себе 
си страната на действителното си изявяване, ако не иска 
да дойде до непълнота, подобна на тази, в която напри
мер само рисунката трябва да замества картината на 
велики колористи.

3. А като целокупност на изкуството, която вече не е 
насочена от едностранчивостта на своя материал изклю
чително към един особен вид осъществяване, поетичес
кото изкуство прави различни начини на художествено 
творчество изобщо своя определена форма и затова 
трябва да заимства основата за подразделянето, необ
ходима при разчленяването на поетическите видове, 
само от общото понятие за художествено изображение.

А. В това отношение, първо, от една страна, формата 
на външната реалност е тази, в която поезията представя 
развитата целокупност на духовния свят пред вътрешна
та представа и по този начин повтаря в себе си принципа 
на изобразителното изкуство, което прави достъпна за 
нагледа самата предметна същност. От друга страна, 
поезията разгръща тези скулптурни образи на предста
вата като определени от дейността на хората и боговете, 
така че всичко, което се извършва, отчасти произлиза от
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нравствено самостоятелни божествени или човешки си
ли, отчасти изпитва реакция в резултат от външни преч
ки и в своя външен начин на проявяване става събитие, 
в което предметът се придвижва напред свободно сам за 
себе си, а поетът отстъпва назад. Задачата на епическата 
поезия е да закръгля такива събития, доколкото излага 
поетично във формата на нещо извършващо се едно 
целокупно в себе си действие, какго и характерите, от 
които произтича то в субстанциално достойнство или в 
авантюристично преплитане с външни случки, и по този 
начин изтъква самото обективно в неговата обективност. 
-  И така, певецът (Sänger) не изпълнява този опредметен 
за духовното съзерцание и чувство свят по такъв начин, 
че последният да може да се извести като негова соб
ствена представа и жива страст -  напротив, певецът ре- 
цитатор (Absänger), рапсодът го разказва механично, 
наизуст в такова количество на сричките, което е също 
така еднообразно, доближаващо се повече до механич
ното, бликащо спокойно само за себе си и разгръщащо се 
по-нататък. Защото това, което разказва той, трябва да се 
проявява като действителност, която както по съдържа
ние, така и по изложение стои далеч от него като субект 
и е затворена сама за себе си действителност, с която той 
не трябва да е встъпил в напълно субективно единение 
нито с оглед на самия предмет, нито с оглед на из
пълнението.

В . Второ, лириката съставлява другата страна, 
обратна на епическата поезия. Нейно съдържание е 
субективното, вътрешният свят, разглеждащата, чувства
щата душа, която, вместо да преминава към действия, 
по-скоро остава при себе си като вътрешна душевност и 
затова може да вземе за своя единствена форма и за своя 
последна цел също така себеизказването на субекта. 
Следователно тук няма субстанциална целокупност, 
която се развива като външно извършване на събития; 
напротив, отделното съзерцание, чувство и размишление 
на навлизащата в себе си субективност изказва също и 
самото най-субстанциално и най-предметно съдържание 
като нещо свое, като своя страст, настроение или разсъж
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дение и като техен налично присъстващ продукт. И така, 
това изпълване и вътрешно душевно движение не трябва 
да бъде така механично говорене в своето външно из
пълнение, както е достатъчно и следва да се изисква за 
епическото рецитиране. Напротив: певецът трябва да 
изявява представите и размишленията на лирическото 
художествено произведение като нещо, което изпълва 
субективно самия него, което се чувства от самия него. И 
тъй като вътрешната душевност е тази, която трябва да 
одушеви изпълнението, изразът на последната ще се 
насочи предимно към музикалната страна и отчасти ще 
позволи, отчасти ще направи необходима многостранна
та модулация на гласа, на песента, на инструменталния 
съпровод и други такива.

С. И, най-сетне, третият начин на изложение 
свързва предходните два в една нова целокупност, в 
която виждаме пред себе си както едно обективно 
разгръщане, така и неговия произход от вътрешния свят 
на индивидите, така че по такъв начин обективното се 
излага като принадлежащо на субекта, обаче, обратно, 
субективното е доведено до нагледа, от една страна, в 
неговия преход към реална изява, а, от друга страна, в 
участта, до която довежда страстта като до необходим 
резултат от своята собствена дейност. Следователно тук, 
както в епическото, пред нас се разпростира едно дей
ствие в неговата борба и изход, изказват се и воюват по
между си духовни сили, настъпват заплитащо случай
ности и човешката дейност се отнася до дейността на 
един всеопределящ фатум или на едно ръководещо, 
управляващо света провидение; но действието не се из
вършва пред вътрешния ни взор в чисто външната форма 
на своето реално протичане като минало събитие, оживо- 
творено само от разказа, а ние виждаме как то се провява 
в настоящето от особената воля, от нравствеността или 
безнравствеността на индивидуалните характери, които 
стават благодарение на това център в лирическия прин
цип. Но същевременно индивидите не се излагат само 
според вътрешния им свят като такъв, а се проявяват в 
осъществяването на своята страст, която крачи напред
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към определени цели, и така измерват по начина на епи
ческата поезия, която изтъква субстанциалното в него
вата самородност, стойността на споменатите страсти и 
цели въз основа на обективните отношения и разумните 
закони на конкретната действителност, за да приемат 
своята съдба според мерилото на тази стойност и според 
обстоятелствата, при които индивидът остава изпълнен с 
решимост да се наложи. Тази обективност, която про
изтича от субекта, както и това „субективно“, което се 
излага в неговата реализация и обективна значимост, е 
духът в неговата целокупност и като действие дава фор
мата и съдържанието на драматическата поезия. -  И 
тъй като това конкретно цяло е така субективно в самото 
себе си, както се проявява и във външната си реалност, 
по отношение на действителното изложение тук се из
исква за истински поетическото освен живописното 
представяне на обстановката по начин, който я прави 
достъпна за окото, още и влагането на цялата личност 
на изпълнителя, така че самият жив човек е материал на 
изявата. Защото в драмата, от една страна, характерът 
трябва да изкаже като нещо свое това, което носи във 
вътрешния си свят, както в лириката, но, от друга страна, 
той се изявява като цялостен субект в противоположност 
на други, действайки в своето действително налично би
тие, и при това е деен навън, чрез което се присъединява 
непосредствено жестът, който е език на вътрешния свят 
точно така, както говоренето, и изисква художествена 
трактовка. Вече за лирическата поезия е близко до ума да 
разпредели различните чувства на различни певци и да 
се разпростре във вид на сцени. А в драматическото су
бективното чувство същевременно излиза навън и става 
изява чрез действие и затова прави необходима сетив
ната нагледност на играта на жестовете, която съсредото
чава по-отблизо всеобщността на думата до личния 
характер на израза и чрез позата, израженията, жестику
лацията и т.н. я индивидуализира и допълва по-опре- 
делено. И ако жестът се доведе художествено до такава 
степен на изразителност, че да може да мине и без езика, 
възниква пантомимата, която оставя след това ритмич



536 Тр ети  дял .  Р о м а н т и ч н и т е  и з к у с тв а

ното движение на поезията да стане ритмично и живо
писно движение на членовете ù в тази пластична музика 
на положението и движението на тялото оживотворява 
задушевно и превръща в танц неподвижното, студено 
скулптурно произведение, за да обедини по този начин в 
себе си музиката в пластиката.

/. Е П И Ч Е С К А Т А  П О Е З И Я

Епосът, което ще рече слово, предание, казва изоб
що какво е предметът, който се превръща в слово и из
исква самостоятелно в себе си съдържание, за да изрази, 
че то е и как то е. Трябва да се осъзнае предметът като 
предмет в неговите отношения и събития, в широтата на 
обстоятелствата и на тяхното развитие, предметът в ця
лото му налично битие.

С оглед на това, първо, ще обрисуваме общия харак
тер на епичното;

второ, ще посочим особените точки, които имат 
най-голямо значение при същинския епос; и,

трето, ще споменем някои особени начини на 
третиране, които са се осъществили в отделни епически 
произведения в рамките на историческото развитие на 
този род.

7. Общ характер на епическото

а. Епиграми, гноми и дидактични поеми

Най-простият и все още едностранчив и непълен в 
своята абстрактна съсредоточеност епически вид изло
жение се състои в това, да се изтъкне от конкретния свят 
и от богатството на променливите явления обоснованото 
и необходимото в самото себе си и да се изкаже само за 
себе си, концентрирано в епическото слово.

а. Първото, с което можем да започнем разглеждане
то на този вид, е епиграмата, доколкото тя действително
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още остава еииграма, над пие върху колони, прибори, 
паметници, подаръци и т.н. и сякаш сочи като духовна 
ръка към нещо, тъй като обяснява с думите, които са на
писани върху предмета, нещо иначе пластично, местно, 
присъстващо вън от речта. Тук епиграмата казва просто 
какво е този предмет. Човекът още не изказва своята 
конкретна насоченост към себе си, а поглежда наоколо и 
прибавя към предмета, към мястото, които има сетивно 
пред себе си и които привличат интереса му, едно сбито 
пояснение, отнасящо се до същината на самото нещо.

ß. Следващата крачка можем да търсим в това, че се 
заличава раздвоеността на обекта в неговата външна 
реалност и в надписа, доколкото поезията изказва своята 
представа за предмета без сетивното присъствие на 
последния. Тук спадат например гномите на древните: 
нравствени сентенции, които обобщават сбито онова, 
което е по-силно от сетивните неща, по-постоянно, по- 
общо от паметника на едно определено деяние, по-трай- 
но от свети дарове, колони, храмове -  задължения в чо
вешкото съществуване, житейската мъдрост, възгледа за 
онова, което съставлява в сферата на духовното здравите 
основи и придържащите връзки за хората в техните 
действия и знания. При този начин на схващане епичес
кият характер се състои в това, че такива сентенции не се 
изявяват като субективно чувство и чисто индивидуално 
разсъждение, а и с оглед на впечатлението, което правят, 
също така не се обръщат към чувството с цел да го 
затрогнат или проникнат от един интерес на сърцето, а 
извикват в съзнанието на човека като трябване (Sollen), 
като нещо почетно, подобаващо, онова, което е съдържа
телното. Древната гръцка елегия има отчасти този епи
чен тон; както например благодарение на Солон е 
стигнало до нас нещичко от този вид, което преминава 
лесно към паренетичния, призоваващия тон и стил: при
зиви, съвети относно съвместния живот в държавата, за
коните, нравствеността и т.н. Тук могат да се причислят 
и златните сентенции, които носят името на Питагор. Но 
това са все междинни видове, които възникват благо
дарение на това, че наистина се спазва изобщо тонът на
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един определен род, но при непълнотата на предмета 
този тон не може да получи пълно развитие, а е изложен 
на опасността да приеме в себе си и тона на един друг 
род, тук например на лирическия.

γ. А такива изкази, каквито току-що приведох, като 
напуснат своята фрагментарна обособеност и самостоя
телна изолираност, трето, могат да се наредят един до 
друг, за да образуват едно по-голямо цяло и се закръглят 
до една целокупност, която е безусловно епическа, тъй 
като това, което дава обединяващото единство и истин
ския център, не е нито чисто лирично настроение, нито 
драматично действие, а един определен действителен 
житейски кръг, чиято съществена природа трябва да се 
осъзнае както изобщо, така и с оглед на неговите особе
ни насоки, страни, събития, задължения и т.н. В съот
ветствие с характера на цялата тази епична степен, която 
изтъква трайното и общото като такова с една повече 
етична цел на предупреждението, поучаването и призо
ваването към един нравствено самороден в себе си жи
вот, такива произведения получават дидактичен тон; 
обаче благодарение на новостта на мъдрите си поло
жения, благодарение на свежия си възглед за живота и на 
наивността на размишленията си, те още стоят далеч от 
трезвостта на по-късните дидактически поеми и тъй като 
оставят необходимото поле на действие и на описател
ния елемент, доказват напълно, че цялото на поучението, 
както и на описанието, е било почерпено непосредствено 
от самата действителност, която те са преживели и взели 
според нейната субстанция. Като по-точен пример ще 
приведа само Цела и дни от Хезиод, чийто първичен на
чин на поучаване и описване радва от страна на поетич
ното съвсем по-иначе, отколкото по-студената елегант
ност, ученост и систематична последователност в Поеми 
за земеделието от Вергилий.
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Ь. Философски дидактични 
поеми , космогонии и теогонии

Но ако видовете, които охарактеризирахме досега в 
лицето на епиграмите, гномите и дидактичните поеми, 
вземат за свой материал особени области на природата 
или на човешкото съществуване, за да доведат пред 
представата в сбити думи, по-разединено или по-все- 
обхватно онова, което е извънвременно съдържателно и 
истински биващо в този или онзи обект, състояние или 
сфера, и при още тясната преплетеност на поезията и 
действителността да действат и практически чрез органа 
на поетическото изкуство, един втори кръг отчасти про
никва по-дълбоко, отчасти има по-малко за цел да поуча
ва и поправя. Ние можем да дадем това място на космо- 
гониите и теогониите, както и на онези най-древни про
дукти на философията, които още не са били в състояние 
да се освободят изцяло от поетическата форма.

а. Така например изложението на елейската фило
софия в поемите на Ксенофан и Парменид, особено у 
Парменид в увода на неговото философско произведение 
още остава от поетическо естество. Тук съдържанието е 
едното, което в противоположност на ставащото и ста
налото, в противоположност на особените и отделните 
явления е непреходното и вечното. Вече нищо особено 
не трябва да дава удовлетворение на духа, който се стре
ми към истината и я осъзнава мисловно преди всичко в 
нейното най-абстрактно единство и самородност. Полу
чил простор от величието на този предмет и борейки се 
да овладее могъществото на това величие, полетът на 
душата получава същевременно обрат към лиричното, 
макар че цялото обяснение на истините, които навлизат в 
мисленето, носи в себе си чисто предметен и затова 
епичен характер.

ß. Второ, в космогониите ставането на нещата, 
преди всичко на природата, напорът и борбата на дейно
стите, които господстват в нея, е това, което дава съдър
жанието, а поетизиращата фантазия води натам, да се 
изложи един процес сега вече по-конкретно и по-богато
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във формата на дела и събития, тъй като въображението 
си олицетворява по-неопределено или по-твърдо кръ
говете и образуванията на надигащите се природни сили, 
които кръгове и образувания трябва да бъдат различава
ни помежду им, и си ги облича символизиращо във фор
мата на човешки събития и действия. Този вид епическо 
съдържание и изложение принадлежи предимно на из
точните естествени религии и преди всичко индийската 
поезия е била извънредно плодоносна в измислянето и 
обрисуването на такива често пъти диви и пресилени 
начини на представяне за възникването на света и на 
действащите в него сили.

γ. Трето, нещо подобно се среща в теогонии, които 
получават истинското си място особено когато нито, от 
една страна, отделните многобройни богове трябва да 
имат за по-точно съдържание на своята сила и творческа 
дейност изключително природния живот, нито, обратно, 
от друга страна, един бог създава света от мисълта и духа 
и в ревностен монотеизъм не търпи до себе си други бо
гове. В тази красива среда между двете крайности стои 
единствено гръцкият религиозен светоглед и намира не
преходен материал за теогонии в борбата на божествения 
род на Зевс да излезе вън от необуздаността на първите 
природни сили, както и в борбата против тези природни 
предци; ставане и водене на борба, което е в действи
телност правдива история на възникването на вечните 
богове на самата поезия. Известният пример за такъв 
епически начин на представяне притежаваме в теого- 
нията, която е стигнала до нас под името на Хезиод. Тук 
целият ход на нещата вече приема напълно формата на 
човешки събития и остава само символичен толкова по- 
малко, колкото повече призованите за духовно господ
ство богове сега се освобождават също и за да получат 
съответстващ на тяхната същност облик на духовна ин
дивидуалност и затова имат право да действат и да бъдат 
изобразявани като хора.

Но това, което още липсва на този вид епическо, е, 
от една страна, истински поетическата зокръгленост. За- 
щото делата и събитията, които могат да описват такива
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поетически произведения, са несъмнено необходима в 
себе си последователност от случки и събития, а не ин
дивидуално действие, което произтича от един център и 
търси в него своето единство и завършеност. От друга 
страна, по своята природа тук съдържанието не предлага 
нагледа за една пълна в себе си цепокупност, тъй като то 
всъщност няма истински човешката действителност, 
едва която трябва да даде истински конкретния материал 
за господстването на божествените сили. Затова, ако 
епическата поезия трябва да получи съвършената си 
форма, тя трябва да се освободи и от тези недостатъци.

с. Същинската епопея

Това става в онази област, която можем да обозна
чим с името на същинската епопея. В досегашните видо
ве, които обикновено се оставят настрана, разбира се, е 
налице епически тон, обаче тяхното съдържание още не 
е конкретно поетическо. Защото особените нравствени 
сентенции и философеми остават с оглед на своя опре
делен материал при общото; но истински поетическото е 
конкретно духовното в индивидуална форма, а тъй като 
епосът има за предмет това, което е, той получава за 
обект извършването на едно действие, което трябва да 
стигне до нагледа в цялата си широта на обстоятелствата 
и отношенията като богато събитие във връзка с цело
купния в себе си свят на една нация и епоха. Затова ця
лостният светоглед и цялостната обективност на един 
народен дух, представени в тяхната обективираща се 
форма като действително събитие, съставляват съдържа
нието и формата на същински епическото. Към тази 
целокупност принадлежи, от една страна, религиозното 
съзнание за всички дълбочини на човешкия дух, а, от 
друга страна, конкретното налично битие, политически
ят и домашният живот, като се стигне надолу до начини
те, нуждите и средствата за удовлетворяване на външ
ното съществуване; и епосът оживотворява всичко това 
чрез тясната срасналост с индивидите, тъй като за пое
зията общото и субстанциалното е налице само в живото
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присъствие на духа. Тогава един такъв целокупен и все 
пак също така и съвсем индивидуално съсредоточен свят 
трябва да крачи спокойно напред в своето реализиране, 
без да се устремява практически и драматически към 
осъществяването и резултата на целите, така че да мо
жем да оставаме продължително при това, което става, 
да се задълбочаваме в отделните картини на хода и да им 
се наслаждаваме в тяхната изчерпателност. В резултат от 
това целият поток на изложението получава в своята 
реална обективност формата на външно подреждане, 
чието основание и граница обаче трябва да се съдържат 
във вътрешната и съществена страна на определения 
епически сюжет и само не са изрично изтъкнати. Затова, 
ако епическата поема става също така по-обстойна и 
поради относително по-голямата самостоятелност на 
частите по-разхлабена в своята връзка, все пак не бива 
да се смята, че тя трябва да се пее все по-нататък и по- 
нататък, а като всяко друго художествено произведение 
тя трябва да се закръгли поетически като едно органично 
в себе си цяло, което обаче се движи напред в обективно 
спокойствие, за да могат да ни интересуват самото еди
нично и образите на живата действителност.

а. Като една такава първоначална целокупност 
епическото произведение е преданието, книгата, библия
та на един народ и всяка голяма и значителна нация има 
такива абсолютно първи книги, в които се изказва на нея 
онова, което е неин първоначален дух. Дотолкова тези 
паметници не са нещо по-малозначително от истински 
основи за съзнанието на един народ и би било интересно 
да се направи сборник на такива епически библии. Защо- 
то поредицата от епопеи, ако те не са по-късен изкуствен 
продукт, би ни показала галерията на народните духове. 
И все пак нито всички библии имат поетическата форма 
на епопеи, нито всички народи, които са облекли най- 
светото си по отношение на религията и светския живот 
във формата на всеобхватни епически художествени про
изведения, притежават религиозни основни книги. На
пример Старият завет наистина съдържа много разка
зи, основаващи се на предания, и действителна история,
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както и примесени в тях поетически откъси, но цялото не 
е художествено произведение. По същия начин освен 
това нашият Нов завет, както и Коранът, се ограничават 
главно върху религиозната страна, по-късна последица 
от която е останалият свят на народите. Обратно, на гър
ците, които имат в поемите на Омир една поетическа 
библия, им липсват религиозни основни книги, както ги 
намираме у индийците и парсите. Но там, където 
срещаме първоначални епопеи, трябва съществено да 
различаваме поетическите основни книги от по-късните 
класически художествени произведения на една нация, 
които вече не дават целокупен наглед за целия народен 
дух, а отразяват последния по-абстрактно, само според 
определени насоки. Така например драматическата пое
зия на индийците или трагедиите на Софокъл не ни дават 
такава цялостна картина, както Рамаяна и Махабхарата 
или Илиада и Одисея.

ß. Но тъй като в същинския епос наивното съзнание 
на една нация за пръв път се изказва поетически, същин
ската епическа поема всъщност принадлежи към сред
ното време, в което един народ наистина се събужда от 
смътността и духът е вече дотолкова укрепнал в себе си, 
че създава собствения си свят и чувства в него нещо род
но, но, обратно, всичко, което по-късно става непокла
тима религиозна догма или граждански и морален закон, 
още остава съвсем живо убеждение, неотделено от от
делния индивид като такъв, а и волята и чувството още 
не са се отделили помежду си.

оса. Защото с това откъсване на индивидуалната на
соченост към себе си от субстанциалното цяло на 
нацията и нейните състояния, начин на светоусещане, 
дела и съдбини, както и с разделянето на човека във вид 
на чувство и воля, вместо епическата, получава най- 
зряло развитие, от една страна, лирическата, а, от друга 
страна, драматическата поезия. Това става напълно в по- 
късните дни от живота на един народ, в който общите 
определения, които трябва да ръководят човека в 
действията му, вече не принадлежат към целокупната в 
себе си душа и към убеждението, а се проявяват вече
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самостоятелно, като затвърдено само за себе си правно и 
законно състояние, като прозаичен ред на нещата, като 
политическа конституция, като морални и други пред
писания -  така че сега субстанциалните задължения се 
противопоставят на човека като външна, а не иманентна 
на самия него необходимост, която го принуждава да ги 
признае. Тогава, в противоположност на една такава вече 
сама за себе си окончателно завършена действителност, 
от една страна, душата става един също така биващ за 
себе си свят на субективния наглед, рефлексия и чувство, 
който не пристъпва към действие и изказва лирично 
своето продължително оставане в себе си, заниманието с 
индивидуалния вътрешен свят; от друга страна, прак
тическата страст се издига до висотата на главно нещо и 
се стреми да получи самостоятелност чрез действие, 
доколкото отнема на външните обстоятелства, на из
вършването на събитията и на самите събития правото 
на епична самостоятелност. После, обратно, тази за
силваща се в себе си индивидуална твърдост на 
характера и целите по отношение на действията води до 
драматическата поезия. Но епосът още изисква споме
натото непосредствено единство на чувство и действие, 
на вътрешни консеквентно осъществяващи се цели и 
външни случки и събития; единство, което в своята не
разделна първоначалност е налице само в първи периоди 
на националния живот, както и на поезията.

ßß. Но при това не трябва да си представяме рабо
тата, да речем, така, като че ли един народ в своето херо- 
ично време като такова, в родината на своя епос, вече 
притежава изкуството да може да описва поетически са
мия себе си; защото едно нещо е поетичната сама по себе 
си, в своето действително съществуване националност, а 
друго нещо е поезията като представящото си съзнание 
за поетически сюжети и като художествено изобразяване 
на един такъв свят. Нуждата да се движи в него като в 
представа, развитието на изкуството се появява по необ
ходимост по-късно, отколкото самият живот и дух, който 
неумишлено се чувства непреднамерено като у дома си в 
своето непосредствено поетично съществуване. Омир и
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поемите, които носят името му, са с векове по-късни от 
Троянската война, която се смята за действителен факт 
толкова основателно, колкото за мен Омир е историческа 
личност. По подобен начин Осиан, ако поемите, които му 
се приписват, са действително негови, описва едно ге
роично минало, чийто отминал блясък събужда нуждата 
от поетическо съживяване в паметта и пресъздаване.

γγ. Но, въпреки това разделение, трябва все пак съ
щевременно да остане налице тясната връзка между 
поета и неговия сюжет. Поетът трябва още да стои изця
ло в тези отношения, в тези начини на светосъзерцание, 
в тази вяра и да има нужда да прибави само поети
ческото съзнание, изкуството на пресъздаването към 
предмета, който още съставлява неговата субстанциална 
действителност. Напротив, ако липсва сродството между 
действителната вяра, действителния живот и обичайния 
начин на представяне, налаган на поета от собственото 
му настояще, от една страна, и събитията, които той 
описва епически, от друга страна, неговата поема става 
по необходимост раздвоена и разнородна в самата себе 
си. Защото двете страни, съдържанието, епичният свят, 
който трябва да се пресъздаде художествено, и остана
лият, независим от него свят на поетическото съзнание и 
представяне са от духовно естество и имат в себе си един 
определен принцип, който им дава особени характерни 
черти. И ако художественият дух е съществено по-друг 
от онзи, чрез който описваната национална действител
ност и дейност е получила своето съществуване, по този 
начин възниква разделение, което веднага се явява пред 
нас като неподходящо и смущаващо. Защото тогава виж
даме, от една страна, сцени от едно минало състояние на 
света, а, от друга страна, форми, убеждения, начини на 
разглеждане, свойствени на едно различно от него на
стояще, благодарение на което сега образуванията на по- 
ранната вяра стават в тази по-нататък образована ре
флексия студен предмет, суеверие и празна украса на 
щин чисто поетически механизъм, на който липсва всяка 
първоначална душа на собствена жизненост.
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у. Това ни води до мястото, което трябва изобщо да 
заема поетически творящият субект в същински епиче
ската поезия.

оса. Колкото и много да трябва епосът да бъде от 
предметно естество, да бъде обективно изображение на 
един обоснован в самия себе си и реализиран поради 
своята необходимост свят, до който поетът още стои бли
зо със собствения си начин на представяне и се чувства 
тъждествен с него, художественото произведение, което 
изобразява такъв свят, е и остава все пак свободно произ
ведение на индивида. В това отношение можем още 
веднъж да напомним за великата сентенция на Херодот, 
че Омир и Хезоид създали боговете на гърците. Вече 
тази свободна смелост на творчеството, която Херодот 
приписва на споменатите епици, ни дава пример за това, 
че епопеите несъмнено трябва да бъдат древни в един 
народ, но все пак не трябва да описват най-древното съ
стояние. А именно почти всеки народ е имал пред себе 
си в своите най-ранни наченки повече или по-малко 
някоя чужда култура, някое чуждестранно богослужение 
и е позволявал то да му импонира; защото пленничест- 
вото, суеверието, варварщината на духа се състоят тъкмо 
в това, че вместо да чувстваме в най-висшето нещо свое, 
родно, ние знаем, че то е чуждо на нас, че не е произляз
ло от собственото ни национално и индивидуално съ
знание. Така например индийците е трябвало навярно да 
извършат някоя велика революция в религиозните си 
представи и в останалите си състояния преди времето на 
своите велики епопеи; както вече видяхме по-рано, също 
и гърците е трябвало да преобразуват египетското, фри- 
гийското, малоазиатското наследство; римляните наме
рили преди себе си гръцки елементи, варварите от епоха
та на преселението на народите -  римски и християнски 
и т.н. Едва когато поетът отхвърли със свободен дух 
едно такова иго, когато се изпълни с упование в себе си, 
когато даде достойна оценка на собствения си дух и с 
това изчезне смътността на съзнанието, може да настъпи 
епохата на същинския епос; защото, от друга страна, 
времената на култа, който е станал абстрактен, на изра
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ботените догми, на твърдо установените политически и 
морални принципи вече отново са излезли отвъд кон
кретно родното. Напротив, както по отношение на общи
те сили, страсти и цели, които се оказват действащи във 
вътрешния свят на индивидите, така и по отношение на 
всички външни страни, въпреки самостоятелността на 
творчеството, епическият поет остава в своя свят изцяло 
у дома си. Така например Омир е говорил за своя свят 
като за нещо родно, а там, където други чувстват нещо 
родно, чувстваме нещо родно и ние, защото там съзер
цаваме истината, духа, който живее в своя свят и има в 
него себе си и ни става добре и весело на душата, тъй 
като там присъства самият поет с целия си усет и дух. 
Такъв свят може да стои на по-низша степен на развитие 
и формиране, но той остава на степента на поезията и на 
непосредствената красота, така че можем да признаваме, 
да разбираме по съдържание всичко, което се изисква от 
по-висшата нужда, от истински човешкото -  честта, 
убеждението, чувството, съвета, делата на всеки герой, -  
и да се наслаждаваме на тези образи като висши и богати 
с жизненост в изчерпателността на техните описания.

ßß. Но заради обективността на цялото поетът като 
субект трябва да отстъпи назад в сравнение със своя 
предмет и да изчезне в него. Проявява се само про
дуктът, но не и поетът, и все пак това, което намира израз 
в поемата, е нещо негово; той го е развил в своето съзер
цание, вложил е в него душата си, целия си дух. Но в 
произведението не изпъква изрично, че той е сторил 
това. Така например в Илиада виждаме как ту Калхас, ту 
Нестор тълкува събитията, и все пак това са разяснения, 
които дава поетът; нещо повече, той обяснява обективно 
като намеса на боговете дори онова, което се извършва 
във вътрешния свят на героите: както пред разгневения 
Ахил се явява Атина, която го съветва да се вразуми. 
Поетът е, който е направил това; но тъй като епосът 
представя не вътрешния свят на поетически творящия 
субект, а предмета, субективната страна на творчеството 
трябва да се постави на заден план съвсем така, както 
самият поет изцяло потъва в света, който разгръща пред
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очите ни. -  От тази страна големият епически стил се съ
стои в това, че произведението сякаш се пее по-нататък 
само за себе си и се явява самостоятелно, без да има на
чело автор.

γγ. Но все пак епическата поема като действително 
художествено произведение може да води началото си 
само от един индивид. А именно, колкото и много един 
епос да изразява каузата на цялата нация, все пак не 
народът като съвкупност, а само отделни личности тво
рят поетически. Духът на една епоха, на една нация е 
наистина субстанциалната, действената причина, която 
обаче сама излиза наяве и получава действителност като 
художествено произведение едва когато се съсредоточи в 
индивидуалния гений на един поет, който тогава довежда 
до съзнанието и осъществява този общ дух и неговото 
съдържание като свой собствен светоглед и свое собстве
но произведение. Защото поетическото творчество е ду
ховно творчество и духът съществува само като отделно 
действително съзнание и самосъзнание. И ако вече има
ме пред себе си едно произведение в един определен тон, 
това става, разбира се, нещо дадено, така че тогава и 
други са в състояние да вземат подобен или еднакъв с 
него тон, както и до днес слушаме да се пеят стотици и 
стотици поетически произведения в стила на Гьоте. 
Обаче множеството откъси, изпети един след друг в 
един и същ тон, още не правят единно произведение, 
което може да произлиза само от един дух. Това е точка, 
която става важна особено по отношение на поемата на 
Омир, както и по отношение на Песен за нибелунгите, 
доколкото за последната не може да се докаже с 
историческа сигурност един определен автор, а по 
отношение на Илиада и Одисея, както е известно, се 
наложи мнението, че Омир като този единствен поет на 
цялото не е съществувал, а отделни поети създали от
делни откъси, които по-после били подредени един след 
друг, за да образуват споменатите две по-големи про
изведения. При това твърдение се пита преди всичко 
дали въпросните поеми са всяка една сама за себе си 
едно органично епическо цяло или, както днес се
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разпространява такова мнение, са без необходимо начало 
и без необходим край и затова биха могли да се 
продължават до безкрайност. Разбира се, вместо да 
притежават сбитата връзка на драматически художестве
ни произведения, Омировите песни имат по своята при
рода едно по-несвързано единство, така че те, тъй като 
всяка част трябва да бъде и да се проявява като само
стоятелна, са били открити за някои вмъквания и други 
промени; но все пак те съставляват изцяло истинска, въ
трешно органична епическа целокупност, а такова цяло 
може да създаде само един човек. Представата за липсата 
на единство и за простото съчетаване на различни, съчи
нени в подобен тон рапсодии, е противна на изкуството, 
варварска представа. Но ако този възглед трябва да озна
чава само, че поетът като субект изчезва в противопо
ложност на своето произведение, той е най-висока по
хвала; тогава той не означава нищо друго освен това, че 
не можем да познаем никакъв субективен маниер на 
представяне и чувстване. А такъв е случаят в песните 
на Омир. Представя се единствено предметът, обектив
ният начин на светосъзерцание, свойствен на народа. Но 
дори народната песен се нуждае от уста, която да я изпее 
навън от изпълнения с национално чувство вътрешен 
свят, а още повече единното в себе си художествено про
изведение прави необходим единния в себе си дух на 
един индивид.

2. Особени определения на същинския епос

По отношение на общия характер на епическата 
поезия досега приведох накратко преди всичко непъл
ните видове, които, макар и да имат епически тон, все 
пак не са цялостни епопеи, тъй като не представят нито 
едно национално състояние, нито едно конкретно съби
тие в рамките на един такъв целокупен свят. А едва по
следното дава адекватното съдържание за пълния епос, 
чиито основни черти и условия току-що обрисувах.
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И така, след тези предварителни бележки сега 
трябва да видим кои са особените изисквания, които 
могат да се изведат от природата на самото епическо 
художествено произведение. Но тук веднага се сблъсква
ме с тази трудност, че може да се каже изобщо малко 
относно тази по-специална страна, така че би трябвало 
веднага да навлезем в историческото съдържание и да 
разгледаме отделните епически произведения на 
народите, които при голямото различие на епохите и 
нациите дават малко надежда за хармониращи си 
резултати. Обаче тази трудност се преодолява с това, че 
от много епически библии може да се изтъкне една, от 
която получаваме доказателство за това, кое може да се 
установи като истински основен характер на същинския 
епос. Това са песните на Омир. Затова ще почерпя 
предимно от тях чертите, които, както ми се струва, 
съставляват според природата на предмета главните 
определения на епоса. Ние можем да обобщим тези 
определения до следните гледни точки.

Първо, възниква въпросът, какво трябва да бъде об- 
щото състояние на света, върху чиято почва може да се 
представи адекватно епическото събитие.

Второ, от какъв вид е самото това индивидуално 
събитие, чието качество трябва да изследваме.

И най-сетне, трето, трябва да хвърлим поглед вър
ху формата, в която се преплитат тези две страни и се 
закръглят епически, за да образуват единството на едно 
художествено произведение.

а. Епичното общо състояние на света

Още в началото видяхме, че в истински епичното 
събитие не се осъществява едно единично произволно 
деяние и по такъв начин не се разказва едно чисто слу
чайно извършване на събития, а едно разклонено в цело- 
купността на своето време и на своите национални съ
стояния действие, което поради това сега също може да 
дойде до нагледа само в рамките на един широко раз
прострян свят и изисква представянето на тази съвкупна
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действителност. -  А мога да бъда кратък по отношение 
на същински поетичния облик, свойствен на тази обща 
почва, доколкото вече засегнах главните точки в първата 
част, във връзка с общото състояние на света за идеално
то действие (т. 1, с. 253-275). Затова тук ще приведа само 
това, което е важно за епоса.

а. Най-подходящото за цялото състояние на живота, 
което епосът прави заден план, се състои в това, че то 
вече има за индивидите формата на налична действител
ност, но още остава в най-тясна връзка на първоначална 
жизненост с тях. Защото ако героите, които са поставени 
начело, тепърва трябва да основат едно съвкупно състоя
ние, определението на това, което е налице или трябва да 
получи съществуване, спада в субективния характер по
вече, отколкото подобава на епоса, без да може да се 
прояви като обективна реалност.

оса. Отношенията на нравствения живот, спойката на 
семейството, както и на народа като цяла нация във вой
на и мир трябва да са се появили, създали и развили, но, 
обратно, още да не са процъфтели до формата на общи, 
валидни сами за себе си, също и без живата субективна 
особеност на индивидите правилници, задължения и за
кони, които притежават силата да се налагат и против ин
дивидуалната воля. Напротив, смисълът на правото и на 
справедливостта, обичаят, душата, характерът трябва да 
се проявяват като техен единствен източник и тяхна опо
ра, така че още никакъв разсъдък да не може да ги проти
вопостави на сърцето, на индивидуалното убеждение и 
на индивидуалната страст и да ги затвърди във формата 
на прозаична действителност. Трябва да отхвърлим като 
почва за епично действие едно вече развито до организи
рана конституция състояние на държавата с изработени 
закони, с подсъдност за всички, с добре устроена адми
нистрация, министерства, държавни канцеларии, поли
ция и т.н. Наистина отношенията на обективна нравстве
ност трябва вече да са желани и да се осъществяват, но 
те трябва да могат да получават своето налично битие в 
общовалидна и правомерна сама за себе си форма само 
от самите действащи индивиди и техния характер, а не



552 Трети д я л . Р о м а н т и ч н и т е  и з к у с т в а

вече преди тях. По такъв начин наистина намираме в 
епоса субстанциалната общност на обективния живот и 
обективната дейност, но също така и свободата в този 
живот и в тази дейност, които сякаш изцяло произлизат 
от субективната воля на индивидите.

ßß. Същото важи за отношението на човека към об
кръжаващата го природа, от която той взема средствата 
за удовлетворението на своите нужди, както и за начина 
на това удовлетворение. Също и в това отношение тряб
ва да отпратя обратно към това, което вече разработих 
по-обстойно по-рано, във връзка с външната определе
ност на идеала (т. 1, с. 348-357). Това, което употребява 
човекът за външния живот -  къщата и двора, шатрите, 
креслото, леглото, меча и копието, кораба, с който кръ
стосва морето, колата, с която отива на бой, варенето и 
печенето, клането на добитък, яденето и пиенето: никое 
от всичките тези неща не трябва да е станало само мърт
во средство за него, а той трябва още да се чувства жи
веещ в тях с целия си усет и с цялата си индивидуалност 
и благодарение на това, чрез тясната връзка с човешкия 
индивид, да дава на това, което е външно само по себе 
си, индивидуален облик, който сам е човешки одушевен. 
Днешната ни машинизираност и индустриализираност с 
продуктите, които се получават от нея, както и изобщо 
начинът, по който удовлетворяваме външните си житей
ски нужди, от тази страна не би съответствала на жизне
ния фон, който изисква първоначалният епос, както не 
му съответства модерната държавна организация. Защо- 
то както разсъдъкът с неговите всеобщности и тяхното 
налагащо се независимо от индивидуалното убеждение 
господство още не трябва да се е наложил с цялата си си
ла в състоянията на същински епическия светоглед, така 
и тук човекът още не трябва да се проявява откъснат от 
живата връзка с природата и от силната и свежа, отчасти 
дружелюбна, отчасти изпълнена с борба общност с нея.

γγ. Това е състоянието на света, което вече нарекох 
другаде хероично състояние, за разлика от идиличното. 
Ние намираме това състояние, описано с най-красива 
поетичност и богатство на истински човешките харак



Трета  г л а в а .  П о е з и я т а 553

терни черти у Омир. Тук нямаме пред себе си в домаш
ния и обществения живот една варварска действител
ност, тъй както нямаме чисто разсъдъчната проза на един 
подреден семеен и държавен живот, а имаме въпросното 
първоначално поетическо средно състояние, както го 
охарактеризирах по-горе. Но в това отношение главната 
точка засяга свободната индивидуалност на всички об
рази. Например в Илиада Агамемнон е несъмнено цар на 
царете, останалите владетели стоят под скиптъра му, но 
неговото върховно господство не става суха връзка 
между заповед и подчинение, между господар и неговите 
слуги. Напротив, Агамемнон трябва да бъде много съ
образителен и да умее да отстъпва благоразумно, защото 
отделните вождове не са заместници или генерали, 
свикани от него, а са самостоятелни, както самият той; 
те са се събрали свободно около него или са съблазнени 
с всякакви средства да вземат участие в похода, той тряб
ва да се съветва с тях, и ако нещо не им хареса, те не 
участват в боя, както Ахил. Свободното участие, както и 
оттеглянето, извършено също така по своя воля, в което 
се запазва ненакърнена независимостта на индивидуал
ността, дава на цялото отношение неговия поетичен 
облик. Нещо подобно намираме в поемите на Осиан, 
както например в отношението на Сид към владетелите, 
на които служи този поетичен герой на националното 
романтично рицарство. Също и у Ариосто и Тасо още не 
е накърнено това свободно отношение и особено у Арио
сто отделните герои се впускат в собствени авантюри в 
почти несвързана самостоятелност. А както се отнасят 
владетелите към Агамемнон, така се отнася и народът 
към своите предводители. Той ги е последвал добро
волно; там още няма задължителен закон, на който да се 
подчинява народът; честта, уважението, чувството за 
срам пред по-силния, който винаги би се нуждаел от 
насилие, импонирането на героичния характер и т.н. съ
ставляват основата на послушанието. А по такъв начин и 
в дома господства ред, но не като твърдо установен ред, 
при който прислугата се подчинява на господаря, а като 
убеждение и обичай. Всичко изглежда така, като че ли
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току-що е станало непосредствено такова. Например 
Омир разказва за гърците по повод на една борба с тро- 
янците, че и те загубили мнозина юначни воини, но по- 
малко от троянците, защото (казва Омир) винаги се 
стремели да се предпазват един друг от надвисналата 
опасност. Следователно те си помагали един на друг. И 
ако поискаме в наши дни да посочим разликата между 
добре обучената и нецивилизованата войскова сила, би 
трябвало да потърсим същественото за образованите 
войски също така в тази сплотеност и в това съзнание, 
при което всеки един има някакво значение само в един
ство с другите. Варварите са само тълпи, в които никой 
не може да се уповава на другите. Но това, което се явява 
у нас като резултат от строга и тягостна военна дисци
плина, като обученост, команда и господство на строгия 
ред, у Омир е още обичай, който се създава от само себе 
си и е живо внедрен у индивидите като индивиди.

А същата основа имат у Омир и многообразните 
описания на външни неща и състояния. Наистина той не 
се спира много при природните сцени, както са любими 
те в нашите романи; напротив, той е извънредно обстоен 
в описването на някоя тояга, на някой скиптър, на някое 
легло, на оръжията, дрехите, стълбовете на вратите и не 
забравя да спомене дори куките, върху които се върти 
вратата. Тези неща биха изглеждали при нас много вън
шни и безразлични, нещо повече, според нашата култура 
ние проявяваме дори извънредно недостъпно високо
мерие по отношение на множество предмети, вещи и 
изрази, и имаме широка йерархия в различните катове на 
облеклото, приборите и т.н. Освен това в наше време 
всяко произвеждане и приготвяне на някакво средство за 
удовлетворение на нашите нужди се разклонява до та
кова многообразие от занимания на фабричната и занаят
чийската дейност, че всичките онези особени страни на 
това широко разклонение са принизени до нещо подчи
нено, което няма защо да вземаме под внимание и да 
изброяваме. А съществуването на хероите има несравни
мо по-първоначална простота на предметите и замислите 
и може да се спира при описанието им, тъй като всич
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ките тези неща още стоят на еднаква висота и се смятат 
за нещо, в което човекът, доколкото целият му живот не 
го отклонява от него и не го отвежда в една само инте
лектуална сфера, още вижда чест за своето умение, бо
гатство и положителен интерес. Това, да колят волове, да 
ги приготвят, да наливат вино и т.н., е дейност на самите 
херои, която те упражняват като цел и наслада, докато 
при нас един обед, ако не трябва да бъде като всекиднев
ните, не само трябва да изкара наяве деликатни неща, но 
и изисква освен това също така превъзходни разговори. 
Затова обстойните описания на Омир в този кръг от 
предмети не трябва да ни се струват поетическа прибав
ка към един по-безсъдържателен предмет, а, напротив, 
това подробно вземане под внимание е духът на самите 
описвани хора и състояния; както например у нас селя
ните говорят с голяма изчерпателност за външни неща, 
или както също нашите кавалеристи умеят да разказват с 
подобна широта за своите обори, коне, ботуши, шпори, 
панталони и т.н., което, разбира се, доколкото е в кон
траст с един по-достоен интелектуален живот, изглежда 
плоско.

И така, този свят не само трябва да обхване в себе си 
ограничено общото на особеното събитие, което се из
вършва на една такава предпоставена почва, но и трябва 
да се разшири до целокупност на националния свето
глед. Най-хубав пример за това намираме в Одисея, която 
не само ни въвежда в домашния живот на гръцките вла
детели и техните слуги и подчинени, но и разгръща най- 
богато и съдържателно пред нас многообразните пред
стави за чужди народи, за опасностите на морето, за 
жилището на умрелите и т.н. И все пак напршиер Омир 
също и в Илиада, където арената, в съответствие с при
родата на предмета, е трябвало да бъде по-ограничена и 
в средището на воинската борба сцените на мир са могли 
да намерят малко място, е пренесъл художествено с до
стойна за възхищение нагледност цялата сфера на земята 
и на човешкия живот, сватби, съдебни действия, земеде
лие, стада и т.н., частни войни на градовете един против 
друг върху щита на Ахил, чието описание дотолкова не
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трябва да се смята за външна добавка. Напротив, в пое
мите, които носят името на Осиан, светът е изобщо твър
де ограничен и неопределен и тъкмо поради това има 
вече лиричен характер, докато и Дантевите ангели и дя
воли не са свят сам за себе си, който би ни засягал по-от
близо, а служат само да награждават и наказват човека. 
Но преди всичко в Песен за нибелунгите липсва опреде
лената действителност на една нагледна основа и почва, 
така че в това отношение разказът се насочва вече към 
тона на странстващите певци. Защото той е наистина до
статъчно обстоен, но по същия начин, както когато чира
ците са чули за нещо отдалеч и сега искат да разкажат 
работата по свой начин. Ние не можем да видим същи
ната на работата, а забелязваме само неспособността и 
усилието на поета. Тази скучна широта на слабостта е, 
разбира се, още по-досадна в Книга за героите, докато 
най-сетне била надмината само от действителните 
чираци, които били майстерзингери.

ß. Обаче, тъй като епосът трябва да формира за из
куството един специфично определен от всички страни 
на обособяването свят и затова трябва да бъде индиви
дуален в самия себе си, в него се отразява светът на един 
определен народ.

αα. В това отношение всички истински първона
чални епопеи ни дават представа за един национален дух 
в неговия нравствен семеен живот, в неговите общест
вени състояния на война и мир, в неговите нужди, из
куства, обичаи, интереси, изобщо една картина на цялата 
степен и целия начин на проявяване на съзнанието. Ето 
защо, както вече видяхме по-горе, това, да оценим по 
достойнство, да разгледаме по-отблизо епическите пое
ми, не значи нищо друго освен да оставим да преминат 
пред нашия духовен взор индивидуалните духове на 
нациите. Всички те заедно представят сами световната 
история в нейната най-красива, свободна, определена 
жизненост, съзидателност и дейност. Така например ние 
не опознаваме гръцкия дух и гръцката история или поне 
принципа на това, което е бил народът в своята изходна 
точка и което е донесъл той, за да устои в борбата за
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истинската си история, така живо, така просто от никой 
източник, както от Омир.

ßß. Но има два вида национална действителност: 
първо, един съвсем положителен свят на специалните 
обичаи тъкмо на този отделен народ, в тази определена 
епоха, при това географско и климатично положение, 
при тези реки, планини, гори и при тази природна об
становка изобщо; второ, националната субстанция на 
духовното съзнание по отношение на религията, семей
ството, общността и т.н. И ако, както изисквахме това, 
един първоначален епос трябва да бъде и да остане трай
но значимата библия, народната книга, положителното 
на миналата действителност ще може да претендира за 
продължително жив интерес само доколкото положител
ните характерни черти стоят във вътрешна връзка с въ
просните същински субстанциални страни и направ
ления на националното съществуване. Защото иначе 
положителното става съвсем случайно и безразлично. 
Така например родната география принадлежи към 
националността; но ако тя не дава на народа неговия спе
цифичен характер, една далечна, друга природна об
становка, стига само да не противоречи на националното 
своеобразие, отчасти съвсем не смущава, отчасти може 
да има дори нещо привлекателно за въображението. На
истина сетивните спомени от младостта се свързват с 
непосредственото присъствие на родните планини и 
реки, но ако липсва по-дълбоката връзка на целия начин 
на свето съзерцание и мислене, все пак тази връзка се 
принизява повече или по-малко до нещо външно. Освен 
това при военни начинания, както например в Илиада, не 
е възможно да се запази родната обстановка; нещо по
вече, тук чуждата природна обстановка има дори нещо 
прелестно и примамващо. -  Но по-лошо е при трайната 
жизненост на един епос, когато в хода на столетията ду
ховното съзнание и духовният живот са се преобразили 
така, че връзките на това по-късно минало и на въпрос
ната изходна точка са изцяло прекъснати. Така станало 
например у Клопщок в други области на поезията с 
неговото възстановяване на националното учение за
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боговете, а в контекста на последното -  с Херман и 
Туснелда. Същото може да се каже за Песен за нибе
лунгите. Бургундците, отмъщението на Кримхилда, 
подвизите на Зигфрид, цялото състояние на живота, 
съдбата на целия загиващ род, северняшката натура, 
крал Етцел и т.н. -  всичко това вече няма в нищо никаква 
жива връзка с нашия домашен, граждански, правен 
живот, с нашите институции и конституции. Историята 
на Христос, на Йерусалим, на Витлеем, римското право, 
дори Троянската война имат за нас много повече 
настояще, отколкото събитията, свързани с нибелунгите, 
които представляват за националното съзнание само ми
нала история, която е отишла изцяло в коша за смет. 
Това, че и днес някои искаха да направят такива неща 
нещо национално и дори народна книга, беше най-три- 
виалното, най-плоското хрумване. В дните на привидно 
отново разгарящото се младежко въодушевление това бе
ше признак за старческата възраст на едно време, което 
отново беше станало детинско в приближаването на 
смъртта, което се подкрепяше с мъртвото и можеше да 
внуши и на други да има в него своето чувство, своето 
настояще.

γγ. Но ако един национален епос трябва да получи 
траен интерес също и за нужди народи и епохи, за тази 
цел е необходимо светът, който описва той, не само да 
има особена националност, но и да бъде от такова ес
тество, че в специалния народ и в неговия героизъм, и в 
неговото дело да получи внушителен израз същевре
менно и общочовешкото. Така например в поемите на 
Омир непосредствено божественият и нравствен в себе 
си сюжет, величието на характерите и на цялото съ
ществуване, нагледната действителност, в която поетът 
умее да ни представи най-висшето и най-малозначи- 
телното, има безсмъртно, вечно настояще. В това отно
шение господства голяма разлика между нациите. Не 
може например да се отрече, че Рамаяна носи в себе си 
най-живо индийския народен дух, особено от религиоз
ната му страна; но характерът на целия индийски живот 
е от така преобладаващо специфично естество, че съ
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щински и истински човешкото не може да направи 
пробив в предела на тази особеност. Напротив, по един 
съвсем друг начин целокупният християнски свят се е 
почувствал вече отрано като при нещо родно в епи
ческите изложения, както ги съдържа предимно Ста
рият завет в картините на патриархалните състояния, и 
винаги отново и отново се е наслаждавал на тези 
събития, представени с така енергична нагледност; както 
например Гьоте вече в своето детство „при своя раз
пилян живот и разпокъсано учение все пак съсредоточил 
духа си, чувствата си в тази единна точка и ги накарал да 
упражняват тихо въздействие“ и дори в късна възраст 
още казва за тях, „че при всичките си странствания из 
Изтока се връщахме все отново и отново към тези 
съчинения като най-освежаващите, макар и тук-таме 
размътени, често пъти криещи се в земята, но след това 
отново чисто и свежо бликащи навън изворни води“.

γ. И, най-сетне, трето, общото състояние на един 
особен народ не трябва да дава в тази спокойна всеобщ
ност на неговата индивидуалност същинския предмет на 
епоса и да бъде описвано само за себе си, а може да се 
проявява само като основата, върху чиято почва се из
вършва едно непрестанно развиващо се събитие, което 
засяга всички страни на народностната действителност и 
ги кара да навлязат в самото него. А едно такова извърш
ване на събитие трябва да бъде не чисто външна случка, 
а субстанциална, духовна цел, която се осъществява чрез 
волята. Но ако двете страни, общото състояние на народа 
и индивидуалното деяние, не трябва да се разпадат вън 
една от друга, определеното събитие трябва да намери 
своя повод в самата основа и почва, върху която се 
движи. Това не означава нищо друго, освен че епичният 
свят, който ни се представя, трябва да бъде схванат в 
така конкретна, единична ситуация, че от него да произ
тичат с необходимост определените цели, чиято реа
лизация епосът е призван да разказва. Но още в първата 
част, във връзка с идеалното действие изобщо, видяхме 
(т. 1, с. 284-300), че това действие предпоставя за себе си 
такива ситуации и обстоятелства, които водят до кон
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фликти, накърняващи действия и чрез тях до необходими 
реакции. Затова определената ситуация, в която се раз
крива пред нас епичното състояние на света на един 
народ, трябва да бъде изпълнена в самата себе си с коли
зии. По този начин епическата поезия застава на една и 
съща почва с драматическата и затова тук трябва още по 
начало да установим разликата между епически и драма- 
тически колизии.

оса. Най-общо конфликтът на състоянието на война 
може да се посочи като най-съответстваща на епоса си
туация. Защото тъкмо във войната цялата нация се 
привежда в движение и изпитва в целокупните си 
състояния ободряваща подбуда и дейност, доколкото тук 
целокупността като такава има повод да отговаря за 
самата себе си. На пръв поглед наистина изглежда, че на 
това основно положение, макар и да се потвърждава от 
повечето велики епопеи, противоречат както Одисея на 
Омир, така и много сюжети на религиозни епически 
поеми. Но колизията, за чиито събития ни съобщава 
Одисея, също така намира основата си в Троянския 
поход и както от страна на домашното състояние в 
Итака, така и от страна на Одисей, който се стреми към 
родното огнище, макар и да не е действително изложе
ние на борбите между гърци и троянци, все пак е непо
средствена последица от войната; нещо повече, самата тя 
е един вид война, защото много от главните герои сякаш 
трябва отново да завоюват своята родина, която те след 
десетгодишно отсъствие отново намират в съвсем друго 
състояние. -  що се отнася до религиозните епоси, ние се 
сблъскваме главно с Дантевата Божествена комедия. И 
все пак също и тук основната колизия води началото си 
от онова първоначално отпадане на диаболичното от 
бога, което води със себе си в рамките на човешката дей
ствителност до постоянна външна и вътрешна война 
между дейността, която се бори против бога, и дей
ността, която му харесва и се увековечава в осъждането, 
прочистването и благославянето в ада, чистилището и 
рая. Също и в Месията най-близката война против сина 
божи единствена може да даде центъра. Обаче винаги ще
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бъде най-живо и най-съответстващо изобразяването на 
самата действителна война, както я намираме вече в 
Рамаяна, но най-богато в Илиада, и след това и у Осиан, 
в прочутите поеми на Тасо и Ариосто, както и на 
Камоенс. А именно във войната храбростта си остава 
главният интерес, а храбростта е душевно състояние и 
дейност, която не подхожда нито за лирическия израз, 
нито за драматическото действие, а предимно за епиче
ското описание. Защото в драматическото вътрешната 
духовна сила или слабост, нравствено оправданият или 
осъдителният патос е главното нещо, а в епическото, 
напротив, такова главно нещо е природната страна на 
характера. Затова при национални военни начинания 
храбростта е на истинското си място, тъй като тя не е 
нравственост, за която волята се определя от самата себе 
си като духовно съзнание и воля, а почива върху при
родната страна и се слива с духовната в непосредствено 
равновесие, за да осъществява практически цели, които 
могат да се опишат по-адекватно, отколкото могат да се 
схванат в лирични чувства и разсъждения. А същото, 
което става във войната с храбростта, става и със самите 
дела и техния успех. Творенията на волята и случайно
стите на външното извършване на събитията също така 
се уравновесяват взаимно. Напротив, голото извършване 
на събития с неговите чисто външни пречки е изключено 
от драмата, доколкото тук външното не трябва да се за
пазва самостоятелно право, а трябва да произтича от 
целта и от вътрешните намерения на индивидите, така че 
случайностите, когато действително се появят и създадат 
привидността, че определят успеха, все пак са намерили 
истинското си основание и оправданието си във въ
трешната природа на характерите и целите, както и на 
колизиите и на необходимото им разрешение.

ßß. И така, с такива състояния на война като основа 
на епическото действие, изглежда, се открива за епоса 
широко многообразие на сюжета; защото могат да се 
представят множество интересни дела и събития, главна 
роля в които играе храбростта, а и на външното могъ
щество на обстоятелствата и събитията също така остава
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нестеснено право. Но въпреки това, също и тук не трябва 
да изпускаме от погледа си едно съществено ограни
чение за епоса. А именно истински епически са само 
войните на чужди нации една против друга; напротив, 
династическите борби, вътрешните войни, гражданските 
безпокойства подхождат повече за драматическо пред
ставяне. Така например още Аристотел (Поетика, 14 
глава) препоръчва на трагиците да избират такива сю
жети, които имат за съдържание борбата на брат против 
брата. От този вид е войната на седемте против Тива. 
Синът на Тива сам щурмува града, а онзи, който го от
бранява, неговият враг, е собственият му брат. Тук враж
дебността не е нещо биващо в себе си и за себе си, а, 
напротив, почива върху особената индивидуалност на 
братята, които воюват помежду си. Единствено мирът и 
съгласието биха дали субстанциалното отношение и са
мо индивидуалната душа с нейната мнима правомерност 
разделя необходимото единство. Голям брой подобни 
примери биха могли да се приведат особено от истори
ческите трагедии на Шекспир, в които съгласието на ин
дивидите е винаги истински оправданото, а вътрешните 
мотиви на страстта и характерите, които мислят само 
себе си и се съобразяват само със себе си, водят до коли
зии и войни. От страна на едно подобно и затова неудо- 
влетворително епическо действие ще напомня само за 
Фарсалия от Лукан. Колкото и велики да изглеждат це
лите, които се борят в тази поема, все пак хората, които 
си противостоят, са си твърде близки, твърде сродни чрез 
почвата на еднаквата родина, за да не се дойде дотам, че 
тяхната борба, вместо да бъде война на национални 
целокупности, да стане просто стълкновение на партии, 
което винаги, когато раздели субстанциалното единство 
на народа, същевременно води субективно в трагическа 
вина и в гибел, а освен това не оставя обективните съби
тия ясни и прости, а ги преплита забъркано едно в друго. 
Нещо подобно имаме и при Волтеровата Хенриада. -  На
против, враждата на чужди нации е нещо субстанциал- 
но. Всеки народ съставлява сам за себе си целокупност, 
която е различна от тази на друг и противоположна на
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нея. И ако тези народи се нахвърлят враждебно един сре
щу друг, с това не е разкъсана никаква нравствена връз
ка, не е накърнено нищо значимо само по себе си, не е 
разкъсано никакво необходимо цяло; напротив, това е 
борба за ненакърненото запазване на такава целокупност 
и на нейното право на съществуване. Ето защо това, че 
съществува такава враждебност, безусловно съответства 
на субстанциалния характер на епическата поезия.

γγ. Но същевременно, от друга страна, не всяка 
обикновена война на враждебно настроени една към 
друга нации трябва да се смята за епична вече предимно 
поради това. Трябва да се присъедини още и една трета 
страна; а именно универсапноисторическото оправда
ние, което тласка един народ против друг. Едва тогава се 
разгръща пред нас картината на едно ново, по-висше 
начинание, което не може да изглежда нещо субективно, 
произвол на покоряването, а е абсолютно в самото себе 
си чрез обосноваването на една по-висша необходимост, 
колкото и много външният най-близък повод да може да 
приема, от една страна, характера на отделно накърня
ване, а, от друга страна, на отмъщение. Аналогия на това 
отношение намираме вече в Рамаяна; но то се среща 
главно в Илиада, където гърците се отправят на поход 
против азиатците и с това спечелват първите легендарни 
борби на исполинската противоположност, чиито войни 
съставляват световноисторическата повратна точка на 
гръцката история. По подобен начин Сид воюва против 
маврите, у Тасо и Ариосто християните се борят против 
сарацините, у Камоенс португалците против индийците; 
така в почти всички велики епопеи виждаме как се 
опълчват един против друг народи, които се различават 
по обичай, религия, език, изобщо по вътрешния си свят 
и по външния си облик, и напълно ни успокояват чрез 
световноисторически оправданата победа на по-висшия 
принцип над подчинения, извоювана от храброст, която 
не оставя нищо на победените. А ако поискаме в този 
смисъл, в противоположност на епопеите от миналото, 
които описват триумфа на Запада над Изтока, на евро
пейската мярка, на индивидуалната красота на огранича
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ващия се разум над азиатския блясък, над великолепието 
на едно патриархално единство, което не стига до пълно 
разчленяване, или абстрактно свързване, което се раз
пада на своите съставки, да помислим и за епопеи, които 
може би ще се появят в бъдеще, тези епопеи биха могли 
да имат за задача да изобразят само победата на по-по- 
слешната американска жива разумност над затварянето в 
тъмницата на едно придвижващо се до безкрайност из
мерване и партикуларизиране. Защото в Европа сега все
ки народ е ограничен от друг и, изхождайки от себе си, 
не бива да започва война с друга европейска нация; ако 
сега поискаме да излезем отвъд Европа, това може да 
бъде само в посока към Америка.

Ь. Индивидуалното епично действие

И така, второ, върху една такава почва, отворена в 
самата себе си за конфликти на цели нации, се извършва 
епичното събитие, чиито общи определения трябва да 
потърсим сега. Нека обособим това разглеждане според 
следните гледни точки.

Първото, което ще се получи, се състои в това, че 
целта на епичното действие, колкото и да почива върху 
една обща основа, все пак трябва да бъде индивидуално 
жива и определена.

Но тъй като, второ, действията могат да изхождат 
само от индивиди, появява се въпросът за общата 
природа на епичните характери.

Трето, в епичното събитие обективността се пред
ставя не само в смисъл на външно проявление, но също 
така и в значението на необходимото и субстанциалното 
в самото себе си, така че следователно трябва да устано
вим формата, в която тази субстанциалност на извърш
ването на събитието се оказва действаща отчасти като 
вътрешна скрита необходимост, отчасти като открито 
ръководене от страна на вечните сили и на прови
дението.

а. По-горе изисквахме като основа на епичния свят 
едно национално начинание, в което целокупността на
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един народен дух би могла да се изрази в първата све
жест на неговите хероични състояния. Но от тази основа 
като такава трябва да се отдели една особена цел, в чието 
реализиране, тъй като последното е най-тясно препле
тено с една съвкупна действителност, сега излизат наяве 
също така всички страни на националния характер, вяра 
и дейност.

αα. Както вече знаем, оживотворената до степента 
на индивидуалност цел, в чиято особеност цялото се 
движи напред, в епоса трябва да приеме формата на съ
битие, и затова тук трябва да напомним най-напред за 
по-точната форма, чрез която волята и дейността изобщо 
става събитие. Както действието, така и събитието из
хождат от вътрешния свят на духа, чието съдържание те 
не само изявяват в теоретично изказване на чувства, раз
съждения, мисли и Т.Н., но и го осъществяват практиче
ски. А в тази реализация се съдържат две страни: първо, 
вътрешната страна на целта, която сме си поставили и 
която преследваме, чиято обща природа и чиито после
дици индивидът трябва да познава, да иска, да си вме
нява и поема върху себе си; второ, външната реалност 
на обкръжаващия духовен и природен свят, единствено в 
рамките на който човекът е в състояние да действа и 
случайностите на който застават срещу него ту спъващо, 
ту стимулиращо, така че той или бива щастливо отведен 
до целта благодарение на облагоприятстването от тяхна 
страна, или, ако не иска да им се подчини непосредстве
но, трябва да ги победи с енергията на своята индиви
дуалност. И така, ако светът на волята е схванат в нераз
деленото обединяване на тези две страни, така че и двете 
да имат еднакво право, също и самият най-вътрешен свят 
веднага получава формата на извършване на събитие, 
която, доколкото сега вътрешната воля с нейните наме
рения, субективни мотиви на страстите, основни поло
жения и цели вече не може да се проявява като главното 
нещо, дава на всяко извършване на действия формата на 
събития. При действието всичко се свежда до вътреш
ния характер, дълга, убеждението, намерението и т.н.; 
напротив, при събития също и външната страна полу
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чава своето неразделено право, тъй като обективната 
реалност съставлява, от една страна, формата за цялото, 
а, от друга страна, главна част от самото съдържание. В 
този смисъл по-рано вече казах, че задачата на епическа
та поезия е да изложи извършването на едно действие и 
затова не само да отбележи външната страна на осъ
ществяването на целите, но и да отреди и на външните 
обстоятелства, природните събития и други случайности 
същото право, което в действието като такова вътрешно
то присвоява изключително за себе си.

ßß. А що се отнася по-точно до природата на осо
бената цел, чието осъществяване епосът разказва във 
формата на събитие, според всичко, което вече предпо
ставихме, тази цел не трябва да бъде абстракт, а, напро
тив, трябва да има съвсем конкретна определеност, без 
обаче, тъй като се осъществява в рамките на субстан- 
циалното национално съвкупно съществуване, да при
надлежи на чистия произвол. Например държавата като 
такава, родината или историята на една държава и страна 
като държава и страна е нещо общо, което, взето в тази 
всеобщност, не се проявява като субективно индивидуал
но съществуване, т.е. не се проявява в неделима слятост 
с един определен, жив индивид. По такъв начин исто
рията на една страна, развитието на нейния политически 
живот, на нейната конституция и съдбини наистина може 
да се разкаже и като събитие; но, когато това, което се 
извършва, не се представя като конкретно деяние, като 
вътрешна цел, като страст, като страдание и дейност на 
определени герои, чиято индивидуалност дава формата и 
съдържанието на цялата тази действителност, събитието 
стои пред нас само в своето застинало, разгръщащо се 
само за себе си съдържание като история на един народ, 
на една империя и т.н. Наистина най-висше действие на 
духа в това отношение би била самата световна история 
и бихме могли да поискаме да преработим това 
универсално деяние върху бойното поле на всеобщия 
дух, като го доведем до абсолютния епос, чийто герой би 
бил човешкият дух, хуманусът, който излиза от смът
ността на съзнанието и се възпитава и издига до све
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товната история; но тъкмо поради своята универсалност 
този сюжет би бил твърде малко индивидуализируем за 
изкуството. Защото, от една страна, още по начало на 
този епос би липсвал един твърдо определен заден план 
и твърдо определено състояние на света както по отно
шение на външната обстановка, така и по отношение на 
нравите, обичаите и т.н. А именно единствената основа, 
която може да се предпостави, би трябвало да бъде само 
общият световен дух, който не може да дойде до нагледа 
като особено състояние и има за своя обстановка цялата 
земя. По същия начин едничката цел, осъществена в този 
епос, би била целта на световния дух, който може да се 
схване и да се изтълкува определено в неговото истинско 
значение само в мисленето, но ако трябва да се яви пред 
нас в поетична форма, във всеки случай за да даде на 
цялото неговия подходящ смисъл и връзка, би трябвало 
да се изтъкне като това, което действа самостоятелно, 
изхождайки от себе си. Това би било поетически възмож
но само доколкото вътрешният творец на историята, веч
ната абсолютна идея, която се реализира в човечеството, 
или се е проявила като ръководещ, деен, осъществяващ 
индивид, или се е утвърдила само като скрито действаща 
необходимост. Но в първия случай безкрайността на това 
съдържание би трябвало да разбие винаги ограничения 
изкуствен съсъд на определената индивидуалност, или за 
да се противопостави на тази вреда, да се принизи до 
една безсъдържателна алегория на общите разсъждения 
върху предопределението на човешкия род и на неговото 
възпитание, върху целта на хуманността, на моралното 
съвършенство, или по какъвто и да било друг начин да се 
установи целта на световната история. В другия случай 
отново би трябвало да бъдат представени като особени 
герои различните народни духове, в чието борческо 
съществуване се разпростира историята и се движи все 
напред и напред в прогресивно развитие. Но ако духът на 
нациите трябва да се прояви поетически в своята дей
ствителност, това би могло да стане само така, че дей
ствително световноисторическите образи да преминат 
пред нас в своите дела. Но тогава бихме имали само по
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редица от особени фигури, които изплуват на повърх
ността и отново потъват в чисто външна последова
телност, така че би им липсвало индивидуално единство 
и свързване, тъй като тогава управляващият световен дух 
като вътрешното „в себе си“ и вътрешната съдба не би 
имал право да застане начело като самия действащ инди
вид. А ако поискаме да обхванем и народните духове в 
тяхната всеобщност и да ги оставим да действат в тази 
субстанциалност, това също би дало само подобна поре
дица, чиито индивиди, освен това, подобно на индийски 
инкарнации, биха имали само привидност на същест
вуване, чиято измисленост би трябвало да бледнее пред 
истинността на световния дух, който се реализира в 
действителната история.

γγ. Оттук може да се изведе чрез абстрахиране 
общото правило, че особеното епично събитие може да 
получи поетическа жизненост само когато е възможно да 
се слее най-тясно с един индивид. Както един поет за
мисля и разработва цялото, по същия начин трябва да 
стои начело един индивид, от който започва събитието и 
се продължава по-нататък и се завършва в същия този 
един единствен образ. Но и в това отношение се приба
вят още съществено по-точни изисквания. Защото както 
по-преди световноисторическото, така сега, обратно, би
ографично поетическото третиране на една определена 
жизнена история може да се проявява като най-пълния и 
същински епически сюжет. Но това не е така. А именно 
в биографията индивидът остава наистина един и същ, 
но събитията, в които се заплита той, могат чисто и про
сто да се разпадат независимо едно от друго и да запаз
ват субекта само като своя съвсем външна и случайна 
свързваща точка. Но ако епосът трябва да бъде единен в 
себе си, също и събитието, в чиято форма изобразява 
своето съдържание, трябва да има единство в самото 
себе си. Тези две неща, единството на субекта и на обек
тивното извършване на събитието в себе си, трябва да се 
съвпадат и да се свързват. Наистина в живота и в делата 
на Сид върху родната почва, на която се развиват, само 
единственият велик индивид, който остава във всички
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случаи верен на себе си, съставлява в своето развитие, в 
своя героизъм и в своя край това, което представлява 
интерес; неговите дела се извършват в него като в един 
бог на скулптурата и самото това се е извършило в по
следна сметка в нас, в самия него; но поемите за Сид 
също и като римувана хроника не са същински епос, а 
като по-късни романси, както този род изисква това, са 
само разпръскване в отделни ситуации на това нацио
нално героично съществуване, които не е необходимо да 
се обединят до единството на едно особено събитие. На
против, ние намираме, че току-що изтъкнатото изисква
не е най-красиво удовлетворено в Илиада и Одисея, 
където Ахил и Одисей изпъкват като главни образи. 
Нещо подобно виждаме и в Рамаяна. Но особено забеле
жително място заема в това отношение Божествена 
комедия на Данте. А именно тук самият епически поет е 
единственият индивид, с чието странстване през ада, 
чистилището и рая започва всичко, така че той може да 
разкаже творенията на своята фантазия като собствени 
преживявания и затова получава и правото да вплете в 
обективното произведение своите собствени чувства и 
разсъждения повече, отколкото това подобава на други 
епици.

ß. Следователно, колкото и много епическата поезия 
изобщо да разказва онова, което е и което се извършва, и 
по такъв начин да има за свое съдържание и форма 
обективното, от друга страна, тъй като извършването на 
едно действие е, което се движи пред погледа ни, все пак 
тъкмо индивидите и тяхното действие и страдание ста
ват същински изпъкващото. Защото само индивиди, били 
те хора или богове, могат да действат действително, и 
колкото по-живо трябва да бъдат преплетени с онова, 
което се извършва, толкова по-богато ще имат право да 
привличат върху себе си главния интерес. От тази страна 
епическата поезия стои на еднаква почва както с лири
ката, така и с драматическото поетическо изкуство и 
затова за нас трябва да бъде важно да изтъкнем по-опре- 
делено в какво се състои специфично епичното в изоб
разяването на индивидите.
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оса. За обективността на един епичен характер, 
особено що се отнася до главните образи, е необходимо 
преди всичко да бъдат в самите себе си целокупност от 
черти, цялостни хора и затова да показват в себе си 
развити всички страни на душата изобщо и по-точно на 
националното убеждение и на националния начин на 
действие. В това отношение в първата част (т. 1, с. 324- 
325) вече обърнах внимание върху героичните фигури на 
Омир, главно върху многообразието на чисто човешки и 
национални качества, обединени живо в Ахил, най-бога
то копие на когото дава героят от Одисея. В подобна мно- 
гостранност на характерните черти и ситуациите ни се 
представя и Сид: като син, герой, обичащ, съпруг, глава 
на семейство, баща, в отношение към своя крал, към 
своите предани хора и врагове. Други средновековни 
епопеи, напротив, остават далеч по-абстрактни в този 
вид характеристика, особено когато техните герои защи
тават само интересите на рицарството като такова и се 
отдалечават от кръга на същински субстанциалното на
родностно съдържание.

И така, това, да се разгръщат като тази целокупност 
в най-различни по вид положения и ситуации, е главна 
страна в представянето на епичните характери. Трагич
ните и комичните фигури на драматическата поезия на
истина също могат да имат пак такава вътрешна пълнота; 
но тъй като при тях острият конфликт на един винаги 
едностранчив патос с една противоположна страст съ
ставлява главното нещо в рамките на съвсем определени 
области и цели, от една страна, такава многостранност е 
едно, макар и не излишно, но все пак повече мимолетно 
богатство, а, от друга страна, това богатство изобщо се 
превишава и се изблъсква назад в изложението от страна 
на единствената страст и нейните основания, етически 
гледни точки и т.н. Но в целокупността на епичното 
всички страни си запазват правото да се развиват в по- 
самостоятелна широта. Защото, от една страна, това се 
крие в принципа на епичната форма изобщо, а, от друга 
страна, епичният индивид вече според цялото състояние 
на света има право да бъде такъв, какъвто е, и да утвър
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ждава това, което той е, тъй като живее във времена, в 
които принадлежи към него тъкмо това битие, непо
средствената индивидуалност. Разбира се, например по 
отношение на гнева на Ахил можем много добре да из
вършим морално мъдрото размишление, какви беди е 
довел и какви вреди е причинил този гняв, и да извлечем 
от него заключение против превъзходството и величието 
на самия Ахил, който не може да бъде съвършен герой и 
човек, тъй като в състояние на гняв не е имал достатъчно 
сила и самообладание да се усмири. Но Ахил не бива да 
се упреква и няма защо да се отнасяме търпимо към 
гнева му, да речем, само заради останалите велики ка
чества -  напротив, Ахил е този, който е той, и с това ра
ботата е приключена в епично отношение. Съвсем също
то имаме и с неговото честолюбие и славолюбие. Защото 
главното право на тези велики характери се състои в 
тяхната енергия, с която налагат себе си, тъй като носят 
в своята особеност същевременно общото; докато, 
обратно, обикновената моралност се състои в неуважа- 
ването на собствената личност и във влагането на цялата 
енергия в това неуважаване. Какво исполинско самочув
ствие е издигало Александър над неговите приятели и 
над живота на толкова много хиляди. -  Личното отмъще
ние, нещо повече, чертата на жестокост е подобна енер
гия в хероични времена, и също и в това отношение 
Ахил като епичен характер не трябва да се поучава на 
морал.

ßß. И така, тъкмо благодарение на това, че са 
целокупни индивиди, които обединяват блестящо в себе 
си това, което иначе лежи в националния характер раз
пръснато вън едно от друго и остават в тази своя цело- 
купност велики, свободни, човешки красиви характери, 
тези главни образи получават правото да бъдат по
ставени начело и да видят главното събитие свързано с 
тяхната индивидуалност. В тях нацията се концентрира 
до живия единичен субект и по такъв начин те извоюват 
главното начинание и търпят съдбините на събитията. В 
това отношение например Готфрид Буйонски в Освобо
деният Йерусалим на Тасо, макар че той като най-благо-
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разумен, най-храбър, най-справедлив между всички кръ
стоносци бива избран за предводител на цялата войска, 
не е така изпъкваща фигура, както Ахил, този младежки 
разцвет като такъв на съвкупния гръцки дух, или както 
Одисей. Ахейците не могат да победят, когато Ахил стои 
далеч от борбата; единствено той, чрез победата над 
Хектор, побеждава и Троя; а във факта, че Одисей се за
връща в родината си сам, се отразява завръщането на 
всички гърци от Троя -  само с тази разлика, че тъкмо в 
онова, което му е отредено да претърпи, се представя из
черпателно целокупността на страданията, възгледите за 
живота и състоянията, които се съдържат в този сюжет. 
Драматичните характери, напротив, не се явяват така, 
като целокупна в самата себе си връхна точка на едно 
цяло, което се прави обективно в тях, а стоят пред нас 
повече сами за себе си в своята цел, която заимстват от 
своя характер или от определени основни положения, 
сраснали с тяхната самотна индивидуалност, и т.н.

γγ. Третата страна по отношение на епичните 
индивиди може да се изведе от това, че епосът трябва да 
описва не едно действие като действие, а едно събитие. 
В драматическото същината на работата се свежда до 
това, индивидът да се окаже действащ за своята цел и да 
бъде представен тъкмо в тази дейност и нейните после
дици. В епическото тази неотменна грижа за реализация
та на единствената цел отпада. Тук героите наистина съ
що могат да имат желания и цели, но главното е всичко, 
с което се сблъскват във връзка с тях, а не единствено 
дейността за тяхната цел. Обстоятелствата са също така 
дейни и често пъти по-дейни от тях. Така например 
завръщането в родината Итака е действително намере
ние на Одисей. А Одисея не само ни показва този харак
тер в дейното осъществяване на неговата определена 
цел, но и разказва широко разгърнато за всичко, което го 
сполетява през време на скитането му, за патилата му, за 
пречките, които се явяват по пътя му, за опасностите, 
които трябва да преживее, за това, какво е бил подбуден 
да извърши. Всичките тези преживелици не са произлез
ли от неговото действие, както това би било необходимо
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в драматическото, а възникват във връзка с пътуването, в 
повечето случаи съвсем без да прибави нещо към тях 
самия герой. Например след авантюрите с лотофагите, с 
Полифем, с лестригоните, божествената Цирцея го дър
жи една година при себе си; после, след като е посетил 
подземния свят, след като е претърпял корабокрушение, 
остава задълго при Калипсо, докато от скръб по родина
та нимфата започнала вече да не му харесва и се заглеж
дал с просълзен поглед навън, към пустото море. Тогава 
Калипсо най-сетне му дава сама материали за сала, който 
той построява, снабдява го с ядене, вино и дрехи и се 
разделя с него истински грижовно и приятелски; най- 
сетне, след пребиваването при феаките, без да знае, 
спящ, Одисей бива доведе до брега на своя остров. Този 
начин на осъществяване на една цел не би бил драмати
чен. -  В Илиада, от своя страна, гневът на Ахил, заедно 
с всичко следващо, което се получава от него и състав
лява особения предмет на разказа, още по начало съвсем 
не е цел, а е състояние; обиденият Ахил кипва; но след 
това той не пристъпва към действие, да речем, драма- 
тически -  напротив, той се оттегля бездейно, остава с 
Патрокъл при корабите на морския бряг, изпълнен със 
злоба, че не го е зачел владетелят на народите; после се 
проявяват последиците от това отдалечаване и едва кога- 
то Хектор убива приятеля му, Ахил се вижда дейно за
плетен в действието. Пак по друг начин е предписана на 
Еней целта, която той трябва да осъществи, и ето Верги
лий ни разказва всичките онези събития, които по тол
кова различни начини забавят това реализиране.

γ. По отношение на формата на извършването на 
събитие в епоса сега трябва да споменем още само за 
една трета важна страна. По-рано вече казах, че в дра
мата вътрешната воля, това, което тя изисква и трябва да 
бъде, е същественото определящо и съставлява трайната 
основа на всичко, което става. Деянията, които се из
вършват, изглеждат безусловно породени от характера и 
неговите цели, и затова главният интерес се върти пре
димно около правомерността или неправомерността на 
действието в предпоставените ситуации и доведените
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конфликти. Ето защо, макар че в драмата действат и 
външните обстоятелства, все пак те получават значимост 
само чрез онова, което правят от тях душата и волята, и 
чрез начина, по който характерът реагира спрямо тях. Но 
в епоса обстоятелствата и външните случайности имат 
същата значимост, която има субективната воля, и това, 
което извършва човекът, протича пред нас както онова, 
което се извършва отвън, така че и човешкото деяние 
трябва да се окаже действително обосновано и предиз
викано също толкова и от преплитането на обстоятел
ствата. Защото епически отделният човек не само дей
ства свободно, изхождайки от себе си и сам за себе си, но 
и стои всред една съвкупност, чиято цел и чието 
съществуване в широката взаимовръзка на един целоку
пен в себе си вътрешен и външен свят дава неотменната 
действителна основа за всеки особен индивид. В епоса 
този тип трябва да остане запазен от всякакви страсти, 
решения и осъществявания. Наистина, като се има пред
вид еднаквата ценност на външното в неговите независи
ми една от друга случки, в епоса, изглежда, е дадено не
съмнено поле на действие за всяка прищявка на случая, 
и все пак той, обратно, трябва да представи тъкмо истин
ски обективното, субстанциалното в себе си съществу
ване. На това възражение веднага трябва да отговорим с 
това, че в събитията и изобщо в извършването на съби
тия се влага необходимост.

оса. И така, в този смисъл може да се изкаже твър
дението, че в епоса, а не, както се смята обикновено, в 
драмата, господства съдбата. Драматическият характер 
сам си прави своята съдба чрез вида на своята цел, която 
той иска да осъществи по изпълнен с колизии начин при 
обстоятелства, които му са дадени и които той знае; за 
епическия, напротив, тя бива правена, и тази сила на 
обстоятелствата, която налага индивидуалния облик на 
деянието, отрежда участта на човека, определя изхода на 
неговите действия, е същинското господстване на съдба
та. Онова, което се извършва, си подхожда, то е такова и 
се извършва с необходимост. В лириката може да се чуе 
чувството, разсъждението, собственият интерес, копне
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жът; драмата изявява обективно вътрешното право на 
действието; а епическата поезия изобразява в елемента 
на необходимото в себе си целокупно съществуване и за 
индивида не остава нищо освен да следва това субстан- 
циално състояние, биващото, да бъде съответстващ или 
не съответстващ на него и после да страда, както може и 
както трябва. Съдбата определя онова, което трябва да се 
извърши и се извършва, и както са пластични самите ин
дивиди, така са пластични и успехите, сполуката и не
сполуката, животът и смъртта. Защото истинското, което 
се разкрива пред нас, е едно велико всеобщо състояние, 
в което действията и събитията на човека се проявяват 
като нещо единично и преходно. Тази обреченост е вели
ката справедливост и става трагична не в драматическия 
смисъл на думата, в който индивидът изглежда осъден 
като лице, а в епическия, в който човекът изглежда осъ
ден в неговата кауза, и трагичната Немезида се състои в 
това, че величието на каузата е много голямо за индиви
дите. По такъв начин над цялото витае тонът на тъгата; 
ние виждаме как най-величественото загива рано; вече 
приживе Ахил тъгува, че ще умре, в края на Одисея 
виждаме самия него и Агамемнон като отминали, като 
сенки със съзнанието, че са сенки; също и Троя загива, 
старият Приам бива убит в домашния олтар, жените, мо
мичетата биват направени робини, по заповед на богове
те Еней се оттегля в Лациум, за да основе ново царство, 
а побеждаващите герои, стигнали до щастлив или горчив 
край, се връщат в родината едва след като са преживели 
най-различни страдания.

ßß. Но начинът, по който се представя тази необ
ходимост на събитията, може да бъде много различен.

Най-близкото, най-неразвитото е обикновеното из
тъкване на събитията, без поетът да обясни по-точно, 
като прибави един ръководещ свят от богове, необходи
мото в отделните случки и в общия резултат, изхождайки 
от решението, намесата и съдействието на вечните сили. 
Но тогава в този случай от целия тон на изложението 
трябва да се наложи чувството, че в разказаните събития 
и велики жизнени съдби на отделни индивиди и цели
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родове имаме пред себе си не чисто променливото и 
случайното в човешкото съществуване, но и обосновани 
в самите себе си участи, чиято необходимост обаче оста
ва тъмното действане на една сила, която сама не бива 
по-определено индивидуализирана като тази сила в ней
ното божествено господстване и представена поетически 
в нейната дейност. В този тон е издържана например 
Песен зо нибелунгите, тъй като не предписва на
правлението на кървавия последен изход на всички дела 
нито на християнското провидение, нито на един 
езически свят на богове. Защото по отношение на хри
стиянството става дума, да речем, само за църковно 
шествие и меса, а и епископ фон Шпайер казва на кра
сивата Уте, когато героите искат да потеглят в страната 
на цар Етцел: Нека бог ги пази там. Освен това после се 
срещат предпазващи сънища, предсказанието на жените 
от Дунава към Хаген и други такива, но не и истински 
направляващо намесващи се богове. Това придава на 
изложението вкостенялост, неоткритост наяве, една ся
каш обективна и затова извънредно епична скръб, съвсем 
в противоположност на поемите на Осиан, в които, от 
една страна, също така не се явяват богове, но, от друга 
страна, оплакването във връзка със смъртта и гибелта на 
целия героичен род се изявява като субективна скръб на 
посивелия певец и като блаженство на тъжния спомен.

А от този вид схващане съществено се различава 
пълното преплитане на всички човешки съдби и при
родни явления с решението, волята и дейността на един 
изграден от много образи свят на боговете, както го на
мираме например във великите индийски епопеи, у 
Омир, Вергилий и т.н. По-рано (т. 1, с. 627-629) вече от- 
белязах и се опитах да онагледя чрез примери от Илиада 
и Одисея многообразното от страна на поета поетическо 
тълкуване дори на привидно случайни събития чрез 
съдействието и появата на боговете. А тук се появява 
особено изискването да се запази в дейността на богове
те и хората поетичното отношение на взаимна самостоя
телност, така че нито боговете да могат да се принизят 
до безжизнени абстракции, нито човешките индивиди -
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до само подчиняващи се слуги. Как трябва да се избегне 
тази опасност, също така вече посочих по-обстойно на 
друго място (т. 1, с. 310-322). В това отношение индий
ският епос не е проникнал изцяло до същински идеално
то отношение на боговете и хората, тъй като на тази 
степен на символичната фантазия човешката страна в 
нейната свободна красива действителност още остава из
блъскана назад, а индивидуалната дейност на човека 
отчасти се проявява като въплъщение на боговете, 
отчасти изобщо изчезва като нещо по-второстепенно или 
е описана като аскетично издигане в състоянието и в 
могъществото на боговете. -  Обратно, в християнството 
особените олицетворени сили, страсти, гении на хората, 
ангелите и т.н. в повечето случаи отново имат твърде 
малко индивидуална самостоятелност и по този начин 
лесно стават нещо студено и абстрактно. Нещо подобно 
наблюдаваме и в мохамеданството. При лишаването на 
природата и на човешкия свят от тяхната божественост и 
при съзнанието за прозаичния ред на нещата в рамките 
на този светоглед, особено когато той премине към при
казното, по-трудно може да се избегне опасността да се 
даде чудотворно тълкуване, без вътрешна опора и осно
вание на само по себе си случайното и безразличното във 
външните обстоятелства, които съществуват само като 
повод за човешката дейност и за запазването и разви
тието на индивидуалния характер. С това е наистина 
прекъсната продължаващата до безкрайност връзка меж
ду действие и причина, а многото членове в тази про
заична верига от обстоятелства, които не всички могат да 
се изяснят, изведнъж са обединени в едно; но ако това 
стане без нужда и вътрешна разумност, такъв начин на 
обяснение, както например често пъти в разказите от 
Хиляда и една нощ, се оказва чиста игра на фантазията, 
която мотивира чрез такива измислици като възможно и 
като действително извършило се онова, което иначе е 
невероятно.

Напротив, също и в това отношение гръцката поезия 
е способна да се придържа в най-прекрасното средно 
положение, тъй като според целия си основен светоглед
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може да дава както на своите богове, така и на своите 
герои и хора една взаимно ненарушена сила и свобода на 
самостоятелната индивидуалност.

γγ. Но по отношение на съвкупни свят от богове 
особено в епоса излиза наяве една страна, за която по- 
горе вече загатнах в друго отношение: а именно проти
воположността между първоначални и, в по-късно време, 
изкуствено създадени епопеи. Тази разлика се проявява 
най-очебийно у Омир и Вергилий. Степента на развитие, 
от която са произлезли поемите на Омир, още остава в 
красива хармония със самия сюжет; напротив, у Верги
лий всеки хекзаметър ни напомня, че начинът на свето- 
съзерцание на поета е коренно различен от света, който 
той иска да ни представи, и предимно боговете нямат 
свежестта на собствената жизненост. Вместо да живеят 
самите те и да пораждат вярата в своето съществуване, 
те се оказват чисти измислици и външни средства, които 
не могат да имат сериозно значение нито за поета, нито 
за слушателя, макар че е вложена привидността, че дей
ствително им се отдава много сериозно значение. В 
целия епос на Вергилий проблясва изобщо обикновеното 
всекидневие, а старото предание, легендата, вълшебното 
на поезията навлиза с прозаична яснота в рамките на 
определения разсъдък; в Енеида всичко протича така, 
както в История на Рим от Ливий, където древните им
ператори и консули държат речи така, както по време на 
Ливий някой оратор на пазара в Рим или в реторската 
школа; докато, напротив, онова, което се е запазило тра
диционно, както баснята на Менений Агрипа за стомаха 
(Livius, 2 книга, 32 глава), се откроява мощно като ора
торско изкуство на древното време. Но у Омир боговете 
витаят в една магична светлина между поезията и 
действителността; те не са дотолкова доближени до 
представата, че тяхното явление да може да се яви пред 
нас във всекидневна пълнота, и все пак, от друга страна, 
същевременно не са оставени така неопределени, че да 
не трябва да има жива реалност за нашия наглед. Това, 
което вършат те, би могло да се обясни също така добре 
и като се изхожда от вътрешния свят на действащите
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хора, а онова, с което ни карат да вярваме в тях, е 
субстанциалното, съдържанието, което лежи в основата 
им. От тази страна те имат сериозно значение и за поета, 
но сам той третира иронично техния облик и външната 
им действителност. По такъв начин, изглежда, също и 
древните са вярвали в тази външна форма на явлението 
само така, както се вярва в произведения на изкуството, 
които получават потвърждението си и смисъла си от 
поета. Тази весела човешка свежест на онагледяването, 
благодарение на която дори боговете се проявяват чо
вешки и естествено, е главна заслуга на Омировите 
поеми, докато божествата на Вергилий възлизат нагоре и 
се спускат надолу в рамките на действителния ход на 
нещата като студено измислени чудеса и изкуствен меха
низъм. Въпреки своята сериозност, нещо повече, тъкмо 
поради това сериозно изражение Вергилий не е избегнал 
травестията, а и Блумауеровият Меркурий като куриер, 
който носи ботуши с шпори и държи камшик в ръка, 
също има своето право на съществуване. При Омировите 
богове няма защо друг да ги отвежда в смешното; на
чинът, по който ги е представил самият Омир, ги прави 
достатъчно смешни; защото у него все пак дори боговете 
трябва да се смеят над куцащия Хефест и над изкусната 
мрежа, в която Марс лежи с Венера; освен това Венера 
получава плесници, а Марс крещи и пада. Чрез тази 
естествена, радостна веселост поетът също така ни осво
бождава от външния облик, който ни предлага, но, от 
друга страна, снема само това човешко съществуване, от 
което се отказва, докато, напротив, оставя да съществува 
субстанциалната сила, която е необходима чрез самата 
себе си, и вярата в нея. -  За да приведа няколко по- 
близки примера, ще кажа, че трагичният епизод на Ди- 
дона има така модерен колорит, че е можал да вдъхнови 
Тасо да го възпроизведе, нещо повече, отчасти да го 
приведе дословно, а и почти до днес кара французите да 
му се възхищават. Но колко съвсем по-иначе човешки 
наивно, безизкуствено и истинно е всичко това в исто
рията на Цирцея и Калипсо. Слизането на Одисей в 
Хадес у Омир е от подобно естество. Това тъмно, вечер-
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но местопребивание на сенките се появява в смътна 
мъгла, в смесица от фантазия и действителност, която ни 
завладява с чудотворен чар. Омир не оставя героите си 
да слязат в един готов подземен свят, а сам Одисей си 
изкопава трап и излива в него кръвта на козела, който е 
заклал, после назовава сенките, които трябва да се 
помъчат да се доближат до него, и заповядва на едни от 
тях да пият животворна кръв, за да могат да му говорят 
и докладват, а изгонва с меча си други, които се тълпят 
около него, жадни за живот. Тук всичко се извършва 
живо благодарение на самия герой, който не се държи 
смирено, както Еней и Данте. У Вергилий, напротив, 
Еней слиза надолу по обикновеному и стълбището, 
Цербер, Тантал и всичко останало също получава облика 
на една определено устроена домашна обстановка, както 
в някой вкостенял компендиум по митология.

Това, което е направено от поета, застава пред очите 
ни като не почерпено от самия предмет, а изкуствено 
изработено нескопосно произведение, още повече тога
ва, когато историята, която се разказва, ни е известна и е 
обичайна за нас в нейната истинска неотдавнашна форма 
или историческа действителност. От този вид са напри
мер Изгубеният рай на Милтон, Ноахиде на Бодмер, 
Месията на Клопщок, Хенриада на Волтер и други таки
ва. Във всичките тези поеми е неоспоримо раздвоението 
между съдържанието и рефлексията на поета, изхож
дайки от която, той описва събитията, лицата и състоя
нията. Например у Милтон намираме изцяло чувствата, 
размишленията на една модерна фантазия и на мо
ралните представи на неговото време. По същия начин у 
Клопщок имаме, от една страна, бог отец, историята на 
Христос, на праотците, ангелите и т.н., а, от друга стра
на, немската култура от осемнадесетия век и понятията 
на Волфовата метафизика. И тази двойственост се позна
ва на всеки ред. Разбира се, тук самото съдържание 
създава някои трудности по пътя. Защото бог отец, не
бето, небесните войнства не са така подходящи за 
индивидуализиране от страна на свободната фантазия, 
както Омировите богове, които, подобно на отчасти фан
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тастичните измислици у Ариосто, когато се явяват един 
спрямо друг не като моменти на човешките действия, а 
сами за себе си, като индивиди, съдържат в своето 
външно явление същевременно присмеха над това явле
ние. И така, по отношение на религиозния светоглед 
Клопщок изпада в един безпочвен свят, който той снаб
дява с блясъка на една многословна фантазия и при това 
иска от нас и ние да приемем за сериозно всичко, което 
той си мисли за сериозно. Това е много несполучливо, 
особено при неговите ангели и дяволи. Такива фикции 
имат нещо съдържателно и индивидуално родно още и 
когато, както у Омировите богове, материалът на техните 
действия се основава в човешката душа или в друга 
реалност, когато например получават стойност като соб
ствените гении и ангели пазители на определени хора, 
като патрони на един град и т.н., но вън от такова кон
кретно значение те се представят като чиста празнота на 
въображението толкова повече, колкото повече им се 
приписва сериозно съществуване. Например Абадона, 
каещият се дявол ÇМесията, 2 песен, 627-850 стих), нито 
има някакъв истински алегоричен смисъл (защото тъкмо 
в тази фиксирана абстракция, в абстракцията за дявола, 
няма такава непоследователност на порока, който се 
превръща в добродетел), нито пък такъв образ е нещо 
действително конкретно в себе си. Ако Абадона би бил 
човек, обръщането му към бога би изглеждало оправ
дано, но при злото само за себе си, което не е единично 
човешко зло, това обръщане остава само изпълнена с 
чувство морална тривиалност. Клопщок се харесва пре
ди всичко в такива нереални измислици за лица, съ
стояния и събития, които не са нещо заимствано от съ
ществуващия свят и от неговото поетично съдържание. 
Защото и с неговото желание да бъде морален съдия на 
света, да осъжда например разточителството на двор
ците и т.н., нещата не стоят по-добре, особено в проти
воположност на Данте, който осъжда в ада известни лич
ности от негово врем,е със съвсем друга действителност. 
Напротив, у Клопщок страда от същата тази поетическа 
липса на реалност също и радостта от възкресението,
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изпитвана от вече събралите се при бога души на Адам, 
Ной, Сем, Яфет и т.н., които в 11 песен на Месията по 
заповед на Гаврил отново посещават своите гробове. 
Това не е нещо разумно и състоятелно в самото себе си. 
Душите са живели в съзерцание на бога, сега виждат 
Земята, но не стигат до ново отношение; това, да се явят 
пред човека, още би било най-доброто, до което би могло 
да се дойде, но и то съвсем не става. Наистина тук не 
липсват красиви чувства, миловидни ситуации и особено 
привлекателно е описан моментът, в който душата 
отново получава телесност, но съдържанието остава за 
нас измислица, в която не вярваме. В противоположност 
на такива абстрактни представи, кръвопийството на 
сенките у Омир, повторното им оживяване за спомена и 
езика има безкрайно повече вътрешна поетическа 
истинност и реалност. -  Наистина у Клопщок тези 
картини са богато украсени от страна на фантазията, но 
винаги остава най-съществена лиричната реторика на 
ангелите, които се явяват само като обикновени средства 
и слуги, или също на първоотците и на други библейски 
фигури, чиито речи и излияния тогава твърде малко 
съответстват на историческия облик, в който сме ги по
знавали още преди това. Марс, Аполон, войната зна
нието и т.н., тези сили нито са нещо чисто измислено по 
своето съдържание, както ангелите, нито са чисто исто
рически лица от историческия фонд, както първоотците, 
а са трайни сили, за които само формата и проявлението 
са поетически създадени. А в Месията, колкото и много 
превъзходни неща да съдържа тя -  чиста душа и бле
стящо въображение, -  все пак тъкмо чрез вида фантазия 
навлизат безкрайно много безсъдържателност, абстракт
на разсъдъчност и елементи, извикани на помощ за една 
умишлена употреба, които при накъсаността на съдър
жанието и на начина на представянето му много скоро 
направиха цялата поема нещо минало. Защото живее и се 
запазва само онова, което представя ненакъсано в себе 
си по един първоначален начин първоначален живот и 
дейност. Ето защо, ако искахме да се наслаждаваме на 
първоначалния светоглед на народите, на тази велика
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духовна естествена история, да изучаваме този светоглед 
и тази история, трябва да се придържаме към първо
началните епопеи и да се освободим както от проти- 
востремящите се гледни точки на своето действително, 
значимо настояще, така и преди всичко от фалшивите 
естетически теории и претенции. Можем да пожелаем 
щастие на нашето най-ново време и на нашата немска 
нация, че за постигането на тази цел направиха пробив в 
старата ограниченост на разсъдъка и като освободиха 
духа от ограничени възгледи, го направиха възприемчив 
за такива светогледи, които трябва да се вземат като 
индивиди, имащи право да бъдат такива, каквито са би
ли, като правомерни народни духове, чийто усет и чието 
дело лежат отворени пред нас в техните епопеи.

с. Епосът като пълна с единство целокупност

По отношение на особените изисквания към същин
ския епос говорихме досега, от една страна, за общия 
световен заден план, а, от друга, за индивидуалното съ
битие, което се извършва на тази почва, както и за ин
дивидите, действащи под ръководството на боговете и на 
съдбата. А тези два главни момента трябва, трето, да се 
слеят в едно и също епическо цяло, относно което ще 
засегна по-отблизо само следните точки: а именно,

първо, целокупността на обектите, които трябва да 
бъдат представени заради връзката на особеното дей
ствие с неговата субстанциална почва;

второ, различния от този на лириката и на драма- 
тическата поезия характер на епическия начин на раз
гръщане;

трето, конкретното единство, в което трябва да се 
закръгли в себе си епическото произведение, въпреки 
широката му разпростряност.

а. Както видяхме, епосът има за свое съдържание 
цялото на един свят, в който се извършва едно индиви
дуално действие. Затова тук се появяват най-многообраз
ни предмети, които принадлежат към възгледите, делата 
и състоянията на един свят.
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оса. Лирическото поетическо изкуство наистина 
стига до определени ситуации, в рамките на които остава 
отредено за лирическия субект да вложи в своето чув
ство и разсъждение голямо многообразие на съдържа
нието; но в този род винаги формата на вътрешното дава 
основния тип и вече чрез това изключва от себе си 
широкото онагледяване на външната реалност. Обратно, 
драматическото художествено произведение ни пред
ставя характерите и извършването на самото действие в 
действителна жизненост, така че тук описанието на об
становката, на външния облик на действащите лица и на 
извършването на събитието като такова още по начало 
отпада и трябва изобщо да намерят израз повече въ
трешните мотиви и цели, отколкото широката световна 
взаимовръзка и реалното разположение на индивидите. 
А в епоса освен всеобхватната национална действи
телност, върху която се основава действието, получава 
място както вътрешното, така и външното, и по такъв 
начин тук се разгръща в своите моменти цялата целокуп- 
ност на това, което трябва да се причисли към поезията 
на човешкото съществуване. Тук можем да причислим, 
от една страна, природната обстановка, и то не само, да 
речем, като съответната определена местност, в която се 
извършва действието, но и като възгледа за природното 
цяло: както например вече привеждах, че научаваме от 
Одисея как са си представяли гърците по времето на 
Омир формата на Земята, на морето, което се разливало 
около тях, и т.н. Но тези природни моменти не са 
главният предмет, а са само основата; защото, от друга 
страна, се разгръща като нещо по-съществено пред
ставата за съвкупния свят на боговете в неговото същест
вуване, действие, действане, и между природната обста
новка и света на боговете се появява, трето, човешкото 
като такова в неговата целокупност от домашни и об
ществени, мирни и военни ситуации, нрави, обичаи, ха
рактери и събития: и то винаги в две насоки, както в тази 
на едно всеобщо състояние в рамките на националната и 
друга действителност. И, най-сетне, по отношение на 
това духовно съдържание не се представя, да речем, само
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външното извършване на събитията, но не по-малко 
трябва да се осъзнаят от нас също така и вътрешните 
чувства, целите и намеренията, изложението на справед
ливото или несправедливо индивидуално действие. 
Следователно същинският материал на лирическото и 
драматическото също така не остава вън от произведе
нието, макар че в епическото тези страни, вместо да 
дадат основната форма за цялото художествено пре
създаване, се самоутвърждават само като моменти и не 
бива да лишават епоса от своеобразния му характер. Ето 
защо не трябва да се смята за истински епическо, когато 
лиричните изяви, както виждаме това например у Осиан, 
определят тона и колорита, или когато те, както отчасти 
вече у Тасо, а после предимно у Милтон и Клопщок, се 
изтъкват като онази част, в която поетът е постигнал най- 
доброто, което е могъл да даде; напротив, чувствата и 
разсъжденията, както и външното, също така трябва да 
се съобщават като нещо извършило се, изказано, пре
мислено, и да не прекъсват спокойно крачещия напред 
епичен тон. Ето защо в епоса нямат поле на действие 
изтръгналият се вик на чувството, изобщо себеизпя- 
ването на вътрешната душа, която прави своето излияние 
само за да представи себе си. Епическата поезия откло
нява от себе си не по-малко и жизнеността на драма- 
тическия диалог, в който индивидите водят разговор 
според непосредственото си настояще и главната цел 
остава винаги характерният разговор между лицата, 
които искат да се убеждават, да си заповядват, да си 
импонират едно на друго, или сякаш да се надпреварват 
помежду си със страстта на своите основания.

ßß. Но, второ, епосът не трябва да представя пред 
очите ни току-що приведеното многостранно съдържа
ние в неговата съществуваща само сама за себе си обек
тивност; напротив, формата, чрез която той става същин
ски епос, е, както казвах вече много пъти, едно индиви
дуално събитие. Ако това ограничено в себе си действие 
трябва да остане във връзка с другия материал, който се 
присъединява към него, този по-нататъшен кръг трябва 
да бъде приведен в постоянно отношение към извършва
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нето на индивидуалното събитие и не трябва да протича 
самостоятелно, вън от това събитие. Най-хубав образец 
за едно такова взаимопреплитане дава Одисея. Например 
домашните състояния на мир у гърците, както и предста
вите за чужди варварски народи и страни, за царството 
на сенките и т.н. са така тясно преплетени с индиви
дуалното странстване на Одисей, който се връща в ро
дината си, и на Телемах, който е тръгнал да търси баща 
си, че никоя от тези страни не се откъсва абстрактно от 
същинското събитие и не получава самостоятелност 
сама за себе си или не може да се оттегли инертно в себе 
си, както хорът в трагедията, който не действа и има пред 
себе си само общото, а редом с другите страни и тя 
въздейства върху по-нататъшния ход на събитията. По 
подобен начин също така природата и светът на боговете 
получават не заради самите себе си, а в отношение към 
особеното действие, което боговете са задължени да 
ръководят, изображение, което едва благодарение на 
това е индивидуално и богато с жизненост. Единствено в 
този случай разказването никъде не може да изглежда 
чисто описание на независими един от друг предмети, 
тъй като то навсякъде съобщава протичащото извършва
не на събитието, което поетът си е избрал за обединяващ 
сюжет на цялото. Но, обратно, особеното събитие не 
трябва, от своя страна, да иска да възприеме и погълне в 
себе си субстанциалната национална основа и цело- 
купност, върху която се движи, дотолкова много, че тази 
основа и целокупност трябва да се окаже откъсната от 
всяко самостоятелно съществуване и само спомагателна. 
В това отношение например походът на Александър 
против Изтока не би бил добър сюжет за една същинска 
епопея. Защото това героично дело както по своето ре
шение, така и по своето осъществяване, дотолкова много 
почива само върху Александър като този един индивид, 
индивидуалният дух и характер на Александър са дотол
кова много негов единствен носител, че на националната 
основа, на войската и на нейните предводители съвсем 
липсва независимото съществуване и място, което по- 
горе охарактеризирах като необходимо. Войската на
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Александър, това е неговият народ, който е безусловно 
свързан с него и с неговата заповед, който само му е 
подчинен и не го е последвал доброволно; а същински 
епичната жизненост се състои в това, че двете главни 
страни, особеното действие с неговите индивиди и все
общото състояние на света наистина остават в постоянно 
опосредстване, но същевременно си запазват в това 
взаимно отношение нужната самостоятелност, за да се 
самоутвърдят като съществуване, което получава и има 
налично битие също и само за себе си.

γγ. И така, ако вече към епичната субстанциална 
почва изобщо предявихме изискването, че трябва да бъде 
изпълнена с колизии, за да остави да възникне от нея 
едно индивидуално действие, и, второ, видяхме, че тази 
обща основа трябва да излезе наяве не сама за себе си, а 
само във формата на едно определено събитие и по 
отношение на него, в това индивидуално събитие ще 
трябва да търсим и изходната точка за цялата епическа 
поема. Това е важно особено за началните ситуации. Тук 
също можем да посочим като образци Илиада и Одисея. 
В първата от тях Троянската война е общият заден план, 
който се намесва живо, но се явява пред погледа ни само 
в рамките на определеното събитие, свързано с гнева на 
Ахил, и по такъв начин поемата започва в най-красива 
яснота със ситуациите, които възбуждат главния герой да 
се обяви страстно против Агамемнон. В Одисея има две 
различни състояния, които могат да дадат сюжета за 
началото: странстването на Одисей и домашните случки 
в Итака. Омир доближава двете едно до друго, като най- 
напред съобщава само накратко за завръщащия се в ро
дината си герой, че го задържала Калипсо, а после 
веднага пристъпва към страданията на Пенелопа и към 
пътуването на Телемах. Ние обгръщаме с един поглед и 
двете неща -  това, което прави възможно възпрепятства
ното завръщане, и това, което го прави необходимо от 
страна на онези, които са останали край родното огнище.

β. А, изхождайки от едно такова начало, второ, епи
ческото произведение трябва да се движи напред по
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начин, съвсем различен от този на лирическото и драма- 
тическото поетическо произведение.

оса. Първото нещо, което трябва да се има предвид с 
оглед на това, се отнася до широтата, до която се раз
гръща епосът. Тя намира основанието си както в негово
то съдържание, така и във формата. Ние току-що видях
ме многообразието на предметите, които принадлежат 
към един епичен свят, който е напълно развит както по 
своите вътрешни сили, влечения и желания на духа, така 
и по своята външна ситуация и обстановка. И тъй като 
всичките тези страни приемат формата на обективност и 
на реално явление, всяка една от тях се развива до един 
самостоятелен в себе си вътрешен и външен образ, при 
който епическият поет трябва да остане задълго, като го 
описва или изобразява, и да му позволи да се разгърне в 
своята външност -  докато лириката концентрира до ин
тимността на чувството всичко, което схваща, или го 
кара да се изпари и превърне в обобщаваща всеобщност 
на рефлексията. С обективността са дадени непосред
ствено разпадането на нещата вън едно от друго и пъ
строто богатство на многообразните черти. Вече с оглед 
на това в никой друг род епизодичното няма дотолкова 
много право да се еманципира почти до привидността на 
необуздана самостоятелност, както в епоса. Обаче, както 
вече казах, насладата от това, което е налице, и от фор
мата на действителната реалност не трябва да отива до
толкова далеч, че да възприема в поетическото произве
дение също така състояния и явления, които не стоят във 
връзка с особеното действие или с неговата основа; на
против, дори епизодите трябва да се окажат действащи 
по отношение на развитието на събитието, макар само 
като пречка и като междинно явление, което спира дей
ствието. Но въпреки това, поради формата на обектив
ност, в епоса връзката между отделните части може да 
бъде само по-нездрава. Защото в обективното опосред- 
стване остава вътрешното „в себе си“; напротив, това, 
което се насочва навън, е независимото съществуване на 
особените страни. Тогава тази липса на строго обеди
нение и подчертано отношение на отделните членове на
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епическата поема, която освен това по своята първона
чална форма е възникнала в една ранна епоха, става 
основанието, поради което тази поема, от една страна, 
по-лесно се поддава на по-късни прибавки и съкра
щения, отколкото лирическите и драматическите про
изведения, докато, от друга страна, самата тя подрежда 
отделни предания, които още преди това са били офор
мени до известна художествена висота, като особени 
страни в новото обединяващо цяло.

ßß. Ако се обърнем, второ, към начина, по който 
епическата поезия може да има право да мотивира 
развоя и хода на събитията, ще видим, че тя не трябва да 
заимства основанието на онова, което се извършва, нито 
само от субективното настроение, нито от чистата ин
дивидуалност на характера, и по този начин да навлиза в 
същинската област на лирическото и драматическото, а 
също и в това отношение трябва да се придържа към 
формата на обективността, която съставлява епическия 
основен тип. А именно, от една страна, вече виждахме 
много пъти, че външните обстоятелства биха имали не 
по-малко значение за разказващото изобразяване, откол
кото определенията, които изхождат от вътрешния свят 
на характера. Защото в епоса характерът и необходи
мостта на външното стоят рамо до рамо като еднакво 
силни; и затова епическият индивид може, струва ми се, 
да отстъпи на външните обстоятелства, без да навреди на 
поетическата си индивидуалност, и да бъде в своята 
дейност резултат от отношенията, така че благодарение 
на това последните да застанат като мощното на мястото 
на характера, който е единствената действаща сила в 
драмата. Предимно в Одисея развоят на събитията се 
мотивира почти винаги по този начин. Той е мотивиран 
по същия начин и в авантюрите на Ариосто и в други 
епопеи, които възпяват средновековен сюжет. Също и за
поведта на боговете, която определя Еней да стане осно
вател на Рим, както и многообразните случки, които 
разпростират разработката надълго и широко, биха били 
един безусловно недраматически начин на мотивиране. 
Подобен случай срещаме в Освободеният Йерусалим на
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Тасо, където се противопоставят на целта на християн
ската войска освен храбрата съпротива на сарацините, 
още и най-различни природни явления. А биха могли да 
се приведат много такива примери почти от всички про
чути епопеи. Защото епическият поет трябва да избира 
тъкмо такива сюжети, в които този начин на изобразя
ване става възможен и необходим.

Същото виждаме там, където резултатът трябва да 
се получи от действителното решение на индивидите. А 
именно също и тук не трябва да се извлича и изказва 
онова, което характерът в драматическия смисъл на ду
мата според неговата цел и индивидуалната страст, която 
го въодушевява едностранчиво, прави от обстоятелства
та и отношенията, за да отстои своя характер както спря
мо тази външна страна, така и спрямо други индивиди; 
напротив, епическият индивид изключва това чисто 
действане според своя субективен характер, както и из
лиянието на чисто субективни настроения и случайни 
чувства и, обратно, от една страна, се придържа към об
стоятелствата и тяхната реалност, както, от друга страна, 
това, което го привежда в движение, трябва да бъде само 
по себе си значимото, общото, нравственото и т.н. Осо
бено Омир дава повод за неизчерпаеми размишления във 
връзка с това. Например жалбите на Хекуба по смъртта 
на Хектор, на Ахил по тази на Патрокъл, които по своето 
съдържание биха могли да се третират съвсем лири
чески, все пак не излизат вън от епическия тон, а Омир 
никога не изпада в драматически стил, също и в си
туации, които биха били подходящи за драматическо 
представяне, както например спорът на Агамемнон и 
Ахил в съвета на вождовете или раздялата на Хектор и 
Андромаха. Ако вземем например последната сцена, тя 
принадлежи към най-хубавото, което епическата поезия 
е в състояние изобщо да даде. Дори в алтернационното 
пеене на Амалия и Карл в Разбойниците от Шилер, 
където трябва да се третира съвсем лирически същият 
предмет, още намира отзвук епическият тон, идващ от 
Илиада. Но с какво епическо въздействие Омир описва в 
шеста книга на Илиада как Хектор напразно търси
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Андромаха в къщи и едва после я намира по пътя към 
Скейската врата, как тя се забързва, застава до него, и 
когато той съзира с тиха усмивка момченцето си в ръцете 
на бавачката, му казва: „Чудний, смелостта ти ще те 
погуби, а ти не се смиляваш нито над невръстното си 
момче, нито над мене, нещастната, която скоро ще бъда 
твоя вдовица; защото ахейците скоро ще те убият, като 
връхлетят заедно върху тебе, а щом те загубя, за мене би 
било по-добре да отида под земята. Ако и ти станеш 
жертва на съдбата, за мене не остава друга утеха освен 
страданието! Аз вече нямам нито баща си, нито бла
городната си майка.“ После тя подробно разказва как 
загинали баща ù и седмината ù братя, които били убити 
до един от Ахил; разказва за пленничеството, освобож
даването и края на майка си. Едва когато тя отново се 
обръща с настойчива молба към Хектор, който сега е за 
нея баща и майка, брат и цъфтящ съпруг, и го моли да 
остане на кулата и да не прави момчето си сираче, а нея, 
съпругата, вдовица, Хектор ù отговаря по съвсем 
подобен начин: „И аз съм загрижен за всичко това, о, моя 
жена, но много се боя от троянците, ако тук избегна боя 
като страхливец; не ме тласка към боя и моментна 
възбуда, тъй като съм свикнал да бъда винаги храбър и да 
се бия в първите редици на троянците, като пазя в 
същото време високата слава на баща си и на роднините 
си. Аз наистина знам добре в ума си и в душата си, че ще 
дойде денят, в който ще падне свещеният Илиум и 
Приам и народът на царя, който така умело си служи с 
копието. Но аз съм загрижен не толкова за страданието 
на троянците, нито за самата Хекуба и за Приам, нито за 
любимите си братя, които ще паднат в праха под краката 
на враговете, колкото за тебе, когато някой ахеец с медна 
броня ще те отведе, тебе, разплаканата, като ти отнеме 
деня на свободата, и ти ще предеш в Аргос на къделята 
на някоя друга или ще носиш непосилно вода против 
волята си, а над тебе ще тегне властната необходимост, и 
тогава някой, като те види да плачеш, навярно ще каже: 
това е жената на Хектор, на най-добрия воин между 
троянците, когато се водил боят на Илиум. Така ще каже
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може би някой и тогава ще ти стане жално, че нямаш 
такъв мъж, който да те спаси от робство. А мене дано ме 
скрие земята, преди да чуя писъка ти и преди да са те 
отвели.“ Това, което казва Хектор тук, е богато с чувство, 
затрогващо, но не чисто лирически или драматически, а 
епически, тъй като картината на страданията, която 
нахвърля той и която навява печал и на самия него, от 
една страна, представя обстоятелствата, чисто обектив
ното, докато, от друга страна, това, което го тласка и 
движи, се проявява не като лично желание, като су
бективно решение, а като необходимост, която сякаш не 
е негова собствена цел и воля. Подобна епическа 
затрогваща сила имат и молбите, с които победените 
умоляват победилите герои да им дарят живота, като 
обстойно посочват факти и привеждат основания: 
защото едно душевно движение, което произтича само от 
обстоятелствата и започва да затрогва само чрез мотиви 
на обективните отношения и ситуации, не е драматично, 
макар че някои нови трагици са си служили тук и там 
също и с този начин на въздействие. Например сцената 
на бойното поле в Орлеанската дева на Шилер между 
английския рицар Монтгомери и Иохана (2 действие, 6 
сцена), както вече отбелязаха правилно и други, е повече 
епическа, отколкото драматическа. Цялата смелост на 
рицаря го напуска в часа на опасност и все пак, притис
нат от разярения Талбот, който наказва страхливостта 
със смърт, и от девата, която побеждава и най-храбрите, 
не може да се реши на бягство. О, извиква той.

Wär ich nimmer über Meer hieher geschifft,
Ich Unglücksel’ger! Eitler Wahn betörte mich,
Wohlfeilen Ruhm zu suchen in dem Frankenkrieg,
Und jetzo führt mich das verderbliche Geschick 
In diese blut’ge Mordschlacht. -  Wär ich weit von hier 
Daheim noch an der Savern’ blühendem Gestad 
Im sichern Vaterhause, wo die Mutter mir 
In Gram zurückblieb und die zarte, süße Braut.56

Тоза са немъжествени думи, които правят цялата 
фигура на рицаря неподходяща както за същинския епос,
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така и за трагедията, а я препращат повече в комедията. 
И, когато Йохана се доближава до него, като извиква:

Du bist des Todes! Eine brit’sche Mutter zeugte dich57 -
той захвърля меча и щита и я моли в краката ù да му дари 
живота. После идват основанията, които той привежда 
надълго и широко, за да я покърти: неговата беззащит
ност; богатството на баща му, който ще го откупи със 
злато; мекотата на пола, към който принадлежи Йохана 
като девица; любовта на сладката годеница, която, пла
чейки в родното огнище, очаква завръщането на люби
мия; опечалените родители в къщи, които той напуснал; 
тежката съдба да умре неоплакан в чужбина -  от една 
страна, всичките тези мотиви вече сами по себе си за
сягат обективни отношения, които имат стойност и зна
чимост, а, от друга страна, спокойното им изложение е от 
епическо естество. Поетът мотивира по същия начин об
стоятелството, че Йохана трябва да го изслуша -  мо
тивира го външно, чрез беззащитността на умоляващия, 
докато все пак, драматически взето, тя би трябвало да го 
убие още щом го е съзряла, без да се бави, тъй като тя се 
явява като неумолим враг на всички англичани и изказва 
тази носеща гибел омраза с голяма реторика и я оправ
дава с това, че е задължена към царството на духовете 
със страшно обвързващия договор,

Mit dem Schwert zu töten alles Lebende, das ihr
Der Schlachten Gott Verhängnisvoll entgegenschickt.58

Ако за нея беше важно само това, Монтгомери да не умре 
невъоръжен, той би имал в ръцете си най-доброто сред
ство да остане жив, след като тя вече го е слушала тол
кова дълго: достатъчно би било само да не взема отново 
оръжията. И все пак, като се подчинява на нейния призив 
да се бори с нея, която сама е смъртна, за сладката пляч
ка на живота, той хваща отново меча и пада от ръката ù. 
Този ход на сцената, без широките епически обяснения, 
вече би бил по-подходящ за драмата.

γγ. И, най-сетне, трето, ние можем да охарактери
зираме вида поетическо протичане на епическите съ
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бития както по отношение на външната широта, която ни 
се налага от по-точното онагледяване, така и с оглед на 
придвижването напред до крайния резултат на дейст
вието, особено в противоположност на драматическата 
поезия, изобщо така, че епическото представяне не само 
остава изобщо продължително при обрисуването на 
обективната реалност и на вътрешните състояния, но 
освен това поставя пречки пред крайното разрешение. 
Предимно по този начин то отклонява от осъществява
нето на главната цел, последователно развиващата се 
борба, която драматическият поет не бива да изпуска от 
погледа си, за да отведе в посока към много страни, и 
тъкмо с това получава възможност да представи пред 
очите ни целокупността на един свят от състояния, който 
иначе не би могъл да получи словесен израз. С една та
кава пречка изобщо започва например Илиада, доколкото 
Омир веднага разказва за смъртоносната болест, която 
Аполон накарал да се разрази в лагера на гърците, а 
после свързва с нея спора между Ахил и Агамемнон. 
Този гняв е втората пречка. Още повече в Одисея всяка 
авантюра, която трябва да преживее Одисей, е забавяне 
на завръщането в родината. Но особено епизодите слу
жат за прекъсване на непосредственото движение напред 
и в повечето случаи са от препятстващо естество. Така 
например корабокрушението на Еней, любовта към Ди- 
дона, появата на Армида у Вергилий и Тасо, както и в 
романтичния епос изобщо многото самостоятелни лю
бовни авантюри на отделните герои, които у Ариосто 
дори се натрупват и взаимопреплитат, за да образуват 
едно така пъстро многообразие, че поради тях борбата 
между християните и сарацините се прикрива изцяло. В 
Божествена комедия на Данте наистина не се явяват 
изрични пречки за движението напред, но тук епично 
бавното придвижване напред се дължи изобщо отчасти 
на описанието, което се спира на всичко, отчасти на мно
гото малки епизодични истории и разговори с отделни 
осъдени и Т.Н., за които поетът ни дава по-точни 
сведения.
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Но в това отношение е преди всичко необходимо 
такива пречки, които застават по пътя на хода, който се 
стреми напред към целта, да не ни накарат да ги познаем 
като чисти средства, прилагани за външни цели. Защото, 
както вече общото състояние, върху чиято почва се дви
жи епичният свят, е истински поетично само тогава, ко- 
гато изглежда, че се е създало от само себе си, така и 
целият ход през обстоятелствата и първоначалната съдба 
трябва да възниква толкова повече като от само себе си, 
без при това да прозират субективните намерения на 
поета, колкото повече тъкмо формата на обективност 
както от страна на реалното явление, така и по отноше
ние на субстанциалното на съдържанието, отрежда на 
цялото, както и на отделните части, претенцията да бъ
дат налице чрез себе си и за самите себе си. Но ако стои 
начело един ръководещ свят от богове, чиято ръка на
правлява събитията, особено в този случай за самия поет 
е отново нужна една все още свежа, жива вяра в богове, 
тъй като в повечето случаи боговете са тези, които създа
ват такива пречки -  така че следователно там, където се 
борави с тези сили само като с безжизнени механизми, 
също и това, което изхожда от тях, трябва да се принизи 
до обикновена нескопосна работа, умишлено скалъпена 
от поета.

γ. И така, след като засегнахме накратко цело- 
купността на предметите, която епосът може да разгърне 
чрез преплитане на едно особено събитие с едно общо 
национално състояние на света, а след това преминахме 
към начина на развитие в хода на събитията, трето, 
остава още само въпросът за единството и закръгле- 
ността на епическото произведение.

оса. Това е точка, която, както вече загатнах по-рано, 
сега е толкова по-важна, колкото искаха в последно вре
ме да дадат простор на представата, че можем да оста
вим епоса да завърши във всяка произволно избрана 
точка или да го пеем нататък, както си искаме. Макар че 
този възглед се защищаваше от духовити и учени мъже, 
както например от Ф.А.Волф, все пак той остава не по- 
малко примитивен и варварски, тъй като в действител
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ност не означава нищо друго освен да се отрече на най- 
хубавите епически поеми същинският характер на худо
жествени произведения. Защото само чрез това, че 
епосът описва един всецяло затворен в себе си и едва 
благодарение на това самостоятелен свят, той е изобщо 
произведение на свободното изкуство, за разлика от 
действителността, която е отчасти разпръсната, а отчас
ти се провлачва в едно безконечно протичане на зави
симости, причини, действия и последици. Разбира се, 
дотолкова можем да се съгласим, че за същинския, пър
воначалния епос чисто естетическата оценка на плана и 
организацията на частите, на мястото и богатството на 
епизодите, на вида сравнения и т.н. не е главното нещо, 
тъй като тук повече, отколкото в по-късната лирика и 
богато художественото драматично развитие светогле
дът, вярата в боговете, изобщо съдържателното на такива 
народни библии трябва да се изкаже като преобладаваща 
страна. Но въпреки това, също и тези национални основ
ни книги, каквито са Рамаяна, Илиада и Одисея дори 
Песен за нибелунгите, не трябва да загубят заради съ
държанието онова, което с оглед на красотата и из
куството единствено може да им даде достойнството и 
свободата на художествени произведения, а именно да 
представят пред нагледа ни едно закръглено цяло на дей
ствието. Ето защо е важно всъщност само това, да се 
открие съответстващият на понятието вид на тази за
вършеност.

ßß. Взета така, съвсем изобщо, думата „единство“ е 
станала тривиална и за трагедията, тя може да подмами 
към много злоупотреби. Защото всяко събитие, ако се 
вземе във взаимовръзката на неговите поводи и после
дици, продължава до безкрайност и както от страна на 
миналото, така и от страна на бъдещето води по-нататък 
към една верига от особени обстоятелства и дела съвсем 
така неизчислимо, както не може да се определи кои от 
всички състояния и други подробности трябва да на
влязат в тази верига и да се разглеждат като свързани с 
нея. Ако вземем под внимание само тази последовател- 
ност, тогава, разбира се, един епос може винаги да се
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пее по-нататък назад и напред, а освен това дава винаги 
стоящата открита възможност за вмъквания. Но тъкмо 
такава последователност съставлява прозаичното. За да 
приведа един пример, ще кажа, че циклическите поети у 
гърците са възпели са възпели целия обсег на Троянската 
война и затова са продължили там, където спира Омир, и 
започнали отново от яйцето на Леда, но тъкмо поради 
това, в противоположност на Омировите поеми, те са 
станали вече по-прозаични. Както вече казах по-горе, и 
индивидът като такъв също така не може да даде 
единствения център, тъй като от този индивид могат да 
изхождат и да го сполетяват най-многообразни събития, 
без изобщо да стоят във връзка помежду си като събития. 
Затова трябва да потърсим друг вид единство. С оглед на 
това трябва накратко да установим разликата между 
обикновеното извършване на събитие и определеното 
действие, което, епически разказано, приема формата на 
събитие. Обикновено извършване на събитие следва да 
наречем вече външната страна и реалността на всяко 
човешко деяние, без при това да има нужда да се крие в 
него осъществяването на една особена цел, изобщо всяка 
външна промяна в облика и в проявлението на това, 
което стои пред нас. Ако светкавица убие човек, това е 
обикновено извършване на събитие, външна случка; но в 
завоюването на един вражески град се съдържа нещо 
повече, а именно изпълняването на една преследвана 
цел. И така, една такава определена в самата себе си цел, 
каквато е освобождаването на светата земя от игото на 
сарацините и езичниците, или, още по-добре, удовлет
воряването на едно особено влечение, както например 
гневът на Ахил, трябва да съставлява в облика на 
епичното събитие взаимопридържащото единство на 
епопеята, доколкото се разказва от поета само онова, 
което е собственото въздействие, получено от тази само- 
съзнателна цел, или от определеното влечение, и затова 
се закръгля с тази цел, с това влечение до едно затворено 
в себе си единство. Но само човекът може да действа и 
да се налага, така че от тази страна индивидът, който се 
е сраснал с целта и с влечението, стои начело. И ако, по-
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нататък, действието и удовлетворението на целия герои
чен характер, от който произтичат целта и влечението, 
излиза наяве само при съвсем определени ситуации и по
води, които се разклоняват назад до една широка взаимо
връзка, и ако осъществяването на целта, от своя страна, 
има най-различни последици напред, от това, разбира се, 
се получават, от една страна, многообразни предпостав
ки за определеното действие, а, от друга страна, много
кратни последвали от тях действия, които обаче не стоят 
в по-близка поетическа връзка с определеността на тък
мо тази изобразявана цел. В този смисъл например гне
вът на Ахил няма отношение към открадването на Елена 
или присъдата, произнесена от Парис, макар че едното е 
предхождало другото като предпоставка, както няма от
ношение и към действителното завладяване на Троя. Ето 
защо, когато се твърди, че Илиада няма нито необходимо 
начало, нито подходящ завършек, в това се съдържа само 
липсата на определеното прозрение, че в Илиада е тряб
вало да се възпее гневът на Ахил и затова той е трябвало 
да даде обединяващата точка. Напротив, ако схванем 
определено образа на Ахил и го изтъкнем в гнева му, 
предизвикан от Агамемнон, като спойка на цялото, ще 
видим, че началото и краят не могат да се измислят по- 
хубаво. Защото, както вече казах, непосредственият по
вод на този гняв съставлява началото, докато неговите 
последици се съдържат в по-нататъшния ход. Наистина в 
противоположност на това се направи опит да се утвърди 
мнението, че в такъв случай последните песни били без
полезни и спокойно биха могли и да се съкратят. Но този 
възглед, сравнен с поемата, се оказва напълно несъстоя
телен, защото както оставането при корабите и оттегля
нето от боя у самия Ахил е само последица от неволния 
му гняв и с това бездействие се свързва скоро извоюва
ното предимство на троянците над войската на гърците, 
а също така борбата и смъртта на Патрокъл, така и с това 
падане на храбрия му приятел е тясно свързана жалбата 
и мъстта на благородния Ахил и победата му над Хектор. 
Но ако смятаме, че със смъртта вече всичко е свършено 
и че сега можем да избягаме, това не говори за нищо
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освен за примитивност на представата. Със смъртта се 
слага край само на природата, но не и на човека, не и на 
обичая и нравствеността, които изискват да се отдаде 
на падналите герои честта да бъдат погребани. По такъв 
начин към всичко досегашно се присъединяват удовлет
ворително, за да доведат до най-красив завършек, игрите 
край гроба на Патрокъл, затрогващите молби на Приам, 
примирението на Ахил, който дава обратно на бащата 
трупа на сина, така че да не бъде лишен и той от честта 
на умрелите.

γγ. Но, щом искаме да направим по приведения 
начин едно определено, произлязло от съзнателни цели 
или геройски подтици индивидуално действие да стане 
онова, в което епическото цяло трябва да намери опор
ните точки за своята връзка и закръгленост, може да се 
получи привидността, че така доближаваме твърде мно
го епическото единство до драматическото. Защото то
ва, което съставлява центъра и в драмата, е едно особено 
действие, произлязло от самосъзнателна цел и характер, 
и неговият конфликт. Затова, за да не смесим макар само 
привидно двата поетически вида, епическия и драмати- 
ческия, още веднъж ще напомня изрично за това, което 
вече казах по-рано относно разликата между действие и 
събитие. Освен това, епическият интерес не се ограни
чава само върху онези характери, цели и ситуации, които 
са обосновани в особеното действие като такова, чието 
протичане се разказва от епоса; напротив, това действие 
намира по-нататъшния повод за своята колизия и разре
шение, както и целия си ход само в рамките на една на
ционална съвкупност и нейната субстанциална целокуп- 
ност, която сега и от своя страна има пълно право да 
остави да навлезе в изображението също и едно много
образие от характери, състояния и събития. В това отно
шение закръглеността и оформеността на епоса се съ
стои не само в особеното съдържание на определеното 
действие, но и в целокупността на светогледа, чиято 
обективна действителност се заема да опише тя; и в 
действителност епическото единство е завършено едва 
когато, от една страна, особеното действие е завършено
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само за себе си, но, от друга страна, в неговия ход е до
веден до нагледа в пълна целокупност също така цело
купният в себе си свят, в чийто съвкупен кръг се движи 
то, и двете главни сфери остават все пак в живо опосред- 
стване и несмущавано единство.

Това са най-съществените определения, които могат 
да се изтъкнат накратко по отношение на същинския 
епос. Но същата форма на обективност се е прилагала 
към други предмети, чието съдържание не носи в себе си 
истинското значение на същинската обективност. Такива 
второстепенни видове могат да поставят теоретика в за
труднение, когато от него се иска да направи подраз
деления, в които биха се вмествали без разлика всички 
поетически произведения -  а поетическо произведение 
било и всичко онова, което може да се причисли към тези 
полувидове. Обаче в истинското подразделение може да 
получи място само това, което съответства на едно опре
деление на понятието; напротив, това, което се оказва 
несъвършено по съдържание или по форма, или по двете 
едновременно, тъкмо защото не е такова, каквото трябва 
да бъде, може само несполучливо да се подведе под 
понятието, т.е. под определението какъв трябва да бъде 
предметът и кога той е действителен според истината. 
Затова в заключение ще добавя като приложение още 
само няколко бележки относно такива странични клоно
ве на същински епическото, които имат второстепенно 
значение.

Тук спада преди всичко идилията в модерния сми
съл на думата, в който тя се отказва от всички по-дъл
боки общи интереси на духовния и нравствения живот и 
представя човека в неговата невинност. Но да се живее 
невинно, тук означава само: да не се знае за нищо освен 
за ядене и пиене, и то за много прости ястия и питиета, 
например за козе, за овче, а в случай на нужда най-много 
за краве мляко, за треви, корени, желъди, овощия, сирене 
от мляко -  според мене хлябът вече не е истински иди- 
личен, -  но месото трябва да бъде позволено вече преди 
това, защото все пак идиличните овчари и овчарки не ще 
да са искали да принасят домашните си животни изцяло
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в жертва на боговете. И така. тяхната дейност се състои 
в това. да пазят през целия божи ден с вярното куче тези 
любими домашни животни, да се грижат за ядене и пие
не и покрай това да лелеят с колкото е възможно по-голя- 
ма сантименталност такива чувства, които не смущават 
това състояние на спокойствие и задоволство, т.е. да бъ
дат по свой начин набожни и кротки, да свирят на кавал, 
на овчарска свирка и т.н. или да си пеят нещо и предимно 
да се обичат един друг с най-голяма нежност и невин
ност. -  Гърците, напротив, имали в своите пластични 
изображения един по-весел свят: свитата на Бакхус, 
сатири, фавни, които, отдали се безгрижно в служба на 
един бог, издигат животинската природа до весел човеш
ки нрав в съвсем по-друга жизненост и истина, откол- 
кото въпросната претенциозна невинност, набожност и 
празнота. Същата ядка на един жив светоглед при ско
рошните образци на национални състояния може да се 
познае също още у гръцките буколици, например у Тео- 
крит, все едно дали той остава задълго при действителни 
ситуации от живота на рибарите и овчарите или пренася 
начина на изразяване, свойствен за тези или подобни на 
тях кръгове, също и върху други предмети и по такъв 
начин или описва епически такива образи от живота, или 
ги третира в лирическа и външно драматическа форма. 
Вече по-безсъдържателен е Вергилий в своите Еклоги, 
но най-скучен е Геснер, така че в наши дни навярно вече 
никой не го чете, и трябва само да се учудваме, че някога 
французите са го харесали толкова много, че са могли 
да го сметнат за най-великия немски поет. Но, от една 
страна, тяхната чувствителност, която избягвала сти
хията и заплетеностите на живота и все пак искала ня
какво движение, а, от друга страна, пълното изпразване 
от всички истински интереси, така че да не се появяват 
другите смущаващи отношения на нашата култура, 
несъмнено са допринесли своето за това предпочитание.

Според една друга страна към тези междинни видо
ве могат да се причислят полуописателните, полу- 
лирически поетически произведения, както бяха любими 
у англичаните и вземаха за предмет главно природата,
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годишните времена и т.н. Към тази област принадлежат 
и многообразните дидактични поеми, компендиуми по 
физика, астрономия, медицина, игра на шах, риболов, 
лов, изкуство да обичаме и т.н. с прозаично съдържание 
в поетически украсяваща рамка, както са били израбо
тени твърде изкусно вече в по-късната гръцка поезия, 
след това у римляните, а в последно време предимно у 
французите. Въпреки техния епически общ тон, те лесно 
могат да се пренесат в лирическата трактовка.

Наистина по-поетични, но без твърдо установена 
родова отлика са романсите и баладите, продукти на 
средновековието и на модерното време, които по съдър
жание са отчасти епически, а по трактовка, напротив, в 
повечето случаи лирически, така че бихме могли да ги 
причислим ту към единия, ту към другия род.

Съвсем друго е, напротив, с романа, с модерната 
гражданска епопея. От една страна, тук отново се появя
ва напълно богатството и многостранността на интере
сите, състоянията, характерите, житейските отношения, 
широкият фон на един целокупен свят, както и епиче
ското изобразяване на събития. Обаче това, което липсва, 
е първоначално поетичното състояние на света, от което 
произлиза същинският епос. Романът в модерния смисъл 
на думата предпоставя една вече прозаично подредена 
действителност, върху чиято почва след това -  както с 
оглед на жизнеността на събитията, така и по отношение 
на индивидите и тяхната съдба -  той отново извоюва в 
своя кръг правото на поезията, което тя е загубила, до- 
колкото това извоюване е възможно при тази предпо
ставка. Затова една от най-обикновените и най-подхо
дящи за романа колизии е конфликтът между поезията на 
сърцето и противостоящата прозаичност на отношения
та, както и на случайността на външните обстоятелства: 
раздвоение, което или се разрешава трагично и комично, 
или намира разрешението си в това, че характерите, кои
то отначало се опълчват против обикновения ред в света, 
от една страна, се научават да признават същинското и 
субстанциалното в него, помиряват се с неговите отно
шения и навлизат действено в тях, но, от друга страна,
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смъкват прозаичния облик на онова, което вършат и 
осъществяват, и по този начин поставят на мястото на 
предварително намерената проза една сродна и друже
любна към красотата и изкуството действителност. -  Що 
се отнася до начина на представяне, подобна на епоса, и 
същинският роман изисква целокупността на един въз
глед за света и живота, чийто многостранен материал и 
съдържание излиза наяве в рамките на индивидуалното 
събитие, което дава центъра на цялото. Обаче, що се 
отнася до подробностите на схващането и разработката, 
тук трябва да се позволи голямо поле на действие на пое
та толкова повече, колкото по-малко той може да избегне 
това, да включи в своите описания също и прозата на 
действителния живот, без да остане по този начин 
самият той в прозаичното и всекидневното.

3. Историята на
развитието на епическата поезия

Ако хвърлим ретроспективен поглед върху начина, 
по който разгледахме останалите изкуства, ще видим, че 
още по начало схванахме различните степени на строя
щия художествен дух в тяхното историческо развитие в 
символичната, класичната и романтичната архитектура. 
За скулптурата, напротив, изтъкнахме безусловно съв
падащата се с понятието за това класично изкуство гръц
ка скулптура като истински център, от който развихме 
особените определения, така че можехме да бъдем и по- 
кратки в по-специалното историческо разглеждане. 
Нещо подобно се получи по отношение на романтичния 
художествен характер на живописта, която обаче според 
понятието за своето съдържание и формата на изобразя
ването му се разпростира до едно еднакво важно раз
витие на различни народи и школи, така че тук станаха 
необходими по-богати исторически бележки. Същото 
изискване би могло да се предяви след това и при музи
ката; обаче, тъй като за историята на това изкуство ми 
липсваха еднакво много както годни за употреба чужди
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подготвителни работи, така и по-точна собствена запо- 
знатост, не ми оставаше нищо освен да вмъкна по раз
лични поводи отделни исторически загатвания. А що се 
отнася до сегашния ни предмет, до епическата поезия, 
при нея виждаме приблизително същото, както при 
скулптурата. Наистина начинът на изобразяване, свой
ствен за това изкуство, се разклонява до всякакви главни 
и странични видове и се разпростира над много времена 
и народи; обаче ние се запознахме с него в съвършената 
му форма като същински епос и намерихме най-худо- 
жествената действителност на този род у гърците. Защо- 
то епосът има изобщо най-голямо вътрешно сродство с 
пластиката и със скулптурата и с тяхната обективност, 
както в смисъл на субстанциално съдържание, така и в 
смисъл на изобразяване във формата на реално явление, 
така че ние не бива да смятаме за случайно това, че епи
ческата поезия, както скулптурата, се е появила тъкмо у 
гърците в това първоначално, ненадминато съвършенст
во. Но отсам и отвъд тази кулминационна точка лежат 
още и такива степени на развитие, които не са, да речем, 
от второстепенно и малозначително естество, а са не
обходими за епоса, тъй като кръгът на поезията включва 
в себе си всички нации и епосът довежда до нагледа 
тъкмо субстанциалната ядка на народното съдържание, 
така че тук световноисторическото развитие получава 
по-голямо значение, отколкото в скулптурата.

Затова за съвкупността на епическото поетическо 
изкуство и по-точно за епопеята можем всъщност да раз
личим следните три главни степени, които съставляват 
изобщо хода на развитието на изкуството.

а именно, първо, източния епос, който има за свой 
център символичния тип;

второ, класичния епос на гърците и неговото ко
пиране у римляните;

и, най-сетне, трето, богатото и многостранно раз
гръщане на епическо романтичната поезия всред хри
стиянските народи, които обаче се появяват отначало в 
своето германско езичество, докато, от друга страна, вън 
от същински средновековните рицарски поеми, древ
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ността отново се използва в един друг кръг отчасти като 
общо образователно средство за очистване на вкуса и на 
художественото пресъздаване, отчасти по-пряко, като 
образец, докато най-сетне романът застане на мястото на 
същинския епос.

Нека сега преминем към споменаването на отдел
ните епически художествени произведения; обаче така 
тук аз мога да искам да изтъкна само най-важното и 
изобщо да дам на цялото това разглеждане само обема и 
стойността на един бегло скициран обзор.

а. Източният епос

Както вече видяхме, у източните народи, от една 
страна, поетическото изкуство е изобщо по-първона- 
чално, тъй като още остава по-близо до субстанциалния 
начин на светосъзерцание и до изгрева на отделното съ
знание в единното цяло, така че, от друга страна, по 
отношение на особените родове на поезията, субектът не 
може да се изтръгне до самостоятелността на индиви
дуалния характер, на целите и колизиите, която се изиск
ва безусловно за същинското развитие на драматичес- 
ката поезия. Затова най-същественото, което намираме 
тук, се ограничава освен до една миловидна благоуханна 
и изящна или издигаща се до единствения и неизразим 
бог лирика, върху поеми, които трябва да се причислят 
към епическия род. Но въпреки това ние срещаме същин
ски епопеи само у индийците и персите, а у последните 
и в колосален мащаб.

а. Китайците, напротив, нямат национален епос. 
Защото прозаичната основна черта на техния светоглед, 
който дава дори на най-раншните наченки на историята 
трезвата форма на една прозаично урегулирна истори
ческа действителност, както и недостъпните за същинско 
художествено оформяне религиозни представи, още по 
начало застават като непреодолима пречка по пътя на 
този най-висш епически род. А това, което намираме бо
гато развито като заместител, са по-късни малки разкази 
и нашироко разтегнати романи, които трябва да ни
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възхитят с ясната нагледност на всички ситуации и с 
точното излагане на частни и обществени отношения, с 
многообразието, финеса, нещо повече, често пъти с при
влекателната нежност особено на женските характери, 
както и с цялото изкуство на тези закръглени в себе си 
произведения.

ß. Един напълно противоположен свят се разкрива 
пред нас в индийските епопеи. Вече най-ранните ре
лигиозни светогледи, доколкото може да се съди според 
малкото, което ни е станало известно досега от Ведите, 
съдържат плодоносен зародиш за една епически изобра- 
зима митология, която и наистина, разклонена с човешки 
героични дела, вече много векове преди Христос -  за- 
щото хронологическите данни са още много колебливи -  
се е била развила до действителни епопеи, които обаче 
наполовина още стоят на чисто религиозното становище 
и само наполовина на становището на свободната поезия 
и изкуство. Особено двете най-прочути от тези поеми, 
Рамаяна и Махабхарата, ни излагат светогледа на ин
дийците в целия разкош и величие, забърканост, фанта
стична неистинност и разлятост, а също така, обратно, в 
страстно отдаващата се любвеобилност и в индивидуал
ните, фини черти на чувството и на душата на тези ду
ховни растителни натури. Легендарни човешки дела се 
разширяват до действия на въплътените богове, чието 
дело сега витае неопределено между божествената и чо
вешката природа и разширява до безмерност индиви
дуалната ограниченост на образите и делата; субстан- 
циалните основи на цялото са от такова естество, че 
когато западният светоглед не се решава да се откаже от 
по-висшите изисквания за свобода и нравственост, той 
нито може да се ориентира в тях, нито може да им симпа- 
тизира; единството на особените части е много нездраво 
и най-обширните епизоди, а също така историите за 
богове, разказите за аскетични упражнения чрез себеиз- 
тезание и за силата, получена чрез тях, нашироко изло
жените обяснения относно философски учения и си
стеми, както и друго многостранно съдържание, излизат 
дотолкова много вън от връзката на цялото, че в някои
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случаи трябва да ги смятаме за по-късна добавка; но 
духът, от който са се родили тези величави поеми, вина
ги говори за една фантазия, която не само е предхождала 
прозаичното развитие, но и е изобщо безусловно неспо
собна за разсъдъка на прозаичното благоразумие и е мо
гла да формира в първоначална поезия основните насоки 
на индийското съзнание като едно целокупно само по 
себе си обобщение на света. Напротив, по-късните епо
си, които се наричат в по-тесния смисъл на думата пура- 
ни, те. поеми от дълбоката древност, както изглежда, 
подреждат едно до друго по-прозаично и по-сухо всичко, 
което принадлежи към митичния кръг на един определен 
бог, повече по начин, подобен на този, който отново 
намираме в следомировите циклически поети, и като 
тръгват от възникването на света и на боговете, слизат 
надолу в по-нататъшния ход на нещата до генеалогиите 
на човешките герои и владетели. И най-сетне, от една 
страна, епическата ядка на старите митове се изпарява 
до полъха и до изкуственото изящество на външната пое
тическа форма и дикция, докато, от друга страна, фанта
зията, която се движи мечтателно в чудеса, става басно- 
разказваческа мъдрост, която получава за своя най-важна 
задача да поучава на морал и житейско благоразумие.

γ. В един трети кръг на източно-епическото поети
ческо изкуство можем да поставим едни до други евреи- 
те, арабите и персите.

αα. Наистина в своята представа за сътворението, в 
историите на праотците, на странстването през пусти
нята, на завладяването на Ханаан и в по-нататъшния ход 
на националните събития, при своята силна нагледност и 
своето вярно на природата схващане, възвишеността на 
европейската фантазия има много елементи на първона
чалната епическа поезия, но тук религиозният интерес 
доминира дотолкова много, че вместо до същински 
епопеи се стига отчасти само до религиозно поетическа 
поредица от предания и история, отчасти само до дидак
тично религиозни разкази.

ββ. Но още по начало по-поетични по природа и 
отрано действителни поети са арабите. Вече лирически
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разказващите песни за героите, Моалакат, които отчасти 
водят началото си от последния век преди пророка, 
описват ту с накъсано скачаща смелост и самохвална 
разпаленост, ту с по-благоразумно спокойствие и кротка 
мекота първоначалните състояния на още езическите 
араби -  родовата чест, огъня на отмъщението, госто
приемството, любовта, желанието за авантюри, благоде- 
телността, тъгата, копнежа -  с неотслабнала сила и с 
черти, които могат да напомнят за романтичния характер 
на испанското рицарско чувство. В Изтока това е за пръв 
път една действителна поезия, без фантастичност или 
проза, без митология, без богове, демони, гении, феи и 
останалите източни същества, а с монолитни, самостоя
телни образи, и, макар и странна, чудна и играеща в об
рази и сравнения, все пак човешки реална и здраво за
творена в себе си. Представа за един подобен свят на 
героите ни дават също още събраните по-късно поеми на 
Хамаса, както и на още неиздадения Циван на худзеи- 
литите. Обаче след далеч разпрострелите се успешни за
воевания на мохамеданските араби този първоначален 
героичен характер постепенно се заличава и в хода на 
столетията прави място в областта на епическата поезия 
отчасти на поучителни басни и весели мъдри сентенции, 
отчасти на онези приказни разкази, както ги намираме в 
Хиляда и една нощ, или на онези авантюри, за които Рю- 
керт чрез своя превод на еднакво остроумно и изкусно 
играещите със звуците на думите и с римите, със сми
съла и значението Маками на Харири ни създаде една 
извънредно достойна за благодарност представа.

γγ. Обратно, разцветът на персийската поезия се 
пада във времето, когато благодарение на мохамедан- 
ството персийският език и националност вече били 
преживели поврата към една нова култура. Но тук още в 
началото на това най-красиво време на разцвет вече 
срещаме една епическа поема, която поне по сюжет води 
обратно към най-далечното минало на староперсийските 
предания и митове и привежда своя разказ през хероич- 
ната епоха, та чак до последните дни на Сасанидите. 
Това обемисто произведение и възникналата от Бастана-
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Mè LUaxHaMè на Фердоуси, на градинарския син от Тус. 
Обаче и тази поема не може да се нарече същинска епо
пея, тъй като не прави център едно индивидуално завър
шено действие. При смяната на столетията липсва един 
постоянен костюм с оглед на времето и обстановката и 
особено най-древните митични образи и смътни, забър
кани традиции блуждаят в един фантастичен свят, при 
чието по-неопределено изобразяване често пъти не 
знаем дали имаме пред себе си лица или цели родове, до- 
като после, от друга страна, отново се появяват действи
телни исторически фигури. Наистина като мохамеданин 
поетът е бил по-свободен в боравенето със своя сюжет, 
но тъкмо в тази свобода му липсва твърдостта на инди
видуалните образи, с която се отличават първоначалните 
героични песни на арабите, и при далечното разстояние 
от отдавна потъналия в забрава свят на преданията съще
временно му липсва онова свежо дихание на непо
средствена жизненост, което е безусловно необходимо за 
националния епос. -  В по-нататъшния си ход на развитие 
епическото изкуство на персите отчасти се разпростира 
над любовни епопеи, наситени с голяма мекота и много 
сладост, с които се прочул предимно Низами, отчасти 
взема в богатия си жизнен опит обрат в посока към 
дидактичното, майстор в което бил пътувалият из да
лечни страни Саади, и най-сетне се задълбочава до она
зи пантеистична мистика, която Цжеляледин Руми учи и 
препоръчва в истории и легендоподобни разкази и т.н.

Тук трябва да се задоволя с тези кратки загатвания.

b. Класичният епос на гърците и римляните

Но, второ, едва поезията на гърците и римляните 
ни отвежда в истински епичния художествен свят.

а. Към такива епопеи спадат преди всичко онези, 
които по-горе вече поставих на първо място, Омировите.

αα. Каквото и да казваме, всяка от тези поеми е така 
съвършена в себе си, е едно така определено, изпълнено 
с толкова фин усет цяло, че тъкмо мнението, че двете те 
се пеели и продължавали по-нататък по същия начин
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само от отделни рапсоди, за мене отрежда на тези произ
ведения само правилната похвала, че в целия си тон на 
изображение те са безусловно национални и предметни, 
и дори в отделните си части са така закръглени, че всяка 
от тези части сама за себе си може да изглежда едно 
цяло. -  Ако в Изтока субстанциалното и общото на све
тогледа още изопачава символично или дидактично 
индивидуалността на характерите и техните цели и съби
тия и по този начин оставя по-неопределено и по-сво
бодно също така разчленяването и единството на цялото, 
ние намираме света на тези поеми за пръв път в краси
вата среда между общите жизнени основи на нравстве
ността в семейството, държавата и религиозната вяра, от 
една страна, и индивидуалната особеност на характера, 
от друга, в красивото равновесие между дух и природа, 
целенасочено действие и външно извършване на съби
тия, национална основа на начинанията и отделни наме
рения и дела; и макар че индивидуалните герои сякаш 
доминират в тяхното свободно живо движение, все пак 
последното отново получава умереност благодарение на 
определеността на целите и сериозността на съдбата по 
такъв начин, че и за нас цялото изображение още трябва 
да минава за най-висшето, на което можем да се наслаж
даваме и което можем да обичаме в кръга на епоса. За- 
щото трябва да признаем според тяхното значение дори 
боговете, които противостоят на тези първоначално 
човешки, храбри, справедливи, благородни герои или им 
помагат и да бъдем удовлетворени във формата на проя
вяването им от пълната наивност на изкуството, което 
също така весело отново се усмихва на собствените си 
човешки образи на богове.

ßß. Обаче цикпическите поети, които идват след 
Омир, все повече и повече излизат вън от това същински 
епическо изображение, тъй като те, от една страна, раз
лагат целокупността на националния светоглед повече в 
нейните особени сфери и направления, а, от друга стра
на, се придържат вместо към поетическото единство и 
поетическата завършеност на едно индивидуално дей
ствие, повече само към пълнотата на явленията, като се
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започне от произхода и се стигне до края на събитието, 
или към единството на лицето, и отвеждат епическата 
поезия към тенденцията на историографията на лого- 
графите, която сама е вече по-историческа.

γγ. И, най-сетне, по-късната епическа поезия след 
времето на Александър, от една страна, се насочва към 
по-тесния буколически кръг, а, от друга страна, довежда 
само до повече учени и изкуствени, отколкото до същин
ски поетически епопеи, както и до дидактични поеми, 
които, подобно на цялата тази сфера, във все по-голяма 
степен нямат онази първоначална, непреднамерена све
жест и одушевеност.

β. А тази характерна черта, с която свършва гръц
кият епос, второ, у римляните е господстваща още по 
начало. Затова тук напразно търсим една епическа 
библия, каквато намираме в поемите на Омир, колкото и 
да се стараеха в най-ново време да разтворят най-старата 
римска история в национални епопеи. Напротив, вече 
отрано редом със същинския художествен епос, най- 
красив продукт на който остава Енеида, се утвърждават 
също така историческият епос и дидактичната поема в 
доказателство на това, че главно на римляните е под
хождало да развиват вече полупрозаическите области на 
поезията, както и наистина особено сатирата дошла до 
съвършенство у тях като род, в който те чувстват нещо 
свое.

с. Романтичният епос

Следователно по такъв начин в епическата поезия е 
могъл да навлезе нов полъх и дух само чрез светогледа и 
религиозната вяра, чрез делата и съдбините на новите 
народности. Това е така у германците както в тяхната 
езическа първоначалност, така и според преобразуването 
им от християнството, както и у романските нации тол
кова по-богато, колкото по-широко става разклоняването 
на тези народностни групи и в колкото по-многообразни 
градации се разгръща принципът на християнския све
тоглед и на християнската действителност. И все пак
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тъкмо това многократно разпростиране и преплитане ни 
кара да се сблъскваме с големи трудности, когато решим 
да направим един кратък обзор. Затова тук ще спомена 
само следните опорни точки според главните насоки.

а. Към първата група можем да причислим всички 
онези поетически останки, които са се запазили още от 
предхристиянските дни на новите народности в повечето 
случаи чрез устна традиция и затова не не накърнено.

Тук трябва да причислим предимно поемите, които 
обикновено се отреждат на Осиап. Макар че прочути 
английски критици, каквито са например Джонсън и 
Шоу, са били достатъчно слепи, за да ги представят за 
собствено нескопосно произведение на Макферсон, все 
пак е съвсем невъзможно някой днешен поет да може да 
почерпи такива древни народни състояния и събития от 
самия себе си, така че тук по необходимост лежат в осно
вата първоначални поезии, макар че в целия им тон и в 
начина на представяне и чувстване, който се изявява в 
тях, в хода на толкова много столетия някои неща са се 
променили в посока към модерното. Защото възрастта 
им наистина не е установена, но все пак те навярно са 
останали живи в устата на народа може би в про
дължение на хиляда или на петстотин години. В целия си 
стил те изглеждат предимно лирически: Осиан, старият 
ослепял певец и герой, изпълнен с печални спомени кара 
да оживеят пред него дните на величието; но, макар че 
неговите песни се раждат от тихата скръб и тъгата, те съ
що така остават пак епически по своето съдържание, за
щото тъкмо тези жалби се движат около онова, което е 
било, и описват този едва неотдавна отминал свят, не
говите герои, любовни авантюри, дела, походи по море и 
по суша, неговата любов, бойна слава, съдба и гибел по 
така епически предметен, макар и прекъсван от лирика 
начин, както ако, да речем, героите на Омир -  Ахил, 
Одисей или Диомед -  биха говорили за своите дела, 
събития и съдби. Но, макар че сърцето и душата играят 
по-задълбочена роля, духовното развитие на чувството и 
на цялата национална действителност още не е про
цъфтяло толкова много, колкото у Омир; особено липсва
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твърдата пластика на образите и светлата като ден яснота 
на онагледяването. Защото вече според обстановката ние 
сме отправени в една северна, бурна страна на мъгли, с 
мрачно небе и тежки облаци, върху които духовете пре
пускат или се обличат всред самотното поле в образа на 
облаци и се явяват на героите. -  Освен това, едва в по
следно време бяха открити още и други древногалски 
бардски песни, които напомнят не за Шотландия и Ир
ландия, а за Уелс в Англия, където бардската песен про
дължила да съществува в непрекъсната последовател
ност и много неща били писмено закрепени още отрано. 
В тези поеми става дума между другото и за странст- 
вания до Америка; в тях се споменава и за Цезар, но за 
основа на неговия поход се слага любовта му към една 
царска дъщеря, която, след като той я видял в Галия, се 
върнала в родината си, в Англия. Като забележителна 
форма ще приведа само триадите, една особена кон
струкция, която винаги съчетава в три звена три подобни 
събития, макар и от различно време.

И, най-сетне, по-прочути от тези поеми са, от една 
страна, песните за героите от по-старите Еди, а, от друга 
страна, митовете, с които за пръв път в този кръг 
намираме редом с разказа за човешките съдби също и 
многообразни истории на възникването, делата и гибелта 
на боговете. Но аз не можах да изпитам наслада от ку
хите перчения, от природно символичните основи, които 
все пак отново се изобразяват в партикуларно човешки 
облик и физиономия, от Тор с неговия чук, от Вълка 
Фенрис, от ужасния Метзауфен, изобщо от дивотата и 
смътната забърканост на тази митология. Наистина 
цялото това северно творчество ни е по-близко по нацио
налност, отколкото например поезията на персите и на 
мохамеданството изобщо, но това, да искаме да я натра
пим на днешната наша култура като нещо, което и сега 
още би трябвало да завладява нашето по-дълбоко родно 
съчувствие и да бъде нещо национално за нас, този опит, 
на който неведнъж са се осмелявали, означава както да 
се надценява изцяло стойността на въпросните отчасти
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уродливи и варварски представи, така и напълно да не се 
познава смисълът и духът на собственото ни настояще.

ß. Но ако, второ, хвърлим поглед върху епическата 
поезия на християнското средновековие, трябва преди 
всичко да вземем под внимание предимно онези произ
ведения, които са се родили от свежия дух на среднове
ковието и на затвърдилия се католицизъм без по-пряко и 
преобладаващо влияние на древната литература и култу
ра. В това отношение намираме най-многообразни еле
менти, които дават съдържанието и повода за епически 
поеми.

αα. Първото нещо, което ще засегна накратко, са 
онези същински епически по съдържание сюжети, които 
още обхващат в себе си безусловно национални сред
новековни интереси, дела и характери. Тук трябва да 
спомена преди всичко Сид. Това, което е означавало за 
испанците това цвете на националния средновековен 
героизъм, те са показали епически в поемата Сид, а по- 
късно в по-миловидна превъзходност в една поредица от 
разказващи романси, които станаха известни в Германия 
благодарение на Хердер. Това е бисерна огърлица, всяка 
отделна картина е здраво закръглена в себе си и все пак 
всичките така си подхождат една на друга, че се под
реждат заедно в едно цяло; изцяло в смисъла и духа на 
рицарството, но същевременно национално испански; 
богати по съдържание и пълни с многостранни интереси 
по отношение на любовта, брака, семейната гордост, 
честта и господството на монарсите в борбата на хри
стияните против маврите. Всичко това е така епично, 
така пластично, че се довежда пред нас само предметът 
в неговото чисто, възвишено съдържание, и все пак в 
едно богатство от най-благородни човешки сцени, в едно 
разгръщане на най-величествени дела, и същевременно в 
един така красив, привлекателен венец, че ние, модер
ните хора, можем да го поставим редом с най-красивото 
от древността.

Песен за нибелунгите не може да се постави редом с 
този макар и разпокъсан, но все пак епичен според 
основния си тип свят на романсите, тъй както не може да
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се постави редом с Илиада и Одисея. Защото, макар че на 
това достойно за уважение, истински германско, немско 
произведение не липсва национално субстанциално съ
държание по отношение на семейството, съпружеската 
любов, васалството, верността в служенето, героизма, 
макар че не му липсва вътрешна жизненост, все пак ця
лата колизия, въпреки всичката епична широта, е по-ско- 
ро от драматично-трагично, отколкото от напълно епич
но естество, и, от една страна, въпреки подробния харак
тер на изображението, последното не излиза наяве нито 
до индивидуално богатство, нито до истински жива на- 
гледност, а, от друга страна, често пъти се губи в суро
вото, дивото и жестокото, докато характерите, макар и да 
изглеждат масивни и енергични в действията си, все пак 
в своята абстрактна рязкост ни се струват повече по
добни на примитивни дървени изображения, отколкото 
да са сравними с човешки изваяната, изпълнена с ду
ховност индивидуалност на Омировите герои и жени.

ßß. Втори главен елемент съставляват религиозните 
средновековни поеми, които вземат за свое съдържание 
историята на Христос, на Мария, на апостолите, светии- 
те и мъчениците, световния съд и т.н. Но най-самобит- 
ното и най-богатото в себе си произведение, същинският 
художествен епос на християнското католическо средно
вековие, най-великият сюжет и най-великата поема в 
тази област е Цантевата Божествена комедия. Наисти
на ние не можем да наречем и тази строго -  нещо повече, 
почти систематично -  подредена поема епопея в обик
новения смисъл на думата, защото за тази цел липсва 
едно движещо се напред върху широката основа на цяло
то, индивидуално завършено действие; но все пак тъкмо 
този епос е най-малко лишен от най-твърдо разчленяване 
и закръгляне. Вместо едно особено събитие, той има за 
предмет вечното извършване на действия, абсолютната 
крайна цел, божествената обич в нейното непреходно 
протичане и в нейните неизменни кръгове, има за своя 
обстановка ада, чистилището, небето и потопява живия 
свят на човешкото действие и страдание, а по-точно на 
индивидуалните дела и съдби в това лишено от промени
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съществуване. Тук всичко единично и особено на 
човешките интереси и цели изчезва пред абсолютното 
величие на крайната цел и целеустременост на всички 
неща; но същевременно това, което иначе е най-преход- 
но и бегло в живия свят, стои пред нас обективно обосно
вано в неговата най-вътрешна същност, напълно епично 
отсъдено в неговата ценност и неценност от страна на 
най-висшето понятие, от бога. Защото, каквито са били 
индивидите в своето поведение и страдание, в своите 
намерения и в тяхното осъществяване, такива са пред
ставени и тук завинаги, вкаменени като бронзови статуи. 
По този начин поемата обхваща целокупността на най- 
обективния живот: вечното състояние на ада, на чисти
лището, на рая; и върху тези нерушими основи се движат 
фигурите на действителния свят според техния особен 
характер, или по-скоро те са се движили, а сега са се 
вкостенили със своето извършване на действия и със 
своето битие във вечната справедливост и сами са вечни. 
Както героите на Омир са трайни за нашия спомен чрез 
музата, така тези характери са създали своето състояние 
за себе си, за своята индивидуалност и са вечни не в 
нашата представа, а в самите себе си. Тук увековеча- 
ването чрез Мнемозината на поета важи обективно като 
собствена присъда на бога, в чието име най-смелият дух 
на своето време осъжда или благославя цялото настояще 
и минало. Изображението също трябва да следва този 
характер на вече сам за себе си окончателно завършения 
предмет. То може да бъде само странстване през веднъж 
завинаги установените области, които, макар че са из
мислени, декорирани и населени със същата свобода на 
фантазията, с която Хезиод и Омир образували своите 
богове, все пак трябва да дават картина и сведение за 
това, което е видял самият поет: енергично движещи се, 
но пластични в мъченията, сурово, ужасяващо осветле
ни, но съболезнователно смекчени от собственото съ
страдание на Данте в Ад; по-меко, но все още пълно и за
кръглено изработени в Чистилище; и най-сетне, сияйно 
ясни и винаги нямащи образност, хмисловно вечни в Рай. 
Наистина в този свят на католическия поет прозира
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древността, но само като ръководна звезда и спътница на 
човешката мъдрост и образованост, защото там, където 
става въпрос за учение и догма, само схоластиката на 
християнската теология и любов има решаващата дума.

γγ. Като трета главна област, в която се движи 
епическата поезия на средновековието, можем да посо
чим рицарството: както в светското му романтично съ
държание на любовните авантюри и на битките в полето 
на честта, така и в разклонение с религиозни цели като 
мистика на християнското рицарско чувство. Действията 
и събитията, които се осъществяват тук, не засягат на
ционални интереси, а са дела на индивида, които полу
чават за съдържание само субекта като такъв, както вече 
го описах по-горе във връзка с романтичното рицарство. 
Благодарение на това индивидите наистина стоят пред 
нас напълно самостоятелни, свободни и съставляват в 
рамките на още незатвърдената като един прозаичен ред 
обстановка в света една нова плеяда от херои, които 
обаче при своите отчасти религиозно фантастични, 
отчасти, взети от светската им страна, чисто субективни 
и въображаеми интереси, нямат онази субстанциална 
реалност, върху чиято почва се бият, побеждават или 
загиват вкупом или индивидуално гръцките херои. Ето 
защо, за колкото и многообразно епически изображения 
да е било повод също и това съдържание, все пак аван- 
тюристичността на ситуациите, конфликтите и завръз
ките, които могат да произлизат от такъв сюжет, води, от 
една страна, повече в едно романсовидно третиране, така 
че многото единични авантюри не се преплитат взаимно 
като едно по-строго единство; от друга страна, до роман- 
ното, което обаче тук още не се движи напред върху 
основата на един твърдо устроен граждански ред и на 
един прозаичен ход на света. Но все пак фантазията не се 
задоволява с това, да си измисля рицарски фигури на 
герои и авантюри съвсем извън останалата действител
ност, а свързва делата им във велики легендарни цен
трове, изтъкнати исторически личности, доминиращи 
борби от епохата и с това получава поне най-общо една 
основа, както е тя неизбежно необходима за епоса. Но и
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тези основи се пренасят в повечето случаи отново във 
фантастичното и не получават онази ясно осъществена 
обективна нагледност, с която се отличава епосът на 
Омир пред всички други. Освен това тук, при наличието 
на сходството, в което французи, англичани, немци, а 
отчасти и испанци обработват едни и същи сюжети, поне 
относително отпада същински националното, което у ин
дийците, персите, гърците, келтите и т.н. е съставлявало 
здравата епична ядка на съдържанието и на изображе
нието. -  Обаче по отношение на подробностите тук не 
могат да се впусна в това, да характеризирам и оценявам 
отделни произведения, и затова ще посоча само по- 
големи кръгове, в които се движат насам и натам според 
сюжета си най-важните от тези рицарски епопеи.

Първи главен образ дава Карл Велики със своите 
перове в борбата срещу сарацините и езичниците. Фео
далното рицарство съставлява главната основа в този 
франкски кръг от предания и се разклонява многообраз
но в поеми, които имат за сюжет главно делата на някои 
от дванадесетте герои, както например на Роланд или на 
Доолин Майнцски и други. Много от тези епопеи били 
съчинени особено във Франция по време на управление
то на Филип Огюст. -  Втори кръг от предания намира 
произхода си в Англия и има за предмет делата на крал 
Артур и на рицарите на кръглата маса. Тук легендарната 
история, английско-норманското рицарско чувство, 
култът на жената, верността на васалите се примесват 
смътно и фантастично с алегорична християнска ми
стика, тъй като главната цел на всички рицарски дела се 
състои в търсенето на свещения грал, съд със свещената 
кръв на Христос, около който се пораждат най-пъстри 
тъкани от авантюри, докато цялото съдружие избягва 
при свещеника Йоханес в Абесиния. Тези два сюжета на
мерили своето най-богато развитие особено в Северна 
Франция, в Англия и в Германия. -  И най-сетне, по-про- 
изволното, с по-малозначително съдържание и повече в 
пресилвания на рицарския героизъм, във фееричност и в 
баснословни представи за Изтока, се разгръща един тре
ти кръг от рицарски поеми, които според първото си
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възникване загатват за Португалия или Испания и имат 
за главни герои многобройното семейство на Амадисите.

Второ, по-прозаични и по-абстрактни са големите 
алегорични поеми, както били любими особено в Север
на Франция през тринадесетия век и от които ще приведа 
като пример само известния Roman de la Rose59. Редом c 
тях можем да поставим като тяхна противоположност 
многобройните анекдоти и по-големи разкази, така наре
чените fabliaux60 и contes61, които заимствали сюжета си 
повече от всекидневната действителност и излагали пре
ди всичко любовни и прелюбодейни истории за рицари, 
духовници, граждани на градовете отчасти в комичен, 
отчасти в трагичен тон, ту в проза, ту в стихове -  род, 
който Бокачо довел до съвършенство по най-чист начин, 
с по-образован дух.

И, най-сетне, последният кръг се обръща с при
близително точно познаване на Омировия и Вергилиевия 
епос и на античните предания и истории към древните и 
сега възпява по непроменения начин на рицарската епо
пея също и делата на троянските герои, основаването на 
Рим от Еней, авантюрите на Александър и други такива.

Нека се задоволи с това по отношение на епическата 
поезия на средновековието.

γ. И най-сетне, в една трета главна група, за която 
още ще говоря, богатото и въздействащо изучаване на 
древната литература разкрива изходната точка за по- 
чистия художествен вкус на една нова култура, в чието 
изучаване, усвояване и сливане обаче често може да се 
забележи липсата на онова първоначално творчество, на 
което трябва да се възхищаваме у индийците, арабите, 
както и у Омир и в средновековието. При многостран
ното развитие, в което, като се започне от това време на 
отново съживяващите се науки и на тяхното влияние 
върху националните литератури, в религията, държав
ните състояния, нравите, социалните отношения и т.н., 
действителността се развива по-нататък, сега и епичес
ката поезия избира както най-различно по вид съдържа
ние, така и най-многообразни форми, чийто исторически 
ход мога само накратко да сведа до най-съществените
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характерни черти. В това отношение могат да се из
тъкнат следните главни разлики.

αα. Първо, все още средновековието дава, както до
сега, сюжети за епоса, макар че последните се схващат и 
изобразяват в един нов дух, проникват от древната кул
тура. Тук има предимно две насоки, в които се показва 
дейно епическото поетическо изкуство.

А именно, от една страна, съзнанието на епохата, 
което крачи напред, по необходимост довежда до това, да 
се направи за присмех произволното в средновековните 
авантюристичности, фантастичното и пресиленото в ри- 
царството, формалното в самостоятелността и субектив
ната изолираност на героите в рамките на една вече 
разцъфтяваща се до голямо богатство на националните 
състояния и интереси действителност и по такъв начин 
целият този свят, колкото и много същинското в него да 
остава изтъкнато със сериозност и предпочитание, да се 
доведе до нагледа, като се изхожда от становището на 
комичността. По-рано (т. 1, с. 766-768) вече изтъкнах, 
че Ариосто и Сервантес съставляват връхните точки на 
това духовито схващане на цялото рицарство. Затова сега 
ще обърна внимание само на блестящото умение, на 
привлекателността и остроумието, на миловидността и 
първичната наивност, с която Ариосто, чиято поема се 
движи още в средата на поетическите цели на среднове
ковието, само прикрито оставя фантастичното да се раз
ложи шеговито в самото себе си чрез глупави невероят- 
ности, докато по-дълбокият роман на Сервантес вече 
има зад себе си рицарството като минало, което затова 
може да навлезе в реалната проза и в реалното настояще 
на живота само като изолирано въобразяване и фанта
стична умопобърканост, но според своите велики и бла
городни страни също така отново се възвисява над отча
сти нелепото, глупавото, отчасти нямащото убеждения и 
подчиненото на тази прозаична действителност и пред
ставя живо пред очите ни нейните недостатъци.

Като представител на една втора насока, който се е 
прочул не по-малко, ще споменем само Тасо. За разлика 
от Ариосто, в Освободеният Йерусалим на Тасо виждаме
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великата обща цел на християнското рицарство, осво
бождаването на светия гроб, това завоевателно поклон
ничество на кръстоносните походи, избрано за център 
без каквато и да било прибавка на комично настроение, и 
един художествен епос, осъществен с вдъхновение, 
усърдие и изучаване според образеца на Омир и Верги
лий, който епос трябвало да застане на мястото на сами
те онези образци. И наистина, освен един действителен, 
отчасти също и национален свещен интерес, тук на
мираме един вид единство, разгръщане и закръгляне на 
цялото, както го изисквахме по-горе; а също така едно 
ласкаещо благозвучие на стансите, чиито мелодични ду
ми живеят и сега в устата на народа; но все пак тъкмо на 
тази поема най-много ù липсва самобитността, която би 
могла да я направи основна книга на цяла нация. А 
именно, вместо произведението като същински епос да 
намира думи за всичко, което е нацията в своите дела, и 
да изказва тези думи веднъж завинаги в непосредствена 
простота, както е у Омир, този епос се проявява като по
ема, т.е. поетически направено събитие, и се задоволява 
и удовлетворява предимно с художественото развитие на 
красивия, отчасти лиричен, отчасти епично описващ 
език и форма изобщо. Затова колкото и много Тасо да е 
взел за образец Омир по отношение на подреждането на 
епичния материал, все пак за целия дух на концепцията 
и на изложението е най-голямо въздействието на Верги
лий, което главно препознаваме не тъкмо като предим
ство на поемата.

Но, трето, към споменатите големи епопеи, които 
имат за своя основа една класична образованост, се при
съединява Лузиада на Камоенс. С това съвсем национал
но по сюжет произведение, тъй като то възпява смелите 
морски подвизи на португалците, вече напускаме същин
ското средновековие и се отправяме към интереси, които 
известяват нова ера. Но и тук, въпреки огъня на патрио
тизма, както и въпреки жизнеността на описанията, 
почерпена повече от собственото наблюдение и от соб
ствения житейски опит, и въпреки епично закръгленото 
единство, се чувства раздвоението между националния
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предмет и едно заето отчасти от древните, отчасти от 
италианците художествено развитие, което раздвоение 
премахва впечатлението за епична самобитност.

ßß. Но съществено новите явления в религиозната 
вяра и в действителността на модерния живот намират 
произхода си в принципа на реформацията, макар че 
цялата насока, която произтича от този преобразен въз
глед за живота, е благоприятна повече за лириката и за 
драматическата поезия, отколкото за същинския епос. Но 
все пак също и в този кръг религиозната художествена 
епопея още празнува един късен разцвет главно в Изгу
беният рай на Милтон, и в Месията на Кпопщок. Що се 
отнася до Милтон, със своята култура, получена чрез 
изучаването на древните и със своята коректна елегант
ност на израза наистина и той стои пред нас като достоен 
за похвала образец за своята епоха, но по дълбочина на 
съдържанието, по енергия, по оригинално замисляне и 
осъществяване и особено по епична обективност той 
безусловно отстъпва на Данте. Защото, от една страна, 
конфликтът и катастрофата на Изгубеният рай вземат 
обрат в посока към драматичния характер, а, от друга 
страна, както вече отбелязах мимоходом по-горе, лирич
ният подем и морално дидактичната тенденция съставля
ват своеобразна основна черта, която стои доста далеч от 
предмета според първоначалния му облик. -  За подобно 
раздвоение между сюжета и културата на епохата, която 
отразява епично този сюжет, вече говорих по отношение 
на Кпопщок, у когото впоследствие освен това става оче
виден още и постоянният стремеж да създаде на своя 
предмет чрез една превъзнесена реторика на възвише
ността също и за читателя същото онова признаване на 
въодушевяващите достойнство и светост, до които се е 
издигнал самият поет. -  Съвсем от друга страна, в из
вестно отношение и в Хенриада на Волтер не става нещо 
съществено по-друго. Най-малкото и тук поезията остава 
нещо направено толкова повече, колкото сюжетът, както 
вече казах, не се оказва подходящ за самобитния епос.

γγ. Но ако искаме да потърсим истински епични 
художествени пресъздавания в най-ново време, трябва да
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погледнем към един по-друг кръг, отколкото този на 
същинската епопея. Защото цялото днешно състояние на 
света прие облик, който в своя прозаичен ред веднага се 
противопоставя на изискванията, които, както устано
вихме, същинският епос непременно трябва да удовлет
ворява, докато преобразуванията, на които са били 
подложени действителните отношения на държавите и 
народите, все още живеят твърде упорито в спомена като 
действителни преживявания, за да могат вече да понесат 
епичната художествена форма. Затова епическата поезия 
напусна великите народни явления и потърси убежище в 
ограничеността на частните домашни състояния в селата 
и в малкия град, за да търси тук сюжетите, които биха 
могли да се приспособят за епическо изображение. А 
поради това особено у нас, немците, епосът стана идипи- 
нен, след като загина същинската идилия с нейната слад
никава сантименталност и разводненост. Като близък до 
ума пример за идиличен епос ще напомня само за Луизе 
от Фос, както и преди всичко за Гьотевия шедьовър, Хер- 
ман и Доротея. Тук наистина ни се отваря погледът към 
фона на най-великото световно събитие в наше време, с 
което после се свързват непосредствено състоянията на 
кръчмаря и семейството му, на пастора и аптекаря, така 
че ние, тъй като земеделското градче не се проявява в 
своите политически отношения, намираме един не
обоснован скок и можем да забележим липсата на 
опосредстваща връзка; и все пак цялото запазва свое
образния си характер тъкмо чрез изоставянето на това 
междинно звено. Защото, макар че Гьоте е съумял да 
използва революцията най-сполучливо за разширяването 
на поемата, той я е изместил майсторски съвсем в да
лечината и е вплел в действието само такива нейни 
състояния, които в своята проста човечност напълно се 
присъединяват непринудено към споменатите домашни и 
градски отношения. Но, което е главното, Гьоте е съумял 
да потърси за това произведение и да представи черти, 
описания, състояния, завръзки от средището на модер
ната действителност, които в своята област отново съ
живяват онова, което принадлежи към най-непреходната
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привлекателност в първоначално човешките отношения 
на Одисея и към патриархалните картини на Стария 
завет.

И, най-сетне, за останалите кръгове на съвременния 
национален и социален живот се разкри в сферата на 
епическата поезия неограничен простор за романа, за 
разказа и новелата, чиято широка история на развитие 
обаче, като се започне от нейното начало и се стигне до 
наше време, тук не съм в състояние да проследя по- 
нататък дори в най-общи линии.

II.  Л И Р И Ч Е С К А Т А  П О Е З И Я

Поетическата фантазия като поетическа дейност 
не представя пред очите ни, както пластиката, самия 
предмет в неговата -  макар и създадена от изкуството -  
външна реалност, а дава само вътрешно душевно съзер
цание и чувство за него. Вече от страна на този общ 
начин на творчество субективността на духовното съз
даване и формиране, в противоположност на изобрази
телните изкуства, се показва изпъкващ елемент дори в 
най-онагледяващото изображение. И ако епическата 
поезия довежда своя предмет пред нашата нагледна 
представа или в неговата субстанциална всеобщност, 
или по скулптурен и живописен начин, като живо явле
ние, поне на висотата на това изкуство представящият си 
и чувстващият субект изчезва в своята поетическа 
творческа дейност в противоположност на обективност
та на онова, което поставя вън от себе си. Въпросният 
елемент на субективност може напълно да се освободи 
от това отричане от себе си само чрез това, че той, от 
една страна, възприема в себе си съвкупния свят на 
предметите и отношенията и го оставя да се проникне от 
вътрешния свят на отделното съзнание, а, от друга 
страна, разкрива концентрираната в себе си душа, отваря 
ушите и очите, издига простото смътно чувство до нагле
да и представата и предоставя на този изпълнен вътре
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шен свят думи и език, за да се изразява като вътрешна 
душевност. И, колкото повече този начин на изразяване 
остава изключен от предметността на епическото изкуст
во, толкова повече, и то тъкмо поради това изключване, 
субективната форма на поезията трябва да се изгради 
сама за себе си в един собствен кръг, независимо от 
епоса. Като излиза от обективността на предмета, духът 
се спуска надолу в самия себе си, съзерцава в собстве
ното си съзнание и удовлетворява нуждата да изобрази 
вместо външната реалност на предмета неговото при
съствие и действителност в субективната душа, в опита 
на сърцето и в рефлексията на представата и да изобрази 
по този начин съдържанието и дейността на самия 
вътрешен живот. Но тъй като това изказване, за да не 
остане случаен израз на субекта като такъв според не
говите непосредствени чувства и представи, става език 
на поетическия вътрешен свят, нагледите и чувствата, 
колкото и да принадлежат своеобразно на поета като 
единичен индивид и колкото и да ги описва той като 
свои, все пак съдържат обща значимост, т.е. трябва да 
бъдат в самите себе си истински чувства и размишления, 
за които поезията сега измисля и намира живо и адекват
ния им израз. Ето защо, ако също така независимо от 
поезията, щом скръбта и насладата бъдат схванати, опи
сани, изказани в думи, могат да облекчат сърцето, пое
тическото излияние наистина може да изпълни същата 
функция, но то не се ограничава върху употребата на 
това домашно средство: нещо повече, то има, напротив, 
по-високо призвание; а именно задачата да освобождава 
духа не от чувството, а в него. Сляпото господство на 
страстта се крие в нейното безсъзнателно, смътно 
единство в цялата душа, която не може да излезе вън от 
себе си и да стигне до представата и да бъде изказана. А 
поезията наистина избавя сърцето от този плен, до- 
колкото го оставя да стане предмет на самото себе си, но 
не остава при простото изхвърляне на съдържанието вън 
от непосредственото единство със субекта, а прави от 
него очистен от всяка случайност на настроенията обект, 
в който освободеният вътрешен свят същевременно се
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връща в удовлетвореното самосъзнание свободно при са
мия себе си и е при самия себе си. Обаче, обратно, това 
първо обективиране не трябва да отива напред дотолкова 
далеч, че да представи субективността на душата и на 
страстта като намираща се в практическа дейност и в 
практическо действие, т.е. да я представи във връщането 
на субекта при себе си в неговото действително деяние. 
Защото най-близката реалност на вътрешния свят е все 
още самата вътрешна душевност, така че въпросното из
лизане вън от себе си има само смисъла на освобожда
ване от непосредствената колкото няма, толкова и няма
ща представност концентрация на сърцето, което се раз
крива, за да изкаже самото себе си и затова схваща и 
изявява във формата на самосъзнателни нагледи и пред
стави онова, което преди това само е чувствало. -  С това 
установихме в техните съществени моменти сферата и 
задачата на лирическата поезия в нейната отлика от епи
ческата и драматическата.

А що се отнася -  за да пристъпим веднага към по
точното разглеждане -  до подразделението на тази нова 
област, тук можем да следваме същия ход, който набе- 
лязах предварително за епическото поетическо изкуство.

Следователно, първо, пита се какъв е общият ха
рактер на лириката.

Второ, трябва да потърсим особените определения, 
които трябва да се вземат под внимание по отношение на 
лирическия поет, лирическото художествено произве
дение и неговите видове, и,

трето, да завършим с няколко бележки относно ис
торическото развитие на този род поезия.

Обаче тук ще бъда изобщо кратък поради две съоб
ражения: от една страна, тъй като още трябва да си запа
зим необходимия простор за определянето на драмати- 
ческата област, а, от друга страна, тъй като трябва да се 
огранича изцяло върху общите гледни точки, тъй като 
тук детайлите навлизат в партикуларността и в нейното 
несметно многообразие повече, отколкото при епоса, и 
биха могли да се третират в по-голяма просторност и
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пълнота предимно само по исторически път, което тук не 
е наша задача.

I. Общ характер на лириката

Към епическата поезия води нуждата да чуем 
предмета, който се разгръща сам за себе си като една 
обективно затворена в себе си целокупност в противопо
ложност на субекта; в лириката, напротив, се удовлет
ворява обратната нужда да изкажем себе си и да чуем 
душата в изявяването на самата нея. А най-важните 
точки по отношение на това излияние, до които се 
свежда същината на работата, са:

първо, съдържанието, в което вътрешния свят чув
ства себе си и довежда себе си до представата;

второ, формата, чрез която изразът на това съдър
жание става лирическа поезия;

трето, степента на съзнанието и на културата, от 
която изхожда лирическият субект, за да изяви своите 
чувства и представи.

а. Съдържанието на
лирическото художествено произведение

Лирическото художествено произведение не може 
да има за свое съдържание развитието на едно обектив
но действие в неговата връзка, разпростираща се до едно 
световно богатство, а единичния субект и тъкмо с това -  
единичното в ситуацията и в предметите, както и в 
начина, по който се осъзнава душата в такова съдържа
ние със своята субективна оценка, със своята радост, въз
хищение, със своята скръб и със своите чувства изобщо. 
Чрез този принцип на обособяването, партикуларността 
и единичността, който се съдържа в лиричното, съдър
жанието може да има най-голямо многообразие и да се 
отнася до всички насоки на националния живот, но с 
тази съществена разлика, че ако епосът разлага в едно и 
също произведение целокупността на народния дух в
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неговата действителна дейност и в неговите действител
ни състояния, по-определеното съдържание на лириче
ското стихотворение се ограничава върху някоя особена 
страна или все пак най-малкото не може да стигне до 
разяснената пълнота и разгърнатост, която трябва да има 
епосът, за да изпълни своята задача. Затова цялата ли
рика на един народ несъмнено трябва да преминава през 
съвкупността на националните интереси, представи и 
цели, но не е необходимо отделното лирическо стихотво
рение да върши това. Лириката няма защо да ни предлага 
поетически библии, както ги намерихме в епическата 
поезия. Напротив, тя се радва на това предимство, че 
може да възниква почти по всички времена на национал
ното развитие, докато същинският епос остава обвързан 
с определени първоначални епохи и в по-късните дни на 
прозаично развитие жъне само по-оскъдни успехи.

а. И така, в рамките на този преход в единичното 
стои, от една страна, общото като такова, най-висшето и 
най-дълбокото в човешката вяра, представа и познание: 
същественото съдържание на религията, изкуството, не
що повече, дори на научните мисли, доколкото послед
ните още могат да се поместят във формата на предста
вата и на нагледа и навлизат в усещането. Затова общите 
възгледи, субстанциалното на един светоглед, по-дълбо
ките схващания за преобладаващите житейски отно
шения не са изключени от лириката и по такъв начин 
голяма част от съдържанието, което засегнах във връзка 
с по-несъвършените видове епос (виж по-горе, с. 536- 
541), подхожда не по-малко и за този нов род.

ß. След това, второ, към сферата на общото в себе 
си се присъединява страната на особеността, която 
може, от една страна, да се преплете със субстанциал
ното така, че някоя отделна ситуация, емоция, представа 
и т.н. да бъде схваната в нейната по-дълбока същест
веност и по такъв начин сама да бъде изказана по-суб- 
станциално. Такъв е случаят например почти навсякъде 
у Шилер, както в същински лирическите стихотворения, 
така и в баладите, по отношение на които ще напомня 
само за грандиозното описание на хора на евменидите в
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Жеравите на Ибик, което не е нито драматическо, нито 
епическо, а лирическо. От друга страна, свързването 
може да се осъществи така, че едно многообразие от 
особени черти, състояния, настроения, случки и т.н. да 
се включи като действително доказателство за все
обхватни възгледи и съждения и живо да прониже 
общото. Този вид свързване често се използва например 
в елегията и епистолата, изобщо при разсъждаващо 
разглеждане на света.

у. И, най-сетне, тъй като в лирическото се изразява 
субектът, за него може да бъде достатъчно за тази цел 
отначало едно само по себе си най-малозначително съ
държание. А именно тогава самата душа, субективността 
като такава става същинското съдържание, така че 
всичко се свежда само до душата на чувството, а не до 
по-конкретния предмет. Тук най-беглото моментно на
строение, избликът на сърцето, бързо отминаващите 
светкавици на безгрижни веселости и шеги, унинието и 
потиснатостта, жалбата, с една дума, цялата гама на 
чувството се фиксира в нейните моменти движения или 
отделни хрумвания относно най-различни по вид пред
мети и се прави трайна чрез изказването. Тук се появява 
в сферата на поезията нещо подобно на това, което вече 
засегнах по-рано по отношение на жанровата живопис (т. 
1, с. 775-779). Съдържанието, предметите са съвсем слу
чайни и все още става въпрос само за субективното 
схващане и изображение, чиято привлекателност в ли
рическата поезия може да идва отчасти от нежния полъх 
на душата, отчасти от новостта на фрапантни начини на 
светосъзерцание и от остроумието на изненадващи 
обрати и поанти.

Ъ. Формата на
лирическото художествено произведение

А що се отнася, второ, изобщо до формата, 
благодарение на която едно такова съдържание става 
лирическо художествено произведение, тук индивидът с 
неговите вътрешни представи и чувства съставлява
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центъра. Затова цялото тръгва от сърцето и душата и по
точно от особеното настроение и ситуация на поета, така 
че стойността и връзката на особените страни, до които 
се развива съдържанието, не остава носена обективно от 
самата себе си като субстанциално съдържание или от 
своето външно явление като затворено в себе си инди
видуално събитие, а остава носена от субекта. Но затова 
индивидът трябва да се проявява като поетичен в самия 
себе си, надарен с богата фантазия, изпълнен с чувства 
или величав и дълбок в размишленията и мислите, и пре
ди всичко самостоятелен в себе си, като един завършен 
сам за себе си вътрешен свят, от който е смъкната за
висимостта и чистата произволност на прозата. -  По 
този начин лирическото стихотворение получава един
ство, което е съвсем различно от епоса: а именно 
вътрешната душевност на настроението или рефлексия
та, която се движи в самата себе си, отразява се във 
външния свят, характеризира се, описва се или се 
занимава с някой друг предмет и в този субективен ин
терес си запазва правото да започва и свършва кажи-речи 
там, където си иска. Например Хораций често свършва 
вече там, където в съответствие с обикновения начин на 
представяне и способ на изразяване би трябвало да се 
мисли, че същината на работата, истински погледнато, 
би трябвало да започва едва сега, т.е. той описва напри
мер само своите чувства, заповеди, приготовления за 
едно празненство, без да узнаем нещо за неговия по-на
татъшен ход и успех. По същия начин и видът настрое
ние, индивидуалното състояние на душата, степента на 
страст, избухливостта, кипежът и скачането насам и 
натам или спокойствието на душата и тишината на бавно 
придвижващото се напред размишление дава най-раз
личните по вид норми за вътрешното движение напред и 
вътрешната връзка. Затова по отношение на всичките те
зи точки, като се има предвид многократно определимата 
променливост на вътрешния свят, можем да изтъкнем 
само малък брой твърдо установени и доминиращи поло
жения. Като по-близки разлики ще изтъкна само след
ните страни.
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а. Както намерихме в епоса много видове, които 
клоняха към лирическия тон на изразяване, така сега и 
лириката може да вземе за свой предмет и за своя форма 
едно по съдържание и по външно явление епично съби
тие и дотолкова да изпадне в епичност. Тук спадат на
пример песните за героите, романсите, баладите. От една 
страна, в тези видове формата на цялото е развлекател
на, тъй като се съобщава ходът и протичането на едно 
ситуация и събитие, на един обрат в съдбата на нацията 
и т.н. Но, от друга страна, основният тон остава съвсем 
лиричен; защото не свободното от субективност опис
ване и обрисуване на реалното извършване на събитията, 
а, обратно, начинът на схващане и чувството на субекта 
-  радостното или тъжното, мъжественото или потисна
тото настроение, което прозвучава през цялото -  е 
главното нещо, а също така и въздействието, заради 
което се създава поетически едно такова произведение, 
изцяло принадлежи на лиричната сфера. А именно това, 
което поетът възнамерява да породи в слушателя, е 
същото душевно настроение, в което се създава поети
чески едно такова произведение, принадлежи изцяло 
на лиричната сфера. А именно това, което поетът въз
намерява да породи в слушателя, е същото душевно 
настроение, в което го пренася разказваното събитие и 
което той затова е вложил изцяло в изображението. Той 
изразява своята меланхолност, тъга, веселост, своя 
патриотичен жар и т.н. в едно аналогично събитие по 
такъв начин, че не самата случка, а отразяващото се в 
нея разположение на душата съставлява центъра, поради 
което изтъква и описва задушевно предимно само онези 
черти, които са в хармония с вътрешното му вълнение, и 
доколкото изразяват най-живо това движение, са най- 
много способни да събуждат същото чувство и у слу
шателя. Така съдържанието е наистина епично, но 
трактовката е лирическа.

Що се отнася до подробностите, тук спадат: 
αα. първо, епиграмата, а именно, когато тя не из

казва като надпис съвсем кратко и обективно само това, 
какво е предметът, а когато с това изказване се свързва
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някакво чувство и по този начин съдържанието, изли
зайки вън от предметната си реалност, е пренесено във 
вътрешния свят. А именно тогава субектът вече не се 
отказва от себе си за сметка на предмета, а, обратно, ут
върждава в него тъкмо себе си, желанията си по отноше
ние на него, субективните си шеги, остроумни свързва
ния и неочаквани хрумвания. Още Гръцката антология 
съдържа много такива остроумни епиграми, които вече 
не се придържат към епичния тон; а и в по-ново време 
намираме у французите в пикантните куплети, както се 
срещат така често например в техните водевили, а у нас, 
немците, в епиграмите (Sinngedichte), ксениите и т.н. 
нещо подобно, което трябва да се причисли тук. Дори и 
надгробни надписи могат да приемат този лиричен 
характер по отношение на преобладаващото чувство.

ßß. Второ, лириката се разпростира по същия начин 
и до описващо разказване. Като най-близка и най-проста 
форма в този кръг ще спомена само за романса, докол- 
кото той отделя различните сцени на едно събитие и по
сле излага в сбити главни черти всяка от тях сама за себе 
си с пълно съчувствие при описанието, като се движи 
бързо напред. Това твърдо и определено схващане на съ
щински характерното в една ситуация и това рязко из
тъкване при пълното субективно участие изпъква по бла
городен начин особено у испанците и дава голяма сила 
на въздействието на техните разказващи романси. Над 
тези лирически картини се простира известна яркост, 
която принадлежи повече на ясно обособяващата точ
ност на нагледа, отколкото на интимността на душата.

γγ. Напротив, баладите обхващат, макар и в по- 
малък мащаб, отколкото в същински епическата поезия, 
повече целокупността на едно затворено в себе си съ
битие, чиято картина те наистина също нахвърлят само в 
най-изпъкващите моменти, но същевременно оставят да 
си пробие път и изпъкне напред по-пълно и все пак по- 
концентрирано и интимно дълбочината на сърцето, което 
изцяло се преплита с тях, и душевният тон на опечале- 
ност, меланхолност, тъга, радост и т.н. Англичаните имат 
много такива стихотворения предимно от по-ранната



Трета г л а в а .  П о е з и я т а 633

първоначална епоха на тяхната поезия; изобщо народ
ната поезия обича да разказва такива в повечето случаи 
нещастни истории и колизии в тона на едно зловещо 
чувство, което кара гърдите да се свиват от страх и 
сподавя гласа. Но и в по-ново време у нас Бюргер, а след 
него преди всичко Гьоте и Шилер станаха майстори в 
тази област: Бюргер чрез своята задушевна наивност, 
Гьоте, въпреки цялата си нагледна яснота, чрез по-ин- 
тимната душа, която минава лирично като червена нишка 
през цялото, а Шилер, от своя страна, чрез величест
веното издигане и чувство за основната мисъл, която той 
иска все пак да изкаже изцяло лирично във формата на 
събитие, за да пренесе по този начин сърцето на слуша
теля в едно също така лирично движение на душата и на 
размишлението.

ß. Второ, субективният елемент на лирическата 
поезия изпъква вече по-експлицитно тогава, когато някоя 
случка като действителна ситуация става само повод за 
поета да се изкаже в нея или върху нея. Такъв е случаят 
в така нареченото стихотворение по определен повод. 
Така например още Калин и Тиртей пеели своите военни 
елегии за действителни състояния, от които тръгвали 
като от своя изходна точка и в името на които искали да 
вдъхновят, макар че субективната им индивидуалност, 
собственото им сърце и душа още излизат малко наяве. 
Победните песни на Пиндар също са намирали своя по
точен повод в определени състезания и победители; и в 
особените отношения на тези състезания и победители; а 
още повече в много от одите на Хораций виждаме един 
специален повод, нещо повече, замисъла и мисълта: като 
образован и прочут човек, ще направя все пак и стихо
творение за това. Обаче в ново време Гьоте прояви най- 
силно предпочитание към този род, тъй като за него в 
действителност всяка житейска случка веднага ставаше 
стихотворение.

αα. Но ако лирическото художествено произведение 
не трябва да изпада в зависимост от външния повод и от 
целите, които се съдържат в него, а трябва да стои пред 
нас само за себе си като самостоятелно цяло, за тази цел
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е всъщност необходимо поетът да използва и това, което 
се извършва вън от него, само като повод да изкаже са
мия себе си, своето настроение, радост, печал или начин 
на мислене и възглед за живота изобщо. Ето защо най- 
важното условие за лиричната субективност се състои в 
това, да възприеме изцяло в себе си реалното съдържа
ние и да го направи свое. Защото истински лирическият 
поет живее в себе си, схваща отношенията според своята 
поетическа индивидуалност и колкото и многообразно 
да слива своя вътрешен свят с наличния свят и с негови
те състояния, завръзки и съдби, все пак в изображението 
на този сюжет изявява само собствената самостоятелна 
жизненост на своите чувства и размишления. Когато на
пример Пиндар бивал поканен да възпее някой побе
дител в състезанията или правел това по собствен 
подтик, все пак той дотолкова овладявал предмета си, че 
произведението му не ставало, да речем, стихотворение 
за победителя, а излияние, което той изпявал навън, из
хождайки от самия себе си.

ßß. А що се отнася по-точно до начина на изобра
зяване, прилаган в едно такова стихотворение по 
определен повод, разбира се, той може, от една страна, 
да заимства своя по-определен сюжет и характер, както и 
вътрешната организация на художественото произ
ведение от реалната действителност на избрания случай 
или субект. Защото душата на поета иска да се покаже 
развълнувана тъкмо от това съдържание. Като най-ясен, 
макар и екстремен пример, трябва да припомня само за 
Шилеровата Песен за камбаната, която ни представя 
външните последователности в дейността на изливането 
на камбаната като съществени опорни точки за хода на 
развитието на цялото стихотворение и едва после оставя 
да се присъединят към тях съответните излияния на 
чувството, както и различните начини на разглеждане на 
живота и други описания на човешки състояния. По един 
по-друг начин също и Пиндар заимства от родното място 
на победителя, от делата на рода, към който принадлежи 
той, или от други житейски отношения по-точния повод 
да възхвалява тъкмо тези, но не и други богове, да
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споменава само тези дела и съдби, да изтъква само тези 
определени размишления, да вплита тези мъдри сентен
ции и т.н. Но, от друга страна, лирическият поет е отново 
напълно свободен и тук, тъй като не външният повод 
като такъв, а самият той със своя вътрешен свят става 
предмет на себе си и затова прави зависимо единствено 
от особения субективен възглед и от поетичното ду
шевно настроение това, кои страни от предмета и в каква 
последователност и преплетеност трябва да се из
образят. А степента, в която трябва да преобладава 
обективният повод с неговото предметно съдържание 
или собствената субективност на поета, или в която 
трябва да се проникват двете страни, не може да се 
посочи а priori според едно постоянно мерило.

γγ. Но не поводът и неговата реалност, а субектив
ното вътрешно вълнение и начин на схващане дава 
истински лирическото единство. Защото отделното на
строение или общо размишление, за което поводът ни 
подбужда поетически, съставлява центъра, от който се 
определя не само колоритът на цялото, но и кръгът на 
особените страни, които могат да се разгърнат, начинът 
на осъществяване и свързване и по такъв начин опората 
и връзката на стихотворението като художествено произ
ведение. Така например Пиндар има в лицето на споме
натите обективни житейски отношения на победителите, 
които възпява, реална сърцевина, която разчленява и раз
гръща; но при отделните стихотворения той оставя да 
доминират винаги други гледни точки, друго настроение 
-  например настроение на предупреждение, на утеха, на 
възвисяване, -  които, макар че принадлежат единствено 
на поета като субект на поетическото творчество, все пак 
направо му внушават обема на онези моменти от споме
натите отношения, които той иска да засегне, разработи 
или отмине, както и начина на осветляване и свързване, 
с който трябва да си служи, за да постигне желаното ли
рическо въздействие.

γ. Обаче, трето, истински лирическият поет няма 
защо да изхожда от външни събития, които той разказва 
емоционално богато, или от други реални обстоятелства
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и поводи, които стават за него подтик за неговото излия
ние, а е сам за себе си един субективно завършен свят, 
така че може да търси подбудата и съдържанието в самия 
себе си и затова може да остане при вътрешните ситуа
ции, състояния, преживелици и страсти на собственото 
си сърце и собствения си дух. Тук самият човек в своята 
субективна вътрешна душевност става за себе си худо
жествено произведение, докато на епическия поет слу
шат за съдържание чуждият херой, а също неговите дела 
и събитията, свързани с него.

αα. Но и в тази област още може да се появи еле
мент на разказвателност, както например при много от 
така наречените анакреонтични песни, които ни предла
гат весели картинки за случки с Ерос и т.н. в миловидна 
закръгленост. Но тогава такава преживелица трябва да 
бъде сякаш повече само обяснение на една вътрешна 
душевна ситуация. Така и Хораций в своя Integer vitae62 
използва пак по друг начин тази случка, че го среща вълк 
-  не така, че да имаме право да наречем цялото произве
дение стихотворение по определен повод, а като доказа
телство на положението, с което започва, и на несмути- 
мостта на любовното чувство, с което завършва.

ββ. Изобщо ситуацията, в която поетът представя 
самия себе си, не бива да се ограничава само върху въ
трешния свят като такъв, а трябва да се окаже конкретна 
и по този начин също така външна целокупност, тъй като 
поетът ни се предлага както в субективно, така и в реал
но съществуване. Например в току-що приведените ана
креонтични песни поетът описва себе си всред рози, 
красиви момичета и момчета при вино и танц във весела 
наслада, без желание и копнеж, без дълг и пренебрегване 
на по-висши цели, които тук изобщо не са налице, като 
херой, който е непреднамерен и свободен и затова е без 
ограниченост или недостатък, е само този един, който е 
той: човек от собствения си вид като субективно худо
жествено произведение.

В любовните песни на Хафис също така виждаме 
цялата жива индивидуалност на поета, със сменящо се 
съдържание, позиция, образ, така че се стига почти до
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хумор. И все пак той няма особена тема в своите стихо
творения, обективен образ, бог, митология -  нещо пове
че, когато четем тези свободни излияния, ние чувстваме, 
че източните народи изобщо не са могли да имат карти
на и изобразително изкуство; той върви от един предмет 
към друг, той се оставя да броди навсякъде, но това е 
сцена, в която е доведен пред нас в чиста наслада очи 
срещу очи, душа срещу душа, винаги целият човек с 
неговото вино, с неговите кръчми, момичета, с неговия 
дворец и т.н. в изящна откровеност, без страстно жела
ние и себелюбие. -  Могат да се посочат най-различни 
опити за този вид представяне на една не само вътрешна, 
но и външна ситуация. Но по такъв начин, ако поетът 
осъществи себе си в своите субективни състояния, ние 
не сме склонни да опознаваме, да речем, партикуларните 
въобразявания, любовни увлечения, домашни въпроси, 
истории с братовчеди и братовчедки, какъвто е случаят 
дори при Сидли и Фани на Клопщок; напротив, ние 
искаме да имаме пред очите си нещо общочовешко, за да 
можем да му съчувстваме поетически. Затова от тази 
страна лириката лесно може да стигне до фалшивата 
претенция, че субективното и партикуларното трябва да 
представлява интерес вече само по себе си. Напротив, 
много от песните на Гьоте, макар че сам той не ги е пред
ставил под тази рубрика, могат да се нарекат песни за 
общуване. А именно в обществото не натрапваме самите 
себе си; напротив, в него изоставяме своята партику- 
ларност на заден план и водим разговор чрез нещо трето, 
чрез една история, анекдот, чрез черти на други, които 
тогава схващаме в особено настроение и ги осъщест
вяваме в съответствие със собствения си тон. В този слу
чай поетът е, а също и не е самият той; той представя 
най-добре не себе си, а нещо, и е сякаш актьор, който 
играе едновременно в безкрайно много роли, остава за
дълго сега тук, после там, задържа за миг тук сцена, там 
група, но каквото и да представя, в него винаги е живо 
вплетен същевременно неговият собствен художествен 
вътрешен свят, това, което сам той с почувствал и прежи
вял.
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γγ. Но ако вътрешната субективност е същинският 
извор на лириката, на последната трябва да се запази и 
правото да се ограничава върху изразяването на чисто 
вътрешни душевни настроения, разсъждения и т.н., без 
да се разпростира до една конкретна ситуация, пред
ставена и в нейната външност. В това отношение дори 
съвсем празното „тра-ла-ла“, пеенето и тананикането 
само заради самото пеене, се оказва същински лирично 
удовлетворение на душата, за която думите стават повече 
или по-малко обикновени безразлични средства за изра
зяването на радости и скърби, но като заместител вед
нага извикват на помощ и музиката. Особено народните 
песни често пъти не излизат отвъд този начин на изра
зяване. Също и в Гьотевите песни, при които обаче се 
идва вече до един по-определен, по-богат израз, често 
пъти има само някоя отделна моментна шега, тонът на 
едно бегло настроение, вън от което поетът не излиза и 
от което прави песенчица. за да си попее за миг. В други 
песни, напротив, той третира подобни настроения по- 
обстойно, дори методично, както например в песента 
Отдадох се на нищото, където най-напред парите и 
имотът, после жените, пътуванията, славата и честта и 
най-сетне борбата и войната се явяват преходни и един
ствено свободната безгрижна веселост остава винаги 
повтарящ се рефрен. -  Но, обратно, от това становище 
субективният вътрешен свят може сякаш да се разши
рява и задълбочава до душевни ситуации на най-вели- 
чавия светоглед и на идеи, които хвърлят поглед над 
всичко. От този вид са например голяма част от стихо
творенията на Шилер. Неговото сърце се вълнува от 
разумното, великото; но той нито възпява химнообразно 
един религиозен или субстанциален предмет, нито се 
явява като певец при външни поводи, по чужд подтик, а 
започва в душата си, чиито най-висши интереси у него са 
идеалите на живота, на красотата, непреходните права и 
мисли на човечеството.
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с. Становище на културата , 
от която се ражда произведението

И, най-сетне, третата точка, относно която трябва 
още да говорим с оглед на общия характер на лириче
ската поезия, се отнася до общата степен на съзнанието 
и на културата, от която се ражда отделното стихотво
рение.

Лириката заема и в това отношение становище, кое
то е противоположно на становището на епическата пое
зия. А именно, ако изисквахме за епохата на разцвет на 
същинския епос едно изобщо още неразвито, неназряло 
до прозата на действителността национално състояние, 
за лириката, обратно, са благоприятни предимно такива 
епохи, които вече са изкарали наяве един повече или по- 
малко окончателно завършен ред на житейските отно
шения, тъй като едва в такива дни отделният човек се 
рефлектира в самия себе си в противоположност на този 
външен свят и, излизайки вън от него, се затваря във 
вътрешния си свят до една самостоятелна целокупност 
на чувството и представата. Защото тъкмо в лириката не 
обективната съвкупност и индивидуалното действие, а 
субектът като субект е този, който дава формата и съ
държанието. Обаче това не бива да се разбира, да речем, 
така, като че ли индивидът, за да може да се изяви лирич
но, трябва да се откъсне от всяка връзка с националните 
интереси и възгледи и да застане формално само на 
собствените си нозе. Напротив, в тази абстрактна само
стоятелност би останала като съдържание само съвсем 
случайната и партикуларна страст, произволът на жела
нието и на предпочитанието, а лошата твърдоглавост на 
хрумванията и чудноватата оригиналност на чувството 
биха получили своето неограничено поле на действие. 
Както всяка истински поезия, същинската лирика трябва 
да изразява истинското съдържание на човешката гръд. 
Обаче като лирическо съдържание също и най-предмет- 
ното и най-субстанциалното трябва да се проявява като 
субективно чувствано, съзерцавано, представяно или 
мислено. По-нататък, второ, тук става въпрос не само за
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себеизявяването на индивидуалния вътрешен свят, за 
първото непосредствено слово, което казва епически ка
кво е предметът, а за художествено богатия, различния 
от случайното, обикновено изявяване израз на поетич
ната душа. Затова, колкото повече тъкмо чистата кон
центрация на сърцето се разцъфтява до многостранни 
чувства и по-всеобхватни размишления и субектът 
осъзнава своето поетично вътрешно преживяване в един 
прозаично вече по-очертан свят, лириката изисква също 
така придобита художествена култура, която също така 
трябва да се появи като предимство и самостоятелно 
произведение на изработената до съвършенство субек
тивна природна дарба. Това са основанията, поради кои
то лириката не остава ограничена върху определени епо
хи в духовното развитие на един народ, а може да цъфти 
богато в най-различни епохи и е благоприятна главно за 
новото време, в което всеки индивид си отрежда правото 
да има за самия себе си свой собствен възглед и начин на 
чувстване.

Обаче като доминиращи разлики могат да се по
сочат следните по-общи становища:

а. първо, лирическият вид изявяване, свойствен на 
народната поезия.

αα. Предимно в нея се появява многообразната осо
беност на националностите, поради което и в универ
салния интерес на нашата съвременност неуморно 
събират народни песни от всякакъв вид, за да опознаят, 
почувстват и преживеят още веднъж своеобразието на 
всички народи. Още Хердер направи много в тази на
сока, а и Гьоте съумя чрез по-самостоятелни подражания 
да доближи до нашето чувство [редица] извънредно 
различни произведения от този род. Но всеки може да 
чувства напълно близки само песните на собствената си 
нация и колкото и много ние, немците, да сме в състоя
ние да се вживяваме и в чуждестранното, все пак послед
ната музика на един национален вътрешен свят е винаги 
нещо чуждо за други народи, което, за да накара да 
прозвучи в тях и родният тон на собственото чувство, се 
нуждае най-напред от допълнителна помощ, получена
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чрез преработка. Обаче Гьоте извърши тази преработка 
на чуждите народни песни, които ни предложи, най-ду- 
ховито и най-красиво само дотолкова, доколкото с нея 
запази напълно ненакърнено своеобразието на такива 
поетически произведения, като например от морлакски в 
жаловната песен на благородните жени на Асан ага.

ßß. А общият характер на лирическата народна пое
зия трябва да бъде сравнен с този на самобитния епос от 
тази страна, че поетът като субект не се изтъква, а се 
загубва навътре в предмета си. Ето защо, макар че в на
родната песен може да се изкаже най-концентрираната 
интимност на душата, все пак в нея не се проявява един 
единичен индивид също и със своето субективно свое
образие на изображението -  напротив, проявява се само 
едно народно чувство, което носи в себе си индивида из
цяло и напълно, докато той още няма сам за себе си 
вътрешни представи и чувства, откъснати от нацията и 
от нейното съществуване и нейните интереси. Като пред
поставка за такова неразделно единство е необходимо 
състояние, в което още не се е събудило самостоятелното 
разсъждение и развитие, така че следователно поетът 
става обикновен орган, който като субект отстъпва назад 
и посредством който се изразява националният живот в 
неговото лирично чувство и светосъзерцание. Разбира 
се, тази непосредствена самобитност дава на народната 
песен свободна от рефлективност свежест на стегнатата 
сбитост и убедителната истинност, която често упраж
нява най-голямо въздействие; но поради това в тази пе
сен лесно възниква същевременно известна фрагментар- 
ност, разпокъсаност и липса на експликация, която може 
да стигне до неяснота. Чувството се спотайва дълбоко и 
не може и не иска да се изкаже напълно. Освен това, ма
кар че формата е изобщо от напълно лирично, те. от су
бективно естество, все пак, както казах, в съответствие с 
цялото това становище липсва субектът, който изказва 
тази форма и нейното съдържание като собственост тък
мо на своето сърце и дух и като продукт на своята 
художествена култура.
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γγ. Ето защо народи, които създават само такива 
поетически произведения и не стигат нито до една по
нататъшна степен на лириката, нито до епопеи и драма- 
тически произведения, са в повечето случаи полупри
митивни, варварски нации с неразвита действителност и 
скоропреходни вражди и съдбини. Защото ако самите те 
са съставлявали в тези хероични времена едно богато в 
себе си цяло, чиито особени страни вече са изработени и 
доведени до самостоятелна и все пак взаимосъгласуваща 
се реалност и могат да дават почвата за конкретни в себе 
си индивидуално завършени дела, при самобитна поезия 
всред тях биха се формирали и епически поети. Затова 
състоянието, от което виждаме как се раждат такива пес
ни като единствен и последен поетически начин на изра
зяване на националния дух, се ограничава повече върху 
семейния живот, върху обединяването в родове без по
нататъшна организация на едно съществуване, което 
вече е назряло, за да образува държави на хероите. Ако 
се срещнат спомени за национални дела, това са в пове
чето случаи борби против чужди потисници, грабител- 
ски походи, реакции на диващина против диващина или 
дела на индивиди против индивиди от един и същ народ, 
в разказването на които после си дава свободен изблик 
жалбата и опечалението или светлото ликуване във връз
ка с временни победи. Действителният народен живот, 
който не се е разгърнал и получил развита самостоятел
ност, е насочен обратно в посока към вътрешния свят на 
чувството, което обаче тогава изобщо също така остава 
неразвито и макар че благодарение на това печели откъм 
концентрация, все пак сега е често пъти също така при
митивно и варварско по своето съдържание. Ето защо 
това, дали народните песни трябва да представляват 
поетически интерес за нас или, напротив, трябва да ни 
плашат, зависи от вида ситуации и от чувството, което 
представят: защото това, което изглежда превъзходно за 
фантазията на един народ, може да бъде безвкусно, 
ужасяващо и противно. Така например има една народна 
песен, разказваща история за жена, която била зазидана 
по заповед на мъжа ù и с молбите си успяла да постигне
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само това, да ù оставят дупки за гърдите ù, за да кърми 
детето си, а и живяла дотогава, докато детето вече могло 
да мине и без майчино мляко. Това е варварска, ужася
ваща ситуация. По същия начин и разбойничествата, 
смелите дела и чистата диващина на отделни хора сами 
за себе си нямат в себе си нищо, на което би трябвало да 
симпатизират чужди народи с друга култура. Ето защо 
народните песни са често пъти също така най-парти- 
куларното, за чието превъзходство вече няма постоянно 
мерило, тъй като стоят много далеч от общочовешкото. 
Ето защо, ако в последно време се запознахме с песните 
на ирокезите, ескимосите и други диви народности, това 
не винаги означава, че се е разширил кръгът за поети
ческа наслада.

ß. Но, тъй като лириката е целокупната изява на 
вътрешния дух, тя не може да остане нито при начина на 
изразяване, нито при съдържанието на действителните 
народни песни или на по-късните поетически произве
дения, които са се пели след тях в подобен тон.

eux. А именно, от една страна, както току-що видях
ме, работата се свежда всъщност до това, съсредоточена
та в себе си душа да се освободи от тази чиста концепция 
и от нейния непосредствен наглед и да проникне до 
свободното представяне на самата себе си, което във 
въпросните току-що описани състояния се извършва са
мо несъвършено; от друга страна, тази душа трябва да се 
разпростре до един по-богат свят от представи, страсти, 
състояния, конфликти, за да преработи вътрешно душев
но и да изкаже като продукт на собствения си дух всич
ко, което човешката гръд е в състояние да обхване в себе 
си. Защото съвкупността на лирическата поезия трябва 
да изразява поетически целокупността на вътрешния жи
вот, доколкото той може да навлезе в поезията, и затова 
принадлежи еднакво на всички степени на развитие на 
духа.

ßß. А със свободното самосъзнание е свързана, 
второ, също така свободата на изкуството, което е уве
рено в самото себе си. Народната песен блика от сърцето 
непосредствено, сякаш като природен звук; но свободно-
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то изкуство съзнава самото себе си, то изисква да се знае 
и да се иска това, което то създава, и се нуждае от обра
зованост за това знание, както и от една упражнена до 
съвършенство виртуозност на творчеството. Ето защо, 
ако същински епическата поезия трябва да скрива фор
мирането и изграждането, извършвано от самия поет, 
или според целия характер на времето на своето въз
никване още не може да го остави да стане видимо, това 
става само защото епосът трябва да се занимава с обек
тивното, а не с произлязлото от поетически творящата 
субективност съществуване на нацията, което затова 
трябва да се проявява и в поезията не като субективен, а 
като сам за себе си самостоятелно развиващ се продукт. 
В лириката, напротив, както творчеството, така и съдър
жанието е субективно и затова трябва да се изяви и като 
това, което е то.

γγ. В това отношение по-късната лирическа худо
жествена поезия се отделя изрично от народната песен. 
Наистина има и народни песни, които възникват едно
временно с произведенията на същински художествената 
лирика; но тогава те принадлежат към такива кръгове и 
индивиди, които, вместо да вземат участие във въпрос
ното художествено развитие, в целия си начин на свето- 
съзерцание още не са се откъснали от непосредствения 
народен усет. Обаче тази разлика между лирическа 
народна и художествена поезия не трябва да се схваща 
така, като че ли лириката стига до връхната си точка едва 
когато рефлексията и художественият разсъдък, съедине
ни със самосъзнателно умение, се появят в нея като най- 
съществени елементи в ослепителна елегантност. Това 
не би означавало нищо друго, освен че ще трябва да при
числим например Хораций и римските лирици изобщо 
към най-превъзходните поети от този род или също да 
предпочетем в неговия кръг, да речем майстерзингерите 
пред предхождащата ги епоха на същинската любовна 
песен (Minnegesang). Но въпросното положение не бива 
да се схваща в тази крайна форма, напротив, то е правил
но само в този смисъл, че субективната фантазия и 
изкуство тъкмо заради самостоятелната субективност,
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която съставлява техния принцип, за да стигнат до 
истинското си съвършенство, трябва да имат за пред
поставка и основа също така свободното, развито само
съзнание на представата, както и на художествената 
дейност.

γ. И, най-сетне, последната степен можем да разли
чим от споменатите досега по следния начин. Народната 
песен още стои преди същинското изграждане на едно 
също и прозаично настояще и действителност на съзна
нието; същинската лирическа художествена поезия, 
напротив, се откъсва от тази вече налична проза и 
създава от фантазията, която е станала субективно само
стоятелна, един нов поетичен свят на вътрешното раз
мишление и чувство, чрез който тя за пръв път поражда 
живо в себе си истинското съдържание и истинския 
начин на изразяване на вътрешния свят на човека. Но, 
трето, има също така една форма на духа, която отново 
стои от едната си страна по-високо, отколкото фанта
зията на душата и на нагледа, доколкото тя може да 
доведе своето съдържание до свободното самосъзнание 
в по-доминираща всеобщност и в по-необходима взаимо
връзка, отколкото става възможно това за изкуството 
изобщо. Имам предвид философското мислене. Обаче, 
обратно, тази форма, от друга страна, е обременена с аб
стракцията да се развива само в елемента на мисленето 
като чисто идейната всеобщност, така че сега кон
кретният човек също може да се почувства принуден да 
изказва съдържанието и резултатите на своето фило
софско съзнание по конкретен начин, като проникнати от 
душа и наглед, фантазия и чувство, за да има да дава в 
тях целокупен израз на целия си вътрешен свят.

От това становище могат да се утвърдят предимно 
два различни начина на схващане. А именно, от една 
страна, фантазията може да бъде тази, която, излизайки 
отвъд самата себе си, се стреми към движенията на ми
сленето, без все пак да стигне до яснотата и твърдата от- 
мереност на философските изложения. Тогава лириката 
става повече излияние на една бореща се и стълкно- 
вяваща се в себе си душа, която в своя кипеж упражнява
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насилие както над изкуството, така и над мисленето, тъй 
като прекрачва една област, без да се почувства като у 
дома си в другата или да може да стане присъща на нея. 
Но, от друга страна, философското мислене, което като 
мислене е успокоено в себе си, е в състояние да одушеви 
с чувство своите ясно схванати и систематично проведе
ни мисли, да им придаде сетивен характер чрез нагледа 
и, както прави например Шилер в някои стихотворения, 
да замени хода и връзката, които са научно очевидни в 
своята необходимост, срещу онази свободна игра на осо
бените страни, под чиято привидност за необвързаност 
изкуството тук трябва да се стреми да скрие своите 
вътрешни обединявания толкова повече, колкото по- 
малко иска да изпадне в трезвия тон на дидактичното 
анализиране.

2 . Особени страни на лирическата поезия

Но след като разгледахме общия характер на съ
държанието, което може да си даде лирическата поезия, 
и на формата, в която тя може да изкаже това съдър
жание, както и различните становища на културата, 
които се оказват повече или по-малко съответстващи на 
принципа на лириката, следващата ни задача се състои в 
това, да разработим тези общи точки сега според техните 
особени главни страни и отношения.

Също и в това отношение ще посоча предварително 
разликата, която съществува между епическата и лири
ческата поезия. При разглеждането на първата насочих
ме вниманието си главно към самобитния национален 
епос и, напротив, оставихме настрана незадоволителни
те второстепенни видове, както и поетически творящия 
субект. В сегашната ни област не трябва да вършим 
това. Напротив, като най-важни предмети на разглеж
дане тук застават, от една страна, разклоняването на раз
личните видове, до които може да се разпростре лири
ката, която изобщо има за принцип особеността и изо
лирането на съдържанието и на неговите форми. Затова



Т р е т а  г л а в а .  П о е з и я т а 647

можем да си установим следния ход за нашите по-точни 
разглеждания:

първо, трябва да насочим погледа си към лири
ческия поет;

второ, трябва да разгледаме лирическото художест
вено произведение като продукт на субективната 
фантазия и,

трето, да посочим видовете, които произтичат от 
общото понятие за лирическо изображение.

a . Лирическият поет

а. Както видяхме, съдържание на лириката състав
ляват, от една страна, размишления, които резюмират 
общото на съществуването и на неговите състояния, а, от 
друга страна, многообразието на особеното. Но като 
чисти всеобщности и особени нагледи и чувства двата 
елемента са чисти абстракции, които, за да получат жива 
лирическа индивидуалност, се нуждаят от свързване, 
което трябва да бъде от вътрешно душевно и затова от 
субективно естество. Ето защо конкретният поетически 
субект, поетът, трябва да се изтъкне като център и ис
тинско съдържание на лирическата поезия, без обаче да 
стига до действително деяние и действие и да се заплита 
в движението на драматически конфликти. Напротив, 
единствената му изява и дейност се ограничава върху то
ва, че дарява вътрешния си свят с думи, които, какъвто и 
да е техният предмет, излагат духовния смисъл на из
казващия се субект и се стремят да събудят и да запазят 
будни в слушателя същия усет и дух, същото душевно 
състояние, подобна насока на разсъждението.

ß. Но, макар че изявата е за други, тук тя може да 
бъде свободно изобилие от веселост или от разтваряща 
се в пеенето (Gesang) и примиряваща се в песента (Lied) 
скръб или по-дълбоко влечение да не запазваме за себе 
си най-важните чувства на душата и най-далеч простира
щите се размишления -  защото този, който може да пее 
и да твори поетически, има призвание за това и трябва 
да твори поетически. И все пак по никой начин не са
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изключени външните поводи, изричното поканване и 
други такива. Но в такъв случай големият лирически 
поет скоро се отклонява от същинския предмет и пред
ставя самия себе си. Така Пиндар, за да останем при този 
пример, който споменаваме вече много пъти, често бивал 
поканван да прославя този или онзи увенчан с победа 
участник в състезанията, нещо повече, понякога полу
чавал дори пари за това, и все пак той като певец застава 
на мястото на героя си и сега възхвалява самостоятелно 
свързани от собствената му фантазия, да речем, делата 
на прародителите, напомня за стари митове или изказва 
дълбокия си възглед за живота, богатството, господство
то, за това, което е велико и достойно за почит, за вели
чието и миловидността на музите, но преди всичко за 
достойнството на поета. Така и в своите стихотворения 
той не толкова почита героя чрез славата, която раз
простира над него, а дава гласност на себе си, на поета. 
Не той е имал честта да възпее въпросните победители, 
а честта, която получават те, е, че ги е възпял Пиндар. 
Това подчертано вътрешно величие съставлява бла
городството на лирическия поет. Омир като индивид е 
дотолкова пожертван в своя епос, че сега не искат да 
признаят дори, че е съществувал изобщо, но все пак 
неговите херои продължават да живеят безсмъртно; 
героите на Пиндар, напротив, са останали празни имена 
за нас, но самият той, който е възпял себе си и е направил 
чест на самия себе си, стои пред нас незабравим като 
поет; славата, която трябва да си спечелят героите, е 
само прибавка към славата на лирическия поет. -  Също 
и у римляните лирическият поет отчасти още си запазва 
това самостоятелно място. Така например Светоний раз
казва (С.Suetoni Tranquilli Opera, hrsg. von Friedrich 
August Wolf, 4 Bände, Leipzig , Band 3, S. 50), че Аугуст 
написал на Хораций следните думи: „An vereris, ne apud 
posteros tibi infame sit, quod videaris familiaris nobis 
esse“63; но Хораций, като се изключат местата, където, 
както може лесно да се почувства, говори за Аугуст ех 
officio64, в повечето случаи доста скоро се връща обратно 
към самия себе си. Например ода от трета книга започва
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със завръщането на Аугуст от Испания след победата над 
кантабрийците; но по-нататък Хораций слави само това, 
че благодарение на спокойствието, което Аугуст отново 
дал на света, сега и сам той като поет може свободно да 
се наслаждава на своето базделие и на свободното си 
време; после той заповядва да донесат за празненството 
венци, благовонни масла и старо вино и бързо да поканят 
и доведат Неера -  и това е достатъчно, той се интересува 
само от приготовленията за своето празненство. Но сега 
той се впуска по-малко в любовни приключения, откол- 
кото на младини, по времето на консула Планк, защото 
казва изрично на вестителя, когото изпраща

Si per invisum mora ianitorem 
Fiet, abito.65

Още повече можем да похвалим като достойна за 
почит черта на Клопщок това, че на времето си отново 
почувствал самостоятелното достойнство на поета и тъй 
като изказал това достойнство и се държал и отнасял в 
съответствие с него, изтръгнал поета от отношението на 
дворцов поет и поет за всеки, както и от безделната, без
полезна забавност, с която човек само се разорява. Но 
станало така, че сега книжарят за пръв път сметнал за 
свой поет тъкмо него. Доколкото зная, издателят на 
Клопщок в Хале му платил за Месията по един или два 
талера на кола, но освен това му поръчал жилетка и 
панталон и така нагизден го развеждал всред общест
вото, за да го видят в жилетка и панталон и се досетят, 
че той му ги е набавил. Напротив (така поне разказват 
по-късни, макар и не напълно потвърдени съобщения), 
атиняните издигнали статуя на Пиндар (Павзаний, 
Описание на Гърция, 1 книга, 8 глава), тъй като ги въз
хвалил в една от песните си, а освен това му изпратили 
(Есхин, 4 епистола) двойно по-голяма сума от глобата, с 
която тиванците не искали да го пощадят заради 
прекомерната похвала, която отправил към чуждия град; 
нещо повече, дори се казва, че сам Аполон заявил чрез 
устата на Пития, че Пиндар трябвало да получава
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половината от даровете, които цяла Елада обикновено 
донасяла за Питиените игри.

γ. А в целия обсег на лирическите поетически про
изведения ни се представя, трето, също и целокуп- 
ността на един индивид според неговото поетично въ
трешно вълнение. Защото лирическият поет е принуден 
да изкаже в песента всичко, което се формира поетично 
в душата му и в съзнанието му. В това отношение трябва 
да спомена особено за Гьоте, който в многообразието на 
своя богат живот винаги се е отнасял поетически 
творчески. Също и тук той принадлежи към най-превъз- 
ходните хора. Рядко може да се намери индивид, чийто 
интерес е бил така деен от всички страни, и все пак 
въпреки тази безкрайна широта той е живял изцяло в 
себе си и е превръщал в поетическо съзерцание всичко, 
което го е засягало. Животът му навън, своеобразието на 
сърцето му, което във всекидневието е по-скоро затворе
но, отколкото открито, научните му насоки и резултатите 
от продължително изследване, опитните положения на 
развития му практически усет, етическите му максими, 
впечатленията, които са оставяли върху него многооб
разно кръстосващите се явления на епохата, изводите, 
които си е извличал от тях, бликащата бодрост и сме
лостта на младостта му, образованата сила и вътрешната 
красота на зрелостта му, всеобхватната, весела мъдрост 
на старостта му -  всичко е ставало у него лирично из
лияние, в което изказвал както най-лекото загатване за 
чувството, така и най-резките болезнени конфликти на 
духа и чрез това изказване се освобождавал от тях.

Ъ. Лирическото художествено произведение

Що се отнася, второ, до лирическото стихотворение 
като поетическо художествено произведение, поради 
случайното богатство откъм най-различни начини на 
схващане и форми на, от своя страна, също така неизчи
слимо многообразното съдържание, може изобщо малко 
да се каже за него. Защото субективният характер на 
цялата тази област, макар че тя не трябва да иска да се
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изплъзне от общите закони на красотата и изкуството и 
тук, все пак според природата на предмета води със себе 
си това, че обемът от обрати и тонове на представянето 
трябва да остане съвсем неограничен. Ето защо за на
шата цел е важен само въпросът, по какъв начин типът на 
лирическото художествено произведение се различава от 
този на епическото.

С оглед на това ще отбележа накратко само следните 
страни:

първо, единството на лирическото художествено 
произведение;

второ, начинът на неговото разгръщане;
трето, външната страна на стихотворния размер и 

на изпълнението.
а. Както вече казах, значението, което има епосът за 

изкуството, се крие особено при самобитни епопеи по- 
малко в цялостното изграждане на завършено художест
вената форма, отколкото в целокупността на национал
ния дух, която ни се представя от едно и също произве
дение в най-богато разгръщане.

оса. Същински лирическото художествено произве
дение не трябва да се нагърбва със задачата да ни 
представи една такава съвкупност. Защото субективност
та наистина също може да дойде до универсално обоб
щение, но ако иска да се наложи истински като затворен 
в себе си субект, в нея веднага се съдържа принципът на 
обособяването и разединяването. Но и тук не е предвари
телно изключено многообразието от нагледи, почерпени 
от природната обстановка, от спомени за собствени и 
чужди преживявания, митични и исторически събития и 
други такива; но тук тази широта на съдържанието не 
трябва да се появява на това основание, че принадлежи 
към целокупността на една определена действителност, 
както в епоса, а трябва да търси правото си само в това, 
че оживява в субективния спомен и в подвижната дарба 
да прави комбинации.

ßß. Ето защо трябва да смятаме за същинска обеди
няваща точка на лирическото стихотворение субектив
ния вътрешен свят. Обаче вътрешната душевност като
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такава отчасти е съвсем формално единство на субекта 
със себе си, отчасти се разпръсква и разсейва до най- 
пъстро обособяване и най-различно многообразие на 
представите, чувствата, впечатленията, нагледите и т.н., 
чието свързване се състои само в това, че го носи в себе 
си един и същ „аз“ сякаш като обикновен съд. Затова, за 
да може да даде обединяващия център на лирическото 
художествено произведение, субектът трябва, от една 
страна, да е напреднал до конкретна определеност на на
строението или ситуацията, а, от друга страна, да се слее 
с това обособяване на себе си като със самия себе си, 
така че да чувства в него и да си представя в него [самия] 
себе си. Единствено по този начин тогава той става огра
ничена в себе си субективна целокупност и изказва само 
това, което произтича от тази определеност и стои във 
връзка с нея.

γγ. Най-пълно лирично в това отношение е кон
центрираното в едно конкретно състояние душевно 
настроение, тъй като чувстващото сърце е най-въ
трешното и най-собственото на субективността, докато 
разсъждението и разглеждането, което е насочено към 
общото, лесно може да изпадне в дидактичност или да 
представи епически субстанциалната и предметната 
страна на съдържанието.

β. Второ, не може също така да се установи изобщо 
нещо определено относно разгръщането на лирическото 
стихотворение и затова и тук трябва да се огранича 
върху няколко по-общи забележки.

αα. Развитието на епоса напред се извършва по- 
бавно и се разпростира изобщо до представянето на една 
широко разклонена действителност. Защото в епоса 
субектът влага себе си в обективното, което сега се 
формира и движи напред само за себе си според своята 
самостоятелна реалност. В лирическото, напротив, 
чувството и разсъждението, обратно, поглъща в себе си 
наличния свят, преживява го в този вътрешен елемент и 
едва след като сам той стане нещо вътрешно душевно, го 
формулира и изказва с думи. Ето защо лириката, в про
тивоположност на епическото разпростиране, има за
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свой принцип съсредоточеността и трябва изобщо да 
иска да въздейства предимно чрез вътрешната дълбочина 
на израза, а не чрез обстойността на описанието или 
обяснението. И все пак за лирическия поет остава откри
то най-голямото богатство от нюанси и степени между 
почти занемяващата стегнатост и представата, която е 
напълно изработена, за да получи красноречива яснота. 
Не бива да се забранява и онагледяването на външни 
предмети. Напротив, истински конкретните лирически 
произведения представят субекта също така в неговата 
външна ситуация и затова възприемат в себе си съще
временно и природното обкръжение, обстановката и т.н.; 
нещо повече, има стихотворения, които изцяло се огра
ничават върху такива описания. Но тогава не реалната 
обективност и нейното пластично обрисуване, а отзвукът 
на външното в душата, възбуденото от него настроение, 
чувстващото се в такава обстановка сърце съставлява 
същински лиричното, така че чрез чертите, които се 
представят пред очите ни, не трябва да дойде до външ
ния наглед този или онзи предмет, а трябва да дойде до 
вътрешното съзерцание душата, която се е вложила в 
тези черти, и да ни тласне към същия начин на чувстване 
или към същото размишление. Най-ясен пример за това 
дават романсите и баладите, които, както вече загатнах 
по-горе, са толкова по-лирични, колкото повече изтъкват 
от съобщаваното събитие тъкмо само онова, което съот
ветства на вътрешното душевно състояние, в което раз
казва поетът, и ни предлагат целия ход на нещата по 
такъв начин, че в резултат от него самото това настрое
ние отзвучава живо обратно в нас. Затова всяко същин
ско, макар и емоционално наситено обрисуване на 
външни предмети, нещо повече, дори обстойната харак
теристика на вътрешни ситуации в лириката остава с по- 
малка действена сила, отколкото по-тясното съсредото
чаване и богатият с характерност концентриран израз.

ßß. Второ, за лирическия поет не са забранени и 
епизодите, но той трябва да си служи с тях, като изхожда 
от едно съвсем по-друго основание, отколкото епичес
кият. За епоса те се съдържат в понятието за целокуп-
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ност, която обективно дава самостоятелност на своите 
страни, и същевременно получават с оглед на движение
то на епическото действие напред смисъла на забавяния 
и пречки. Напротив, тяхната лирическа обоснованост е 
от субективно естество. А именно живият индивид пре
минава своя вътрешен свят по-бързо, той си спомня по 
най-различни поводи за най-различни неща, свързва най- 
многообразното и се оставя да бъде воден насам и натам 
от своята представа и от своя наглед, без по този начин 
да се отклони от същинското си основно чувство или от 
предмета на своето разсъждение. А същата жизненост е 
присъща и на поетическия вътрешен свят, макар че в 
повечето случаи трудно може да се каже дали едно или 
друго нещо трябва да се вземе епизодично в едно ли
рическо стихотворение или не. Но изобщо отклоненията, 
стига само да не разкъсват единството, и преди всичко 
изненадващите обрати, остроумните комбинации и 
внезапните, почти насилствени преходи са най-присъщи 
тъкмо на лириката.

γγ. Затова видът движение напред и връзката могат 
да бъдат и в тази област на поетическото изкуство 
отчасти от различно, отчасти от съвсем противоположно 
естество. Изобщо лириката, подобно на епоса, не понася 
нито произвола на обикновеното съзнание, нито чисто 
разсъдъчната последователност или спекулативно изло
жения в неговата необходимост напредък на научното 
мислене, а изисква свобода и самостоятелност и за от
делните части. Но ако за епоса това относително изо
лиране се предписва от формата на реалното проявяване, 
чийто тип онагледява епическата поезия, обратно, 
лирическият поет отново дава на особените чувства и 
представи, в които се изказва той, характера на свободно 
разединяване, тъй като всяка от тях, макар че всички са 
носени от сходно настроение и начин на разглеждане, 
все пак изпълва душата му според своята особеност и 
концентрира тази душа върху тази единна точка дото
гава, докогато тя се насочи към други нагледи и страни 
на чувството. И при това връзката, която води напред, 
може да бъде с малко прекъснат, спокоен ход, но също
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така и да преминава в лирични скокове от една представа 
без опосредстване към друга, лежаща далеч от нея, така 
че поетът се хвърля насам и натам привидно необуздано 
и в противоположност на правещия трезви изводи 
разсъдък в този полет на опияненото вдъхновение се по
казва овладян от сила, чийто патос го управлява против 
волята му и го увлича със себе си. Поривът и борбата на 
такава страст са дотолкова присъщи на някои видове ли
рика, че например Хораций се е стремял в много сти
хотворения да прави изкуствено с фина пресметливост 
такива скокове, които на пръв поглед разлагат връзката. 
-  И най-сетне, трябва да отмина многообразните средни 
степени на трактовка, които лежат между тези крайни 
точки на най-ясната връзка и спокойния ход, от една 
страна, и на необузданата стихия на страстта и вдъх
новението, от друга.

γ. А последното, което още ни остава да разгледаме 
в тази сфера, се отнася до външната форма и реалност 
на лирическото художествено произведение. Тук спадат 
предимно стихотворният размер и музикалният съпро
вод.

оса. Лесно е да се види, че хекзаметърът в своя рав
номерен, сдържан, но същевременно и жив поток е най- 
превъзходен за епическия стихотворен размер. Но за 
лириката веднага трябва да изискваме най-голямо много
образие от различни стихотворни размери и по-много- 
странна вътрешна структура на последните. А именно 
сюжет на лирическото стихотворение е не предметът в 
неговото принадлежащо на самия него реално разгръ
щане, а субективното вътрешно вълнение у поета, чиято 
равномерност или смяна, неспокойствие или спокойст
вие, тихо протичане или по-клокочещо прииждане, ска
чане, сега трябва да се изрази навън също и като 
извършващо се във времето движение на звуците на ду
мата, в които се изявява вътрешният свят. Видът на
строение и целият начин на схващане трябва да се изяви 
вече в стихотворния размер. Защото лирическото излия
ние стои в много по-близко отношение към времето като 
външен елемент на съобщаването, отколкото епическото
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разказване, което пренася реалните явления в миналото 
и ги поставя едно до друго или ги преплита в едно 
повече пространствено разпростиране, докато лириката, 
напротив, представя моментното изплуване на чувствата 
и представите в осъществяващата се във времето после
дователност на тяхното възникване и развитие и затова 
трябва да формира художествено самото различно по 
повод движение във времето. -  А за това различаване са 
необходими, първо, по-пъстрото подреждане на дълги и 
къси срички една до друга в по-начупена нееднаквост на 
ритмичните стъпки, второ, по-различни по вид цезури и, 
трето, закръгленост във вид на строфи, които могат да се 
редуват по-богато както с оглед на дължините и кратко- 
стите на отделните редове, така и по отношение рит
мичната фигурация на тези редове в самите себе си и в 
тяхната последователност.

ßß. Второ, по-лирически от това художествено 
третиране на продължителността във времето и на 
нейното ритмично движение е звукът на думите и 
сричките като такъв. Тук спадат предимно алитерацията, 
римата и асонансът. А именно, както вече разгледах това 
по-рано, при тази система на стихосложение, от една 
страна, преобладава духовната наситеност на сричките 
със значение, акцентът на смисъла, който се освобож
дава от чисто природния елемент на постоянните сами за 
себе си дължини и краткости и определя продължи
телността, изтъкването и понижаването, като тръгва от 
духа; от друга страна, изолирано изпъква напред 
изрично концентрираният върху определени букви, 
срички и думи звук. Както това одухотворяване чрез 
вътрешното значение, така и това изтъкване на звука без
условно съответства на лириката, доколкото тя отчасти 
възприема и изказва това, което е налице и което се 
проявява, само в този смисъл, който има то за вътрешния 
свят, отчасти взема за материал на собственото си из
казване предимно звука и тона. Наистина и в тази област 
ритмическият елемент може да се съчетае с римата, но 
тогава това става по начин, който сам отново се 
доближава до музикалния такт. Ето защо, строго взето,
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поетическото приложение на асонанса, на алитерацията 
и на римата би могло да се ограничи върху областта на 
лириката, защото, макар че поради природата на новите 
езици средновековният епос не може да стои далеч от 
въпросните форми, това е допустимо обаче главно само 
поради обстоятелството, че тук още по начало лири
ческият елемент получава по-голяма действеност в 
рамките на самата епическа поезия и си пробива път още 
по-силно в песни за герои, романсоподобни и баладо- 
подобни разкази и т.н. Нещо подобно намира място в 
драматическото поетическо изкуство. Но това, което 
принадлежи по-своеобразно на лириката, е по-разкло- 
нената фигурация на римата, която фигурация се развива 
и закръгля по отношение на повтарянето на еднакви или 
редуването на различни звуци на буквите, сричките и 
думите до многообразно разчленени и кръстосани 
римувани строфи. Наистина с тези подразделения си 
служат също така епическата и драматическата поезия, 
но само поради същото основание, поради което те не 
изваждат от употреба и римата. Така например испан
ците в най-пищната епоха на своето драматическо раз
витие дават напълно свободен простор на остроумната 
игра на страстта, която тогава е малко драматична в своя 
израз, и присъединяват към другите свои драматически 
стихотворни размери октавни рими, сонети и т.н., или 
най-малкото показват в широко простиращи се асонанси 
и рими своето предпочитание към звучащия елемент на 
езика.

γγ. И, най-сетне, трето, лирическата поезия в още 
по-силна степен, отколкото е възможно това чрез чистата 
рима, се обръща към музиката чрез това, че думата става 
действителна мелодия и песен. Това доближаване също 
може да се оправдае напълно. А именно, колкото по- 
малко лирическият сюжет и лирическото съдържание 
имат самостоятелност и обективност сами за себе си и, 
напротив, са предимно от вътрешно душевно естество и 
се коренят само в субекта като такъв, докато все пак се 
нуждаят за своето изказване от външна опорна точка, 
толкова повече те изискват решаваща външност за свое
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то изпълнение. Тъй като остават вътрешно душевни, те 
трябва да станат външно подбуждащи. А само музиката 
може да създаде това сетивно подбуждане на душата.

А по такъв начин с оглед на външното изпълнение 
намираме лирическата поезия почти навсякъде в съпро
вод на музиката. Но тук трябва да не изпускаме от очи 
съществената градация в това обединение. Защото не
съмнено едва романтичната и предимно модерната лири
ка се слива със същински мелодии, и то особено в такива 
песни, в които настроението, душата остава преоблада
ващото, а музиката има за задача да засили и развие този 
вътрешен звук на душата, като го превърне в мелодия: 
както например народната песен обича и извиква на жи
вот музикалния съпровод. Напротив, канцоните, елегии
те, епистолите и т.н., нещо повече, дори сонетите не ще 
намерят лесно композитор в ново време. А именно там, 
където представата и разсъждението или също така 
чувството получават пълна яснота в самата поезия и вече 
чрез това се освобождават все повече и повече отчасти 
от чистата концентрация на душата, отчасти от сетивния 
елемент на изкуството, лириката получава по-голяма 
самостоятелност вече като езиково изказване и не се 
отдава така пригодно на тясното присъединяване към 
музиката. Обратно, колкото по-неизяснен е вътрешният 
свят, който иска да се изрази, толкова повече той се нуж
дае от помощта на мелодията. А защо древните въпреки 
прозрачната яснота на своята дикция все пак са из
исквали при изпълнението подкрепата на музиката и в 
каква степен са я изисквали, по-късно ще имаме повод да 
засегнем този въпрос още веднъж.

с. Видовете същинска лирика

А що се отнася, трето, до особените видове, до 
които се разклонява лирическата поезия, вече споменах 
по-отблизо някои, които съставляват прехода от разказ
ващата форма на епоса в субективния начин на из
ображение. а на противоположната страна бихме могли 
да поискаме да покажем също така появяването на
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драматическото; но тук това клонене към жизнеността на 
драмата се ограничава в същественото само върху това, 
че и лирическото стихотворение като разговор между 
двама може да възприеме в себе си външната форма на 
диалог, без обаче да се превърне в действие, което се 
движи конфликтно напред. Но нека оставим настрана 
тези преходни степени и междинни видове и разгледаме 
накратко само онези форми, в които се налага неприме- 
сено същинският принцип на лириката. Тяхната отлика 
намира основанието си в позицията, която заема поети
чески творящото съзнание по отношение на своя 
предмет.

а. А именно, от една страна, субектът снема пар- 
тикуларността на своето чувство и представа и потъва в 
общото съзерцание на бога или на боговете, чието 
величие и сила пронизва целия вътрешен свят и кара 
поета да изчезне като индивид. Химните, дитирамбите, 
пеаните, псалмите принадлежат към този клас, който по
сле отново се развива по различни начини у различните 
народи. Ще обърна внимание най-общо само на следната 
разлика.

αα. Поетът, който се издига над ограничеността на 
собствените си вътрешни и външни състояния, ситуации 
и свързаните с тях представи и затова прави свой пред
мет онова, което изглежда на него и на неговата нация 
абсолютно и божествено, първо, може да си закръгли 
божественото до един обективен образ и да представи 
пред погледа на други образа, който е бил нахвърлен и 
осъществен за вътрешното съзерцание, за сметка на мо
гъществото и величието на възпятия бог. От този вид са 
например химните, които се приписват на Омир. Те съ
държат предимно митологични, не, да речем, само сим
волично схванати, а оформени в епично самородна 
нагледност ситуации и истории на бога, за прослава на 
когото са съчинени.

ββ. Второ, обратен и по-лиричен е дитирамбопо- 
добният подем като субективно богослужебно издигане, 
което, увлечено от силата на своя предмет, както и раз
търсено и зашеметено в най-вътрешния си свят, в съвсем
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общо настроение не може да доведе до обективното из
образяване и формиране, а остава при ликуването на 
душата. Субектът излиза вън от себе си, влага се не
посредствено в абсолютното и, изпълнен от неговата 
същност и сила, сега запява ликуващо възхвала над без
крайността, в която потъва, и над явленията, в чието 
величие се изявяват дълбочините на божеството.

Гърците не са останали задълго в своите богослу
жебни празненства при такива чисти възклицавания и 
призовавания, а са стигнали до това, да прекъснат такива 
излияния чрез разказването на определени митични 
ситуации и действия. По-после тези представяния, вмък
нати между лиричните изблици, ставали все повече и 
повече главното нещо, и когато се явили сами за себе си 
като живо завършено действие във формата на действие, 
те образували драмата, която, от своя страна, отново 
възприела в себе си като интегрираща част лириката на 
хоровете.

Напротив, ние намираме по-преобладаващо този 
полет на възвисяването, това устремяване на взора, 
ликуване, и този повик на душата към единствения, в 
когото субектът намира крайната цел на своето съзнание 
и същинския предмет на всяка сила и истина, на всяка 
слава и възхвала, в много от по-възвишените псалми на 
Стария завет. Както се казва например в 33 псалм: 
„Радвайте се, праведни, на бога; величайте го красно
речиво, всички набожни. Благодарете му с арфи и го 
възпявайте хвалебствено с десетострунни псалтерии; 
изпейте му нова песен и зарадвайте ухото му със зву
ците, които ще изтръгнете от струните. Защото словото 
божие е истинно и той изпълнява неотменно това, което 
обещае. Той обича справедливостта и съда. Земята е 
пълна от божията добрина, небето е направено от сло
вото божие, а цялото му войнство от духа на устата му“ 
и т.н. А също така в 29 псалм: „Донесете на бога, вие 
могъщи, донесете на бога чест и сила. Донесете на бога 
честта на името му, молете се на бога в свещена украса. 
Божият глас се носи по водите, богът на почестите пуска 
гръмотевици, богът върху великите води, божият глас се
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носи със сила, божият глас се носи величествено. Бо
жият глас пречупва кедри, бог пречупва ливански кедри. 
И ги прави кротки като юнец, Ливан и Сирион като млад 
еднорог. Божият глас сече като огнени пламъци.Божият 
глас надига пустините“ и т.н.

Едно такова възвисяване и лирична възвишеност 
съдържа битие вън от себе си и затова става по-малко 
себезадълбочаване в конкретното съдържание, така че 
фантазията да предостави в спокойно удовлетворение 
свобода на действие на предмета, отколкото по-скоро се 
издига само до един неопределен ентусиазъм, който се 
стреми да доведе до чувството и нагледа неизразимото в 
съзнанието. В тази неопределеност субективният въ
трешен свят не може да си представя своя недостижим 
предмет в успокоена красота и да се наслаждава на не
говия израз в художественото произведение; вместо една 
спокойна картина фантазията съчетава безредно, раз
покъсано външните явления, които избира, и тъй като не 
достига във вътрешния свят до твърдо разчленяване на 
особените представи, си служи и във външното само с 
един произволен ритъм, който тласка навън.

По-после пророците, които противостоят на общи
ната, вече преминават -  в по-голямата си част в основния 
тон на скръбта и съжалението относно състоянието на 
своя народ, в това чувство за отчуждение и отпадане, във 
възвишения жар на своето убеждение и на своя поли
тически гняв -  повече към паренетична лирика.

Но в по-късните времена на подражание тази тогава 
по-изкуствена разгорещеност лесно става от преголяма 
топлота студена и абстрактна. Така например много 
химноподобни и псалмоподобни стихотворения на Клоп- 
щок нямат нито дълбочина на мислите, нито спокойно 
развитие на някакво религиозно съдържание, а това, кое
то се изразява в тях, е предимно опитът за това издигане 
до безкрайното, което в съответствие с модерната, про
светена представа, се разпада само в празна неизмерност 
и непонятна сила, величие и величественост на бога, в 
противоположност на безсилието, което по този начин е
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съвсем понятно, и на претърпяваща крушение крайност 
на поета.

ß. На второ становище стоят онези видове лириче
ска поезия, които могат да се обозначат с общото име оди 
в по-новия смисъл на думата. За разлика от предходната 
степен, тук изтъкнатата сама за себе си субективност на 
поета веднага застава начело като главна страна и също 
така може да се утвърди в две отношения.

αα. А именно, от една страна, също и в рамките на 
тази нова форма и този нов начин на изразяване, поетът 
си избира, както досега, едно значимо в самото себе си 
съдържание, славата и хвалебствието на боговете, герои
те, владетелите, любовта, красотата, изкуството, прия
телството и т.н. и показва своя вътрешен свят така про
никнат, изпълнен и увлечен от това съдържание и него
вата конкретна действителност, че ни се струва, че в този 
полет на вдъхновението предметът е овладял цялата 
душа и господства в нея като единствено определящата 
сила. И ако това би било напълно така, предметът, който 
е обективен сам за себе си, би могъл да се оформи, раз
движи и завърши пластично до един епичен скулптурен 
образ. Но, обратно, поетът трябва да изкаже сама за себе 
си и да направи обективна тъкмо своята собствена субек
тивност и нейното величие, така че сега, от своя страна, 
той овладява предмета, преработва го вътрешно, изявява 
в него самия себе си и затова, надъхан от свободна само
стоятелност, прекъсва обективния ход на развитие чрез 
собственото си чувство или разсъждение, осветлява го 
субективно, променя го и по такъв начин оставя да стане 
творец не предметът, а изпълненото от него субективно 
вдъхновение. Обаче тук имаме две различни, нещо пове
че, противоположни страни: увличащата сила на съ
държанието и субективната поетическа свобода, която си 
пробива път и излиза наяве в борба с предмета, който 
иска да я победи. И така, предимно натискът на тази про
тивоположност е, който прави необходими полета и сме
лостта на езика и образите, привидната неподчиненост 
на правила във вътрешния строеж и ход, отклоненията, 
празнотите, внезапните преходи и т.н. и потвърждава
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вътрешното поетическо величие на поета чрез майстор
ството, с което той остава имащ сила да разрешава това 
раздвоение в художествено съвършенство и да създава 
изпълнено в самото себе си с единство цяло, което като 
негово произведение го издига над величието на неговия 
предмет.

От този вид лирическо вдъхновение са се родили 
много от одите на Пиндар, чието побеждаващо вътрешно 
величие после се изявява също така в разнообразно 
подвижния и все пак подчинен на правила и доведен до 
твърда мярка ритъм. Хораций, напротив, особено там, 
където най-много иска да се възвиси, е твърде хладен и 
трезв и проявява подражаваща изкуственост, която пове
че само разсъдъчният финес на композицията напразно 
се стреми да прикрие. Също и вдъхновението на Клоп- 
щок не винаги остава истинско, а често става нещо на
гласено, макар че някои от одите му са пълни с истинско 
и действително чувство и имат завладяващо мъжко 
достойнство и сила на израза.

ßß. Но, от друга страна, не е необходимо съдържа
нието да бъде безусловно изпълнено със значимост и 
важно, а, второ, поетът получава такава важност за са
мия себе си в своята индивидуалност, че сега приписва 
достойнство, благородство, или все пак поне изобщо по
виеш интерес също и на по-незначителни предмети, тъй 
като той ги прави съдържание на своето поетическо 
творчество. От този вид са много от одите на Хораций, а 
също така Клопщок и други застанаха на това станови
ще. Тогава тук това, с което се бори поетът, не е значи
телното в съдържанието, а, обратно, той издига малозна- 
чителното само за себе си във външните поводи, малки 
случки и т.н. до онази висота, на която сам той чувства и 
си представя самия себе си.

γ. И, най-сетне, цялото безкрайно многообразие на 
лирическото настроение и разсъждение се разпростира 
до степента на песента (Lied), в която поради това се 
проявяват най-пълно също така особеността на нацио
налността и своеобразието на поета. Под нея могат да се 
разбират най-различни по вид неща и точната класифи
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кация става извънредно трудна. Най-общо могат да се 
обособят евентуално следните разлики.

αα. Първо, същинската песен, която е предназна
чена за пеене или също само за тананикане -  за себе си 
и в общество. Там няма нужда от много съдържание, от 
вътрешно величие и възвишеност; напротив, достойнст
вото, благородството, тежестта на мисълта само биха 
пречили на удоволствието да се изявиш непосредствено. 
Величествените разсъждения, дълбоките мисли, възви
шените чувства принуждават субекта да излезе без
условно вън от своята непосредствена индивидуалност и 
нейния интерес и душевно настроение. Но тази не
посредственост на радостта и скръбта, партикуларното в 
невъзпрепятстваната интимност трябва да намери своя 
израз тъкмо в любовта. Затова и всеки народ чувства 
нещо родно и приятно най-много в своите песни.

Но, колкото и безгранично да се простира тази 
област в обема на съдържанието си и в различието на 
тона си, все пак всяка песен веднага се различава от 
досегашните видове със своята простота по отношение 
на сюжета, хода, стихотворния размер, езика, образите и 
т.н. Тя започва в душата от само себе си и не преминава 
от един предмет към друг сякаш във вдъхновен полет, а 
се придържа изобщо по-затворено в едно и също 
съдържание, все едно дали то е отделна ситуация или 
някаква определена изява на удоволствие или тъга, чието 
настроение и чиито съзерцания минават през сърцето ни. 
Песента остава да си стои спокойно и просто в това чув
ство или в тази ситуация, без неравенство на полета и 
афекта, без смелост на обратите и преходите и в лек 
поток на представата развива до нещо цялостно ту по- 
начупено и концентрирано, ту по-разширено и после
дователно, както и в напевни ритми и лесно схватими, 
повтарящи се без многообразно преплитане рими само 
това едно. Но тъй като тя има за свое съдържание повече 
по-беглото само по себе си, не трябва да се мисли, че 
една нация трябва да пее едни и същи песни в продъл
жение на стотици и хиляди години. Всеки народ, който 
се развива по-нататък, не е така беден и окаян, че да е
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имал всред себе си песенни поети само веднъж; тъкмо 
песенната поезия, за разлика от епопеята, не отмира, а се 
събужда с все нова и нова свежест. Това осеяно с цветя 
поле се обновява през всяко годишно време и само у по
тиснати, откъснати от всеки напредък народи, които не 
стигат до винаги отново оживената радост на поети
ческото творчество, се запазват старите и най-старите 
песни. Отделната песен, както и отделното настроение, 
възниква и изчезва, подбужда, радва и се забравя. На
пример кой познава и пее още песните, които са били 
общоизвестни и любими преди петдесет години? Всяко 
време запява своя нов песенен тон и по-ранният от
звучава, докато заглъхне изцяло. Но все пак всяка песен 
трябва не толкова да представя личността на поета като 
такъв, колкото по-скоро да има обща значимост, която ни 
се нрави, ни харесва, която събужда в нас едно и също 
чувство не веднъж, а по такъв начин и върви от уста на 
уста. Песни, които не се пеят от всички в своето време, в 
редки случаи са истински песни.

А като съществена отлика на начина на изразяване, 
свойствен за песента, ще изтъкна само две главни 
страни, които вече засегнах по-рано. А именно, от една 
страна, поетът може да изкаже своя вътрешен свят и 
неговите вълнения съвсем открито и спонтанно, особено 
радостните чувства и състояния, така че той напълно 
споделя всичко, което става в него; но, от друга страна, в 
противоположната крайност той може чрез своето зане- 
мяване сякаш само да ни накара да доловим онова, което 
се набира в неоткритата му душа. Първият вид изразя
ване е свойствен главно на Изтока и особено на безгриж
ната веселост и свободната от страстни желания експан
зия на мохамеданската поезия, чийто блестящ светоглед 
обича да се обръща насам и натам в осмислена широта и 
остроумни свързвания. Вторият, напротив, подхожда 
повече за северно концентрирания в себе си вътрешен 
свят на душата, която в своето съсредоточено спокой
ствие често пъти може да избира само съвсем външни 
предмети и да загатва в тях, че потиснатото в себе си 
сърце не може да се изкаже, за да му олекне, а, подобно
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на детето, с което бащата в Горски цар язди през нощта 
и във вятъра, угасва и се задушава в себе си. Тази разли
ка, която се проявява и преди това, изобщо вече в лирич
ното като народна и художествена поезия, като душа и 
по-всеобхватна рефлексия, се връща отново и тук в рам
ките на песента с много нюанси и сродни степени.

А що се отнася, най-сетне, до отделни видове, които 
могат да се причислят тук, ще спомена само следните.

Първо, народни песни (Lieder), които поради своята 
непосредственост остават главно на становището на пе
сента и в повечето случаи могат да се пеят, нещо повече, 
нуждаят се от съпровождащо пеене (Gesang). От една 
страна, те запазват будни в спомена националните дела и 
събития, в които народът чувства собствения си живот, а, 
от друга страна, изказват непосредствено чувствата и си
туациите на различните съсловия, живота всред приро
дата и най-близките човешки отношения и запяват най- 
различни тонове на веселостта или тъгата и опечаление- 
то. -  Второ, на тях противостоят песните на една вече 
многократно обогатявана в себе си култура, която се 
възхищава на най-разнообразните шеги, грациозни обра
ти, малки случки и други галантни начини на изразяване, 
като стига до общително развеселяване, или се обръща 
по-чувствително към природата и към ситуации от по- 
тесния живот на човека и при това и освен това описва 
тези предмети, както и чувствата, когато поетът се връща 
в себе си и се любува на собствената си субективност и 
на нейните сърдечни пориви. Ако такива песни остават 
при чистото описание, особено на природни предмети, 
те лесно стават тривиални и не говорят за наличието на 
творческа фантазия. Често пъти не върви по-добре и с 
описването на чувствата, свързани с нещо. Преди всичко 
при такова описване на предметите и чувствата поетът 
трябва вече да не стои в плен на непосредствените жела
ния и страсти, а също така вече да се е издигнал над тях 
в теоретична свобода, така че за него да има значение са
мо удовлетворението, което дава фантазията като такава. 
Тази безгрижна свобода, това разпускане на сърцето и 
удовлетворяване в елемента на представата дава най-



Трета г л а в а .  П о е з и я та 667

красива привлекателност на духовната свобода и поезия 
например на много от анакреонтичните песни, както и на 
стихотворения на Хафис и на Гьотевия Западно-източен 
диван. -  Но, трето, и на тази степен не е изключено 
едно по-висше общо съдържание. Например повечето 
протестантски пеения (Gesänge) за църковно поучение 
принадлежат към класа на песните (Lieder). Те наистина 
изразяват копнежа към бога, молбата за неговата милост, 
разкаянието, надеждата, упованието, съмнението, вярата 
и т.н. на протестантското сърце като въпрос и ситуация 
на отделната душа, но по общ начин, в който тези чув
ства и състояния могат или трябва да бъдат повече или 
по-малко същевременно въпрос на всеки един.

ßß. Към втората група от тази обширна степен 
могат да се причислят сонетите, светините, елегиите, 
епистолите и т.н. Тези видове вече излизат вън от раз
гледания досега кръг на песента. А именно тук непо
средствеността на чувството и изявата се издига до опо- 
средстването от страна на рефлексията и до размишле
нието, което се оглежда многостранно наоколо, обоб
щава единичното на нагледа и сърдечния опит под по- 
общи гледища; трябва изобщо да се проявят познаване 
на нещата, ученост, култура, и макар че във всичките 
тези отношения остава господстваща и изпъкваща 
субективността, която свързва и опосредства в себе си 
особеното и общото, все пак становището, на което за
става тя, е по-общо и по-разширено, отколкото в съ
щинската песен. Например особено италианците са дали 
в своите сонети и сестини блестящ пример за едно 
изпълнено с тънък усет рефлектиращо чувство, което не 
изразява в една ситуация непосредствено, с интимна 
концентрация просто само настроенията на копнеж, 
скръб, желание и т.н. или нагледите за външни предмети, 
а обикаля многократно наоколо, хвърля разсъдливо об
гръщаш поглед далеч в митологията, историята, мина
лото и настоящето и все пак винаги се връща обратно в 
себе си и се ограничава и запазва в единство. На този вид 
култура нито е отредена простотата на песента, нито е 
позволен подемът на одата, поради което, от една страна,
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отпада възможността да се пее, а, от друга страна, като 
противоположност на съпровождащото пеене, самият 
език в своето звучене и изкусно римуване става звучаща 
мелодия на думата. Напротив, елегията може да бъде по- 
епично издържана в мярката на сричките, в разсъжде
нията, в изказванията и в описателното представяне на 
чувствата.

γγ. Третата степен в тази сфера се изпълва от един 
начин на третиране, чийто характер изпъква в последно 
време между нас, немците, най-остро у Шилер. Повечето 
от лирическите му стихотворения, например Резигнация, 
Идеалите, Царството на сенките, Художниците, Идеа
лът и животът не са нито същински песни, нито оди 
или химни, епистоли, сонети или елегии в античния 
смисъл; напротив, те стоят на становище, различно от 
всичките тези видове, това, с което се отличават, е особе
но величествената основна мисъл на тяхното съдържа
ние, от която обаче поетът нито изглежда дитирамбично 
увлечен, нито се бори в порива на вдъхновението с вели
чието на своя предмет, а остава напълно негов господар 
и го разяснява напълно от всички страни със собствено 
поетическо разсъждение, както в богато на полет чув
ство, така и в обгръщаща широта на разглеждането, със 
завладяваща сила в най-разкошните, най-пълнозвучни 
думи и образи, във все пак в повечето случаи съвсем 
прости, обаче бойки ритми и рими. Ето защо тези велики 
мисли и дълбоки интереси, на които той беше посветил 
целия си живот, изглеждат най-вътрешна собственост на 
неговия дух; но той не пее тихо в себе си или в дружески 
кръг, както богатата с песни уста на Гьоте, а като певец, 
който излага едно достойно само за себе си съдържание 
пред събрание на най-изтъкнатите и най-добрите. Не
говите песни звучат така, както казва сам той за своята 
камбана:

Hoch überm niedern Erdenleben 
Soll sie im blauen Himmelszelt,
Die Nachbarin des Donners, schweben 
Und grenzen an die Stemenwelt,
Soll eine Stimme sein von oben
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Wie der Gestirne helle Schar,
Die ihren Schöpfer wandelnd loben 
Und führen das bekränzte Jahr.
Nur ewigen und ernsten Dingen 
Sei ihr metallner Mund geweiht,
Und stündlich mit den schnellen Schwingen 
Berühr im Fluge sie die Zeit.66

3. Историческо развитие на лириката

От това, което споменах отчасти относно общия ха
рактер, отчасти относно по-точните определения, които 
се вземат под внимание по отношение на поета, лири
ческото художествено произведение и видовете лирика, 
вече става достатъчно ясно, че особено в тази област на 
поезията една конкретна трактовка е възможна само по 
начин, който е същевременно исторически. Защото об
щото, което може да се установи само за себе си, остава 
не само ограничено по своя обем, но и абстрактно в 
своята стойност, тъй като в почти никое друго изкуство 
особеността на времето и националността, както и еди
ничността на субективния гений не съставляват в такава 
степен определящото за съдържанието и за формата на 
художествените произведения. Но, колкото повече оттук 
израства за нас изискването да не отминем едно такова 
историческо изложение, толкова повече трябва тъкмо 
поради това многообразие, до което се разклонява лири
ческата поезия, да се огранича изключително върху крат
кия обзор на онова, с което съм се запознал в този кръг и 
в което съм можал да взема по-живо участие.

Както при епическата поезия, и тук трябва да по
черпим основата за общото групиране на многобройните 
национални и индивидуални лирически произведения от 
по-преобладаващите форми, до които се разгръща изоб
що художественото творчество и с които се запознахме 
като символично, класично и романтично изкуство. За
това и в тази област трябва да следваме като главно под
разделение последователността от степени, която ни
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отвежда от източната лирика към лириката на гърците и 
римляните, а от последните към славянските, романски
те и германските народи.

а. Източната лирика

И така, що се отнася по-точно, първо, до източната 
лирика, тя се различава в най-същественото от западната 
по това, че Изтокът, съответно на своя общ принцип, не 
довежда нито до индивидуална самостоятелност и сво
бода на субекта, нито до онова придаване на интимен 
характер на съдържанието, чиято безкрайност в себе си 
съставлява дълбочината на романтичната душа. На
против, от една страна, субективното съзнание се оказва 
непосредствено потънало по своето съдържание във 
външното и единичното и се изказва в състоянието и в 
ситуациите на това неразделно единство, а, от друга 
страна, то снема себе си, без да намери твърда опора в 
самото себе си спрямо онова, което в природата и в 
отношенията на човешкото съществуване има за него 
валидността на нещо мощно и субстанциално и до което 
сега се домогва то с представата си и с чувството си в 
това ту по-отрицателно, ту по-свободно отношение, без 
да може да го постигне. -  Затова по форма тук намираме 
по-малко поетическа изява на самостоятелни представи 
за предмети и отношения, отколкото по-скоро непосред
ствено описание на онова свободно от рефлексия вжи- 
вяване, чрез което субектът се оставя да бъде познат не в 
неговата оттеглена в себе си вътрешна душевност, а в 
неговата снетост спрямо обектите и ситуациите. От тази 
страна източната лирика често получава сякаш по- 
обективен тон, за разлика особено от романтичната. За- 
щото доста често субектът изказва нещата и отношения
та не така, както са в него, а така, както е той в нещата, 
на които сега често дава и един сам за себе си самостоя
телно одушевен живот; както например Хафис извиква 
веднъж: „Ела! Славеят от душата на Хафис ще дойде 
отново при аромата на розите на насладата.“
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От друга страна, в освобождаването на субекта от 
себе си и от всяка единичност и партикуларност изобщо 
тази лирика стига до първоначална експанзия на въ
трешния свят, който обаче лесно се загубва в безгранич
ното и не може да проникне до един положителен израз 
на това, което прави свой предмет, тъй като самото това 
съдържание е неоформимо субстанциалното. Ето защо 
особено у евреите, арабите и персите в това, последното 
отношение, източната лирика има изобщо характера на 
химноподобно възвисяване. Субективната фантазия на
трупва разточително всякаква огромност, сила и вели
чественост на творението, за да остави все пак този бля
сък да изчезне пред неизразимо по-висшето величие на 
бога, или тя работи неуморно, за да подреди едно до 
друго поне всичко миловидно и красиво и образува от 
него скъпоценна огърлица, която тя поднася като жерт- 
вен дар на онова, което единствено е ценно за поета, все 
едно дали то е султан, любима или кръчма.

И, най-сетне, в тази сфера на поезията са най-умест
ни като по-точна форма на израз главно метафората, 
образът и сравнението. Защото, от една страна, су
бектът, който не е свободен сам за себе си в собствения 
си вътрешен свят, може да се изявява само в сравняващо
то вживяване в нещо друго и външно; а, от друга страна, 
тук общото и субстанциалното остава абстрактно, без да 
може да се слее с един определен образ и да образува с 
него свободна индивидуалност, така че сега и от своя 
страна то идва до нагледа само в сравнение с особените 
явления на света, докато последните получават накрай 
само стойността да могат да служат за приблизителна 
сравнимост с единното, което единствено има значение и 
е достойно за слава и възхвала. Но тези метафори, обра
зи и сравнения, в които се разкрива вътрешният свят, 
който почти навсякъде излиза навън и идва до нагледа, 
не са действителното чувство и самият предмет, а един 
само субективно направен от поета израз за него. Ето 
защо това, което липсва тук на лиричната душа откъм 
вътрешно конкретна свобода, намираме заменено от 
свободата на израза, който, тръгвайки от наивната пле-
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неност в образи и метафоричности, преминава през най- 
многостранни средни степени, за да се развие нататък до 
най-невероятната смелост и до най-остроумната духо
витост на нови и изненадващи комбинации.

Що се отнася, най-сетне, до отделните народи, кои
то са се отличили в източната лирика, тук трябва да спо
менем, първо, китайците, второ, индийците, но преди 
всичко, трето, евреите, арабите и персите, в по-точната 
характеристика на които обаче не мога да се впусна.

Ь. Лириката на гърците и римляните

На втората главна степен, в лириката на гърците и 
римляните, класичната индивидуалност съставлява пре
обладаващата характерна черта. В съответствие с този 
принцип отделното съзнание, което се изказва лирично, 
нито изгрява във външното и обективното, нито се из
дига извън, отвъд самото себе си до възвишения призив 
към всяко създание . „Всичко, което има дихание, да хва
ли бога!46, нито се потопява след радостното изтръгване 
от всички вериги на крайността в единия, който про
никва и одушевява всичко -  напротив, субектът се слива 
свободно с общото като субстанция на собствения му 
дух и довежда вътрешно душевно това индивидуално 
обединение до своето поетическо съзнание.

Лириката на гърците и римляните се различава как- 
то от източната, така и, от друга страна, от романтич
ната. Защото, вместо да се задълбочава до интимността 
на партикуларни настроения и ситуации, напротив, тя 
извежда вътрешното навън, като го довежда до най-ясно 
разкриване на неговата индивидуална страст, светоглед и 
размишления. Благодарение на това и лириката, дори 
като изява на вътрешния дух, запазва, доколкото за нея е 
позволено това, пластичния тип на класичната художест
вена форма. А именно това, което излага тя от възгледите 
за живота, от мъдрите сентенции и т.н., въпреки цялата 
си прозаична всеобщност, все пак не е лишено от сво
бодна индивидуалност на самостоятелното убеждение и 
начин на схващане и се изразява по-малко образно и
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метафорично, отколкото пряко и същински, докато и 
субективното чувство става обективно за самото себе си 
отчасти по по-общ начин, отчасти в по-нагледна форма. 
В една и съща индивидуалност особените видове се 
отделят един от друг по отношение на концепцията, 
израза, диалекта и стихотворния размер, за да стигнат в 
затворена самостоятелност до кулминационната точка на 
своето развитие; и както вътрешният свят и неговите 
представи, така и външното изложение изтъква в музи
кално отношение по-малко вътрешната душевна мелодия 
на чувството, отколкото сетивният звук на думите в 
ритмичната мярка на неговото движение и най-сетне 
остава да се присъединят към него още в преплитанията 
на танца.

а. В първоначалното си, най-богато развитие гръц
ката лирика развива съвършено този художествен 
характер. Най-напред като още епично по-сдържани 
химии, които по-малко изказват в стихотворния размер 
на епоса вътрешното вдъхновение, отколкото, както вече 
приведох по-горе, поставят пред душата в твърди обек
тивни черти един пластичен образ на боговете. -  Това, 
което съставлява следващата крачка напред според 
стихотворния размер, е елегичният сричков размер, кой
то прибавя пентаметъра и чрез правилно повтарящото се 
присъединяване на последния към хекзаметъра и чрез 
еднаквите прекъсващи цезури показва първата наченка 
на строфоподобна закръгленост. Следователно по такъв 
начин и елегията, както политическата, така и еротич
ната, е вече по-лирична в целия си тон, макар че тя осо
бено като гномична елегия е още близка до епичното 
изтъкване и изказване на субстанциалното като такова и 
затова принадлежи почти изключително на йонийците, у 
които имал превес обективният светоглед. А и от му
зикална гледна точка получава развитие главно само 
ритмичната страна. -  Редом с тях, трето, се развива в 
един нов стихотворен размер ямбичното стихотворение, 
което поради остротата на своите бичувания вече поема 
една по-субективна насока.
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Но същински лиричната рефлексия и страст се раз
вива едва в така наречената мелична лирика; стихотвор
ните размери стават по-различни по вид, по-редуващи 
се, строфите стават по-богати, елементите на музикал
ния съпровод по-пълни благодарение на прибавящата се 
модулация; всеки поет си изгражда сричков размер, 
съответстващ на неговия лиричен характер; Сафо за 
своите нежни, но възпламенени от страстен жар и въз
действащо повишени в израза си излияния; Алкей за 
своите мъжествено по-смели оди -  а особено сколиите, 
като се има предвид многообразието на тяхното съдър
жание и тон, допускат също така многостранно нюанси- 
ране на дикцията и на стихотворния размер.

И, най-сетне, хоровата лирика се разгръща най-бо
гато както по отношение на богатството на представата и 
рефлексията, смелостта на преходите, свързванията и 
Т.Н., така и с оглед на външното изложение. Хоровата 
песен може да се редува с отделни гласове, а вътрешното 
вълнение не се задоволява с чистия ритъм на езика и с 
модулациите на музиката, а извиква на помощ като пла
стичен елемент и танцовите движения, така че тук субек
тивната страна на лириката получава пълен противовес в 
лицето на придаването на сетивен характер на послед
ната чрез изпълнението. Предметите на този вид вдъхно
вение са най-субстанциални и многозначителни -  въз- 
величаването на боговете, както и на победителите при 
състезанията, в които гърците, често пъти разделени в 
политическо отношение, намирали обективен наглед за 
своето национално единство; следователно по такъв 
начин и от страна на вътрешния начин на схващане не 
липсват епични и обективни елементи. Например 
Пиндар, който достигна в тази област връхната точка на 
съвършенството, както вече посочих, лесно преминава 
от външно предлагащите се поводи към дълбоки съж
дения относно общата природа на нравственото, бо
жественото, а после на хероите, хероичните дела, осно
ваванията на държави и т.н. и има в своя власт както 
пластичното онагледяване, така и субективния полет на 
фантазията. Но затова пък не предметът се отдалечава
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епично сам за себе си, а субективното вдъхновение, за
владяно от своя предмет, така че последният, обратно, 
изглежда носен и създаван от душата.

След това, по-късната лирика на александрийските 
поети е по-малко едно самостоятелно по-нататъшно раз
витие, отколкото по-скоро едно по-учено подражание и 
стремеж да се постигне елегантност и коректност на из
раза, докато най-сетне се разпръсква до по-малки гра- 
циозности, шеги и т.н. или се стреми да свърже в епигра
ми по нов начин цветя на изкуството и на живота, които 
са били налице вече преди това, чрез връзка на чувството 
и на хрумването и да ги освежи чрез остроумието на 
похвалата или на сатирата.

ß. Второ, у римляните лирическата поезия намира 
една наистина многократно обработвана, но по-малко 
самобитно плодородна почва. Затова, от една страна, 
епохата на нейния блясък се ограничава предимно върху 
времето на Аугуст, в което тя се е творяла като теоре
тична изява и образована наслада на духа, а, от друга 
страна, тя остава повече въпрос на умение в превода или 
копирането и плод на усърдие и вкус, отколкото на свежо 
чувство и художествена, оригинална концепция. Но 
въпреки учеността и чуждата митология, както и въпре
ки подражанието на предимно по-студени александрий
ски образци, римското своеобразие изобщо и индиви
дуалният характер и дух на отделните поети същевре
менно отново се изявяват самостоятелно навън и дават, 
ако се абстрахираме от най-вътрешната душа на пое
зията и изкуството, както в областта на одата, така и в 
тази на епистолата, сатирата и елегията нещо напълно 
завършено и съвършено в себе си. Напротив, по-късната 
сатира, която може да се включи тук, в своята язви- 
телност спрямо покварата на времето, в своето бодящо 
негодувание и в своята декламационна добродетел заста
ва толкова по-малко в истинския кръг на непомрачения 
поетически светоглед, колкото повече не може да 
противопостави срещу картината на едно отхвърлено 
настояще нищо друго освен тъкмо споменатите не-
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доволство и абстрактна реторика на едно добродетелно 
усърдие.

с. Романтичната лирика

Затова както в епическата поезия, така и в лириката 
самобитното съдържание и самобитният дух се появяват 
едва чрез появата на нови нации. Такъв е случаят при 
германските, романските и славянските народности, 
които вече в езическата си древност, но главно след 
приемането на християнството, както в средновековието, 
така и в последните векове развиват все по-много
образно и по-богато третата главна насока на лириката 
в общия характер на романтичната художествена 
форма.

В този трети кръг лирическата поезия придобива 
толкова преобладаващо значение, че отначало нейният 
принцип се налага особено по отношение на епоса, а 
после, в по-късното развитие, също и по отношение на 
драмата по един много по-дълбок начин, отколкото беше 
възможно у гърците и римляните -  нещо повече, у някои 
народи дори третира същински епичните елементи 
съвсем в типа на разказвателната лирика и по този начин 
създава продукти, при които може да изглежда съмни
телно дали трябва да се причислят към един или към 
друг род. Това преориентиране към лирическото схваща
не намира същественото си основание в това, че целият 
живот на тези нации се развива, като изхожда от прин
ципа на субективността, която е принудена да създава и 
формира от себе си субстанциалното и обективното като 
нещо свое и все повече и повече осъзнава това су
бективно задълбочаване в себе си. Този принцип остава 
действащ най-непомрачено и най-пълно у германските 
племена, докато славянските, напротив, тепърва трябва 
да се изтръгнат от източното потъване в субстанциално
то и общото. В средата стоят романските народи, които 
намират в завоюваните провинции на Римската империя 
не само останки от римски познания и култура изобщо, 
но и изработени от всички страни състояния и от
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ношения, и тъй като се сливат с тях, трябва да пожертват 
част от първоначалната си природа. -  Що се отнася до 
съдържанието, почти всички степени на развитие на 
националното и индивидуалното съществуване се изра
зяват по отношение на религията и светския живот на 
тези процъфтяли до все по-голямо богатство народи и 
векове в рефлекса на вътрешния свят като субективни 
състояния и ситуации. По форма отчасти изразът на 
концентрираната до интимност душа, все едно дали 
последната се влага в национални и други събития, в 
природата и външната обстановка, или остава заета само 
със самата себе си, отчасти субективно задълбочаващата 
се в себе си и в своето разширено развитие рефлексия 
съставлява основния тип. Във външната страна пласти
ката на ритмичното стихосложение се превръща в му
зика на алитерацията, асонанса и най-многообразните 
преплитания на римите и използва тези нови елементи, 
от една страна, извънредно просто и непретенциозно, а, 
от друга страна, с много изкуство и инвенция на твърдо 
очертани форми, докато и външното изложение развива 
все по-пълно същински музикалния съпровод на мело
дичното пеене и на инструментите.

И, най-сетне, в подразделението на тази обширна 
група можем да следваме в същественото хода, който 
вече посочих по отношение на епическата поезия.

Според този ход на едната страна стои лириката на 
новите народи в тяхната още езическа първичност.

Второ, по-богато се разгръща лириката на христи
янското средновековие.

И, най-сетне, трето, съществено въздействие за
почва да упражнява отчасти повторно съживяващото се 
изучаване на древното изкуство, отчасти модерният 
принцип на протестантството.

Обаче засега не мога да се впусна в по-подробна 
характеристика на тези главни стадии и ще се огранича 
само върху това, накрай да изтъкна още един немски 
поет, изхождайки от когото, нашата родна лирика отново 
получи в последно време величествен подем и заслугите 
на когото съвременността оценява твърде малко: имам
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предвид певеца на Месията. Клопщок е един от великите 
немци, които помогнаха да започне новата епоха в 
изкуството на техния народ: велика фигура, която със 
смело вдъхновение и вътрешна гордост изтръгна поезия
та от прекомерната незначителност от епохата на Гот- 
шед, която със собствения си най-упорито плосък ха
рактер напълно беше опошлила всичко, което още беше 
благородно и достойно в немския дух, и, изпълнена от 
светостта на поетическото призвание, даде в монолитна, 
макар и строга форма поетически произведения, голяма 
част от които са трайно класически. -  Младежките му 
оди са посветени отчасти на едно благородно приятел- 
ство, което за него беше нещо виеше, трайно, почтено, 
гордостта на душата му, храм на духа; отчасти на една 
любов, пълна с дълбочина и чувство, макар че тъкмо към 
тази област принадлежат много произведения, които 
трябва да се смятат за напълно прозаически: както на
пример Зелмар и Зелма, един печален, скучен спор меж
ду обичащи се, който не без много плач, тъга, празен 
копнеж и безполезно меланхолично чувство се върти 
около празната, безжизнена мисъл дали ще умре по- 
напред Зелмар или Зелма. -  Но у Клопщок изпъква в 
най-различни отношения предимно чувството за род- 
ното. Като протестантин християнската митология, 
легендите за светиите и т.н. (може би с изключение на 
ангелите, пред които той имал голям поетически ре
спект, макар че в една поезия на живата действителност 
те остават абстрактни и мъртви) не можеха да го за
доволят нито за нравствената сериозност на изкуството, 
нито за вътрешната изпълненост на живота със сили и за 
един не просто тъжен и смирен, а чувстващ самия себе 
си, положително набожен дух. Но като поет му се натра
пила нуждата от една митология, и то родна митология, 
чиито имена и образи вече биха били налице като твърда 
почва за фантазията. За нас гръцките богове нямат този 
роден характер и затова Клопщок, може да се каже, от 
национална гордост, направи опит отново да съживи 
древната митология за Водан, Херта и т.н. Обаче с тези 
имена на богове, които наистина са били, но вече не са
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германски, той може да постигне толкова малко обек
тивно въздействие и значимост, колкото имперският 
сейм в Регенсбург би могъл да бъде идеал на днешното 
ни политическо съществуване. Ето защо, колкото и 
голяма да е била нуждата да има пред себе си поетически 
и действително една всеобща народна митология, ис
тината на природата и на духа национално оформена, все 
пак споменатите потънали в забрава богове си останали 
също толкова само една напълно неистинна кухота и в 
претенцията да се постъпва така, като че ли разумът и 
националната вяра би трябвало да се отнасят сериозно 
към тях, се съдържаше един вид нелепо лицемерие. Но 
за чистата фантазия образите на гръцката митология са 
изградени безкрайно по-миловидно, весело, човешки и 
по-свободно и многообразно. Обаче този, който се пред
ставя в лирическото, е певецът, и трябва да почитаме 
последния у Клопщок заради споменатата нужда от 
родното и заради опита му да го постигне -  опит, който 
беше достатъчно въздействащ да носи още късни плодо
ве и да насочва ученото направление също и в областта 
на поезията към такива предмети. -  И, най-сетне, у 
Клопщок чувството за родното изпъква съвсем чисто, 
красиво и богато въздействащо в неговото вдъхновение 
от честта и достойнството на немския език и на древните 
немски исторически образи, например на Херман и 
предимно на някои немски императори, които сами са 
се почели чрез изкуството на поетите. По такъв начин в 
него с все по-голямо право оживяваше гордостта на 
немската муза и нейната нарастваща смелост да се мери, 
проникната от веселото самосъзнание за своята сила, с 
гърците, римляните и англичаните. Също така съвре
менна и патриотична е насочеността на погледа му към 
владетелите на Германия, към надеждите, които би 
могъл да събуди характерът им по отношение на общата 
чест, на изкуството и науката, обществените работи и 
великите духовни цели. Това изразяваше, от една страна, 
презрение към тези наши владетели, които „в меко 
кресло, обкръжени от ласкателствата на придворните,
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днес не са прочути, а някога ще бъдат още по-малко, а, 
от друга страна, скръбта си, че дори Фридрих II

N ich t sah, daß D eu tsch ln d s D ich tk u n st s ic h  sch n e ll erhob,
A u s fester  W urzel daurendem  Stam m , und  w e it  

D er Ä ste  Schatten  warf! -  67

Но също така скръбни са за него напразните надежди, 
които го накарали да съзре в император Йозеф изгрева на 
един нов свят на духа и на поетическото изкуство. И, 
най-сетне, на старческото сърце прави не по-малко чест 
участието в явлението, при което един народ разби вся
какви вериги, потъпка хилядолетното безправие и за 
пръв път поиска да основе политическия си живот върху 
разума и правото. Той поздравява това ново

L abende, se lb st n icht geträum te Sonne.
G esegn et se i m ir du, das m ein  H aupt bedeckt,

M ein  gares Haar, d ie  K raft, d ie  nach  se c h z ig e n  
Fortdauert; d enn  s ie  w a r ’s, so  w e it  hin  

B rachte s ie  m ich , daß ic h  d ies  er leb te!68

Нещо повече, той дори уговаря французите с думите:
V erzeiht, о Franken (N am en  der B rüder ist  

D er ed le  N am e), daß ich  den  D eu tsch en  e in st  
Zurufte, das zu flieh n , w arum  ich

Ihnen  jetzt f leh e , eu ch  nach zu ah m en .69

Но толкова по-остър гняв обхваща поета, когато това 
красиво утро на свободата се е превърнало в ужасен, 
кървав, убиващ свободата ден. Обаче Клопщок не можал 
да пресъздаде тази скръб поетически и я изразил толкова 
по-прозаично, по-неустойчиво и по-несъсредоточено, 
колкото не съумял да противопостави на своята измаме
на надежда нищо по-висше, тъй като в действителността 
не се появило пред душата никакво по-богато изискване 
на разума.

По този начин Клопщок стои пред нас велик в духа 
на нацията, свободата, приятелството, любовта и про
тестантската твърдост, достоен за уважение в своето 
благородство на душата и поезията, в своя стремеж и в
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своята дейност за осъществяването му, и макар че от 
някои страни остана в плен на ограничеността на своето 
време и съчини множество чисто критически, грама
тически и метрически, студени оди, все пак оттогава, с 
изключение на Шилер, не се е отново появявала друга 
благородна фигура, така независима в сериозното 
мъжествено убеждение.

Но, напротив, Шилер и Гьоте живяха не просто само 
като такива певци на своето време, а като по-всеобхватни 
поети и особено песните на Гьоте са най-превъзходното, 
най-дълбокото и най-въздействащото, което притежава
ме ние, немците, от ново време, тъй като изцяло принад
лежат на него и на неговия народ и, както са израснали 
на родна почва, така и напълно съответстват на основния 
тон на нашия дух.

III .  Д Р А М А Т И Ч Е С К А Т А  П О Е З И Я

Тъй като драмата се развива до най-съвършена цело- 
купност както по своето съдържание, така и по своята 
форма, тя трябва да се смята за най-висша степен на 
поезията и на изкуството изобщо. Защото в про
тивоположност на останалите сетивни материали, какви- 
то са камъкът, дървото, цветът, тонът, речта единствена е 
елемент, достоен за изложението на духа, а между осо
бените родове словесно изкуство драматическата поезия 
е, от своя страна, онази, която обединява в себе си обек
тивността на епоса със субективния принцип на лири
ката, тъй като представя в непосредствено присъствие 
едно завършено в себе си действие като действително 
действие, което както произтича от вътрешния свят на 
осъществяващия се характер, така и се решава в своя ре
зултат от субстанциалната природа на целите, инди
видите и колизиите. Но това опосредстване на епичното 
чрез вътрешната душевност на субекта като действащ 
пред нас не позволява на драмата да опише епически 
външната страна на обстановката, на обкръжението, как-
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то и на извършването на действията и протичането на съ
битията и затова, за да получи цялото художествено 
произведение истинска жизненост, изисква неговото 
завършено сценично изпълнение. И, най-сетне, самото 
действие в целокупността на неговата вътрешна и външ
на действителност е способно на съвсем противопо
ложно схващане, чийто преобладаващ принцип като тра
гично и комично прави родовите отлики на драмати- 
ческата поезия трета главна страна.

От тези общи гледни точки се получава следният 
ход на нашето разглеждане:

Първо, трябва да разгледаме драматическото худо
жествено произведение за разлика от епическото и ли
рическото според неговия общ и особен характер.

Второ, трябва да насочим вниманието си към сце
ничното представяне и неговата необходимост и,

трето, да обгърнем с поглед различните видове 
драматическа поезия в тяхната конкретна историческа 
действителност.

1. Драмата като
поетическо художествено произведение

Първото, което можем да изтъкнем по-определено 
само за себе си, засяга поетическата страна на драмати
ческото произведение като такава, независимо от това, 
че последното трябва да се постави на сцена за непо
средствения наглед. Тук спадат като по-конкретни пред
мети на нашето разглеждане,

първо, общият принцип на драматическата поезия; 
второ, особените определения на драматическото 

художествено произведение;
трето, отношението на последното към публиката.

а. Принципът на драматическата поезия

Необходимо условие за драмата изобщо е да излага 
налични човешки действия и отношения за представя
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щото си съзнание в изявата на лицата, изразяващи дей
ствието, която поради това е езикова. Но драматическото 
действие не се ограничава върху простото несмущавано 
осъществяване на една определена цел, а чисто и просто 
почива върху обстоятелства, страсти и характери, които 
влизат в колизия, и затова води до действия и противо
действия, които, от своя страна, отново правят необхо
димо изглаждането на борбата и раздвоението. Ето защо 
това, което виждаме пред себе си, са целите, индиви
дуализирани до живи характери и богати с конфликти 
ситуации в тяхното себепоказване и себеутвърждаване, 
въздействие и определяне една спрямо друго -  всичко в 
моментността на взаимната изява, -  както и обоснова
ният в самия себе си краен резултат от целия този под
вижно кръстосващ се и все пак намиращ разрешение в 
спокойствието човешки водовъртеж в желанията и 
осъществяването им.

И така, както вече приведох, поетическият начин на 
схващане на това ново съдържание трябва да бъде 
опосредстващо обединение на епическия и лирическия 
художествен принцип.

а. Първото нещо, което може да се установи с оглед 
на това, се отнася до времето, в което драматическата 
поезия може да се наложи като превъзходен род. Драмата 
е продукт от един вече развит в себе си национален 
живот. Защото всъщност тя предпоставя като минали 
както първоначално поетичните дни на същинския епос, 
така и самостоятелната субективност на лиричното из
лияние, тъй като, обединявайки едното и другото, тя не 
се задоволява в никоя от тези обособени сами за себе си 
сфери. За да се осъществи това поетическо свързване, 
трябва вече напълно да се е събудило свободното само
съзнание за човешките цели, завръзки и съдби и това 
самосъзнание да е образовано по [определен] начин, 
както това става възможно само в средните и по-късните 
епохи на развитието на националното съществуване. Та
ка и първите велики дела и събития, свързани с живота 
на народите, са изобщо повече от епично, отколкото от 
драматично естество -  общи походи в повечето случаи
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навън, както Троянската война, приливът на преселе
нието на народите, кръстоносните походи или всеобщата 
защита на родината против чужди нашественици, както 
войните срещу персите -  и едва по-късно се появяват 
онези по-самостоятелни самотни герои, които, из
хождайки от себе си, самостоятелно си поставят цели и 
осъществяват начинания.

ß. А що се отнася, второ, до самото опосредстване 
на епическия и лирическия принцип, трябва да си го 
представим по следния начин.

Вече епосът представя пред очите ни едно действие, 
но като субстанциална целокупност на един национален 
дух във формата на обективни, определени събития и 
дела, в които субективното искане, индивидуалната цел 
и външността на обстоятелствата стоят в равновесие с 
реалните си пречки. В лириката, напротив, субектът из
пъква сам за себе си и се изявява в своята самостоятелна 
вътрешна душевност.

И така, ако драмата трябва да обединява в себе си 
двете страни, тя трябва,

оса. първо, подобно на епоса, да довежда до нагледа 
едно протичане на събитие, деяние, извършване на дей
ствие; но тя трябва да смъква външността от всичко, 
което се извършва, и да поставя на негово място като 
основание и действена сила самостоятелния и деен ин
дивид. Защото драмата не се разпада в един лиричен 
вътрешен свят, в противоположност на външното, а 
представя един вътрешен свят и неговото външно реали
зиране. Благодарение на това тогава протичането на 
събитията изглежда произтичащо не от външните об
стоятелства, а от вътрешната воля и характер и получава 
драматическо значение само чрез отношението си към 
субективните цели и страсти. Обаче индивидът също 
така не остава само в своята завършена самостоятелност, 
а се намира приведен в противоположност и борба 
против други по силата на вида обстоятелства, при които 
взема своя характер и цел за съдържание на своята воля, 
както и по силата на природата на тази индивидуална 
цел. Поради това извършването на действието се пред
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оставя на завръзки и колизии, които пък, от своя страна, 
дори против волята и намерението на действащите 
характери, отвеждат до един изход, в който излиза наяве 
собствената вътрешна същност на човешките цели, 
характери и конфликти. Това субстанциално, което се 
самоутвърждава в индивидите, действащи самостоятел
но, изхождайки от себе си, е другата страна на епи
ческото, която се оказва действаща и жива в принципа на 
драматическата поезия.

ßß. Затова колкото и индивидът да става център 
според вътрешния си свят, все пак драматическото из
ображение не може да се задоволи с чисто лиричните си
туации на душата и да остави субекта да описва с без
делно съчувствие извършени вече дела или не може 
изобщо да описва бездейни наслади, нагледи и чувства; 
напротив, драмата трябва да покаже ситуациите и тяхно
то настроение, определени от индивидуалния характер, 
който се решава да си постави особени цели и прави 
последните практическо съдържание на своята искаща 
насоченост към себе си. Затова в драмата определеност
та на душата преминава към влечение, към осъществя
ване на вътрешния свят чрез волята, към действие, прави 
себе си външна, обективира се и по този начин се на
сочва към страната на епичната реалност. Но външното 
явление, вместо да получи съществуване като чисто из
вършване на събития, съдържа в самия индивид наме
ренията и целите на последния; действието е осъщест
вената воля, която същевременно се знае както по 
отношение на произхода и изходната си точка във 
вътрешния свят, така и с оглед на крайния си резултат. А 
именно това, което идва в резултат от деянието, про
изтича от него за самия индивид и упражнява обратното 
си въздействие върху субективния характер и неговите 
състояния. Това постоянно отношение на съвкупната 
реалност към вътрешния свят на определящия се от себе 
си индивид, който индивид е толкова много основа на 
тази реалност, колкото я поема обратно в себе си, е съ
щинският лирически принцип в драматическата поезия.
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γγ. Единствено по този начин действието се явява 
като действие, като действително осъществяване на въ
трешни намерения и цели, с чиято реалност субектът се 
слива като със самия себе си и иска в нея самия себе си 
и се наслаждава на самия себе си, и сега трябва да 
отстоява с цялата си индивидуалност това, което преми
нава от него във външното съществуване. Драмати- 
ческият индивид сам жъне плода на собствените си дела.

Но тъй като интересът се ограничава върху въ
трешната цел, чийто герой е действащият индивид, а от 
външното трябва да се възприеме в художественото про
изведение само онова, което има съществено отношение 
към тази цел, която води началото си от самосъзнанието, 
драмата, първо, е по-абстрактна от епоса, защото, от 
една страна, доколкото действието се корени в само
определението на характера и трябва да се извежда от 
този вътрешен извор, то няма за предпоставка епичната 
почва на един целокупен, обективно разпростиращ се 
според всички свои страни и разклонения светоглед, а се 
съсредоточава до простотата на определени обстоя
телства, при които субектът се решава на своята цел и я 
осъществява; от друга страна, не индивидуалността 
трябва да се развие пред нас в целия комплекс на своите 
национални епични качества, а характерът с оглед на 
своето действие, което има за обща душа една опре- 
делена цел. Тази цел, предметът, до който се свежда съ
щината на работата, стои по-високо от партикуларната 
широта на индивида, който се проявява само като жив 
орган и оживяващ носител. По-нататъшното разгръщане 
на индивидуалния характер от най-различни страни, 
които не стоят в никаква или стоят само в по-далечна 
връзка с неговото действие, концентрирано върху една 
точка, би било излишек, така че следователно и по отно
шение на действащата индивидуалност драматиче ската 
поезия трябва да се съсредоточи по просто, отколкото 
епическата. Същото важи за броя и различието на дей
стващите лица. Защото, както казах, доколкото драмата 
не се движи напред върху почвата на една целокупна в 
себе си национална действителност, която трябва да
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дойде до нагледа ни в своята многолика съвкупност от 
различни съсловия, възрасти, полове, дейности и т.н., а, 
обратно, има за задача да насочва погледа ни винаги към 
едната единствена цел и нейното осъществяване, това 
разпуснато обективно разпръскване би станало толкова 
излишно, колкото и смущаващо.

Но същевременно, второ, целта и съдържанието на 
едно действие са драматични само благодарение на това, 
че чрез своята определеност, в чието обособяване самият 
индивидуален характер отново може да ги избере само 
при определени обстоятелства, в други индивиди извик
ват на живот други, противостоящи цели и страсти. Та
къв движещ патос във всеки действащ индивид могат да 
бъдат наистина духовните, нравствените, божествените 
сили, правото, любовта към родината, към родителите, 
към братята и сестрите, към съпругата и т.н.; обаче ако 
това съществено съдържание на човешкото чувство и 
дейност трябва да се прояви драматично, то трябва да се 
противопостави в своето обособяване като различни 
цели, така че изобщо действието да срещне пречки от 
страна на други действащи индивиди и да изпадне в 
завръзки и противоположности, които взаимно си оспор
ват едни на други успеха и победата. Ето защо истинско 
съдържание, онова, което си пробива път и въздейства 
истински, са несъмнено вечните сили, нравственото 
само по себе си, боговете на живата действителност, из
общо божественото и истинното -  но не божественото в 
неговата спокойна сила, в която неподвижните богове, 
вместо да действат, остават блажено потънали в себе си 
като тихи скулптурни образи, а божественото, което е 
получило съществуване в своята община като съдържа
ние и цел на човешката индивидуалност, като конкретно 
налично битие, и на което се повелява да действа и се 
привежда в движение.

Ако обаче по този начин божественото съставлява 
най-вътрешната обективна истина във външната обек
тивност на действието, трето, също и решението относ
но хода и изхода на завръзките и конфликтите не може да 
се съдържа в отделните индивиди, които си противо
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стоят един на друг, а в самото божествено като целокуп- 
ност в себе си, и така драмата трябва да потвърждава 
пред нас по един или по друг начин живото действие на 
една необходимост, която почива в самата себе си, която 
разрешава всяка борба и противоречие.

γ. Ето защо към драматическия поет като творящ 
субект се предявява преди всичко изискването напълно 
да вникне в това, което лежи в основата на човешките 
цели, борби и съдби като нещо вътрешно и общо. Той 
трябва да осъзнае в какви противоположности и за
връзки действието може да излезе наяве в съответствие с 
природата на предмета както от страна на субективната 
страст и индивидуалност на характерите, така и от стра
на на съдържанието на човешките проекти и решения, 
както и от страна на външните конкретни отношения и 
обстоятелства; и същевременно той трябва да бъде спо
собен да познае кои са господстващите сили, които от
реждат на човека справедлива участ за неговите дела. 
Правото, както и заблудата на страстите, които бушуват 
в човешката гръд и тласкат към действие, трябва да ле
жат пред него в еднаква яснота, така че там, където 
изглежда за обикновения поглед, че господстват само 
тъмнина, случайности хаос, за него да се открива 
действителното себеосъществяване на самото разумно и 
действително само по себе си. Затова драматическият 
поет не трябва да остава нито при чисто неопределеното 
блуждаене в глъбините на душата, нито при едностран
чивото придържане към някое изключително настроение 
и някоя ограничена пристрастност в начина на мислене и 
в светогледа, а се нуждае от най-голяма откритост и най- 
всеобхватна широта на духа. Защото духовните сили, 
които в митологичния епос са само различни и поради 
многостранното реално индивидуализиране стават по- 
неопределени в своето значение, се появяват в драматич
ното според своето просто субстанциално съдържание 
като патос на индивидите един спрямо друг и драмата е 
разлагане на едностранчивостта на тези сили, които 
получават самостоятелност в индивидите, все едно дали 
те си противостоят враждебно един на друг, както в
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трагедията, или се оказват непосредствено разлагащи се 
в самите себе си, както в комедията.

Ь. Драматическото художествено произведение

А що се отнася, второ, до драмата като конкретно 
художествено произведение, главните точки, които ще 
изтъкна, са накъсо следните:

първо, нейното единство, за разлика от епоса и ли
рическото стихотворение;

второ, начинът на разчленяване и разгръщане; 
трето, външната страна на дикцията, на диалога и 

на стихотворния размер.
а. Първото и най-общото, което може да се установи 

относно единството на драмата, е свързано със забележ
ката. която вече загатнах по-горе: а именно, че драмати- 
ческата поезия, в противоположност на епоса, трябва по- 
строго да се съсредоточава в себе си. Защото, макар че и 
епосът има за своя обединяваща точка едно индиви
дуално събитие, все пак това събитие се извършва върху 
многообразно разпростряната почва на една широка 
народна действителност и може да се разклони до мно
гостранни епизоди и тяхната обективна самостоя
телност. Подобна привидност за една само нездрава 
връзка беше позволена на някои видове лирика, като се 
тръгна от противоположното основание. Но тъй като в 
драматичното, както вече видяхме, от една страна, отпа
да въпросната епична основа, а, от друга страна, индиви
дите не се изказват в чисто лирична единичност, а 
встъпват в отношение един към друг чрез противопо
ложностите на своите характери и цели дотолкова много, 
че тъкмо тази индивидуална отнесеност съставлява 
почвата за тяхното драматично съществуване, вече оттук 
се получава необходимостта от една по-здрава затво
реност на цялото произведение. Тази по-тясна спойка е 
както от субективно, така и от обективно естество; тя е 
обективна от страна на предметното съдържание на це
лите, които индивидите осъществяват чрез борба, а 
субективна поради това, че това субстанциално в себе си
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съдържание се проявява в драматичното като страст на 
особени характери, така че сега неуспехът или успехът, 
щастието или нещастието, победата или гибелта засягат 
съществено самите индивиди в тяхната цел.

Като по-точни закони могат да се посочат извест
ните предписания на така нареченото единство на мя
стото, времето и действието.

αα. Неизменността на дадена затворена обстановка 
за определеното действие принадлежи към онези упо
рити правила, които особено французите са си извлекли 
чрез абстрахиране от древната трагедия и от забележ
ките на Аристотел. Но Аристотел казва за трагедията 
{Поетика, 5 глава) само това, че продължителността на 
нейното действие в повечето случаи не надминава про
дължителността на един ден, докато, напротив, той не 
засяга единството на мястото, а и древните поети не са 
следвали това единство в стриктния френски смисъл, 
както например в Евменидите на Есхил и в Аякс на Со- 
фокъл сцената се мени. Още по-малко може да се покори 
на игото на абстрактната еднаквост на мястото новата 
драматическа поезия, когато трябва да представи едно 
богатство от колизии, характери, епизодични лица и 
междинни събития, изобщо едно действие, чието въ
трешно богатство се нуждае и от външна широта. Ето 
защо, доколкото модерната поезия твори в романтичния 
тип, който трябва да бъде изобщо по-остър и по-про- 
изволен във външното, тя се освободи от това изискване. 
Но ако действието е концентрирано истински до малък 
брой велики мотиви, така че да може да бъде просто и 
във външното, то не се нуждае и от многократна смяна 
на мястото, където се развива. Така то постъпва добре. А 
именно, колкото и фалшиво да е въпросното чисто кон- 
венциално предписание, в него се съдържа най-малкото 
правилната представа, че постоянната смяна на едно 
безпочвено преминаване насам и натам от едно място 
към друго също така трябва да изглежда несъстоятелна. 
Защото, от една страна, драматичната концентрация на 
действието трябва да се наложи на вниманието и в това 
външно отношение -  в противоположност на епоса, кой
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то има право да се движи в пространството най-много- 
странно, в широко спокойствие и изменение; от друга 
страна, драмата не се създава поетически само за въ
трешната представа, както епосът, а е предназначена за 
непосредственото възприемане в нагледа. В нашата фан
тазия лесно можем да се пренесем от едно място на 
друго; но при реален наглед не трябва да се очаква от 
въображението много нещо, което противоречи на 
сетивната гледка. Например Шекспир, в чиито трагедии 
и комедии мястото на действие се мени много често, 
издигал стълбове и приковавал върху тях табелки, на 
които пишело къде се играе сцената. Това е само бедно 
спомагателно средство и винаги си остава разсейване. 
Затова единството на мястото се препоръчва най-малкото 
като разбираемо и удобно само за себе си, доколкото 
чрез него се избягва всяка неяснота. Но все пак, разбира 
се, на фантазията могат да се поверят и някои неща, кои
то са в разрез с чисто емпиричния наглед и вероятност, и 
най-подходящият начин на постъпване винаги ще се 
състои в това, да проправи в това отношение един 
сполучлив среден път, т.е. нито да нарушава правото на 
действителността, нито да изисква прекалено точно при
държане към него.

ßß. Съвсем същото важи за единството на времето. 
Защото наистина в представата сама за себе си могат да 
се обхванат без затруднение големи промеждутъци от 
време, но в сетивния наглед не могат да се прескочат 
така бързо няколко години. Ето защо, ако действието е 
просто по цялото си съдържание и целия си конфликт, 
най-добре ще е да сбием просто също така времето на 
неговата борба до вземането на решение. Напротив, ако 
се нуждае от по-богати характери, чиито степени на 
развитие правят необходими много лежащи вън една от 
друга по време ситуации, формалното единство на една 
винаги само относителна и съвсем конвенционална про
дължителност на времето става невъзможно само по себе 
си; и това, да искаме да отстраним едно такова изобра
жение от областта на драматическата поезия вече поради 
това, че нарушава въпросното твърдо установено един
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ство на времето, не би означавало нищо друго освен да 
провъзгласим прозата на сетивната действителност за 
последен съдия над истината на поезията. Но решава
щата дума трябва да се даде най-малко на чисто емпи
ричната вероятност, която се състои в това, че ние като 
зрители бихме могли да видим да преминава пред нас в 
сетивното настояще в продължение на няколко часа 
също така само един кратък промеждутък от време. 
Защото тъкмо там, където поетът най-много се стреми да 
се нагоди към тази вероятност, от други страни почти 
неизбежно отново възникват най-лоши неприятности.

γγ. Напротив, истински ненарушим закон е един
ството на действието. Но могат да възникнат най-раз
лични спорове по въпроса, в какво всъщност се състои 
това единство, и затова ще обясня по-точно неговия сми
съл. Вече всяко действие изобщо трябва да има опре- 
делена цел, която то осъществява, защото с дейността си 
човекът навлиза дейно в конкретната действителност, в 
която и най-общото веднага се сгъстява и ограничава до 
по-особено явление. Следователно от тази страна един
ството би трябвало да се търси в реализацията на една 
определена в самата себе си и конкретно осъществена 
при особени обстоятелства и отношения цел. Но, както 
видяхме, обстоятелствата за драматичното действие са 
от такова естество, че поради тях индивидуалната цел 
среща пречки от страна на други индивиди, тъй като по 
пътя ù застава една противоположна цел, която също 
така се стреми да си създаде налично битие, така че в 
това противопоставяне се идва до взаимни конфликти и 
тяхното преплитане. Затова драматичното действие по
чива всъщност върху действия, които влизат в колизия, и 
истинското единство може да има основанието си само в 
целокупното движение, което се състои в това, че според 
определеността на особените обстоятелства, характери и 
цели колизията, от една страна, излиза наяве в съответ
ствие с целите и характерите, а, от друга страна, също 
така снема тяхното противоречие. Тогава това разреше
ние трябва да бъде, както самото действие, едновремен
но субективно и обективно. А именно, от една страна,



Трета г л а в а . П о е з и я т а 693

борбата на противостоящите си цели се изглажда, от 
друга страна, индивидите имат повече или по-малко ця
лата си воля и цялото си битие, вложени в тяхното начи
нание, което трябва да се осъществи, така че следо
вателно успехът или неуспехът на това начинание, пъл
ното или ограничено осъществяване, необходимата 
гибел или мирното обединяване с привидно противопо
ложни намерения определя също и участта на индивида 
дотолкова, доколкото той се е преплел с онова, което е 
бил принуден да приведе в изпълнение. Ето защо истин
ски край се достига само тогава, когато целта и интере
сът на действието, около което се върти цялото, са тъж
дествени с индивидите и са безусловно свързани с тях. -  
А в зависимост от това, дали разликата и противо
положността на драматично действащите характери са 
запазени прости или са разклонени до многообразно 
епизодично странични действия и лица, единството 
отново може да бъде по-строго или по-малко стегнато. 
Например комедията, като се имат предвид нейното мно
го странно заплетени интриги, няма защо да се споява 
така здраво, както трагедията, която в повечето случаи е 
мотивирана в по-величествена простота. И все пак 
романтичната трагедия и в това отношение е по-пъстра и 
по-разпусната в своето единство, отколкото античната. 
Но дори тук отношението на епизодите и страничните 
лица трябва да остане познаваемо и заедно със завър
шека да бъде завършено и закръглено според същината 
на работата и цялото. Така например в Ромео и Жулиета 
раздорът между семействата, който стои вън от влюбе
ните и тяхната цел и съдба, е наистина почва на дей
ствието, но не е точката, до която всъщност се свежда 
работата, и в заключение Шекспир отделя на неговото 
прекратяване едно макар и по-незначително, но все пак 
необходимо внимание. По същия начин в Хамлет съдба
та на датското кралство остава само интерес от второ
степенно значение, но все пак появата на Фортинбрас ни 
кара да мислим, че тя е взета под внимание и така 
получава своя удовлетворителен завършек.
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Разбира се, в определения край, който разрешава 
колизиите, отново може да се даде възможността за нови 
интереси и конфликти; обаче единствената колизия, до 
която се е свеждало всичко, трябва да намери своето раз
решение в завършеното само за себе си произведение. От 
този вид са например у Софокъл трите трагедии от та
ванския кръг от предания. Първата съдържа откриването 
на Едип като убиец на Лайос, втората, тихата му смърт в 
леса на евменидите, третата, съдбата на Антигона -  и все 
пак всяка от тези три трагедии, независимо от другата, е 
едно самостоятелно в себе си цяло.

ß. Що се отнася, второ, до конкретния начин на 
разгръщане на драматическото художествено произве
дение, трябва да изтъкнем главно три точки, в които дра
мата се различава от епоса и песента: а именно обема, 
начина на движение напред и подразделението на сцени 
и действия.

оса. Вече видяхме, че драмата не трябва да се 
разпростира до същата широта, която е необходима за 
същинската епопея. Затова освен споменатото вече от
падане на състоянието на света, описано в епоса според 
неговата целокупност, и освен изпъкването на по- 
простата колизия, която дава същественото драматично 
съдържание, ще приведа още само по-нататъшното осно
вание, поради което при драмата, от една страна, пове- 
чето от онова, което епическият поет трябва да описва за 
нагледа в продължително безделие, остава предоставено 
на действителното представяне, докато, от друга страна, 
не реалното действие, а изложението на вътрешната 
страст съставлява главната страна. Но вътрешният свят, 
в противоположност на широтата на реалното явление, 
се съсредоточава до прости чувства, сентенции, решения 
и т.н. и, за разлика от епичното „вън едно от друго“ и от 
отминалостта във времето, утвърждава и в това отноше
ние принципа на лиричната концентрация и на съ
временното възникване и себеизказване на страстите и 
представите. И все пак драматическата поезия не се за
доволява само с излагането на една ситуация, а съще
временно представя несетивната страна на душата и
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духа, действаща като целокупност от състояния и цели 
на различни характери, които заедно изявяват това, което 
става във вътрешния им свят по отношение на действия
та им, така че в сравнение с лирическото стихотворение 
драмата отново се разпростира и закръгля до един далеч 
по-голям обем. Отношението може да се определи изоб
що така, че драматическата поезия стои приблизително в 
средата между широтата на епопеята и съсредоточе
ността на лириката.

ßß. Второ, по-важен от тази страна на външния 
размер е начинът на драматическото движение напред, 
в противоположност на начина на развитие на епоса. 
Както видяхме, формата на епическа обективност из
исква изобщо едно посветено на описания продължи
телно оставане при предмета, което после трябва да се 
заостри още и до действителни спирачки. И наистина на 
пръв поглед би могло да ни се стори, че тъй като в изло
жението от страна на драматическата поезия на една цел 
и на един характер се противопоставят други цели и ха
рактери, тя трябва да вземе истински за свой принцип 
едва това запиране и препятстване. Но все пак положе
нието на нещата е тъкмо обратното. Същински драмати- 
чески ход е постоянното движение напред към крайната 
катастрофа. Това се обяснява просто от обстоятелството, 
че колизията съставлява изпъкващия център на те
жестта. Затова, от една страна, всичко се стреми към 
избухването на този конфликт, а, от друга страна, тъкмо 
раздорът и противоречието на противостоящите си 
убеждения, цели и дейности чисто и просто се нуждае от 
разрешение и бива тласкан към този резултат. Обаче с 
това не искам да кажа, че чистата стремителност в кра
ченето напред вече сама по себе си е драматична кра
сота; напротив, също и драматическият поет трябва да си 
позволи безделието да остави всяка ситуация да се 
изгражда сама за себе си с всички мотиви, които се 
съдържат в нея. Но епизодични сцени, които, без да от
веждат действието по-нататък, само спъват движението 
напред, са в разрез с характера на драмата.
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γγ. И, най-сетне, подразделението в хода на драма- 
тическото произведение се извършва най-е стествено 
чрез главните моменти, които са обосновани в самото 
понятие за драматично движение. По отношение на това 
още Аристотел казва (Поетика, 7 глава), че е цяло това, 
което има начало, среда и край: начало има това, което, 
бидейки самото то необходимо, не съществува чрез нещо 
друго, от което обаче съществува и произлиза нещо дру
го; край има противоположното, което възниква чрез 
нещо друго, възниква по необходимост или все пак в 
повечето случаи по необходимост, обаче самото то няма 
за последица нищо; а среда има това, което както про
излиза чрез нещо друго, така и служи като изходна точка 
за произлизането на нещо друго. -  И наистина в емпи
ричната действителност всяко действие получава мно
гообразни предпоставки, така че е трудно да се определи 
в коя точка да се намери същинското начало; но, до- 
колкото драматичното действие почива всъщност върху 
една определена колизия, подходящата изходна точка ще 
се съдържа в тази ситуация, от която трябва все пак да се 
развие в по-нататъшния ход въпросният конфликт, макар 
че той още не е излязъл на повърхността. Напротив, 
краят ще бъде достигнат тогава, когато разрешението на 
раздвоението и на завръзката се е осъществило във всяко 
отношение. В средата между този изход и този край 
спадат борбата на целите и раздорът на характерите, 
които влизат в колизия. И така, в драматичното тези 
различни звена като моменти на действието сами са 
действия, за които, поради това, напълно съответства 
обозначаването им като действия (Akten). Наистина сега 
ги наричат понякога паузи и един монарх, който навярно 
бързал или искал да бъде зает без прекъсване, веднъж се 
карал в театъра на камерхера, че идва още една пауза. -  
Най-подходящо е всяка драма да има на брой три такива 
действия, първото от които излага появяването на коли
зията, която впоследствие, във второто, се разцъфтява 
живо като сблъскване на интересите, като разлика, борба 
и завръзка, докато най-сетне, в третото, доведена до 
връхната точка на противоречието, се разрешава с
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необходимост. У древните, у които драматичните дялове 
остават изобщо по-неопределени, като съответстващ 
аналогон за това естествено разчленяване могат да се 
приведат трилогиите на Есхил, в които обаче всяка част 
се закръгля до едно завършено само за себе си цяло. В 
модерната поезия главно испанците следват разделянето 
в три действия; англичаните, французите и немците, на
против, разлагат цялото в повечето случаи на пет дей
ствия, при което експозицията се пада на първото дей
ствие, докато трите средни действия осъществяват раз
нородните нападки и обратни въздействия, преплитания 
и борби на противостоящите си страни, и едва в петото 
колизията достига до пълен завършек.

γ. Последното, за което още имаме да говорим сега, 
се отнася до външните средства, чиято употреба стои 
открита за драматическата поезия, доколкото тя остава в 
собствената си област, без оглед на действителното пред
ставяне. Те се ограничават върху специфичния вид дра
матично действаща дикция изобщо, върху по-точната 
отлика на монолога, диалога и т.н. и върху стихотворния 
размер. А именно, както вече привеждах много пъти, 
главна страна в драмата е не реалното деяние, а експози
цията на вътрешния дух на действието както по отно
шение на действащите характери и тяхната страст, патос, 
решение, действане един против друг и опосредстване, 
така и по отношение на общата природа на действието в 
неговата борба и съдба. Ето защо този вътрешен дух, 
доколкото го формира поезията като поезия, намира 
адекватен израз предимно в поетическото слово като 
най-духовна изява на чувствата и представите.

оса. Но, както драмата обединява в себе си принципа 
на епоса и този на лириката, така и драматическата дик
ция трябва да носи в себе си и да показва както лирични, 
така и епични елементи. Лиричната страна намира 
мястото си особено в модерната драма, изобщо там, къ- 
дето субективността се движи в самата себе си и в своето 
вземане на решение, и в своето действие винаги иска да 
запази самочувствието на своята вътрешна душевност; 
но ако излиянието на собственото сърце трябва да остане
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драматично, то не трябва да бъде чисто занимание с 
блуждаещи наоколо чувства, спомени и размишления, а 
трябва да стои в постоянно отношение към действието и 
да има за резултат и да съпровожда различните му мо
менти. -  В противоположност на този субективен патос, 
обективно патетичното като епичен елемент засяга пре
димно насоченото навън, към зрителя, развитие на 
субстанциалното на отношенията, целите и характерите. 
Тази страна също може отново да приеме един отчасти 
лиричен тон и тя остава драматична само дотолкова, до- 
колкото не излиза самостоятелно, сама за себе си, вън от 
движението на действието напред и от отношението към 
него. Освен това тогава могат да се вплетат като втори 
остатък от епическа поезия съобщения във форма на раз
каз, описания на битки и други такива; но и те трябва да 
бъдат в драматичното отчасти изобщо по-сбити и по- 
подвижни, отчасти, от своя страна, също така да се ока
жат сами за себе си необходими за движението на самото 
действие напред. -  И, най-сетне, същински драматично
то е изказването на индивидите в борбата на техните ин
тереси и в раздвоението на техните характери и страсти. 
Именно тук могат да се взаимопроникнат двата първи 
елемента в своето истински драматично опосредстване, 
към което после се присъединява още и страната на 
външното протичане на събитията, което също така 
възприема в себе си думата: както например оттеглянето 
и появяването на лицата в повечето случаи най-напред се 
известява, а и иначе тяхното външно поведение често се 
сочи от други индивиди. -  Но главната разлика във 
всичките тези отношения е начинът на изразяване на 
така наречената естественост, в противоположност на 
конвенционалния театрален език и неговата реторика. В 
ново време Дидро, Лесинг, а също така Гьоте и Шилер в 
младежките си години се насочиха предимно към страна
та на реалната естественост: Лесинг с пълна образова
ност и финес на наблюдението, Шилер и Гьоте с предпо
читание към непосредствената жизненост на нераз- 
красената първичност и сила. Това, че хората биха могли 
да разговарят помежду си както в гръцката, но главно -  а
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последното становище е правилно -  във френската 
комедия и трагедия, се смяташе за неестествено. Но този 
вид естественост при една наситеност с чисто реални 
черти лесно може отново да изпадне от една друга 
страна в сухото и прозаичното, доколкото характерите не 
развиват субстанцията на своята душа и на своето 
действие, а само изявяват онова, което чувстват в съвсем 
непосредствената жизненост на своята индивидуалност 
без по-висше съзнание относно себе си и относно своите 
отношения. Колкото по-естествени остават индивидите в 
това отношение, толкова по-прозаични стават те. Защото 
естествените хора се отнасят в своите разговори и спо
рове предимно като чисто отделни лица, които, когато 
трябва да бъдат описани според тяхната непосредствена 
особеност, не са в състояние да се явят в субстанциалния 
си облик. И тук следователно грубостта и учтивостта, 
взети по отношение на същността на предмета, за който 
става въпрос, излизат в последна сметка вън от тази същ
ност. А именно, ако грубостта произтича от особената 
личност, която се предоставя на непосредствените вну
шения на едно необразовано убеждение и начин на чув- 
стване, учтивостта, обратно, отново се свежда само до 
абстрактно общото и формалното в уважението, призна
ването на личността, любовта, почитането и т.н., без по 
този начин да се изрази нещо обективно и съдържателно. 
Между тази чисто формална всеобщност и въпросната 
естествена изява на груби особености стои истински 
общото, което не остава нито формално, нито без ин
дивидуалност, а намира двойното си изпълване в 
определеността на характера и в обективността на убеж
денията и целите. Ето защо истински поетичното ще се 
състои в това, да издигне характерното и индиви
дуалното на непосредствената реалност в очистващия 
елемент на всеобщността и да остави двете страни да 
се опосредстват една с друга. Тогава ние чувстваме и 
по отношение на дикцията, че без да напускаме почвата 
на действителността и нейните истински черти, се на
мираме все пак в една друга сфера, а именно в идейната 
област на изкуството. От този вид е езикът на гръцката
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драматическа поезия, по-късният език на Гьоте, отчасти 
и на Шилер, а по свой начин и на Шекспир, макар че 
последният, съответно на тогавашното състояние на сце
ната, тук и там е трябвало да предоставя част от речта на 
разположение на находчивостта на актьора.

ßß. А по-точно, второ, драматичният начин на 
изказване се разделя на излияния на хоровите пеения, на 
монолози и диалози. -  Както е известно, античната дра
ма е развила предимно разликата между хора и диалога, 
докато в модерната тази разлика отпада, тъй като онова, 
което у древните излагал хорът, се влага повече в устата 
на самите действащи лица. А Ихменно хоровото пеене, в 
противоположност на индивидуалните характери и тех
ния вътрешен и външен спор, изказва общите убеждения 
и чувства по начин, насочен ту към субстанциалността 
на епичните съждения, ту към полета на лириката. В мо
нолозите, обратно, индивидуалният вътрешен свят става 
обективен за самия себе си в една определена ситуация 
на действие. Ето защо те имат своето истински драмати- 
ческо място особено в такива моменти, в които душата, 
излизайки от по-раншните събития, се съсредоточава 
просто в себе си, дава си сметка за разликата си от други 
или за собствената си раздвоеност или също така 
довежда до последна развръзка бавно съзрели или 
внезапни решения. -  Но, трето, напълно драматичната 
форма е диалогът. Защото единствено в него действащи
те индивиди могат да изкажат един пред друг своя харак
тер и своята цел както от страна на своята особеност, 
така и с оглед на субстанциалното на своя патос, да 
изпаднат в борба и по този начин да тласнат действието 
напред в действително движение. И така, в диалога също 
така може отново да се различи изразът на един субекти
вен и обективен патос. Първият принадлежи повече на 
случайната особена страст, все едно дали тя остава съ
средоточена в себе си и се изявява само афористично или 
също може да бушува вън от себе си и да се експлицира 
напълно. Поети, които искат да раздвижат субективното 
чувство чрез затрогващи сцени, си служат особено с този 
вид патос. Но, колкото и да искат да обрисуват лично
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страдание и дива страст или непримирения вътрешен 
раздор на душата, все пак по този начин истински чо
вешката душа се вълнува по-малко, отколкото от патоса, 
в който се развива същевременно едно обективно съдър
жание. Затова например по-старите работи на Гьоте, 
колкото и дълбок да е сюжетът сам по себе си, колкото и 
естествено да са диалогизирани сцените, правят изобщо 
по-малко впечатление. По същия начин изблиците на 
непримирена разкъсаност и несдържана ярост затрогват 
здравия усет само в незначителна степен; но особено 
ужасното повече охлажда, отколкото затопля. И колкото 
и завладяващо да описва тогава поетът страстта, това не 
помага с нищо; ние само чувстваме сърцето си разкъсано 
и се отвръщаме. Защото в това описание не се съдържа 
положителното, примирението, което не трябва да липс
ва на изкуството. Древните, напротив, са въздействали в 
своята трагедия предимно чрез обективната страна на 
патоса, на който, доколкото античността изисква това, не 
липсва и човешката индивидуалност. Работите на Шилер 
също са проникнати от този патос на една велика душа, 
който е всепроникващ и се показва и изказва навсякъде 
като основа на действието. Особено на това обстоятел
ство трябва да припишем трайната способност за 
въздействие, която Шилеровите трагедии още не са 
загубили и до днес главно от сцената. Защото това, което 
произвежда всеобщ, продължителен, дълбок драматичен 
ефект, е само субстанциалното и извършването на дей
ствието -  като определено съдържание нравственото, 
като формално величието на духа и характера, в което 
изпъква пак Шекспир.

γγ. И най-сетне ще добавя само няколко забележки 
относно стихотворния размер. Драматическият стихо
творен размер държи най-добре средата между спокой
ния, еднообразен поток на хекзаметъра и повече накъса
ните и прорязани лирически сричкови размери. В това 
отношение се препоръчва пред всички останали ямбич- 
ният стихотворен размер. Защото ямбът в своя крачещ 
напред ритъм, който може да стане, от една страна, по- 
стремителен и бърз чрез анапести, а, от друга страна, по-
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тежък чрез спондеи, съпровожда най-адекватно придви
жващия се напред ход на действието, но особено 
сенарият има достойния тон на благородна, умерена 
страст. Между новите, обратно, испанците си служат с 
четиристъпните, спокойно носещи се трохеи, които, от
части с многократни преплитания на римите и асонанси, 
отчасти неримувано, се оказват извънредно подходящи 
за къпещата се в образи фантазия и разсъдъчно острите 
стълкновения, които повече спират, отколкото подпома
гат действието, докато освен тях те примесват за същин
ските игри на едно лирическо остроумие още и сонети, 
октави и т.н. По подобен начин френският александрин 
се съгласува с формалното приличие и декламационната 
реторика на ту по-умерените, ту по-разгорещени стра
сти, чийто конвенционален израз френската драма се 
стремеше да изгради изкуствено. По-реалистичните ан
гличани, напротив, които и ние, немците, последвахме в 
ново време, отново избраха ямбичния стихотворен раз
мер, който още Аристотел (Поетика, 4 глава) характери
зира като μάλιστα λεκτικόν των μέτρων70, обаче третиран 
с много свобода не като триметър, а в един по-малко па
тетичен характер.

с. Отношение на драматическото  
художествено произведение към публиката

Макар че предимствата или недостатъците на дик- 
цията и на стихотворния размер са от значение също така 
в епическата и лирическата поезия, все пак в дра- 
матическите художествени произведения трябва да им 
припишем още по-решаващо въздействие благодарение 
на обстоятелството, че тук имаме пред себе си убежде
ния, характери и действия, които трябва да се доближат 
до нас в своята жива действителност. Например една 
комедия от Калдерон с цялата остроумна игра на обра
зите, свойствена за неговата отчасти разсъдъчно остра, 
отчасти бомбастична дикция и със смяната на неговия 
много пъти лирически стихотворен размер вече поради 
този начин на изразяване само трудно би могла да събуди
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всеобщ интерес у нас. Поради това сетивно присъствие и 
близост останалите страни на съдържанието, както и на 
драматическата форма, също така получават далеч по- 
пряко отношение към публиката, на която се предлагат. 
Нека хвърлим накратко поглед и върху това отношение.

Научните произведения и лирическите или епи
ческите поетически творби или имат сякаш публика от 
специалисти, или е безразлично и случайно до кого ще 
стигнат такива поетически творби или други съчинения. 
На когото не харесва една книга, може да я остави на
страна, както отминава край картини и статуи, които не 
му харесват, и тогава авторът повече или по-малко все 
още има на разположение уговорката, че произведението 
му не е написано за този или онзи. По-друго е при 
драматическите произведения. А именно тук присъства 
една определена публика, за която трябва да се пише, и 
поетът е задължен към нея. Защото тя има право както да 
аплодира, така и да изразява недоволство, тъй като ù се 
представя като присъстваща съвкупност едно произведе
ние, на което тя трябва да се наслаждава с живо участие 
на това място, по това време. А една такава публика, 
както се събира като колектив, за да изкаже своята при
съда, е извънредно смесена: различна по образование, 
интереси, вкусови навици, увлечения и т.н., така че дори 
тук-там, за да се хареса напълно, авторът може да се 
нуждае от талант в лошото и от известно безсрамие по 
отношение на чистите изисквания на истинското изкуст
во. Наистина и за драматическия поет остава изходът да 
презре публиката; но тогава той винаги не е постигнал 
целта си тъкмо по отношение на най-свойствения си на
чин на въздействие. Особено у нас, немците, от времето 
на Тик насам стана мода това упорство спрямо пу
бликата. Немският автор иска да се изкаже според своята 
особена индивидуалност, а не да направи своята кауза 
приятна на слушателя и зрителя. Напротив, в своето нем
ско своенравие всеки трябва да има нещо по-друго от 
другия, за да се покаже оригинален. Така например Тик 
и господата Шлегел, които в своята иронична предна
мереност не можаха да овладеят душата и духа на своята
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нация и епоха, се нахвърлиха главно против Шилер и го 
очерниха, тъй като той беше намерил правилния тон за 
нас, немците, и беше станал най-популярен. Нашите съ
седи, французите, напротив, вършат обратното: те пишат 
за съвременния ефект и винаги запазват пред погледа си 
своята публика, която, от своя страна, е и може да бъде 
остър и не снизходителен критик за автора, тъй като във 
Франция се е затвърдил определен художествен вкус, до- 
като у нас господства анархия, в която всеки изказва 
оценки и аплодира или осъжда такъв, какъвто си е, спо
ред случайността на своя индивидуален възглед, чувство 
или настроение.

Но тъй като в собствената природа на драматическо- 
то произведение се съдържа определението да прите
жава в самото себе си жизнеността, която му осигурява 
също така благоприятно посрещане от страна на неговия 
народ, драматическият поет трябва да се подчини преди 
всичко на изискванията, които могат да осигурят худо
жествено този необходим успех независимо от други 
случайни насоки и временни обстоятелства. В това отно
шение ще обърна внимание само на най-общите точки.

а. Първо, целите, които се оспорват една друга и 
разрешават своята борба в драматическото действие, 
трябва да имат за основа или един общочовешки 
интерес, или все пак един патос, който е действителен, 
субстанциален патос у народа, за който твори поетът. Но 
тук може да бъде много голямо разстоянието между 
общочовешкото и специфично националното по отно
шение на субстанциалната страна на колизиите. Затова 
произведения, които стоят у един народ на връхната 
точка на драматическото изкуство и развитие, могат да 
останат съвсем недоставящи наслада за друга епоха и 
нация. Например много неща от индийската лирика ще 
ни изглеждат и до ден днешен извънредно грациозни, 
нежни и притежаващи привлекателна сладост, без при 
това да чувстваме някаква отблъскваща разлика: на
против, колизията, около която се върти действието в 
Сакунтала, а именно гневното проклятие на брамана, 
пред когото Сакунтала пропуска да засвидетелства
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своето страхопочитание, тъй като не го е видяла, може да 
ни се стори само абсурдна, така че въпреки всички 
останали предимства на тази чудно миловидна поема, не 
можем все пак да имаме интерес към съществения 
център на действието. Същото важи за начина, по който 
испанците третират тук и там мотива на личната чест с 
една абстрактност на остротата и последователността, 
чиято жестокост накърнява най-дълбоко нашата предста
ва и чувство. Така например спомням си за опита да се 
постави на сцена една от по-неизвестните у нас работи 
на Калдерон, Тайно отмъщение за тайна обида, който 
опит се провали изцяло само поради тази причина. Друга 
трагедия, която представя все пак в подобен кръг един 
човешки по-дълбок конфликт, Лекар на своята чест, с 
известни изменения пак се наложи повече дори от Не
преклонният принц, по пътя на когото отново застава 
неговият вкостенял и абстрактен католически принцип. 
В противоположната насока, обратно, трагедиите и 
комедиите на Шекспир си създадоха все по-голяма пу
блика, тъй като в тях, въпреки целия им национален ха
рактер, все пак далеч преобладава общочовешкото, така 
че Шекспир не намери достъп само там, където нацио
налните художествени конвенции са отново от така тясно 
и специфично естество, че или чисто и просто изключ
ват, или поне помрачават насладата и от такива произ
ведения. Предимство, подобно на това на Шекспировите 
драми, биха имали и древните трагици, ако не бихме 
изисквали освен променените навици по отношение на 
сценичното представяне и някои страни на национал
ните възгледи, още и една по-субективна дълбочина на 
вътрешната душевност и широта на партикуларната ха
рактеристика. Напротив, античните сюжети никога 
няма да загубят способността си да въздействат. Ето 
защо можем да изкажем изобщо твърдението, че едно 
драматическо произведение, колкото повече то, вместо 
да третира субстанциално-човешки интереси, избира за 
свое съдържание съвсем специфични характери и стра
сти, както са обусловени само от определени национални
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насоки в епохата, ще бъде толкова по-преходно въпреки 
цялото си останало превъзходство.

ß. Но, второ, такива общочовешки цели и действия 
трябва да бъдат поетически индивидуализирани, за да 
получат жива действителност. Защото драматическото 
произведение трябва не само да говори на живия усет, 
който, разбира се, не трябва да липсва и у публиката, но 
и да стои пред нас в самото себе си като жива действи
телност от ситуации, състояния, характери и действия.

αα. Що се отнася с оглед на това до страната на 
местната обстановка, нрави, обичаи и други външни 
обстоятелства в рамките на действието, което се пред
ставя пред очите ни, по този въпрос вече говорих по- 
обстойно другаде (т. 1, с. 358-378). Тук драматическото 
индивидуализиране трябва или да бъде изцяло поетично, 
живо и интересно така, че да отклоним погледа си от 
чуждото по характер и да се почувстваме въвлечени от 
самата тази жизненост в интереса към това индивидуа
лизиране, или да иска да се утвърди само като външна 
форма, превъзхождана от духовното и общото, което се 
съдържа в нея.

ββ. По-важна от тази външна страна е жизнеността 
на характерите, които не трябва да бъдат чисто олице
творени интереси, както например се случва твърде 
често при сегашните ни драматически поети. Такива 
абстракции за определени страсти и цели остават чисто 
и просто без въздействие; по никой начин не може да ни 
задоволи и чисто повърхностното индивидуализиране, 
тъй като тогава съдържанието и формата се разпадат по
между си по начина на алегоричните фигури. Дълбоките 
чувства и мисли, великите убеждения и думи не могат да 
предложат заместител на тази липса. Напротив, драма- 
тическият индивид трябва да бъде изцяло жив в самия 
себе си, да бъде окончателно завършена целокупност, 
чието убеждение и характер са в хармония с целта ù и 
действията ù. Това, което съставлява главното нещо тук, 
не е чистата широта на партикуларните характерни чер
ти, а всепроникващата индивидуалност, която обединява 
всичко в единството, което е самата тя, и потвърждава
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тази индивидуалност в начина на говорене и действане 
като единния и еднакъв извор, от който произтича всяка 
особена дума, всяка отделна черта на убеждението, 
деянието и начина на държание. Чистото взаимосъчета- 
ние на различни, макар и подредени едно до друго, за да 
образуват едно цяло, качества и дейности, още не дава71 
жив характер, който, напротив предпоставя живо, наси
тено с богата фантазия творчество от страна на самия 
поет. От този вид са например индивидите от трагедиите 
на Софокъл, макар че не съдържат същото богатство от 
особени черти, в което се явяват пред нас епичните герои 
на Омир. Между новите предимно Шекспир и Гьоте 
създадоха най-изпълнените с живот характери, докато 
французите, напротив, особено в своята по-ранна дра- 
матическа поезия, се показаха задоволени повече с 
формални и абстрактни представители на общи родове 
и страсти, отколкото с истински живи индивиди.

γγ. Но, трето, работата още не свършва и с тази жиз
неност на характерите. Например Гьотевите И ф игения и 
Taco са превъзходни от тази страна и все пак, взети в 
най-истинския смисъл, не са драматично живи и под
вижни. Така вече Шилер казва за И ф игения , че в нея 
нравственото, което се извършва в сърцето, убеждение
то, е направено действие и сякаш се представя пред очи
те ни. А и в действителност обрисовката и изявата на 
вътрешния свят на различни характери в определени си
туации още не са достатъчни, а трябва да се появи, да си 
пробие път и се придвижи напред колизията на техните 
цели. Затова Шилер намира в И ф игения  един твърде 
спокоен ход, едно твърде голямо забавяне, така че той 
дори казва, че тя открито преминава в епичната област, 
щом я сравним със строгото понятие за трагедия. А 
именно драматически действащо е действието като 
действие, а не по-независимото от определената цел и от 
нейното осъществяване изображение на характера като 
такъв. В епоса трябва да си създадат простор широтата и 
многостранността на характера, на обстоятелствата, 
случките и събитията, докато в драмата, напротив, дей
ства най-пълно съсредоточеността върху определената
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колизия и нейната борба. В този смисъл Аристотел има 
право, когато твърди {Поетика, 6 глава), че има два изво
ра (αίτια δύο) за действието в трагедията, убеждението и 
характерът (διάνοια και ήθος), но че главното е целта 
(τέλος) и че не индивидите действат за представянето на 
характери, а последните се въвличат заради действието.

у. Последната страна, която може още да се вземе 
под внимание тук, се отнася до драматическия поет в 
отношението му към публиката. Епическата поезия из
исква в своята същинска самобитност, щото поетът да 
снеме себе си като субект спрямо своето обективно стоя
що пред него произведение и да ни даде само предмета; 
лирическият певец, напротив, изказва собствената си 
душа и субективния си светоглед.

αα. И така, доколкото драмата ни представя дей
ствието в сетивно присъствие и индивидите говорят и 
действат от свое собствено име, би могло да ни се стори, 
че в тази област поетът ще трябва съвсем да се отдръпне 
назад още повече, отколкото в епоса, в който той се явява 
поне като разказвач на събитията. Обаче тази привид- 
ност е правилна само относително. Защото, както вече 
казах в началото, драмата дължи произхода си само на 
такива епохи, в които субективното самосъзнание е до
стигнало вече висока степен на развитие както по 
отношение на светогледа, така и по отношение на худо
жествената култура. Затова драматическото произведе
ние, за разлика от епическото, не трябва да носи в себе 
си привидността, че е произлязло от народното съзнание 
като такова, за каузата на което поетът е бил сякаш само 
нямащ субективност орган; напротив, ние искаме да 
познаем в съвършеното произведение същевременно 
продукта на само съзнателното и оригинално творчество, 
и затова също така изкуството и виртуозността на един 
индивидуален поет. Едва благодарение на това драмати- 
ческите произведения получават същинската си връхна 
точка на художествена жизненост и определеност, за 
разлика от непосредствено действителните действия и 
събития. Затова и никога не са възниквали толкова много
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спорове относно поетите на драматически произведения, 
както относно създателите на самобитни епопеи.

ßß. Но, от друга страна, когато самата публика още е 
запазила в себе си истинския смисъл и дух на из
куството, тя иска да има пред себе си в една драма не, да 
речем, случайните капризи и настроения, индивидуал
ните насоки и едностранчивия светоглед на този или 
онзи субект, изразяването на които трябва да остане по
вече или по-малко позволено за лирическия поет, а има 
правото да изисква, щото в хода и изхода на драматич
ното действие да се окаже извършена, трагично или ко
мично, реализацията на това, което е разумно и истинно 
само по себе си. В този смисъл по-рано вече предявих 
преди всичко пред драматическия поет изискването, че 
трябва да е вникнал най-дълбоко в същността на човеш
ките действия и на божественото управляване на света, 
както и в колкото ясното, толкова и изпълнено с жиз
неност изобразяване на тази вечна субстанция на всички 
човешки характери, страсти и съдби. Разбира се, с това 
действително извършено вникване и с тази индивидуал
но жива сила на изкуството при известни обстоятелства 
поетът може да изпадне тук и там в конфликт с огра
ничените и антихудожествени представи на своето време 
и на своята нация; но в този случай вината за раздвое
нието трябва да се стовари не върху него, а върху пу
бликата. Сам той няма друг дълг освен този, да следва 
истината и гения, който го тласка напред и който, стига 
само да е истински, в последна сметка ще извоюва 
победата, както се извоюва тя навсякъде, където става 
въпрос за истината.

γγ. А що се отнася до степента, в която дра- 
матическият поет като индивид трябва да се явява пред 
своята публика, относно нея могат да се установят малко 
определени неща. Ето защо ще напомня изобщо само за 
това, че особено в някои епохи и драматическата поезия 
се използва да създаде жив достъп за нови представи на 
времето по отношение на политиката, нравствеността, 
поезията, религията и т.н. Вече Аристофан полемизира в 
по-нататъшните си комедии против вътрешните състоя
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ния на Атина и против Пелопонеската война; Волтер, от 
своя страна, често се опитва да разпространи своите 
просветителски принципи и чрез драматически произ
ведения; но преди всичко Лесинг в своя Н ат ан  иска да 
оправдае моралната си вяра в противоположност на 
религиозно ограничената ортодоксия, а в последно вре
ме и Гьоте се стремеше в първите си произведения да 
започне борба против прозата в немския възглед за живо
та и изкуството, в която беше последван по-късно неед
нократно от Тик. Ако един такъв индивидуален възглед 
на поета се окаже по-висше становище и ако не излезе в 
самостоятелна умишленост вън от изобразяваното дей
ствие, така че последното да не изглежда принизено и 
превърнато в средство, не е извършена несправедливост 
по отношение на изкуството и не му е причинена вреда; 
но ако страда от него поетическата свобода на произ
ведението, чрез това обръщане навън на своите макар и 
истинни, но все пак по-независими от художествения 
продукт тенденции поетът наистина може да направи 
голямо впечатление на публиката; обаче тогава интере
сът, който събужда той, става само отнасящ се до сюжета 
и има по-малко общо със самото изкуство. Но подобен, 
най-лош случай настъпва тогава, когато поетът, само за 
да се хареса, иска да ласкае със същата преднамереност 
дори едно лъжливо направление, и по този начин из
вършва двоен грях, както прямо истината, така и спрямо 
изкуството. -  И, най-сетне, за да прибавя още една по- 
конкретна забележка, ще кажа, че между различните ви
дове драматическа поезия трагедията предоставя по- 
малко поле на действие за свободното изпъкване на 
субективността на поета, отколкото комедията, в която 
случайността и произволът на субективното изобщо е 
принцип още по начало. Така например Аристофан не 
веднъж се занимава в парабазите с атинската публика, 
като отчасти не скрива политическите си възгледи 
относно събитията и състоянието на деня и дава умни 
съвети на съгражданите си, отчасти се стреми да откло
ни своите противници и съперници в изкуството, нещо 
повече, понякога показва открито пред погледа на зри
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теля също така собствената си личност и нейните 
случайности.

2. Външното изпълнение на 
драматическото художествено произведение

Между всички изкуства само поезията не притежава 
пълната, също и сетивна реалност на външно явление. 
Но тъй като драмата не разказва минали дела за ду
ховния наглед или не изказва вътрешния субективен свят 
за представата и душата, а се стреми да представи едно 
сегашно действие според неговото настояще и действи
телност, тя би изпаднала в противоречие със собствената 
си цел, ако трябва да остане ограничена върху сред
ствата, които е в състояние да предложи поезията като 
такава. Защото настоящото действие наистина изцяло 
принадлежи към вътрешния свят и от тази страна може 
напълно да се изрази чрез думата; но, обратно, дей
ствието се движи и навън, получава външна реалност и 
изисква целия човек в неговото също и телесно 
съществуване, деяние, поведение, в неговото телесно 
движение и в неговия физиогномичен израз на чувствата 
и страстите -  както сами за себе си, така и във 
въздействието на човека върху човека и в реакциите, 
които могат да възникнат благодарение на това. По- 
нататък, индивидът, който се представя в действителна 
реалност, прави необходима една външна среда, една 
определена обстановка, в която той се движи и действа; 
и по такъв начин, доколкото никоя от тези страни не 
може да се остави в нейната непосредствена случайност, 
а като момент на изкуството трябва да бъде худо
жествено оформена самата тя, драматическата поезия се 
нуждае от помощта на почти всички останали изкуства. 
Сцената наоколо е отчасти архитектонична обстановка, 
каквато е храмът, отчасти външна природа, и двете те 
живописно схванати и осъществени. След това в тази 
обстановка се появяват одушевено скулптурните образи 
и правят своето искане и чувстване обективно в худо
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жественото изграждане както чрез пълна с изрази
телност рецитация, така и чрез живописна игра на 
израженията и чрез формирани отвътре навън положения 
и движения на останалото тяло. -  А в това отношение 
може да се изтъкне по-отблизо една разлика, която на
помня за онова, което вече окачествих по-рано, в 
областта на музиката, като противоположност на декла- 
мационното и мелодичното. А именно, както в декла- 
мационната музика думата в нейното духовно значение е 
главното нещо, чийто характерен израз изцяло подчиня
ва на себе си музикалната страна, докато мелодията, 
макар че може да възприеме в себе си съдържанието на 
думите, се движи и разгръща свободно, сама за себе си в 
собствения си елемент, така и драматическата поезия, от 
една страна, си служи с въпросните сестрински изкуства 
само като със сетивна основа и обстановка, изхождайки 
от която поетическото слово се откроява в свободно 
господство като изпъкващ център, до който всъщност се 
свежда същината на работата; но, от друга страна, това, 
което отначало имаше значимост само като спомагателно 
средство и съпровод, става цел само за себе си и се 
формира в собствената си сфера до една самостоятелна 
в себе си красота; декламацията стига до пеене, 
действието (Aktion) до мимичен танц, а декорът със 
своята пищност и живописна привлекателност също така 
претендира сам за себе с и . за художествено съвър
шенство. Но ако противопоставим на току-що засег
натото външно драматично изпълнение, както е ставало 
не веднъж особено в по-ново време, поетическото като 
такова, ще се получат следните становища за по-на
татъшното разглеждане на тази област:

първо, драматическата поезия, която иска да се 
ограничи върху самата себе си като поезия и затова се 
отказва от театралното представяне на своите произве
дения;

второ, същинското актьорско изкуство, доколкото 
то се ограничава върху рецитацията, играта на израже
нията и действието по такъв начин, че поетическото
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слово може да остане винаги определящо и господства
що;

и, най-сетне, трето, онова изпълнение, което си 
служи с всички средства на декора, музиката и танца и ги 
оставя да получат самостоятелност спрямо поетическото 
слово.

а. Прочитането и четенето на глас на 
драматически произведения

Както видяхме, истинският сетивен материал на 
драматическата поезия е не само човешкият глас и про
изнесеното слово, а целият човек, който не само изказва 
чувства, представи и мисли, но и, заплетен в едно кон
кретно действие, въздейства върху представите, наме
ренията, дейността и поведението на други и изпитва 
подобни обратни въздействия или се утвърждава в 
противоположност на тях според целокупното си 
съществуване.

а. В противоположност на това определение, което е 
обосновано в същността на самата драматическа поезия, 
в наше време особено у нас, немците, принадлежи към 
нашите традиционни възгледи това, да разглеждаме ор
ганизацията на една драма за нейното представяне като 
несъществена добавка, макар че всъщност всички драма
тически автори, дори когато се отнасят безразлично или 
презрително към това, лелеят желанието и надеждата да 
поставят произведението си на сцена. Така и най-голям 
брой наши нови драми не успяват да видят сцена поради 
съвсем простата причина, че са недраматични. Не тряб
ва, разбира се, да се твърди, че едно драматическо произ
ведение не може да задоволява поетически вече чрез 
вътрешната си стойност, но това, което дава тази въ
трешна драматична стойност, е всъщност едва трактов
ката, чрез която драмата става превъзходна за сценично 
представяне. Най-добро доказателство за това дават 
гръцките трагедии, които наистина вече не виждаме пред 
себе си в театъра, но които, ако разгледаме по-точно съ
щината на работата, ни удовлетворяват напълно отчасти
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тъкмо поради това, че на времето си са били изработени 
именно на сцената. А онова, което ги изгонва от се
гашния театър, се дължи по-малко на драматичната им 
организация, която се различава от обикновената у нас 
главно по употребата на хорове, отколкото по-скоро на 
националните предпоставки и обстоятелства, върху 
които са изградени често пъти по своето съдържание и в 
които ние, поради техния чужд за нас характер, вече не 
можем да чувстваме с нашето днешно съзнание нещо 
родно. Например ние не бихме искали да гледаме бо
лестта на Филоктет, вонящите рани на крака му, да 
слушаме неговите стенания и викове, тъй както не биха 
могли да събудят интерес в нас стрелите на Херкулес, до 
които предимно се свежда същината на работата. По по
добен начин ние наистина харесваме в операта варвар- 
щината на човешката жертва в Ифигения в Лвлида и 
Ифигения в Таврида, но в трагедията, напротив, тази 
страна, би трябвало да се обърне за нас съвсем другояче, 
както стори това Гьоте.

ß. Но различието на нашия навик, което се състои в 
това, че искаме, от една страна, да четем само сами, а, от 
друга страна, да виждаме едно произведение изпълнено 
живо като целокупност, доведе до по-нататъшното 
отклонение, че сега поетите предназначават сами своето 
произведение отчасти също само за четене, проникнати 
от мнението, че това обстоятелство не ще упражни 
влияние върху природата на композицията. Разбира се, в 
това отношение има отделни страни, отнасящи се само 
до външното, което влиза в така нареченото познаване на 
сцената и чието неспазване, поетически взето, не на
малява стойността на драматическото произведение. Тук 
спада например пресмятането да се устрои едйа сцена 
така, че друга, която изисква големи приготовления в 
декора, да може да следва удобно след нея, или така, че 
да остане време на актьора да се преоблече, ако е 
необходимо, или да си почине и т.н. Такива познания и 
умения не дават поетическо предимство или недостатък 
и зависят повече или по-малко от устройствата на теа
търа, които сами са променливи и конвенционални. Но,
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обратно, има други точки, по отношение на които поетът, 
за да стане истински драматически, трябва всъщност да 
има пред погледа си живото представяне и да остави 
своите характери да говорят и действат в духа на това 
представяне, т.е. в духа на едно действително и присъст
ващо действие. От тези страни театралното изпълнение е 
действителен пробен камък. Защото, ако голите речи и 
тиради на така наречената красива дикция нямат дра- 
матическа истинност, те не издържат пред върховния съд 
на здравата или художествено зряла публика. Наистина в 
някои епохи и публиката може да бъде покварена от така 
високо ценената образованост, т.е. от самовтълпяването 
на превратните мнения и прищевки на познавачите и 
критиците; но ако още има в себе си някакъв истински 
усет, тя остава удовлетворена само когато характерите се 
изказват и действат т ака , както живата действителност 
както на природата, така и на изкуството, изисква това и 
го носи със себе си. Напротив, ако поетът иска да пише 
само за един самотен читател, той лесно може да дойде 
до това, да остави своите фигури да говорят и се държат 
така, както ни се случва, да речем, при писмата. Ако 
някой ни пише основанията за своите намерения и дела, 
ако ни даде уверения или разкрие по някой друг начин 
сърцето си пред нас, между получаването на писмото и 
нашия действителен отговор се появяват най-различни 
разсъждения и представи за онова, което искаме или не 
искаме да кажем по повод на него. Защото представата 
обхваща широко поле от възможности. Но в налично при
съст ващ ат а  реч и в нейния отговор важи предпостав
ката, че волята и сърцето на човека, неговата подбуда и 
решение са по-преки, че се възприема и отговаря изобщо 
с непосредствената душа, очи срещу очи, уста срещу 
уста, уши срещу уши, без онзи обиколен път на обстой
ните разсъждения. А именно тогава действията и речите 
във всяка ситуация се пораждат живо от характера като 
такъв, който вече не разполага с време за избор между 
многото различни възможности. -  От тази страна за 
поета и неговата композиция не е без значение да насочи 
вниманието си към сцената, която изисква една такава
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драматична жизненост; нещо повече, според мен би 
трябвало, собствено казано, пиесите да не се отпечатват, 
а да се предоставят на разположение на сценичния 
репертоар като ръкописи, приблизително както у древ
ните, и да получават само извънредно незначително 
обръщение. Тогава поне няма да виждаме да се появяват 
толкова много драми, които имат наистина образован 
език, красиви чувства, превъзходни разсъждения и 
дълбоки мисли, но на които липсва тъкмо онова, което 
прави драмата драматична, а именно действието и 
неговата подвижна жизненост.

γ. И така, при прочитането и четенето на глас на 
драматически произведения е трудно да се реши дали са 
от такъв вид, че да не загубят въздействието си от 
сцената. Дори Гьоте, който в по-късните си години все 
пак имаше зад гърба си голям театрален опит, беше мно
го несигурен в тази точка, особено като се има предвид 
чудовищната обърканост на нашия вкус, който харесва 
най-хетерогенни неща. Ако характерът и целта на дей
стващите лица са велики и субстанциални сами за себе 
си, схващането, разбира се, става по-лесно; но без теа
трално представяне, само от прочитане е трудно да се 
изкаже твърда оценка за движението на интересите, 
последователността в действието, напрежението и за
връзката на ситуациите, за истинската степен, в която 
въздействат характерите един върху друг, за достойнст
вото и истинността на тяхното поведение и говорене. 
Четенето на глас също предлага само относителна по
мощ. Защото речта в драмата изисква различни индиви
ди и не само един тон, колкото и изкусно да е нюансиран 
и да се променя той. Освен това при четене на глас ви
наги смущава затруднението, дали говорещите лица 
трябва или не трябва да се назовават всеки път, защото и 
едната, и другата възможност има своите неблагоприят
ни страни. Ако дикцията остане по-монотонна, назова- 
ването на имената е неизбежно необходимо, за да се 
постигне разбираемост, но винаги се упражнява насилие 
върху израза на патоса; напротив, ако дикцията е дра
матично по-жива, така че изцяло да ни въвежда в дей



Трета  г л а в а .  П о е з и я т а 717

ствителната ситуация, лесно може отново да се извика на 
живот едно ново противоречие. А именно с удовлет
воряването на слуха веднага предявява свои изисквания 
и зрението. Ако слушаме едно действие, ние искаме да 
видим също така действащите лица, тяхното изражение, 
обстановката, и т.н., окото иска пълнота, а сега няма 
пред себе си нищо освен четец, който седи всред едно 
частно общество или стои спокойно прав. По такъв на
чин четенето на глас е винаги само една неудовлетвори- 
телна средна степен между непретенциозното прочитане 
от самите нас, при което реалната страна изцяло опада 
и остава предоставена на фантазията, и цялостното 
изпълнение.

Ь. Актьорското изкуство

И така, с действителното драматично представяне е 
дадено редом с музиката едно второ практикуващо из
куство, актьорското изкуство, което се разви напълно 
едва в ново време. Неговият принцип се състои в това, че 
наистина извиква на помощ жеста, действието, декла- 
мацията, музиката, танца и декора, но оставя рента и 
нейния поетичен израз да съществуват устойчиво като 
преобладаваща сила. За поезията като поезия това е 
единствено правилното отношение. Защото щом мими
ката или пеенето и танцът започнат да се развиват само
стоятелно, сами за себе си, поезията като поетическо 
изкуство се принизява до средство и загубва господ
ството си над тези иначе само съпровождащи изкуства. В 
това отношение могат да се различат следните ста
новища.

а. На първата степен намираме актьорското изкуст
во на гърците. От една страна, тук словесното изкуство 
се свързва със скулптурата; действащият индивид излиза 
навън като обективен образ в цялостна телесност. Но, 
доколкото статуята се оживотворява, възприема в себе си 
и изказва съдържанието на поезията, навлиза във всяко 
вътрешно движение на страстите и същевременно ги 
оставя да станат слово и глас, това изобразяване е по-
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одушевено и духовно по-ясно, отколкото всяка статуя и 
картина. А по отношение на това одушевяване можем да 
различим две страни.

αα. П ърво , декламацията като художествено говоре
не. Тя била малко развити у гърците; у тях разбирае
мостта съставлява главното нещо, докато ние искаме да 
препознаем цялата обективност на душата и своеоб- 
разност на характера в най-фините нюанси и преходи, 
както и в по-резките противоположности и контрасти, в 
тона и израза на гласа и в начина на рецитиране. На
против, отчасти за да изтъкнат ритъма, отчасти за да 
постигнат по-богат откъм модулации израз на думите, 
макар че последните останали преобладаващото, древ
ните прибавили към декламацията музикалния съпровод. 
И все пак диалогът вероятно се е произнасял или само 
леко се е съпровождал, а хоровете, напротив, се изпъл
нявали лирично-музикално. Пеенето е искало да направи 
със своето по-остро акцентиране по-разбираеми значе
нията на думите от хоровите строфи, иначе поне аз не 
знам как е щяло да бъде възможно за гърците да разбират 
хоровете на Есхил и Софокъл. Защото, макар че те не са 
били принудени да се мъчат с тях така, както се мъчим 
ние, все пак трябва да кажа, че макар и да разбирам 
немски и да мога да схвана нещо, все пак една написана 
в подобен стил немска лирика, ако се произнася, а освен 
това се пее от театралната сцена, би оставала винаги 
неясна за мен.

ββ. В т ори  елемент дал телесният жест и движение. 
В това отношение заслужава веднага да се отбележи, че 
у гърците, тъй като техните актьори носели маски, 
играта на израженията съвсем липсвала. Чертите на ли
цето давали неизменен скулптурен образ, чиято пластика 
не възприемала в себе си нито силно подвижния израз на 
партикуларни душевни настроения, нито действащите 
характери, които отстоявали един твърд общ патос в 
неговата драматична борба и не оставяли субстанцията 
на този патос нито да се задълбочи до интимността на 
модерната душа, нито да се разпростре до особеността 
на днешните драматически характери. Също така прости
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били телесните движения, поради което и не знаем нищо 
за прочути гръцки мими. Отчасти играели самите поети, 
както още вършели това например Софокъл и Аристо- 
фан, отчасти в трагедията излизали на сцената граждани, 
които не правели професия от изкуството. Напротив, 
хоровите пеения се съпровождали с танц, което ние, нем
ците, при днешния вид танц бихме смятали за леко
мислено към сетивната целокупност на театралните им 
представления.

γγ. Следователно по такъв начин у древните остава 
за думата и за духовната изява на субстанциалните стра
сти също така пълно поетическо право, както външната 
реалност получава най-пълно развитие чрез музикален 
съпровод и танц. Това конкретно единство дава пласти
чен характер на цялото изобразяване, тъй като духовното 
не получава вътрешно душевен облик само за себе си и 
не се изразява в тази по-партикулизирана субективност, 
а напълно се сродява и примирява със също така пра
вомерната външна страна на сетивното явление.

β. Обаче, доколкото речта трябва да остане духовна 
изява на духа, тя страда от музиката и танца и затова 
модерното актьорско изкуство съумя да се освободи от 
тези елементи. Ето защо тук поетът още запазва от
ношение само към актьора като такъв, който трябва да 
даде сетивна проява на поетическото произведение чрез 
декламация, игра на израженията и жестове. Обаче това 
отнасяне на автора към външния материал е съвсем 
своеобразно в сравнение с другите изкуства. В живо
писта и скулптурата саАмият художник остава този, който 
осъществява своите концепции в цветове, бронз или 
мрамор, и макар че музикалното изпълнение се нуждае 
от чужди ръце и гърла, все пак тук, при все че наистина 
не трябва да липсва душата на изпълнението, преоб
ладава повече или по-малко механичното художествено 
умение и виртуозност. Напротив, актьорът навлиза в 
художественото произведение като цялостен индивид 
със своята фигура, физиономия, глас и т.н. и получава 
задачата изцяло да се слее с характера, който представя.
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оса. В това отношение поетът има право да изисква 
от актьора мислено да се пренесе изцяло в дадената 
роля, без да прибавя нещо от себе си, и да я изпълни 
така, както я е замислил и изградил поетически самият 
поет. Актьорът трябва да бъде сякаш инструмент, с който 
свири авторът, гъба, която поема и предава непроменено 
всички цветове. У древните това било по-лесно, тъй 
като, както казах, декламацията се ограничавала главно 
върху отчетливостта, а за страната на ритъхма и т.н. се 
грижела музиката, докато маските покривали чертите на 
лицето, а и за телесното движение не оставало голямо 
поле на действие. Благодарение на това актьорът можел 
без трудност да се приспособи към дикцията на общия 
трагичен патос и макар че в комедията трябвало да се 
представят портретни образи на живи лица, както 
например на Сократ, Никий, Клеон и т.н., от една страна, 
маските сполучливо копирали тези индивидуални черти, 
а, от друга страна, нуждата от по-точно индивидуали
зиране е била по-малка, тъй като все пак Аристофан 
използвал такива характери само за да представи чрез 
тях общи течения на времето.

ßß. По-друго е, напротив, в модерната пиеса. А 
именно тук отпадат маските и музикалният съпровод и 
на тяхно място застават играта на израженията, много
образието на жеста и богато нюансираната декламация. 
Защото, от една страна, дори когато са изразени от поета 
по-общо, в родова характеристика, страстите трябва все 
пак да се изявят като субективно живи и вътрешно 
душевни, а, от друга страна, характерите получават в по- 
голямата си част далеч по-широка особеност, чиято 
своеобразна изява също трябва да се появи пред погледа 
ни в жива действителност. Предимно фигурите на 
Шекспир са установени сами за себе си, завършени, 
цялостни хора, така че ние изискваме от актьора и той, 
от своя страна, да ги онагледи пред нас също така в тази 
пълна целокупност. Ето защо тонът на гласа, начинът на 
рецитиране, жестикулиране, физиономията, изобщо 
цялата вътрешна и външна проява изисква своеобразие, 
което съответства на определената роля. Поради това
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освен речта също и многостранно нюансираната игра на 
жестовете получава съвсем друго значение; нещо повече, 
тук поетът предоставя на жеста на актьора много неща, 
които древните биха изразили с думи. Така е например в 
края на Валенщайн. Старият Октавио е съдействал съ
ществено за гибелта на Валенщайн; той го намира ковар
но убит по внушение на Бутлер и в същия момент, когато 
и графиня Терцки известява, че е погълнала отрова, идва 
писмо от императора; Гордон прочита адреса и предава 
писмото на Октавио с укоряващ поглед, като казва: „За 
княз Пиколомини“ Октавио се изплашва и поглежда 
скръбно към небето. Това, което чувства Октавио при та
зи награда за една услуга, за чийто кървав изход сам той 
трябва да носи по-голямата част от вината, тук не е 
изразено с думи, а изразът е предоставен изцяло на ми
миката на актьора. -  А при тези изисквания на модер
ното драматическо актьорско изкуство поезията често 
може да изпадне в затруднение по отношение на мате
риала на своето изобразяване, което затруднение древ
ните не познавали. А именно актьорът като жив човек, 
както всеки индивид, има свое вродено своеобразие по 
отношение на гласа, фигурата, физиогномичния израз, 
което той е принуден отчасти да премахва в полза на из
раза на един общ патос и на една родова характеристика, 
отчасти да поставя в хармония с по-пълните образи на 
една по-богато индивидуализираща поезия.

γγ. Сега наричат актьорите художници и им отдават 
цялата почит на едно художествено призвание; според 
днешното ни убеждение това, да бъдеш актьор, не е нито 
морално, нито обществено петно. И то с право, тъй като 
това изкуство изисква много талант, разсъдък, постоян
ство, усърдие, упражнение, познаване, нещо повече, на 
връхната си точка дори богато надарен гений. Защото 
актьорът трябва не само да проникне дълбоко в духа на 
поета и на ролята и да направи собствената си инди
видуалност изцяло съответстваща на него във вътрешния 
си свят и във външния си облик, но и да допълва в много 
точки със собствената си творческа способност, да 
запълва празноти, да намира преходи и изобщо да ни
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разяснява поета чрез своята игра, доколкото извежда 
видимо навън и прави достъпни за схващане всички 
тайни замисли и по-дълбоко лежащи майсторски черти 
на последния, като ги представя в живо присъствие.

с. По-независимото  
от поезията театрално изкуство

И, най-сетне, практикуващото изкуство заема тре
то становище чрез това, че се изтръгва от досегашното 
господство на поезията и прави самостоятелна цел и 
оставя да се развие само за себе си това, което досега 
беше повече или по-малко само съпровод и средство. В 
хода на драматическото развитие стигат до тази еман
ципация както музиката и танцът, така и същинското 
изкуство на актьора.

а. Що се отнася преди всичко до последния, има 
изобщо две системи за неговото изкуство. Току-що за
сегнахме първата, според която изпълнителят трябва да 
бъде повече само духовно и телесно жив орган на поета. 
Французите, които много държат на амплоата и на шко- 
ловката и са изобщо по-типични в своите театрални 
изображения, се показаха верни на тази система особено 
в своята трагедия и haute comédie72. А обратното стано
вище на актьорското изкуство трябва да се търси в това, 
че всичко, което дава поетът, става повече само аксесоар 
и рамка за натюрела, умението и изкуството на актьора. 
Доста често можем да чуем искането на актьорите, че 
поетите трябвало да пишат за тях. Тогава поезията тряб
ва само да дава възможност на художника да покаже и да 
остави да дойде до най-блестящо разгръщане своята 
душа и своето изкуство, това последно нещо на своята 
субективност. От този вид беше вече Commedia dell’arte73 
у италианците, в която наистина бяха твърдо установени 
характерите на arlecchino74, dottore75 и т.н. и бяха дадени 
ситуациите и сцените, но по-нататъшната разработка 
оставаше почти изцяло предоставена на актьорите. У нас 
отчасти пиесите на Ифланд и Коцебу, които сами за себе 
си са изобщо много на брой, разгледани от страна на
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поезията, са незначителни, нещо повече, съвсем лоши 
произведения, дават една такава възможност за свободно 
творчество от страна на актьора, който сега за пръв път 
трябва да образува и оформи от тези в повечето случаи 
скицообразно третирани нескопосни произведения не
що, което поради тази жива, самостоятелна функция по
лучава своеобразен интерес, свързан тъкмо с този и с ня
кой друг художник. Тук има своето място особено много- 
обичаната у нас естественост, в която на времето се беше 
стигнало дотам, че неясното произнасяне и мърморенето 
на думи, от които никой не разбираше нещо, се смяташе 
за превъзходна игра. Съвсем обратно, Гьоте преведе Вол- 
теровите Танкред и Мохамед за Ваймарската сцена, за да 
измъкне актьорите си от тривиалната естественост и ги 
накара да свикнат с един по-възвишен тон. Както и изоб
що французите, дори всред жизнеността на фарса винаги 
запазват пред погледа си публиката и остават обърнати 
навън към нея. А и в действителност чистата естестве
ност и нейната жива рутина не решава въпроса, тъй 
както не го решава чистата разбираемост и умелост в ха
рактеристиката; напротив, ако актьорът иска да действа 
истински художествено в този кръг, той трябва да се 
издигне до една гениална виртуозност, подобна на онази, 
която вече охарактеризирах по-рано във връзка с 
музикалното изпълнение (виж по-горе, с. 430-434).

ß. Втората област, която може да се причисли към 
този кръг, е модерната опера според определената на
сока, която тя все повече и повече започва да взема. А 
именно, ако вече изобщо в операта музиката е главното 
нещо, което наистина получава съдържанието си, при
дадено от поезията и речта, но го третира и разработва 
свободно според своите цели, в по-ново време особено у 
нас тя стана повече въпрос на лукс и доведе до преоб
ладаваща самостоятелност аксесоарите, великолепието 
на декорите, блясъка на костюмите, богатството на хо
ровете и тяхното групиране. Вече Цицерон се оплаква по 
повод на римската трагедия от такава натруфеност, която 
сега, както доста често слушаме това, е предмет на упре
ци. И, разбира се, в трагедията, където винаги трябва да
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остава субстанция поезията, няма истинското си място 
едно такова разточителство със сетивната външна стра
на, макар че и Шилер в своята О рлеанска дева  се под
хлъзна по този погрешен път. За операта, напротив, при 
сетивния разкош на пеенето и при звучащия, шумящ хор 
на гласовете и инструментите наистина можем да 
допуснем тази изпъкваща сама за себе си привлекател
ност на външните сценировка и изпълнение. Защото, 
щом веднъж декорите са разкошни, за да им подхождат, 
трябва да бъдат не по-малко разкошни и костюмите, а 
тогава трябва да стои в хармония с тях и останалото. 
Тогава на една такава сетивна пищност, която, разбира 
се, е винаги признак за настъпилия вече упадък на 
същинското изкуство, съответства като най-подходящо 
съдържание особено чудното, фантастичното, приказ
ното, изтръгнато от разсъдъчната връзка, най-умерено и 
най-художествено осъществен пример за което ни даде 
Моцарт в своята Вълш ебна ф лей т а . Но ако се изчерпят 
всички изкуства на сценировката, на костюмите, на 
инструментацията и т.н., най-доброто остава да не се 
отдава напълно сериозно значение на същински дра- 
матическото съдържание и да ни се струва, че четем 
П риказки от  хиляда и една н о щ .

γ. Нещо подобно важи за днешния балет , за който е 
също така подходящо преди всичко приказното и чуд
ното. От една страна, и тук стана главно нещо освен жи
вописната красота на групировките и живите картини, 
предимно менящата се разкошност и привлекателност на 
декорите, костюмите и осветлението, така че се чувства
ме най-малкото пренесени в една сфера, в която разсъдъ
кът на прозата и нуждата и притеснението на всекиднев
ното лежат далеч зад нас. От друга страна, познавачите 
се възхищават на най-развитата бравурност и ловкост на 
краката, които играят първата роля в днешния танц. Но 
ако през това обикновено умение, което днес е забъркано 
и доведено до крайна степен на безмисленото и на бед
ността на духа, още трябва да проблясва един духовен 
израз, за тази цел е необходима след пълното побежда- 
ване на всички технически трудности умереност и
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душевна благозвучност на движението, свобода и 
грация, която се среща извънредно рядко. След това. като 
втори елемент след танца, който тук застава на мястото 
на хоровете и на соловите партии на операта, се при
съединява като същински израз на действието панто
мимата, която обаче, колкото повече модерният танц 
увеличи техническото си умение, толкова повече намали 
своята стойност и изпадна в упадък, така че все повече и 
повече заплашва да изчезне от днешния балет онова, 
което единствено би могло да бъде в състояние да го 
издигне в свободната област на изкуството.

3. В и д о вет е  д р а м а т и ч е с к а  п о ези я  
и т ехн и т е  гл а в н и  и ст о р и ч е с к и  м о м ент и

Ако хвърлим бегъл ретроспективен поглед върху 
хода, който следвахме в досегашното си разглеждане, ще 
си спомним, че установихме най-напред принципа  на 
драматическата поезия според нейните общи и особени 
определения, както и в отношението ù към публиката; на  
вт оро м яст о  видяхме, че тъй като драмата ни представя 
едно завършено действие в неговото протичащо пред нас 
развитие, тя се нуждае всъщност от едно напълно сетив
но изображение, което получава в художествен смисъл 
едва чрез действителното театрално изпълнение. Но, за 
да може действието да навлезе в тази външна реалност, 
необходимо е то да бъде чисто и просто определено и 
завършено в самото себе си от страна на поетическата 
концепция и разработка. Последното може да се постиг
не само ако драматическата поезия, т рет о , се раздели на 
особени видове, които заимстват своя отчасти противо
положен, отчасти опосредстващ тази противоположност 
тип от разликата, в която се проявяват както целта, така 
и характерите, тъй както и борбата и резултатът от цяло
то действие. Главните страни, които произтичат от тази 
разлика и водят до многообразно историческо развитие, 
са трагичното и комичното, както и приравняването на 
двата начина на схващане, които едва в драматическата
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поезия получават толкова съществено значение, че могат 
да дадат основата за подразделението на различните ви
дове.

Ако сега навлезем в по-подробното разглеждане на 
тези точки, трябва,

първо, да изтъкнем общия принцип на трагедията, 
на комедията и на така наречената драма;

второ, да обрисуваме характера на античната и на 
модерната драматическа поезия, в чиято противополож
ност се разклоняват споменатите видове в тяхното дей
ствително развити; и,

трето, на края ще разгледаме конкретните форми, 
които са способни да приемат особено комедията и тра
гедията в рамките на тази противоположност.

а. Принципът на
трагедията , комедията и драмата

Съществената основа за подразделението на ви
довете на епическата поезия се съдържа в отликата дали 
субстанциалното в себе си, което получава епическо из
ображение, е изказано в неговата всеобщност, или се 
съобщава във формата на обективни характери, дела и 
събития. Обратно, лириката се разчленява до една гра
дация от различни начини на изразяване чрез степента и 
начина, по който съдържанието е по-свободно или по- 
здраво преплетено със субективността, като вътрешна 
страна на която се изявява то. И, най-сетне, драмати- 
ческата поезия, която прави център колизии на цели и 
характери, както и необходимото разрешение на една 
такава борба, може да извежда принципа на различните 
си видове само от отношението, в което стоят индивиди
те към своята цел и нейното съдържание. А именно 
определеността на това отношение е решаващото и за 
особения начин на драматично раздвоение и изход и 
затова дава съществения тип на целия ход в неговото 
живо художествено изображение. Като главни точки, 
които би следвало да се вземат под внимание по отноше
ние на това, трябва да изтъкнем изобщо онези моменти,
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чието опосредстване съставлява същественото във всяко 
истинско действие: от една страна, превъзходното, вели
чественото по своята субстанция, основата на действи
телната световна божественост като същинското и 
вечното само по себе си съдържание на индивидуалния 
характер и цел; от друга страна, субективността като 
такава в нейното необуздано самоопределение и сво
бода. Наистина в драматическата поезия, в каквото и 
форма да ни предоставя тя действието като явление, 
истинното само по себе си се оказва същински доми
ниращо; но определеният начин, по който тази дейност 
идва до нагледа, получава различна, нещо повече, 
противоположна форма в зависимост от това, дали в 
индивидите, действията и конфликтите е фиксирана като 
определяща форма страната на субстанциалното или, 
обратно, страната на субективния произвол, глупост и 
изопаченост.

В това отношение трябва да разгледаме принципа за 
следните видове:

първо, за трагедията според нейния субстанциален 
първоначален тип;

второ, за комедията, в която субективността като 
такава, във волята и действието, както и външната слу
чайност прави себе си създател на всички отношения и 
цели;

трето, за драмата, пиесата в по-тесния смисъл на 
думата като средна степен между тези първи два вида.

а. Що се отнася преди всичко до трагедията, тук 
ще спомена накратко само най-общите основни опреде
ления, чието по-конкретно обособяване може да излезе 
наяве едва чрез различието на историческите степени на 
развитие.

оса. Кръгът на субстанциалните в човешката воля, 
справедливи сами за себе си сили -  семейната любов на 
съпрузите, родителите, децата, братята и сестрите, -  
дава истинското съдържание на трагичното действие за 
целите, които избират трагичните индивиди; а също така 
Държавният живот, патриотизмът на гражданите, волята 
на владетелите; по-нататък, църковното съществуване,
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обаче разбирано не като набожност, която се отказва от 
действия, и като божествена присъда в човешката гръд 
относно доброто и злото при действието, а като дейна 
намеса и насърчаване на действителни интереси и 
отношения. А подобна способност имат тъкмо истински 
трагичните характери. Те са изцяло това, което могат и 
трябва да бъдат според своето понятие: те не са много
образна, епично разклонена целокупност, а макар и да са 
живи и индивидуални в самите себе си, съставляват все 
пак само едната сила на този определен характер, в 
която той, в съответствие със своята индивидуалност, 
неделимо се е слял с някоя особена страна на въпросното 
самородно жизнено съдържание и иска да я отстоява. В 
тази висота, при която изчезват чистите случайности на 
непосредствената индивидуалност, трагичните герои на 
драматическото изкуство, били те живите представители 
на субстанциалните сфери на живота, или, преди това, 
велики и непоколебими индивиди, вече благодарение на 
свободното почиване върху себе си, са се издигнали ся
каш до висотата на скулптурни произведения, а по такъв 
начин и от тази страна по-абстрактните сами по себе си 
статуи и изображения на богове обясняват възвишените 
трагични характери на гърците по-добре, отколкото 
всички други пояснения и бележки.

Ето защо можем да кажем изобщо, че истинската 
тема на първоначалната трагедия е божественото; но не 
божественото, както съставлява съдържанието на рели
гиозното съзнание като такова, а както навлиза в света, в 
индивидуалното действие, обаче в тази действителност 
нито загубва субстанциалния си характер, нито се вижда 
превърнато в противоположното на себе си. В тази фор
ма духовната субстанция на волята и дейността е нрав
ственото. Защото, ако схванем нравственото в неговата 
непосредствена първичност, а не само от становището на 
субективната рефлексия като формално моралното, то е 
божественото в неговата светска реалност, субстанциал- 
ното, чиито колкото особени, толкова и съществени стра
ни дават движещото съдържание за истински човешкото



Трета г л а в а .  П о е з и я т а 729

действие и в самото извършване на действието не раз
криват наяве и правят действителна тази своя същност.

ßß. И така, благодарение на принципа на обособя
ването, на който е подчинено всичко онова, което тласка 
себе си навън, в реалната обективност, нравствените 
сили, както и действащите характери се различават  с 
оглед на своето съдържание и индивидуално явление. Но 
ако тези особени сили бъдат призовани да пристъпят към 
дейност на проявяването и ако се осъществят като опре
делена цел на един човешки патос, който преминава към 
действие, както изисква това драматическата поезия, 
тяхната хармония е премахната и те се явяват във взаим
на затвореност една спрям о друга. Тогава индивидуално
то действие иска да осъществи при определени обстоя
телства една цел или характер, който при тези пред
поставки, тъй като в своята окончателна сама за себе си 
определеност се изолира едностранчиво, по необхо
димост възбужда против себе си противоположния патос 
и по този начин води до неизбежни конфликти. И така, 
първоначално трагичното се състои в това, че в рамките 
на такава колизия двете страни на противоположността, 
взети сами за себе си, имат право9 докато, от друга стра
на, са все пак в състояние да прокарат истинското поло
жително съдържание на своята цел и характер само като 
отрицание и накърняване на другата сила, която също 
има право, и затова в своята нравственост и чрез нея 
изпадат също така във вина.

Току-що вече засегнах общото основание за необхо
димостта на тези конфликти. Нравствената субстанция 
като конкретно единство е целокупност от различни от
ношения и сили, които обаче вършат делото на духа само 
в бездейно състояние като блажени богове, изпитвайки 
насладата от един несмущаван живот. Но, обратно, в 
самото понятие за тази целокупност се съдържа също 
така необходимостта да се пренесе от своята отначало 
още абстрактна идеалност в реалната действителност и 
светското явление. По силата на природата на този еле
мент става така, че обикновеното различие, завладяно от 
страна на индивидуални характери на почвата на опреде
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лени обстоятелства, трябва да се превърне в противопо
ставяне и колизия. Едва така започва да се гледа истин
ски сериозно на онези богове, които живеят постоянно в 
своя мирен покой и единство само на Олимп и на небето 
на фантазията и религиозната представа, но, когато по
лучат живот действително, като определен патос на една 
човешка индивидуалност, въпреки цялото си право, 
поради своята определена особеност и нейната про
тивоположност спрямо нещо друго, водят до вина и до 
отрицание на правото.

γγ. Обаче с това е поставено едно неопосредствано 
противоречие, което наистина може да излезе навън и 
получи реалност, но не може да се запази в нея като 
субстанциалното и истински действителното, а намира 
истинското си право само в това, че снема себе си като 
противоречие. Ето защо така оправдано, както са оправ
дани трагичната цел и трагичният характер, така необ
ходимо, както е необходима трагичната колизия, е също 
така, трето, трагичното разрешение на това раздвоение. 
А именно чрез това разрешение вечната справедливост 
се упражнява над целите и индивидите по такъв начин, 
че възстановява нравствената субстанция и единство с 
гибелта на индивидуалността, която смущава спокой
ствието им. Защото, макар че характерите си поставят за 
цел значимото в самото себе си, все пак те могат да го 
осъществят трагично само като противоречащо, в него
вата накърняваща едностранчивост. Но истински суб
станциалното, което трябва да получи действителност, 
не е борбата на особеностите, колкото и последната да 
намира същественото си основание в понятието за 
светска реалност и човешко действие, а е примирението, 
в което определените цели и индивиди действат хармо
нично, без накърняване и противоположност. Ето защо 
това, което се снема в трагичния изход, е само едно- 
странчивата особеност, която не е могла да се подчини 
на тази хармония и сега, в трагиката на своето действие, 
не може да се откаже от самата себе си и от намерението 
си, обречена е в цялата си целокупност на гибел или най- 
малкото се вижда принудена да се откаже от осъществя
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ването на своята цел, когато може да стори това. С оглед 
на това, както е известно, Аристотел е видял истинското 
въздействие на трагедията в това, че тя трябва да пораж
да страх и състрадание и да очиства. Когато е твърдял 
това, Аристотел не е имал предвид обикновеното чув
ство за съответствие или несъответствие с моята субек
тивност, приятното или неприятното, привлекателното и 
отблъскващото, това най-повърхностно от всички опре
деления, което едва в ново време поискаха да направят 
принцип на харесването и нехаресването. Защото ху
дожественото произведение трябва càMO да се стреми да 
представи онова, което съответства на разума и на исти
ната на духа, а за да изследва принципа за това, необхо
димо е да насочи вниманието си към съвсем други глед
ни точки. Ето защо и при това изказване на Аристотел 
трябва да се придържаме не към обикновеното чувство 
за страх и състрадание, а към принципа на съдържа
нието, чието художествено явление трябва да очисти 
тези чувства. Човек може да се страхува, от една страна, 
от силата на външното и крайното, а, от друга страна, от 
властта на биващото в себе си и за себе си. И така, това, 
от което човек трябва истински да се страхува, е не вън
шната власт и нейното потисничество, а нравствената 
сила, която е определение на собствения му свободен 
разум и същевременно е вечното и ненакърнимото, което 
той призовава против самия себе си, когато се обяви 
против него. Както страхът, така и състраданието има 
два предмета. Първият от тях се отнася до обикновеното 
затрогване, т.е. до симпатията към нещастието и стра
данието на другите, което се чувства като нещо крайно и 
отрицателно. Особено жените от малките градове 
веднага са готови да изкажат такова съжаляване. Но 
благородният и велик човек не иска да му състрадават и 
го съжаляват по този начин. Защото, доколкото се 
изтъква само нищожната страна, отрицателното на не
щастието, в това се съдържа принизяване на нещастния. 
Напротив, истинското състрадание е симпатия към 
страдащия, която същевременно го оправдава нрав
ствено, към утвърдителното и субстанциалното, което
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трябва да бъде налице в него. Лумпените и мерзавците 
не могат да ни внушат този вид състрадание. Ето защо, 
ако трагичният характер, така, както ни е внушил страх 
пред силата на накърнената нравственост, трябва да буди 
трагична симпатия в своето нещастие, той трябва да 
бъде съдържателен и превъзходен в самия себе си. 
Защото само истинското съдържание прониква в благо
родната човешка гръд и я разтърсва в нейните глъбини. 
Затова не бива да смесваме интереса към трагичния 
изход с простодушното удовлетворение, че една тъжна 
история, едно нещастие като нещастие, трябва да събуди 
съчувствие в нас. Такива плачевни състояния могат да 
сполетят човека, без той да е допринесъл нещо, без да 
има вина за тях, по силата на чистите конюнктури на 
външните случайности и относителни обстоятелства, 
поради болест, загуба на имот, смърт и т.н., и истинският 
интерес, който би трябвало да ни завладее при това, е 
само усърдието да се притечем и помогнем. Ако не 
можем да сторим това, картините на скръб и нищета са 
само сърцераздирателни. Напротив, истински трагич
ното страдание се присъжда на действащите индивиди 
само като последица от тяхното собствено -  колюото 
справедливо, толкова и изпълнено с вина поради своята 
колизия -  деяние, което те трябва да отстояват и с цялата 
си насоченост към себе си.

Ето защо по-високо от обикновения страх и от тра
гичната симпатия стои чувството за п р им ирение , което 
чувство трагедията внушава чрез гледката на вечната 
справедливост, която в своето абсолютно господстване 
пронизва относителното оправдание на едностранчивите 
цели и страсти и го покорява на себе си, тъй като не може 
да търпи конфликтът и противоречието на единните по 
своето понятие нравствени сили да се наложи победо
носно в истинската действителност и да получи устойчи
вост.

Но, тъй като по силата на този принцип трагичното 
почива предимно върху нагледа за един такъв конфликт 
и за неговото разрешение, същевременно драматическа- 
та поезия според целия ù начин на изображение е един-
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стаено способна да направи трагичното в целия му обем 
и ход принцип на художественото произведение и да го 
оформи и развие напълно. Изхождайки от това основа
ние, и аз реших сега да говоря най-напред за трагическия 
начин на възприемане в нагледа, въпреки че този начин, 
макар и в по-малка степен, многократно разпростира 
своята действеност и над другите изкуства.

Р. Но ако в трагедията вечно субстанциалното из
лиза победител по примиряващ начин, тъй като смъква 
от влизащата в стълкновение индивидуалност само 
фалшивата едностранчивост, а представя като нещо, кое
то трябва да се запази, положителното, което е искала тя, 
в неговото вече не раздвоено, утвърдително опосред- 
стване, в ком едият а , обратно, получава надмощие субек
т ивност т а  в нейната безкрайна сигурност. Защото само 
тези два основни момента на действието могат да се 
противопоставят един на друг при разделянето на драма- 
тическата поезия в различни видове. В трагедията инди
видите се разрушават чрез едностранчивостта на своята 
монолитна воля и характер, или те трябва да възприемат 
резигниращо в себе си онова, на което сами са се про
тивопоставили субстанциално в комедията в смеха на 
индивидите, които разрешават всичко чрез себе си и в 
себе си, идва до нагледа ни победата на тяхната все пак 
сигурно стояща в себе си субективност.

αα. Ето защо общата почва за комедията е един свят, 
в който човекът като субект е направил себе си пълен 
творец на всичко онова, което иначе важи пред него като 
съществено съдържание на неговото знание и дейност: 
свят, чиито цели поради това се разрушават чрез соб
ственото си нямане на същност. Не може да се помогне 
например на един демократичен народ, който има кори- 
столюбиви граждани, е свадлив, лекомислен, надменен, 
без вяра и познание, бъбрив, самохвален и суетен; той се 
разлага в своята глупост. И все пак не всяко нямащо 
субстанциалност действие е комично вече поради тази 
нищожност. В това отношение често смесват смешното 
със същински ком ичнот о . Смешен може да стане всеки 
контраст на същественото и неговото явление, на целта и
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средството -  противоречие, чрез което явлението снема 
себе си в самото себе си и целта сама се унищожава в 
своето реализиране. Но трябва да предявим още едно по- 
дълбоко изискване за комичното. Например пороците на 
хората не са нещо комично. Много сухо доказателство за 
това ни дава сатирата, в колкото по-ярки цветове рисува 
тя противоречието на действителния свят спрямо това, 
което би трябвало да бъде добродетелният човек. Глупо
стите, безсмислието, малоумието, взети сами по себе си, 
също така не са комични, макар че им се смеем. Не може 
изобщо да се намери нищо по-противоположно от неща
та, на които се смеят хората. Най-плоското и най-пошло- 
то може да ги подтикне към смях и често пъти те се 
смеят също така на най-важното и най-дълбокото, стига 
само да се прояви в него някоя съвсем незначителна 
страна, която стои в противоречие с навика им и всеки
дневния им възглед. Тогава смехът е само изява на само
доволното притежаване на ум, признак, че и те са уж 
така мъдри, за да познаят един такъв контраст и се по
чувстват стоящи над него. Има също така смях на ше
гата, на подигравката, на отчаянието и т.н. Напротив, за 
комичното е необходимо изобщо безкрайно благоразпо
ложение и упованието, че изцяло се издигаме над соб
ственото си противоречие и не сме огорчени и нещастни 
в него: блаженството и щастието на субективността, 
която, уверена в самата себе си, може да понесе разлага
нето на своите цели и реализации. Вкостенелият раз
съдък е най-малко способен на това тъкмо там, където 
става най-смешен за другите в своето поведение.

ßß. Що се отнася по-точно до вида съдържание, 
което може да съставлява предмет на комичното дей
ствие, по този въпрос ще засегна изобщо само отделните 
точки.

Първо, от една страна, целите и характерите са без 
субстанциалност и противоречиви сами по себе си и 
затова са неспособни да се наложат. Например алчността 
както с оглед на това, което цели, така и с оглед на дреб
навите средства, с които си служи, още по начало се 
проявява като нищожна в самата себе си. Защото тя
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взема мъртвата абстракция за богатство, парите като 
такива, като последна реалност, при която остава, и се 
стреми да изпита тази куха наслада чрез лишаване от 
всяко друго, конкретно удовлетворение, докато все пак в 
това безсилие на своята цел, както и на своите средства 
против хитростта, измамата и т.н. тя не може да постигне 
целта си. Но ако индивидът слее сериозно своята 
субективност с такова фалшиво в самото себе си съдър
жание като цялата стойност на неговото съществуване, 
така че ако това съдържание бъде измъкнато под краката 
му, той да рухне в себе си толкова по-нещастно, колкото 
повече е настоявал на него, в такова предоставяне липсва 
истинската същност на комизма, както и навсякъде, 
където още си запазват място, от една страна, окаяността 
на отношенията, а, от друга страна, голата насмешка и 
злорадството. Ето защо индивидът е по-комичен тогава, 
когато трябва да се осъществят наистина с привидността 
на голяма сериозност и широки приготовления цели, 
които са дребнави и нищожни сами по себе си, но когато 
субектът не постига намерението си, за него в действи
телност не загива нищо тъкмо защото е искал нещо, 
което е малозначително в себе си, така че той може да се 
издигне от тази гибел свободно и весело.

Второ, обратното отношение намира място тогава, 
когато индивидите се напъват да постигнат субстан- 
циапни цели и да станат субстанциални характери, но 
като индивиди са чисто и просто противоположният ин
струмент за тяхното осъществяване. В този случай 
субстанциалното е станало нещо чисто и въображаемо и 
за себе си или за други, привидност, която наистина си 
дава облика и стойността на самото съществено, но 
тъкмо чрез това заплита целта и индивида, действието и 
характера в едно противоречие, чрез което постигането 
на въображаемата цел и характер само се разрушава . От 
този вид са например Жените в народното събрание от 
Аристофан, тъй като жените, които искат да обсъдят и 
основат новия държавен строй, запазват всичките си 
женски прищевки и страсти.
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Трети елемент след тези първи два съставлява 
употребата на външни случаи, чрез чието многообразно 
и странно преплитане се получават ситуации, в които 
целите и тяхното осъществяване, вътрешният характер и 
неговите външни състояния са поставени в комични 
контрасти и водят до също така комично разрешение.

γγ. Но, тъй като комичното изобщо още по начало 
почива върху противоречиви контрасти както на целите 
вътре в самите себе си, така и на тяхното съдържание 
спрямо случайността на субективността и външните 
обстоятелства, комичното действие се нуждае почти по- 
настоятелно, отколкото трагичното, от едно разрешение. 
А именно противоречието между истинното само по себе 
си и неговата индивидуална реалност се изявява още по- 
задълбочено в комичното действие.

Обаче онова, което се разрушава в това разрешение, 
не може да бъде нито субстанциалното, нито субектив
ността като такава.

Защото и комедията като истинско изкуство трябва 
да се подчини на задачата да прояви чрез своето из
ображение разумното само по себе си не като онова, 
което е превратно в самото себе си и претърпява крах, а, 
напротив, като онова, което и в действителност нито от
режда победа, нито в края на краищата предоставя 
устойчивост на фалшивите противоположности и проти
воречия. Например Аристофан не се надсмива над 
истински нравственото в атинския народен живот, над 
истинската философия, над истинската вяра в боговете, 
над самобитното изкуство; напротив, той поставя пред 
очите ни в тяхната разлагаща се чрез самата себе си 
глупост пороците на демокрацията, от която са изчез
нали старата вяра и старият обичай, софистиката, 
плачевността и окаяността на трагедията, лекомислената 
бъбривост, свадливостта и т.н. -  тази явна противопо
ложност на една истинска действителност на държавата, 
на религията и изкуството. Едва в наше време можа да се 
удаде само на Коцебу да даде стойност на едно морално 
превъзходство, което е низост, и да разкраси и запази в
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неговото право на съществуване онова, което може да 
съществува само за да бъде разрушавано.

Обаче в комедията не трябва да загива също така 
субективността като такава. А именно, ако излиза наяве 
само привидността и въобразяването на субстанциал- 
ното или опакото и дребнавото само по себе си, по-висш 
принцип остава твърдата в себе си субективност, която в 
своята свобода е излязла отвъд гибелта на целия този 
краен свят и е сигурна и блажена в самата себе си. Ко
мичната субективност е станала господар на това, което 
се проявява в действителността. От нея е изчезнало 
адекватното реално присъствие на субстанциалното; но 
ако това, което няма същност само по себе си, си дава 
своето привидно съществуване чрез самото себе си, су
бектът подчинява на себе си и това разрешение и остава 
неуязвен и благоразположен в себе си.

γ. Но в средата между трагедията и комедията стои 
третият главен вид драматическа поезия, който обаче 
има по-малко решаващо значение, макар че в него 
разликата между трагично и комично се стреми да се 
опосредства или най-малкото двете страни, без да се 
изолират като безусловно противоположни една на 
друга, се взаимосъчетават и съставляват едно конкретно 
цяло.

αα. Тук спада например у древните играта на 
сатирите (Satyrspiel), в която самото главно действие 
остава, макар и не трагично, все пак сериозно, докато 
хорът на сатирите, напротив, се третира комически. Към 
този клас може да се причисли също така трагикоме
дията, пример за която ни дава Плавт в своя Амфитрион 
и вече в пролога известява предварително това с 
устата на Меркурий, когато последният се обръща към 
зрителите с думите: „Quid contraxistis frontem? quia 
Tragoediam dixi futuram hanc? Deus sum: conmutavero 
eamdem hanc, si voltis: faciam, ex Tragoedia Comoedia ut 
sit: omnibus iisdem versibus. -  Faciam ut conmista sit 
Tragicocomoedia.“76 И той привежда като основание за 
това смесване обстоятелството, че се явяват като дей
стващи лица, от една страна, богове и монарси, а, от
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друга страна, комичната фигура на роба Сосйя. Тра
гичното и комичното се преплитат едно с друго още по
вече в модерната драматическа поезия, тъй като тук и в 
трагедията принципът на субективността, който става в 
комичното свободен сам за себе си, още по начало се 
оказва господстващ и изблъсква субстанциалността на 
съдържанието на нравствените сили.

ßß. Но по-дълбокото опосредстване на трагическото 
и комическото схващане във вид на едно ново цяло се 
състои не в съществуването на тези противоположности 
една до друга или в тяхното превръщане една в друга, а 
в тяхното взаимно притъпяващо се изравняване. Вместо 
да действа в комична превратност, субективността се 
изпълва със сериозността на по-самородни отношения и 
по-устойчиви характери, докато трагичната твърдост на 
волята и дълбочината на колизиите се смекчава и изглаж
да дотолкова много, че може да се дойде до примирение 
на интересите и до хармонично обединяване на целите и 
индивидите. В такъв вид концепция имат основата на 
своето възникване особено модерната пиеса и драма. 
Дълбокото в този принцип е възгледът, че въпреки разли
ките и конфликтите на интересите, страстите и характе
рите, все пак човешката дейност има за резултат една 
хармонична в себе си действителност. Вече древните 
имат трагедии, които намират подобен изход, тъй като 
индивидите не се принасят в жертва, а се запазват: както 
например в Евменидите на Есхил ареопагът отрежда 
правото на почитание и на двете страни, както на Апо
лон, така и на отмъщаващите си девици: също и във 
Филоктет след божественото появяване на Херакъл и по 
негов съвет се прекратява борбата между Неоптолем и 
Филоктет и те се отправят обединени към Троя. Но тук 
помиряването се извършва външно, по заповед на бо
говете и т.н. и няма вътрешния си първоизвор в самите 
борещи се страни, докато в модерната драма такъв 
първоизвор са самите индивиди, които в резултат от хода 
на собственото им действие се чувстват подведени към 
това изоставяне на спора и към взаимното примиряване 
на тяхната цел или характер. От тази страна Гьоте вата
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Ифигения е истински поетически образец за пиеса, дори 
повече от 7ясо, където, от една страна, помиряването с 
Антонио е дело повече само на душата и на субективното 
признание, че Антонио притежава реалния житейски 
разсъдък, който липсва на характера на Тасо, а, от друга 
страна, правото на идеален живот, което Тасо е утвърдил 
в конфликт с действителността, благоприличието, до
брите маниери, се оказва справедливо предимно само су
бективно, в зрителя, и се проявява външно най-много ка
то пощадяване на поета и съчувствие към неговата участ.

γγ. Но изобщо, от една страна, границите на този 
междинен род са по-колебливи от тези на трагедията и 
комедията, а, от друга страна, тук е близка опасността 
или да се излезе вън от истински драматическия тип, или 
да се изпадне в прозаичното. А именно, тъй като кон
фликтите, които трябва да доведат до мирен завършек 
чрез собственото си раздвоение, още по начало не се 
противопоставят един на друг в трагична острота, бла
годарение на това поетът лесно се вижда подтикнат да 
насочи цялата сила на своето изложение към вътрешната 
страна на характерите и да направи хода на ситуациите 
обикновено средство за това обрисуване на характери; 
или, обратно, той позволява преобладаващо поле на дей
ствие за външната страна на състоянията на времето и 
нравите; и ако и едното, и другото му се стори много 
трудно, той дори се ограничава евентуално върху това, 
да запази вниманието будно чрез чистия интерес на пре
плитането на напрегнати събития. Затова към този кръг 
принадлежат също така маса по-нови сценични произве
дения, които претендират по-малко за поезия, отколкото 
за театрално въздействие, и или се стремят към чисто 
човешко, вместо към истински поетическо затрогване, 
или си поставят за цел, от една страна, само развли- 
чането, а, от друга страна, моралното поправяне на пу
бликата, но при това в повечето случаи създават неедно
кратни възможности за актьора да покаже блестящо 
своята школувана виртуозност.
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Ь. Разлика между
античната и модерната драматическа поезия

Същият принцип, който ни даде основата за разде
лянето на драматическото изкуство във вид на трагедия 
и комедия, сега ни предлага също така съществените 
опорни точки за историята на тяхното развитие. Защото 
движението напред в това разгръщане може да се състои 
само в разклоняването и формирането на главните мо
менти, които се съдържат в понятието за драматическо 
действие, така че, от една страна, цялото схващане и осъ
ществяване изкарва наяве субстанциалното в целите, 
конфликтите и характерите, докато, от друга страна, су
бективната вътрешна душевност и партикуларност съ
ставлява центъра.

а. С оглед на това тук, където не става въпрос да се 
изложи пълната история на изкуството, можем пред
варително да оставим настрана онези наченки на 
драматическото изкуство, които намираме в Изтока. А 
именно, колкото и далеч да беше отишла източната 
поезия в епоса и в някои видове лирика, все пак целият 
източен светоглед още по начало не позволява да се 
стигне до съответно развитие на драматическото 
изкуство. Защото за истински трагичното действие е 
необходимо вече да се е пробудил принципът на инди
видуалната свобода и самостоятелност или най-малкото 
самоопределението да искаме да отговаряме свободно, 
изхождайки от самите себе си, за собственото си деяние 
и неговите последици; а в още по-висша степен, за 
появяването на комедията трябва да си е пробило път 
свободното право на субективността и на нейното са
моуверено господство. В Изтока няма нито едното, нито 
другото, и особено величавата възвишеност на моха- 
меданската поезия, макар че, от една страна, в нея вече 
може да се наложи по-енергично индивидуалната 
самостоятелност, е все пак съвсем далеч от всеки опит да 
се изкаже драматически, тъй като, от друга страна, 
единната субстанциална сила подчинява на себе си сймо 
толкова по-последователно всяко създадено творение и
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решава неговата участ в една безогледна превратност. 
Ето защо тук не може да се появи правото на едно 
особено съдържание на индивидуалното действие и на 
задълбочаващата се в себе си субективност, както 
изисква драматическото изкуство, нещо повече, тъкмо в 
мохамеданството подчиняването на субекта под божията 
воля остава толкова по-абстрактно, колкото по-аб
страктно обща е единната господстваща сила, която стои 
над цялото и в последна сметка не оставя да покълне 
никаква особеност. Ето защо намираме драматически 
наченки само у китайците и индийците, но и тук, до- 
колкото може да се съди по малкото образци, които са ни 
станали известни досега, не като осъществяване на едно 
свободно, индивидуално действие, а повече само като 
оживотворяване на събития и чувства до определени 
ситуации, които се представят в техния ход, протичащ 
пред очите ни.

ß. Ето защо трябва да търсим истинското начало на 
драматическата поезия у гърците, при които изобщо 
принципът на свободната индивидуалност за пръв път 
прави възможна завършеността на класичната художест
вена форма. Обаче съответно на този тип тук индивидът 
може да изпъкне на преден план и по отношение на 
действието само доколкото това се изисква непосред
ствено от свободната жизненост на субстанциалното 
съдържание на човешките цели. Ето защо онова, което 
предимно има значение в древната драма, трагедия и 
комедия, е общото и същественото на целта, която осъ
ществяват индивидите; в трагедията нравственото право 
на съзнанието по отношение на определеното действие, 
справедливият характер на деянието само по себе си; и 
поне в древната комедия също така се изтъкват общите 
обществени интереси: държавниците и техният начин на 
управление на държавата, войната и мирът, народът и 
неговите нравствени състояния, философията и нейната 
поквара и т.н. Поради това тук нито може да получи мя
сто в пълния смисъл на думата многообразното описание 
на вътрешната душевност и на своеобразния характер 
или специалната завръзка и интрига, нито интересът се
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върти около съдбата на индивидите -  напротив, съчувст
вието трябва да бъде спечелено вместо от тези по-парти- 
куларни страни, преди всичко от простата борба и изход 
на съществените жизнени сили и от боговете, които го
сподстват в човешката гръд, като индивидуални предста
вители на които се явяват трагическите герои по начин, 
подобен на този, при който комичните фигури разкриват 
всеобщата извратеност, до която са стигнали в настоя
щето и в действителността дори основните насоки на 
общественото съществуване.

γ. Напротив, в модерната, романтичната поезия, 
личната страст, чието удовлетворение може да се отнася 
само да една субективна цел, изобщо съдбата на един 
особен индивид и характер в специални отношения дава 
преобладаващия предмет.

От тази страна поетическият интерес в нея се 
състои във величието на характерите, които чрез своята 
фантазия или убеждение и заложба същевременно 
показват издигнатостта си над своите ситуации и дей
ствия, както и пълното богатство на душата като реална 
възможност, често пъти помрачавана и отправяна към 
гибел само по силата на обстоятелствата и завръзките, 
но същевременно отново получават примирение във 
величието на самите тези натури. Ето защо по от
ношение на особеното съдържание на действието при 
този начин на схващане нашият интерес е насочен не 
към нравствената справедливост и необходимост, а към 
отделното лице и всичко, свързано с него. Затова, щом се 
застане на това становище, главен мотив доставят 
любовта, честолюбието и т.н., нещо повече, не трябва да 
се изключва дори престъплението. Но последното лесно 
става трудно заобиколима подводна скала. Защото пре
стъпникът сам за себе си, особено когато е слаб и още по 
начало низък, както героят в Мюлнеровата Вина, дава 
само отвратителна гледка. Ето защо тук трябва да се 
изисква преди всичко поне формално величие на ха
рактера и сила на субективността да устои на всичко 
отрицателно и да може да приеме своята участ, без да се 
отрича от деянията си и без да претърпи крах в себе си.
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Но, обратно, субстанциалните цели -  родината, семей
ството, короната и държавата и т.н., -  макар че в раз
глеждания вид поезия индивидите се интересуват не 
от субстанциалното, а от собствената си индивидуал
ност, по никой начин не трябва да се държат далеч, обаче 
тогава те съставляват изобщо повече определената поч
ва, на която стоят индивидите според своя субективен 
характер и изпадат в борба, отколкото да доставят 
истинското последно съдържание на волята и дей
ствието.

По-нататък редом с тази субективност може да се 
яви широтата на партикуларността както с оглед на въ
трешния свят, така и с оглед на външните обстоятелства 
и отношения, в рамките на които се извършва действие
то. Ето защо тук, за разлика от простите конфликти, 
както ги намираме у древните, с право се утвърждават 
многообразието и богатството на действащите характе
ри, чудноватостта на все по новому преплитащите се 
една в друга завръзки, сплетните на интригата, случай
ността на събитията, изобщо всички онези страни, чието 
освобождаване от доминиращата субстанциалност е 
отличителна особеност на типа на романтичната худо
жествена форма, за разлика от класичната.

Но, въпреки тази привидно разюздана партикулар- 
ност и от това становище -  ако цялото трябва да остане 
драматическо и поетическо, -  от една страна, трябва 
явно да се изтъкне определеността на колизията, която 
трябва да се разреши чрез борба, а, от друга страна, глав
но в трагедията, трябва да се разкрие чрез хода и изхода 
на особеното действие господството на едно по-висше 
управляване на света, било като провидение или като 
съдба.

с. Конкретното развитие на 
драматическата поезия и на нейните видове

Но различните видове драматическо изкуство 
получават току-що разгледаните съществени отлики на 
концепцията и на поетическата разработка и стигат до
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своята истински реална пълнота само доколкото се 
развиват до една или друга степен. Затова в заключение 
трябва да насочим нашето разглеждане и към този кон
кретен начин на формиране.

а. Първият главен кръг, който -  ако, изхождайки от 
вече приведеното по-горе основание, изключим източ
ните наченки -  веднага застава пред очите ни като най- 
самобитната степен както на същинската трагедия, така 
и на комедията, е драматическата поезия на гърците. А 
именно в нея за пръв път се появява съзнанието за онова, 
което е изобщо трагичното и комичното според истин
ската си същност, и едва след като тези противоположни 
видове светосъзерцание, проявявани в човешките дей
ствия, са се отделили строго и са дошли до твърдо разде
ление един от друг, трагедията, а след нея и комедията се 
издигат в своето органично развитие до връхната точка 
на своята завършеност, от която, най-сетне, римското 
драматическо изкуство отново дава само по-слаб от
блясък, който не достига дори онова, което по-късно се 
удало на римляните в подобния стремеж в епоса и в 
лириката. -  Обаче, за да засегна накратко само най- 
важното, ще се огранича по отношение на по-подроб
ното разглеждане на тези степени върху трагическото 
становище на Есхил и Софокъл, както и върху коми
ческото на Аристофан.

αα. И така, що се отнася, първо, до трагедията, 
вече казах, че основната форма, чрез която се определя 
цялата ù организация и структура, трябва да се търси в 
изтъкването на субстанциалната страна както на целите 
и на тяхното съдържание, така и на индивидите и на 
тяхната борба и съдба.

Както в епоса, така и в трагедията общата почва за 
трагичното действие се предлага от онова състояние на 
света, което по-рано вече окачествих като хероично. 
Защото само в хероичните дни общите нравствени сили, 
тъй като не са фиксирани сами за себе си нито като 
държавни закони, нито като морални повели и задълже
ния, могат да се явят в първична свежест като боговете, 
които или се противопоставят един на друг в собствената
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си дейност, или се проявяват като живото съдържание на 
самата свободна човешка индивидуалност. Но ако 
нравственото трябва да се потвърди още по начало като 
субстанциалната основа, като общата почва, от която из
раства издънката на индивидуалното действие както в 
неговото раздвоение, така и когато бъде изтръгнато от 
това движение и върнато отново в единството, ние имаме 
пред себе си две различни форми за нравственото в дей
ствието.

А именно, първо, простото съзнание, което, 
доколкото иска субстанцията само като нераздвоено 
тъждество на нейните особени страни, остава за себе си 
и за другите безупречно и неутрално, в несмущавано 
спокойствие. Но това съзнание, което в своето почитане, 
в своята вяра и щастие е без обособяване и затова е само 
общо съзнание, не може да дойде до определено дей
ствие, а изпитва един вид страх пред раздвоението, което 
се съдържа в последното, макар че съзнанието, докол
кото самото то е бездейно, същевременно смята за по- 
висша онази духовна смелост, която се състои в това, че 
излиза навън и пристъпва към решение и действие в 
името на една цел, която само си е поставило, обаче знае 
за себе си, че не е способно да навлезе в действието и е 
само почва и зрител, и затова не оставя на действащите 
индивиди, които се почитат като нещо по-висше, да вър
шат нищо друго освен да противопоставят на енергията 
на своето решение и борба обекта на собствената му мъ
дрост, а именно субстанциалната идеалност на нрав
ствените сили.

Втората страна съставлява индивидуалният патос, 
който с нравствено оправдание тласка действащите 
характери към тяхната противоположност спрямо други 
и по този начин ги поставя в конфликт. Индивидите на 
този патос не са нито това, което наричаме характери в 
модерния смисъл на думата, нито чисти абстракции, а 
стоят в живата средна точка между едното и другото като 
твърди фигури, които са само това, което са, без колизия 
в самите себе си, без колебливо признаване на един друг 
патос и дотолкова -  като противоположност на днешната
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ирония -  са висши, абсолютно определени характери, 
чиято определеност обаче намира своето съдържание и 
основание в една особена нравствена сила. И тъй като 
едва противопоставянето на такива индивиди, които 
имат право да действат, съставлява трагичното, това про
тивопоставяне може да се появи само на почвата на 
човешката действителност. Защото само последната съ
държа определението, че едно особено качество състав
лява субстанцията на един индивид по такъв начин, че 
той се влага с целия си интерес и битие в едно такова съ
държание и го оставя да стане всепроникваща страст. Но 
в блажените богове индиферентната божествена приро
да е същественото, докато, напротив, противополож
ността, която няма истински сериозно значение, както 
вече приведох при разглеждането на Омировия епос, 
става по-скоро ирония, която отново се разлага.

Тези две страни, които са еднакво важни за цялото -  
нераздвоеното съзнание за божественото и борещото се, 
но явяващо се в божествена сила и дейност действие, 
което взема решение да осъществява нравствени цели и 
ги осъществява, -  дават главните елементи, чието 
опосредстване гръцката трагедия представя в своите 
художествени произведение като хор и действащи херои.

В последно време много се говорй за значението на 
гръцкия хор и при това се постави въпросът, дали той 
може и трябва да се въведе и в модерната трагедия. А 
именно мнозина почувстваха нуждата от една такава 
субстанциална основа, но същевременно не съумяха 
истински да я създадат и внесат, тъй като не съумяха да 
схванат достатъчно дълбоко природата на същински тра
гичното и необходимостта от хор за становището на 
гръцката трагедия. А именно, от една страна, наистина 
признаха хора, доколкото се казваше, че му е присъща 
спокойната рефлексия над цялото, докато действащите 
лица остават в плен на своите особени цели и ситуации 
и получават в хора и неговите разсъждения мерилото за 
стойността на своите характери и действия съвсем така, 
както публиката намира в него в художественото 
произведение обективен представител на собствената си
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оценка за това, което се извършва. С този възглед 
отчасти е намерена правилната точка с оглед на това, че 
в действителност хорът стои пред нас като субстан- 
циалното, по-висшето, предпазващото от фалшиви кон
фликти, обмислящото изхода съзнание. Но, въпреки 
това, за разлика от зрителя, той не е, да речем, едно 
чисто външно и безделно рефлектиращо морално лице, 
което, безинтересно и скучно само за себе си, е било 
прибавено само заради тази рефлексия -  напротив, той е 
действителната субстанция на самия нравствен хероичен 
живот и действие, в противоположност на отделните 
герои той е народът като плодоносното земно царство, от 
което израстват индивидите, както цветята и въз
висяващите се дървета от собствената си родна почва и 
са обусловени от нейното съществуване. По такъв начин 
хорът принадлежи всъщност към становището, при 
което още не могат да се подставят под нравствените 
завръзки определени правно валидни държавни закони и 
твърди религиозни догми, а нравственото се проявява 
едва само в своята непосредствена жива действителност 
и остава осигурена само равномерността на неподвиж
ния живот срещу страшните колизии, до които трябва да 
доведе противоположната енергия на индивидуалното 
действие. Но хорът ни кара да осъзнаем, че това сигурно 
убежище действително е налице. Затова той фактически 
не се намесва в действието, той не упражнява дейно 
някакво право по отношение на борещите се герои, а 
изказва присъдата си само теоретично, предупреждава, 
състрадава или призовава божественото право и въ
трешните сили, които фантазията си представя външно 
като кръга на господстващите богове. Както вече ви
дяхме, той е лиричен в този израз; защото той не действа 
и не трябва да разказва за събития епически; но 
същевременно неговото съдържание запазва епичния 
характер на субстанциална всеобщност и по такъв начин 
той се движи по начина на лириката, който, за разлика от 
същинската форма на ода, понякога може да се доближи 
до пеана и дитирамба. Трябва съществено да изтъкнем 
тази роля на хора в гръцката трагедия. Както самият
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театър има своята външна почва, своята сцена и об
становка, така хорът, народът, е сякаш духовната сцена и 
може да се сравни с храма на архитектурата, заобикалящ 
със себе си божествения образ, който тук става действащ 
герой. Напротив, у нас статуите стоят под открито небе 
без един такъв фон, от който не се нуждае и модерната 
трагика, тъй като нейните действия почиват не върху 
тази субстанциална основа, а върху субективната воля и 
характер, както и върху привидно външната случайност 
на събитията и обстоятелствата. -  Като се има предвид 
това, съвсем фалшив е възгледът, според който хорът 
трябва да се смята за случайна прибавка и чиста от
живелица от времето на възникването на гръцката драма. 
Наистина външният му произход трябва да се изведе от 
обстоятелството, че при Бакхусовите празненства хо
ровото пеене е съставлявало главната художествена 
проява, докато по-после бил прибавен разказвач, който 
прекъсвал пеенето и чието съобщение най-сетне се 
превърнало и издигнало до действителни образи на дра- 
матическото действие. Но по времето на разцвета на 
трагедията хорът не само се запазил, за да почита този 
момент на празненството в името на боговете и на култа 
на Бакхус, но и се развивал все по-красиво и умерено 
само поради това, че принадлежи съществено към 
самото драматично действие и е дотолкова необходим за 
него, че упадъкът на трагедията се потвърждава главно 
също така във влошаването на хоровете, които вече не 
остават интегрален член на цялото, а се принизяват до 
по-безразлична украса. За романтичната трагедия, на
против, нито хорът се оказва подходящ, нито тя е 
възникнала първоначално от хорови пеения. Напротив, 
тук съдържанието е от такова естество, че всяко въвеж
дане на хорове в гръцкия смисъл на думата е трябвало да 
претърпи неуспех. Защото вече най-старите така на
речени мистерии, моралности и други фарсове, от които 
тръгнала романтичната драма, не представят никакво 
действие в онзи първоначално гръцки смисъл, никакво 
излизане вън от нераздвоеното съзнание на живота и на 
божественото. Хорът не е подходящ също така за
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рицарството и за господството на монарсите, доколкото 
тук народът трябва да се подчинява или сам той е страна 
и се вплита в действието с интереса на своето щастие 
или нещастие. Изобщо хорът не може да намери истин
ското си място там, където става въпрос за партикуларни 
страсти, цели и характери, или където трябва да влезе в 
действие интригата.

Втория главен елемент, в противоположност на 
хора, съставляват конфликтно действащите индивиди, но 
това, което създава повод за колизии в гръцката тра
гедия, не е, да речем, злата воля, престъплението, безче- 
стието, или просто нещастието, заслепеността и други 
такива, а, както казвах вече много пъти, нравственото 
право за едно определено деяние. Защото абстрактно 
злото нито е истинно в самото себе си, нито пред
ставлява интерес. Но, от друга страна, не трябва също 
така да изглежда, че поетът просто има намерение да 
даде нравствени характерни черти на действащите лица 
-  напротив, тяхното право трябва да бъде съществено 
само по себе си. Ето защо в древната трагедия не на
мираме криминални случаи, както в по-нови времена, 
негодни за нищо или пък така наречени морално 
благородни престъпници с техния празен брътвеж за 
съдбата, тъй както в нея решението и деянието не 
почиват върху чистата субективност на интереса и 
характера, върху властолюбието, влюбеността, честта 
или върху други някои страсти, чието право може да се 
корени единствено в особената склонност и личност. Но 
тъй като едно такова, оправдано от съдържането на целта 
си решение се осъществява в едностранчива особеност, 
при определени обстоятелства, които вече сами по себе 
си носят в себе си реалната възможност за конфликти, то 
накърнява някоя друга, също така нравствена област на 
човешката воля, която пък противостоящият характер 
фиксира като свой действителен патос и я провежда 
реагиращо, така че в резултат от това напълно преминава 
в движение колизията на имащите еднакво право сили и 
индивиди.
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И така, макар че кръгът на това съдържание хможе да 
се партикуларизира многократно, по своята природа той 
все пак не притежава голямо богатство. Главната про
тивоположност, която намери най-хубава трактовка 
особено у Софокъл, след неговия предшественик Есхил, 
е тази на държавата, на нравствения живот в неговата 
духовна всеобщност, и на семейството като естествена 
нравственост. Това са най-чистите сили на трагическото 
изображение, тъй като хармонията на тези сфери и съ- 
звучното действие в рамките на тяхната действителност 
съставлява пълната реалност на нравственото осъщест
вяване. Достатъчно е в това отношение да напомня за 
Седемте пред Тива от Есхил, а още повече за Антигона 
от Софокъл. Антигона почита кръвните връзки, подзем
ните богове, Креон единствено Зевс, господстващата 
сила на обществения живот и на общото благо. Подобен 
конфликт намираме също така в Ифигения в Авлида, как- 
то и в Агамемнон, Хоефори и Евмениди от Есхил и в 
Електра от Софокъл. Агамемнон като цар и водач на 
войската жертва дъщеря си в интерес на гърците и на 
Троянския поход и по този начин разкъсва връзката на 
любовта към дъщерята и съпругата, която връзка Кли- 
темнестра като майка пази най-дълбоко в сърцето си и, 
жадна за отмъщение, подготвя позорна гибел на завръ
щащия се съпруг. Орест, синът, и то царският син, почи
та майка си, но трябва да защити правото на баща си, на 
царя, и убива онази, която го е родила.

Това е значимо за всички времена съдържание, ето 
защо неговото изобразяване, въпреки всички национал
ни различия, буди все така живо нашето човешко и худо
жествено съчувствие.

По-формална е вече една втора главна колизия, 
която гръцките трагици обичали да представят особено в 
съдбата на Едип, най-съвършения пример за което ни е 
оставил Софокъл в своя Едип цар и Едип в Колон. Тук 
става въпрос за правото на будното съзнание, за справед
ливостта на онова, което върши човекът със самосъзна- 
телна воля, в противоположност на онова, което той дей
ствително е извършил несъзнателно и не по своя воля, по



Трета г л а в а .  П о е з и я та 751

предопределение на боговете. Едип е убил баща си, 
оженил се е за майка си, създал е деца в кръвосмесител- 
но брачно легло, и все пак той е бил заплетен в тези най- 
чудовищни злодеяния, без да знае и иска. Правото на 
нашето днешно, по-дълбоко съзнание би се състояло в 
това, да не признае тези престъпления, тъй като не са 
извършени нито със собствено знание, нито по собстве
на воля, също така за деяния на собствената насоченост 
към себе си; но пластичният грък отговаря за това, което 
е сторил като индивид, и не се раздвоява във вид на 
формалната субективност на самосъзнанието и на онова, 
което е обективно извършено.

И, най-сетне, за нас са от по-второстепенно естест
во други колизии, които се отнасят отчасти до общото 
място на индивидуалното действие изобщо спрямо гръц
кия фатум, отчасти до по-специални отношения.

Но при всичките тези трагични конфликти трябва да 
оставим настрана преди всичко фалшивата представа за 
вина или невинност. Трагическите херои са колкото 
виновни, толкова и невинни. Ако се приеме за правилна 
представата, че човекът е виновен само в случай, че е 
имал възможност да избира и самопроизволно е решил 
да извърши онова, което е извършил, древните пластич
ни фигури са невинни; те действат, като изхождат от този 
характер, от този патос, тъй като са тъкмо този характер, 
този патос; там няма нерешителност и избор. Силата на 
великите характери се състои тъкмо в това, че не изби
рат, че са изцяло, по природа, онова, което искат и 
вършат. Те са това, което са, и са вечно това, и в това се 
състои тяхното величие. Защото слабостта в действието 
се състои само в разделението на субекта като такъв и на 
неговото съдържание, така че характерът, волята и целта 
не се явяват абсолютно сраснали в едно и тъй като в 
душата на индивида не живее една постоянна цел като 
субстанция на неговата собствена индивидуалност, като 
патос и мощ на цялата му воля, той още може да се 
обръща нерешително от това към онова и да решава по 
произвол. Това люшкане насам и натам е отстранено от 
пластичните образи; за тях връзката между субективност
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и съдържание на волята остава неразривна. Онова, 
което ги тласка към тяхното деяние, е тъкмо нравствено 
оправданият патос, който сега те също утвърждават в 
патетично красноречие един спрямо друг не в субек
тивната реторика на сърцето и софистиката на страстта, 
а в онази колкото самобитна, толкова и образована 
обективност, в чиято дълбочина, мярка и пластично жива 
красота беше майстор преди всичко Софокъл. Но 
същевременно техният изпълнен с колизии патос ги води 
към накърняващи деяния, в които се съдържа вина. Те не 
искат да бъдат един вид невинни в тези деяния. На
против, тяхната слава се състои в това, че действително 
са извършили това, което са извършили. За един такъв 
херой не би могло да се каже нищо по-лошо от това, че е 
действал невинно. За великите характери е чест да бъдат 
виновни. Те не искат да будят състрадание, затрогване. 
Защото затрогва не субстанциалното, а субективната 
вглъбеност на личността, субективното страдание. Но 
техният твърд, силен характер е единен със своя съ
ществен патос и тази нерушима хармония внушава 
възхищение, а не затрогване, към което пак Еврипид е 
преминал за пръв път.

И, най-сетне, резултатът от трагическата завръзка 
не довежда до друг изход освен до този, че наистина се 
потвърждава двустранното право на страните, които се 
борят една против друга, но се отхвърля едностранни- 
востта на тяхното твърдение и се връща несмущаваната 
вътрешна хармония, онова състояние на хора, който 
непомрачено отдава еднаква почит на всички богове. 
Истинското развитие се състои само в снемането на про
тивоположностите като противоположности, в прими
рението на силите на действието, които в своя конфликт 
се стремят взаимно да се отрекат. Само тогава не неща
стието и страданието, а удовлетворението на духа е по
следното нещо, доколкото едва при такъв край може да 
се прояви като абсолютна разумност необходимостта на 
онова, което става с индивидите, и душата е истински 
успокоена нравствено: развълнувана от участта на герои
те, примирена в предмета. Древната трагедия може да се
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схване в нейното понятие само ако се затвърди това 
прозрение. Затова и не бива да схващаме един такъв вид 
завършек като чисто морален изход, в съответствие с 
който злото е наказано, а добродетелта е възнаградена, 
т.е., „когато порокът претърпи крах, край масата сяда 
добродетелта“. Тук съвсем не става въпрос за тази 
субективна страна на рефлектираната в себе си личност 
и нейното добро и зло, а ако колизията е била пълна, за 
съзерцанието на утвърдителното примирение и за еднак
вата значимост на двете сили, които са се борили. Необ
ходимостта на изхода не е също така сляпа съдба, т.е. 
чисто неразумен, безразсъден фатум, който мнозина на
ричат античен; напротив, разумността на съдбата, макар 
че тук тази разумност още не се проявява като самосъ- 
знателно провидение, чиято божествена крайна цел из
лиза наяве за себе си и за другите със света и с ин
дивидите, се състои тъкмо в това, че най-висшата власт, 
която стои над отделните богове и хора, не може да 
търпи да получат устойчивост силите, които получават 
самостоятелност едностранчиво и по този начин пре
крачват границата на своето право, както и конфликтите, 
които следват оттук. Фатумът връща индивидуалността 
обратно в нейните предели и я разгромява, когато се 
издигне над тях. Но неразумната принуда, невинността 
на страданието би трябвало да породи вместо нравстве
но успокоение само недоволство в душата на зрителя. -  
Затова, от друга страна, трагическото примирение не 
по-малко се и различава от епическото. Ако се вгледаме 
с оглед на това в Ахил и Одисей, ще видим, че двамата 
постигат целта си, а и уместно е да я постигнат, но това 
не е постоянно щастие, което ги облагодетелства, а те 
трябва да заплащат скъпо чувството за крайност и трябва 
да си проправят път с тежка борба, минавайки през 
трудности, загуби и жертви. Защото -  истината изобщо 
изисква това -  в хода на живота и в обективната широта 
на събитията трябва да се прояви също така нищожност
та на крайното. По такъв начин наистина се примирява 
гневът на Ахил, той получава от Агамемнон онова, за 
което е бил обиден, отмъщава на Хектор, извършва се



754 Тр ети  дял .  Р о м а н т и ч н и т е  и з к у с тв а

погребалното тържество за Патрокъл и Ахил е признат 
за най-превъзходен; но неговият гняв и примирението 
на последния му е струвало тъкмо най-любимия му 
приятел, благородния Патрокъл; за да отмъсти на Хектор 
за тази загуба, той се вижда принуден да се откаже сам 
от гнева си и да се включи отново в боя против 
троянците, а тъй като е признат за най-превъзходен, той 
има същевременно чувството за ранната си смърт. По 
подобен начин Одисей стига най-сетне в Итака, тази цел 
на неговите желания, но сам, заспал, след като е загубил 
всичките си другари, всички военни трофеи от Илиум, 
след дългогодишни надежди и усилия. По такъв начин и 
двамата са изкупили вината си пред крайния свят и 
Немезида е получила своето право в гибелта на Троя и в 
съдбата на гръцките герои. Но Немезида е само древната 
справедливост, която само принизява изобщо твърде 
високото, за да възстанови абстрактното равновесие на 
щастието чрез нещастие и без по-точно нравствено 
определение засяга и уцелва само крайното битие. Това е 
епическата справедливост в сферата на протичането на 
събитията, общото примирение, осъществявано само 
чрез изравняване. По-висшето трагическо примирение, 
напротив, се отнася до произлизането на определени 
нравствени субстанциалности от тяхната противо
положност към тяхната истинска хармония. Но начинът 
за възстановяване на тази хармония може да бъде твърде 
различен и затова ще обърна внимание само на главните 
моменти, които са важни с оглед на това.

Първо, трябва особено да се изтъкне, че ако едно
странчивостта на патоса съставлява истинското осно
вание на колизиите, тук това не означава нищо друго, 
освен че тя е навлязла в живото действие и по този начин 
е станала единствен патос на един определен индивид. 
Но ако трябва да се снеме едностранчивостта, оттук 
следва, че трябва да се отрече и пожертва този индивид, 
доколкото е действал като един патос. Защото индивидът 
е само този един живот; ако последният не важи твърдо 
сам за себе си като този един живот, индивидът е разбит.
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Най-пълният вид на това развитие е възможен тога
ва, когато борещите се индивиди според тяхното кон
кретно налично битие се явяват всеки един от тях в 
самия себе си като целокупност, така че те стоят в самите 
себе си под властта на това, против което се борят, и 
затова накърняват онова, което би трябвало да почитат 
според собственото си съществуване. Така например 
Антигона живее под държавната власт на Креон; самата 
тя е царска дъщеря и годеница на Хемон, така че би 
трябвало да се покори на заповедта на монарха. Но и 
Креон, който, от своя страна, е баща и съпруг, би 
трябвало да почете светостта на кръвта и да не заповядва 
онова, което е в разрез с този пиетет. По такъв начин и на 
двамата е иманентно в самите тях онова, против което се 
опълчват поредно, и самите те биват завладяни и 
сломени в онова, което принадлежи към кръга на соб
ственото им съществуване. Антигона изпитва стра
данието на смъртта, преди да е изпитала радостта от 
венчалния си танц, но и Креон бива наказан от сина и 
съпругата си, които си отнемат живота -  синът заради 
смъртта на Антигона, съпругата заради смъртта на 
Хемон. От всичко велико на древния и модерния свят -  
аз познавам почти всичко, а то трябва и може да се 
познава -  Антигона ми изглежда от тази страна най- 
превъзходното, най-удовлетворителното художествено 
произведение.

Но, за да се преодолеят двете едностранчивости и 
еднаквата им чест, трагичният изход не винаги се 
нуждае от гибелта на участващите индивиди. Така 
например, както е известно, Евменидите на Есхил не 
завършват със смъртта на Орест или с гибелта на евме
нидите, тези отмъстителки за майчинската кръв и за 
пиетата, в противоположност на Аполон, който иска да 
запази достойнството и почитта на главата на семей
ството и монарха и е подбудил Орест да убие Клитем- 
нестра -  напротив, Орест бива освободен от наказание и 
се отдава почит на двамата богове. Но същевременно в 
този решителен завършек ясно виждаме какво са били 
за гърците техните богове, когато са поставяли пред
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нагледа си тези богове в тяхната особеност, изпълнена с 
борба. Те се явяват пред действителната Атина само като 
моменти, свързани заедно от пълната хармонична 
нравственост. Гласовете на ареопага се разделят по 
равно; това е Атина, богинята, въплътена в живия град 
Атина, представена според нейната субстанция, която 
прибавя белия камък, освобождава Орест, но обещава 
олтари и почит както на евменидите, така и на Аполон.

Второ, в противоположност на това обективно при
мирение изглаждането може да бъде от субективно 
естество, тъй като действащата индивидуалност в по
следна сметка сама се отказва от своята едностран
чивост. Но, изоставяйки своя субстанциален патос, тя би 
се проявила като безхарактерна, което противоречи на 
монолитността на пластичните фигури. Затова индиви
дът може да се откаже само срещу една по-висша сила и 
нейния съвет и заповед, така че той сам за себе си по
стоянства в своя патос, но твърдата воля бива сломена от 
някой бог. В този случай възелът не се разрешава, а бива 
разсечен, както например във Филоктет, от един Deus 
ex machina.77

И, най-сетне, по-красиво от този повече външен на
чин на намиране на изход е вътрешното примирение, 
което поради своята субективност вече сочи към мо
дерното. Най-съвършен античен пример за това имаме в 
Едип в Колон, на който трябва вечно да се възхищаваме. 
Едип е убил баща си, без да знае, че убитият е негов 
баща, качил се е на таванския престол, легнал е в леглото 
на собствената си майка; тези безсъзнателни престъпле
ния не го правят нещастен; но той, който някога е отгат
нал гатанката, извиква в себе си знанието за собствената 
си тъмна съдба и сега с ужас осъзнава, че е станал това 
вътре в себе си. С това разрешаване на гатанката в самия 
него той загубва щастието си, подобно на Адам, когато 
осъзнал доброто и злото. Сега той, който е виждал, се 
ослепява, прогонва себе си от трона, напуска Тива, както 
Адам и Ева биват изгонени от рая, и започва да броди по 
света като безпомощен старец. Но към тежко 
провинилия се, този в Колон, вместо да се вслуша той в
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искането на сина си да се върне, се присъединява 
неговата ериния, той потушава в себе си всяко 
раздвоение и се очиства в самия себе си, призовава при 
себе си един бог; ослепелите му очи се проясняват и 
просветляват, костите му стават спасение, опора на 
града, който го е приел гостоприемно. Това прояснение 
в смъртта е негово и наше примирение в самата негова 
индивидуалност и личност. Мнозина искаха да намерят 
в това християнски тон, възгледа за грешника, когото бог 
приема от милост, и съдбата, която го е наказала в зем
ното му съществуване, но благодарение на блаженството 
става по-добра в смъртта. Но християнското религиозно 
примирение е прояснение на душата, която, окъпана в 
извора на вечното спасение, се издига над своята дей
ствителност и над своите дела, като прави самото сърце 
-  защото духът може да стори това -  гроб на сърцето, 
изкупва обвиненията в земна вина със собствената си 
земна индивидуалност и уверена във вечното, чисто 
духовно блаженство, се утвърждава в самата себе си в 
противоположност на онези обвинения. Напротив, 
прояснението на Едип остава все още античното възста
новяване на съзнанието из стълкновението на нравстве
ните сили и накърнявания и довеждането му до един
ството и хармонията на самото това нравствено съдър
жание.

Обаче онова, което се съдържа по-нататък в това 
примирение, е субективността на удовлетворението, 
изхождайки от която можем да извършим прехода в 
противоположната област на комедията.

ßß. А именно, както видяхме, комична е изобщо су
бективността, която привежда в противоречие и разлага 
своя начин на действие чрез самата себе си, но при това 
остава също така спокойна и уверена в самата себе си. 
Ето защо комедията има за своя основа и изходна точка 
това, с което трагедията може да завърши: абсолютно 
примирената в себе си, весела душа, която, макар и да 
разрушава волята си със свои собствени средства и се 
унищожава в самата себе си, тъй като, изхождайки от са
мата себе си, е създала противоположното на своята цел,
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все пак не загубва по този начин своето благоразполо
жение. Но, от друга страна, тази сигурност на субекта е 
възможна само благодарение на това, че целите, а с тях и 
характерите или не съдържат сами по себе си нищо 
субстанциално, или, ако са съществени сами по себе си, 
все пак биват направени цел и осъществени във форма, 
която е безусловно противоположна по своята истина и 
затова е без субстанция, така че следователно в това от
ношение винаги загива само нищожното и безразлич
ното в самото себе си и субектът, несмущаван от нищо, 
остава твърд и непоколебим.

Ето, в това се състои изобщо също така понятието за 
древната класична комедия, както е стигнала до нас в 
произведенията на Аристофан. В това отношение трябва 
да различаваме много добре дали действащите лица са 
комични сами за себе си или са такива само за зрителите. 
Само първото може да се смята за истинска комичност, 
майстор в която е бил Аристофан. Според това станови
ще, един индивид се представя като смешен само когато 
се окаже, че сам той не е отдавал сериозно значение на 
сериозността на своята цел и воля; така че тази сериоз
ност винаги носи със себе си за самия субект собстве
ното му разрушение, тъй като той по начало не може да 
се впусне в никакъв по-висш общозначим интерес, който 
отвежда до съществено раздвоение, и дори ако дей
ствително се впусне в него, оставя да излезе наяве само 
една природа, която вече чрез своето присъстващо 
съществуване непосредствено е унищожила онова, кое
то, изглежда, тя иска да пусне в действие, така че, вижда 
се, то всъщност съвсем не е проникнало в нея. Ето защо 
комичното се разкрива повече в самите низши съсловия 
на настоящето и действителността, между хора, които са 
веднъж завинаги такива, каквито са, които не могат и не 
искат да бъдат други, и неспособни на всеки истински 
патос, все пак не влагат дори най-малко съмнение в 
онова, което са и което вършат. Но същевременно те се 
изясняват като по-висши натури чрез това, че не са се
риозно обвързани с крайността, на която се отдават, а 
остават издигнати над нея и твърди и осигурени в самите
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себе си от всеки неуспех и загуба. Тази абсолютна свобо
да на духа, която сама по себе си още отначало е уверена 
във всичко, което започва човекът, този свят на субектив
ната веселост е светът, в който ни въвежда Аристофан. 
Без да сме прочели Аристофан, едва ли бихме могли да 
знаем как човек би могъл да изпитва весело чувство. -  И 
така, съвсем не е необходимо интересите, в които се 
движи този вид комедия, да са заети, да речем, от 
областите, които са противоположни на нравствеността, 
религията и изкуството; напротив, древната гръцка 
комедия се придържа тъкмо в рамките на този обективен 
и субстанциален кръг, а индивидите си осуетяват дей
ствия, които искат да излязат навън, да се издигнат по- 
високо, поради субективния произвол, поради обикно
вената глупост и извратеност. И тук се предлага за 
Аристофан един богат сполучлив материал отчасти в 
лицето на гръцките богове, отчасти в лицето на атинския 
народ. Защото самото художествено пресъздаване на 
божественото във вид на човешка индивидуалност има в 
лицето на това представяне и неговата особеност, докол- 
кото последната бива разработена по-нататък, в посока 
към партикуларното и човешкото, противоположността 
спрямо величието на своето значение и може да се из
ложи като празно перчене на тази несъответстваща на 
това значение субективност. Но Аристофан особено 
обича да отдава по един най-забавен и същевременно 
най-дълбок начин на присмеха на своите съграждани 
глупостите на демоса, безразсъдствата на неговите 
оратори и държавници, погрешността на войната, но 
преди всичко, и то най-безмилостно, новата насока на 
Еврипид в трагедията. Със своето неизчерпаемо весело 
настроение той веднага, още предварително прави 
глупаци лицата, в които въплътява това съдържание на 
величествената си комичност, така че веднага се вижда, 
че не може да получи в резултат нищо разумно. Така 
постъпва той със Стрепсиад, който иска да отиде при 
философите, за да научи как да се освободи от дълговете 
си; така постъпва и със Сократ, който се съгласява да 
стане учител на Стрепсиад и на сина му; така и с Бакхус,
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когото кара да слезе в подземния свят, за да намери 
отново и доведе оттам един истински трагик; точно по 
същия начин постъпва и с Клеон, с жените, с гърците, 
които искат да извадят от кладенеца богинята на мира, и 
т.н. Главният тон, който отзвучава в нас от тези изоб
ражения, е доверието на всичките тези лица към самите 
себе си, което става толкова по-непоклатимо, колкото 
повече се показват те неспособни за осъществяването на 
онова, което предприемат. По такъв начин глупаците са 
наивни глупаци, а и по-разсъдливите веднага имат един 
такъв нюанс на противоречие с онова, в което се впускат, 
че и те не загубват никога тази непредубедена сигурност 
на субективността, какъвто и ход да вземат нещата. Това 
е смеещото се блаженство на олимпийските богове, 
тяхното непомрачено равнодушие, което се е върнало в 
хората и се е справило с всичко. При това Аристофан 
никога не се показва беден, лош присмехулник, а е бил 
човек с най-духовита образованост, най-превъзходен 
гражданин, който милеел с истинска сериозност за 
благото на Атина и винаги доказвал, че е истински па
триот. Ето защо, както вече казах по-рано, това, което се 
представя в неговите комедии в пълно разложение, е не 
божественото и нравственото, а повсеместната из- 
вратеност, която се сили да получи привидността на тези 
субстанциални сили, формата и индивидуалното явле
ние, в които същинският предмет вече по начало повече 
не е налице, така че тя може да се отдаде открито на 
свободната от лицемерие игра на субективността. Но тъй 
като Аристофан представя на сцената абсолютното 
противоречие на истинската същност на боговете, на 
политическото и нравственото съществуване и на су
бективността на гражданите и индивидите, които трябва 
да осъществят това съдържание, в самата тази победа на 
субективността, въпреки всяко прозрение, се крие един 
от най-големите симптоми за покварата на Гърция, и по 
такъв начин тези картини на едно наивно основно 
благоденствие са в действителност последните велики 
резултати, които се раждат от поезията на духовития, 
образования, остроумния гръцки народ.
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ß. Ако сега се обърнем веднага към драматическото 
изкуство на модерния свят, и тук ще изтъкна по-точно 
само в общи линии още някои главни отлики, които са 
важни както по отношение на трагедията, така и по 
отношение на драмата и комедията.

оса. Трагедията в нейната антична, пластична висота 
още остава при едностранчивостта, която се състои в 
това, че прави валидността на нравствената субстанция и 
необходимост единствено съществена основа, и, напро
тив, оставя неразвито в себе си индивидуалното и субек
тивно задълбочаване на действащите характери, докато 
комедията, от своя страна, представя за допълнение в 
обратна пластика субективността в свободното движе
ние на нейната извратеност и в разлагането на послед
ната.

А модерната трагедия по начало приема в соб
ствената си област принципа на субективността. Затова 
тя прави субективната вътрешна душевност на харак
тера, който не е чисто индивидуално класично оживо- 
творяване на нравствените сили, истински предмет и 
съдържание и оставя в еднородния тип действията да 
влязат в колизия благодарение на външната случайност 
на обстоятелствата точно така, както подобна случай
ност има или създава привидността, че има решаващо 
значение и за успеха. -  В това отношение предстои да 
разгледаме следните главни точки:

първо, природата на многообразните цели, които 
трябва да се осъществят като съдържание на характе
рите;

второ, самите трагически характери, както и ко
лизиите, на които са подчинени;

трето, различния от този на античната трагедия 
вид изход и трагическо примирение.

Колкото и много в романтичната трагедия субектив
ността на страданията и страстите в истинския смисъл 
на тази дума да дава центъра, все пак в човешкото 
действие не може да отпадне основата на определени 
цели от конкретните области на семейството, държавата, 
църквата и т.н. Защото с действието човекът навлиза
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изобщо в кръга на реалната особеност. Но, доколкото 
сега в тези сфери не субстанциалното като такова 
съставлява интереса на индивидите, целите се партику- 
ларизират, от една страна, до широта и многообразие, 
както и до специализираност, в която истински съ
щественото често може да проблясва все още само 
помрачено. Освен това тези цели получават съвсем друг 
облик. Например в религиозния кръг особените нрав
ствени сили, на които фантазията е дала външен облик 
във вид на божествени индивиди в собствено лице или 
като патос на човешки херои, вече не остават преоб
ладаващо съдържание, а се представя историята на 
Христос, на светиите и т.н.; в държавата излиза наяве в 
пъстро различие особено кралското съсловие, властта на 
васалите, стълкновението на династиите или на отделни 
членове от един и същ владетелски дом помежду им; 
нещо повече, по-нататък става въпрос също така за 
граждански и частно правни и други отношения, а по 
подобен начин и в семейния живот се проявяват страни, 
които още не бяха достъпни за античната драма. Защото, 
тъй като в споменатите кръгове си е създал своето право 
принципът на самата субективност, тъкмо благодарение 
на това във всички сфери излизат наяве нови моменти, 
които модерният човек си дава право да направи цел и 
ръководна нишка на своите действия.

От друга страна, това е правото на субективността 
като такава, която се затвърдява като единствено съдър
жание и сега взема любовта, личната чест и т.н. като 
изключителна цел дотолкова много, че останалите отно
шения отчасти могат да се проявяват само като външна 
почва, върху която се движат тези модерни интереси, 
отчасти противостоят конфликтно сами за себе си на 
изискванията на субективната душевност. Още по-задъл- 
бочено, това е беззаконието и престъплението, от което 
субективният характер все пак не се страхува, когато 
става въпрос да постигне целта, която си е поставил, 
макар че сам той не го прави своя цел като беззаконие и 
престъпление.
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Трето, в противоположност на тази партикулари- 
зация и субективност, от една страна, целите отново 
могат да се разпростират също така до всеобщност и все
обхватна широта на съдържанието, а, от друга страна, те 
се схващат и осъществяват като субстанциални в самите 
себе си. По отношение на първото ще спомена само за 
абсолютната философска трагедия, за Гьотевия Фауст, в 
която, от една страна, жизнеността на светския живот и 
на земната наслада, изобщо трагично изкусеното опо- 
средстване на субективното знание и стремеж с абсо
лютното в неговата същност и явление дава широта на 
съдържанието, която преди това никой друг драмати- 
чески поет не се е осмелил да обхване в едно и също 
произведение. По подобен начин и Шилеровият Карл 
Моор се бунтува против целия граждански ред и цялото 
състояние на света и човечеството по негово време и в 
този общ смисъл се обявява против него. Валенщайн съ
що така си поставя една велика обща цел, единството и 
мира на Германия, която цел той не успява да постигне 
както чрез своите средства, които, само изкуствено и 
външно придържани заедно, се разбиват и разпръскват 
тъкмо тогава, когато поставената задача застава пред 
него с цялата си сериозност, така и чрез обявяването си 
против императорския авторитет, пред чиято власт той 
трябва да рухне заедно със своето начинание. Такива 
общи световни цели, каквито преследват Карл Моор и 
Валенщайн, не могат изобщо да се осъществят от един 
индивид по такъв начин, че другите да станат послушни 
инструменти, напротив, те се реализират отчасти чрез 
самите себе си, отчасти с волята на много хора, отчасти 
против и без тяхното съзнание. Като пример за схващане 
на целите като субстанциални в себе си ще приведа само 
някои трагедии на Калдерон, в които любовта, честта и 
т.н. се третират от самите действащи индивиди с оглед 
на техните права и задължения сякаш според един кодекс 
от неотменни сами за себе си закони. В трагичните 
фигури на Шилер, макар и от съвсем друго становище, 
също се среща често нещо подобно преди всичко до- 
колкото тези индивиди схващат и защитават своите цели
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същевременно в смисъла на общи, абсолютни човешки 
права. Така например вече майор Фердинанд в Ковар
ство и любов е на мнение, че защитава правата на при
родата против конвенционалностите на модата, и преди 
всичко маркиз Поза иска свобода на мисълта като благо 
на човечеството, което никой не може да му отнеме.

Но изобщо в модерната трагедия индивидите не 
действат заради субстанциалното на своята цел и то не 
се потвърждава като движещо в тяхната страст -  напро
тив, настойчиво иска да бъде удовлетворена субектив
ността на тяхното сърце и душа или особеността на 
техния характер. Защото дори в току-що приведените 
примери отчасти при споменатите испански герои на 
честта и любовта съдържанието на техните цели е само 
по себе си така субективно, че неговите права и задълже
ния могат да се съвпадат непосредствено със собствени
те желания на сърцето, отчасти в младежките произ
ведения на Шилер възгласите в името на естествеността, 
човешките права и поправянето на света се проявяват 
повече само като мечтателство на един субективен енту
сиазъм; и ако в по-късната си възраст Шилер се стре
меше да утвърди един по-зрял патос, това стана тъкмо 
защото той възнамеряваше да възстанови принципа на 
античната трагедия и в модерното драматическо изкуст
во. За да отбележа по-точната разлика, която съществува 
в това отношение между античната и модерната тра
гедия, ще посоча само Шекспировия Хамлет, в основата 
на който лежи колизия, подобна на онази, която третират 
Есхил в Хоефори и Софокъл в Електра. Защото и при 
Хамлет е убит неговият баща и крал, а майката се е омъ
жила за убиеца. Но онова, което у гръцките поети има 
нравствено оправдание, смъртта на Агамемнон, у Шекс
пир, напротив, получава единствената форма на гнусно 
престъпление, в което майката на Хамлет е невинна, така 
че синът като отмъстител трябва да се насочи само про
тив краля братоубиец, и не вижда пред себе си в негово 
лице нищо, което би заслужавало истински да се почита. 
Затова и истинската колизия се върти не около това, че 
синът в своето нравствено отмъщение сам трябва да на
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кърни нравствеността, а около субективния характер на 
Хамлет, чиято благородна душа не е създадена за този 
вид енергична дейност и, изпълнен от отвращение към 
света и живота, тласкан насам и натам и блуждаещ 
между решението, опитите и приготовленията за осъ
ществяването му, загива поради собственото си бавене и 
външната заплетеност на обстоятелствата.

Ето защо, второ, ако се насочим към страната, която 
има по-подчертано значение в модерната трагедия, а 
именно към характерите и тяхната колизия, първото, 
което можем да вземем за изходна точка, е накъсо ре
зюмирано следното:

Хероите на древната, класичната трагедия намират 
пред себе си обстоятелства, при които те, ако вземат 
твърдо решение в полза на единия нравствен патос, който 
единствен съответства на тяхната собствена завършена 
сама за себе си природа, по необходимост трябва да 
изпаднат в конфликт със също така оправданата, 
противостояща нравствена сила. Напротив, романтич
ните характери стоят от самото начало всред една 
широта на случайните отношения и условия, в рамките 
на които би могло да се действа така и другояче, така че 
конфликтът, повод за който дават, разбира се, външните 
предпоставки, се съдържа всъщност в характера, който 
индивидите следват в своята страст не заради субстан- 
циалната справедливост, а защото са веднъж това, което 
са. Гръцките герои наистина също действат според 
своята индивидуалност, но, както казах, на висотата на 
древната трагедия самата тази индивидуалност е по 
необходимост един нравствен в себе си патос, докато в 
модерната своеобразният характер като такъв, при който 
остава случайно дали ще избере справедливото в самото 
себе си или ще бъде отведен в беззаконие и престъ
пление, взема своето решение според субективни 
желания и нужди, външни влияния и т.н. Затова тук 
наистина може да се съвпаднат нравствеността на целта 
и характерът, но това съвпадане, поради партикула- 
ризацията на целите, страстите и субективната вътрешна
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душевност, не съставлява съществената основа и 
обективното условие за трагичната дълбочина и красота.

А що се отнася до по-нататъшните разлики в самите 
характери, като се има предвид пъстрото многообразие, 
за което в тази област вратите са широко отворени, по 
този въпрос могат да се кажат малко общи неща. Затова 
ще засегна само следните главни страни. -  Първата про
тивоположност, която се налага доста скоро на вни
манието ни, е противоположността на абстрактната и 
затова формална характеристика в противоположност на 
индивидите, които се явяват живи пред нас като 
конкретни хора. Като пример за първия вид могат да се 
цитират особено трагичните фигури на французите и 
италианците, които, родени от копирането на древните, 
могат да се смятат повече или по-малко само за чисти 
олицетворения на определени страсти -  на любовта, 
честта, славата, властолюбието, тиранията и т.н. -  и 
наистина сервират мотивите на своите действия, както 
степента и вида на своите чувства, с голяма деклама- 
торска словоохотливост и с много реторично изкуство, 
но с този начин на тълкуване напомнят повече за 
несполучливите опити на Сенека, отколкото за драма- 
тическите шедьоври на гърците. Испанската трагедия 
също така изпада в това абстрактно описание на 
характерите. Но тук самият патос на любовта, който е в 
конфликт с честта, дружбата, кралския авторитет и т.н., е 
така абстрактно субективен и е така рязко очертан в 
правата и задълженията, че ако трябва да изпъкне като 
същински интерес в тази сякаш субективна субстан- 
циалност, той едва ли ще допусне по-пълна парти- 
куларизация на характерите. Но все пак на испанските 
фигури често пъти е свойствена една, макар и малко съ
държателна завършеност и, така да се каже, недостъпна 
личност, която липсва на френските -  докато испанците 
същевременно умеят, в противоположност на пошлата 
простота в хода на френските трагедии, да запълнят и в 
трагедията липсата на вътрешно многообразие чрез 
остроумно измисленото богатство от интересни ситуа
ции и завръзки. -  Напротив, като майстори в предста
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вянето на човешки съдържателни индивиди и характери 
особено се отличават англичаните, а между тях отново 
застава пред всички други като почти недостижим пак 
Шекспир. Защото, дори когато някоя чисто формална 
страст, както например в Макбет властолюбието, в Оте- 
ло ревността завладява целия патос на неговите тра
гични герои, все пак една такава абстракция не поглъща 
далеч простиращата се индивидуалност, а в тази опре
деленост индивидите остават все още цялостни хора. И 
още нещо, колкото повече се придвижва Шекспир в 
безкрайната широта на своята светска сцена също и към 
крайностите на злото и слабоумието, толкова повече, 
както вече отбелязах по-рано, сам той не потопява при 
тези пределни граници своите фигури в тяхната огра
ниченост без богатство на поетическата украсеност, а им 
дава дух и фантазия: чрез образа, в който разглеждат 
себе си обективно, като художествено произведение в 
своя теоретичен наглед, той прави самите тях свободни 
художници на самите себе си и по този начин умее, при 
пълната вътрешна сила и правдивост на своята характе
ристика, да буди интерес в нас както към престъпниците, 
така и към най-тривиалните, най-плоски грубияни и глу
паци. От подобен вид е също така начинът на изявяване 
на трагичните му характери: индивидуален, реален, не
посредствено жизнен, извънредно многообразен и все 
пак, когато това изглежда необходимо, проникнат от въз
вишеност и съкрушителна сила на израза, от интимност 
и находчивост в моментно пораждащите се образи и 
сравнения, от реторика, но не школска, а реторика на 
действителното чувство и импозантност на характера, 
така че по отношение на това обединяване на непосред
ствена жизненост и вътрешно душевно величие е трудно 
да се постави редом с него друг драматически поет от 
новото време. Защото Гьоте наистина се стремеше в мла
дежките си години да постигне подобна вярност към 
природата и партикуларност, но без вътрешна сила и 
възвишеност на страстта, а Шилер отново изпадна в една 
насилственост, чиято бурно устремена навън експанзив- 
ност няма истинска сърцевина.
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Втора отличителна особеност на модерните харак
тери се състои в тяхната твърдост или във вътрешната 
им колебливост и разкъсаност. Наистина също вече у 
древните тук и там в трагедиите на Еврипид се проявяват 
слабостта на нерешителността, лутането на рефлексия
та, обмислянето на основанията, по които трябва да се 
насочва решението; но Еврипид също вече напуска за
кръглената пластика на характерите и на действието и 
преминава към субективно затрогващото. Но в мо
дерната трагедия такива колебливи образи се срещат по- 
често, особено по такъв начин, че принадлежат в самите 
себе си към една двойна страст, която ги отправя от едно
то решение, от едното деяние към другото. На друго 
място (т. 1, с. 328-332) вече говорих за тази колебливост 
и тук ще добавя само, че макар и трагическото действие 
да трябва да почива върху колизията, все пак влагането 
на раздвоението в един и същ индивид винаги е свързано 
с много опасности. Защото разкъсаността в противопо
ложни интереси има своето основание отчасти в неясно
тата и притъпеността на духа, отчасти в слабост и незре- 
лост. Някои фигури от този вид се срещат още в мла
дежките произведения на Гьоте: например Вайслинген, 
Фернандо в Стела, но преди всичко Клавиго. Това са 
раздвоени хора, които не могат да стигнат до строго 
определена и затова твърда индивидуалност. По-друго е 
вече тогава, когато на един характер, който е сигурен сам 
за себе си, му се струват еднакво свещени две противо
положни жизнени сфери, задължения и т.н. и той все пак, 
изключвайки другата, се вижда принуден да застане на 
едната страна. Именно тогава колебанието е само пре
ход и не съставлява нерва на самия характер. От друг вид 
е, от своя страна, трагичният случай, когато една душа, в 
разрез със своята по-добра воля, се заблуждава и стига 
до противоположни цели и на страстта, както например 
Орлеанската дева на Шилер, и сега трябва да излезе от 
това раздвоение и се възстанови в самата себе си и навън 
или да загине в него. Но ако тази субективна трагика на 
вътрешната раздвоеност бъде направена трагичен лост, 
тя има изобщо в себе си отчасти нещо чисто тъжно и
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мъчително, а отчасти нещо досадно, и поетът ще стори 
по-добре да я избегне, отколкото да я търси и развива на 
първо място. Но най-лошото е, когато едно такова коле
бание и превръщане на характера и на целия човек бъде 
направено, сякаш като една погрешна изкуствена диа
лектика, принцип на цялото изложение, и истината 
трябва да се състои тъкмо в това, да се покаже, че никой 
характер не е твърд в себе си и сигурен в самия себе си. 
Наистина едностранчивите цели на особените страсти и 
характери не бива да получават неоспоримо реализира
не, а и в обикновената действителност не им се спестява 
от реагиращата власт на отношенията и на противо
стоящите им индивиди опитът, от който се убеждават в 
своята крайност и неустойчивост; но този изход, който за 
пръв път съставлява завършека по същество, не трябва 
да се влага сякаш като диалектически механизъм в 
центъра на самия индивид, в противен случай субектът 
като тази субективност е само празна, неопределена 
форма, която не се сраства живо с никоя определеност на 
целите, както и на характера. По-друго е и това, когато 
смяната във вътрешното състояние на целия човек се 
явява като консеквентна последица тъкмо от самата тази 
собствена особеност, така че тогава се развива и се по
лучава в резултат само онова, което само по себе си, по 
начало се е съдържало в характера. Така например в 
Шекспировия Лир първоначалната изглупялост на ста
рия човек стига по подобен начин до степента на умопо- 
бьрканост, както духовната слепота на Глостер се пре
връща в действителна телесна слепота, в която за пръв 
път му се отварят очите за истинската разлика в любовта 
на синовете му. -  Тъкмо Шекспир ни дава в противопо
ложност на онова изображение на колебливи и раздвоени 
в себе си характери най-хубавите примери за твърди и 
последователни в себе си образи, които отиват към гибел 
тъкмо чрез това решително отстояване на самите себе си 
и на своите цели. Не нравствено оправдани, а носени 
само от формалната необходимост на своята индиви
дуалност, те се оставят да бъдат подмамени да извършат 
своето деяние от външните обстоятелства или се хвърлят
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сляпо в него и устояват в него, проникнати от силата на 
своята воля -  дори ако сега вършат онова, което вършат, 
само от нужда, за да се утвърдят в противоположност на 
други, или тъй като сега веднъж са дошли до онова, до 
което са дошли. Възникването на страстта, която, съот
ветстваща сама по себе си на характера, досега още само 
не е излязла на повърхността, а сега се разгръща: това 
движение напред и този ход на една велика душа, ней
ното вътрешно развитие, картината на нейната само- 
разрушаваща се борба с обстоятелствата, отношенията и 
последиците е главното съдържание в много от най- 
интересните трагедии на Шекспир.

Последната важна точка, за която трябва още да 
говорим сега, засяга трагическия изход, към който се 
стремят модерните характери, както и вида трагическо 
примирение, до което може да се дойде, като се изхожда 
от това становище. В античната трагедия вечната спра
ведливост като абсолютна сила на съдбата спасява и 
запазва хармонията на нравствената субстанция от по
лучаващите самостоятелност и по този начин влизащи в 
колизия особени сили и при вътрешната разумност на 
своето господство ни удовлетворява чрез гледката на 
самите загиващи индивиди. Ако се появи в модерната 
трагедия подобна справедливост, като се има предвид 
партикуларността на целите и характерите, тя е отчасти 
от по-абстрактно, а отчасти -  при по-задълбоченото без
законие и при престъпленията, които индивидите се 
виждат принудени да извършат, ако искат да се наложат 
-  от по-студено, криминалистично естество. Например 
Макбет, по-старите дъщери и зетьове на Лир, прези
дентът в Коварство и любов, Ричард III и т.н., и т.н. не 
заслужават със своята жестокост нищо по-добро от оно
ва, което ги сполетява. Този вид изход ни се представя 
обикновено така, че индивидите се разбиват в една 
налична сила, въпреки която искат да осъществят своята 
особена цел. Така например Валенщайн загива поради 
твърдостта на императорската власт; но и старият Пи- 
коломини, който при отстояването на законния ред е 
извършил предателство към приятеля си и е злоупо
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требил с формата на приятелството, бива наказан чрез 
смъртта на сина му, който бива пренесен в жертва. Гьоц 
фон Берлихинген също напада едно политически 
съществуващо и все по-заздравяващо се в основите си 
състояние и загива поради него, както Вайзлинген и 
Аделхайд, които стоят наистина на страната на тази 
законна власт, но поради своята несправедливост и 
вероломство сами си подготвят нещастен край. Но, като 
се има предвид субективността на характерите, тук 
веднага възниква изискването, че и индивидите би 
трябвало да се покажат примирени в самите себе си с 
индивидуалната си съдба. А това удовлетворение може 
да бъде отчасти религиозно, когато душата знае, че ù е 
осигурено от гибелта на нейната светска индивидуал
ност едно по-висше, неразрушимо блаженство, а отчасти 
по-формално, но светско, доколкото силата и еднак
востта на характера устоява до гибелта, без да бъде 
сломена, и по такъв начин -  в противоположност на 
всички обстоятелства и нещастни случаи -  запазва 
своята субективна свобода и ненакърнена енергия; и 
отчасти, най-сетне, то може да бъде по-съдържателно 
чрез признанието, че индивидът поема върху себе си 
една съответстваща на действието му, макар и горчива 
участ.

Но, от друга страна, трагическият изход ни се 
представя също така само като резултат от нещастни 
обстоятелства и външни случайности, които са могли да 
се стекат и другояче и са могли да имат за своя по
следица един щастлив край. В този случай ни остава 
само гледката, че като се има предвид особеността на 
характера, на обстоятелствата и завръзките, модерната 
индивидуалност сама по себе си е предадена под властта 
на скоропреходността на земното изобщо и трябва да 
носи съдбата на крайното. Обаче тази чиста тъга е праз
на и става само ужасна, външна необходимост особено 
когато виждаме как в такава борба загиват благородни, 
красиви в самите себе си души, загиват поради неща
стието на чисто външните случайности. Един такъв ход 
на нещата може да ни завладее с голяма сила, но той
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изглежда само ужасен и се налага непосредствено изиск
ването, че външните случайности трябва да съответстват 
на онова, което съставлява същинската вътрешна приро
да на въпросните красиви характери. Само в това отно
шение можем да се чувстваме примирени например с 
гибелта на Хамлет и Жулиета. Външно взета, смъртта на 
Хамлет изглежда доведена случайно от борбата с Лаерт 
и смяната на шпагите. Но, на фона на душата на Хамлет, 
още по начало се крие смъртта. Плитчината на земния 
свят не го задоволява; при тази тъга и мекота, при тази 
печал, при това отвращение от всички състояния на 
живота още по начало чувстваме, че в тази зловеща об
становка той е един загубен за света човек, когото 
вътрешната пресита вече почти е изсмукала, още преди 
да го сполети смъртта, идваща отвън. Същото е в Ромео 
и Жулиета. Почвата, на която е бил посаден този нежен 
цвят, не подхожда за него, и не ни остава нищо освен 
да оплачем тъжната мимолетност на една така красива 
любов, която, подобно на свенлива роза, бива пре
кършена в долината на този случаен свят на суровите 
бури и вихрушки и на неверните пресмятания на бла
городното, доброжелателно благоразумие. Но тъгата, 
която ни обхваща, е само болезнено примирение, не
щастно блаженство в нещастието.

ßß. Както ни представят поетите чистата гибел на 
индивидите, така те могат да дадат на същата случай
ност на завръзките също такъв обрат, че колкото и да из
глежда, че другите обстоятелства не позволяват това, да 
се получи от нея щастлив изход на обстоятелствата и 
характерите, по отношение на които са ни интересували 
тези обстоятелства. Благоприятността на такава съдба 
има поне същото право, както неблагоприятността, и ако 
не става въпрос за нищо повече освен за тази разлика, 
трябва да призная, че, що се отнася до мене, бих пред
почел щастливия изход. И защо не? Няма друго осно
вание да предпочетем чистото нещастие само защото е 
нещастие пред едно щастливо разрешение освен аристо
кратичната чувствителност, която се наслаждава на 
болката и страданието и намира в тях самата себе си за
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по-интересна, отколкото в безболезнените ситуации, 
които тя смята за всекидневни. Затова, ако интересите са 
в самите себе си от такова естество, че всъщност да не си 
струва труда да се жертват индивидите заради тях, тъй 
като последните могат да се изтръгнат от своите цели 
или взаимно да се обединят за постигането им, без да се 
отказват от самите себе си, не е необходимо завършекът 
да бъде трагичен. Защото трагиката на конфликтите и на 
разрешението трябва да се утвърждава изобщо само 
когато -  нека дадем право на един по-висш възглед -  е 
необходимо това. Но, когато липсва тази необходимост, 
чистото страдание и нещастие не се оправдава от нищо. 
В това се съдържа естественото основание на пиесите и 
драмите, тези средни звена между трагедиите и коме
диите. По-рано вече посочих същински поетическото 
становище на този род. Но у нас, немците, той отчасти се 
насочи към затрогващото в кръга на гражданския живот 
и на семейния кръг, отчасти започна да се занимава с ри- 
царството, както то беше изпаднало в подем от времето 
на Гьоц насам, но в тази сфера се почиташе най-често 
главно триумфът на моралното. Обикновено тук става 
въпрос за пари и блага, за съсловни разлики, за нещастни 
любовни увлечения, за вътрешни лоши качества в по- 
малки кръгове и по-ограничени отношения и други та
кива, изобщо за всичко, което ние и независимо от това 
вече имаме всекидневно пред очите си, само с тази раз
лика, че в такива морални произведения добродетелта и 
дългът спечелват победа и порока и той бива засрамен и 
наказан или тласнат към разкаяние, така че сега 
примирението трябва да се съдържа в този морален край, 
който изглажда всичко. По този начин главният интерес 
е пренесен в субективността на убеждението и на до
брото или зло сърце. Но, колкото повече абстрактното 
морално убеждение дава централната точка, толкова по- 
малко, от една страна, индивидуалността може да бъде 
свързана с патоса на едно нещо, на една съществена в 
себе си цел, докато, от друга страна, в последна сметка и 
определеният характер не може да устои и се опази. 
Защото, щом веднъж всичко бъде пренесено в чисто
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моралното убеждение и в сърцето, в тази субективност и 
сила на моралната рефлексия, останалата определеност 
на характера или най-малкото на особените цели вече 
няма опора. Сърцето може да се сломява и променя в 
своите убеждения. Затова и такива затрогващи пиеси, 
каквато е например тази на Коцебу Човеконенавист- 
ничество и разкаяние, а също така много от моралните 
простъпки в драмите на Ифланд, точно взети, нямат 
всъщност нито добър, нито лош завършек. А именно 
главното в тях обикновено се свежда до прощаването и 
до обещанието, че виновният ще се поправи, и тогава 
следователно се появяват всякакви възможности за 
вътрешно преобръщане и за опрощаване, което си 
даваме сами. В това се състои, разбира се, висшата 
природа и величието на духа. Но, когато момчето -  както 
повечето от героите на Коцебу, а понякога и тези на 
Ифланд -  е било лумпен, мерзавец, и сега обещава да се 
поправи, при един такъв приятел, който по начало не е 
годен за нищо, също и поправянето ще бъде само 
лицемерие или ще бъде така повърхностно, че не ще 
проникне дълбоко и ще сложи външно край на работата 
само за момента, но в основата си ще може да води до 
още по-лоши ситуации, ако нещата тепърва започнат 
отново да се преустройват.

γγ. Що се отнася, най-сетне, до модерната комедия, 
съществено значение в нея получава особено една 
разлика, която вече засегнах при разглеждането на 
древната атинска комедия: а именно разликата дали 
глупостта и едностранчивостта на действащите лица 
изглежда смешна само за другите или и за самите тях, 
дали, затова, комичните фигури могат да бъдат осмивани 
само от зрителите или и от самите тях. Аристофан, 
истинският комик, направи основен принцип на своето 
изображение само последното. Но вече в новата гръцка 
комедия, а по-късно у Плавт и Теренций се развива 
противоположната насока, която след това, в модерната 
комедия, получава така преобладаваща значимост, че 
благодарение на това множество комически произве
дения се насочват към чисто прозаично смешното, нещо
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повече, дори към саркастичното и противното. На това 
становище стои особено например Молиер в по-фините 
си комедии, които не трябва да се разбират като фарсове. 
Тук прозаичното има своето основание в това, че инди
видите се отнасят с горчива сериозност към целта си. 
Затова те я преследват с цялото усърдие на тази 
сериозност и не могат, ако бъдат накрай излъгани в нея 
или сами си я разрушат, да се смеят свободно и 
удовлетворено заедно с публиката, а са само ощетени 
предмети на една чужда надсмешка, в повечето случаи 
примесена с вреда. Така например Молиеровият Тартюф, 
le faux dévot78, като разобличаване на един действителен 
злодей съвсем не е нещо весело, а е нещо много се
риозно и заблудата на измамвания Оргон стига до мъчи- 
телност на нещастието, която може да се разреши само 
чрез Deus ex machina, така че на края съдебното лице 
трябва да му каже:

Remettez-vous, monsieur, d’une alarme si chaude.
Nous vivons sous un prince, ennemi de la fraude,
Un prince dont les yeux se font jour dans les coeurs,
Et que ne peut tromper tout l'art des imposteurs.79

Няма нищо истински комично и в грозната абстрактност 
на такива твърди характери, какъвто е например скъпер
никът на Молиер, чийто абсолютен, сериозен плен в 
ограничената им страст не им позволява да освободят 
душата си от този предел. -  След това, фино развитото 
умение в точното обрисуване на характерите или в про
веждането на една добре замислена интрига получава 
като заместител най-добрата възможност за своето умно 
майсторство предимно в тази област. В повечето случаи 
интригата се получава от това, че някой индивид се стре
ми да постигне своите цели чрез заблудата на други ин
дивиди, като създава привидността, че се присъединява 
към техните интереси и работи за тях, но всъщност ги 
въвежда в противоречието сами да се унищожават чрез 
това фалшиво съдействие. Тогава срещу това се употре
бява обикновеното противосредство, че отново се пре
струва, от своя страна, и пострадалият, и по този начин
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въвлича другия в същото затруднение: движение насам и 
натам, което може да се обръща най-духовито насам и 
натам и взаимно да се преплита в безкрайно много си
туации. Най-фини майстори в измислянето на такива 
интриги и завръзки са особено испанците и в тази сфера 
те са ни дали много очарователни и превъзходни неща. 
Съдържанието за тези интриги и завръзки дават интере
сите на любовта, честта и т.н., които водят в трагедията 
до най-дълбоките колизии, а в комедията -  както напри
мер гордостта да не искаме да признаем отдавна чув
стваната любов и все пак накрай сами да ù изменим 
тъкмо поради това, -  по начало се оказват без суб
станция и се снемат комично. И, най-сетне, лицата, 
които скрояват и ръководят такива интриги, са обик
новени, както в римската комедия робите, а по същия 
начин в модерната комедия слугите или камериерките, 
които не уважават целите на господарите си, а под
помагат или осуетяват осъществяването им според 
собствената си полза и дават само смешната гледка, че 
всъщност господарите са слуги, а слугите господари, 
или все пак най-малкото предлагат повод за други 
комични ситуации, които се създават външно или по 
изрично внушение. Самите ние като зрители сме 
посветени в тайната и можем -  осигурени против всяка 
хитрост и измама, която често се насочва много сериозно 
против най-почитаните и най-добри бащи, чичовци и т.н. 
-  да се смеем над всяко противоречие, което се съдържа 
само по себе си или се проявява открито в такива 
измами.

По този начин модерната комедия представя изобщо 
за зрителите частни интереси и характерите от този кръг 
в случайни превратности, смешни положения, ненормал
ни навици и глупости отчасти чрез описания на характе
рите, отчасти чрез комични завръзки на ситуациите и 
състоянията. Но този вид комедии не са оживотворени от 
една така свободна веселост, каквато преминава като по
стоянно примирение през цялата комедия на Аристофан, 
нещо повече, те могат да станат дори отблъскващи, ко- 
гато лошото в самото себе си, хитростта на слугите, из-
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мамничеството на синовете и питомците по отношение 
на достойни господа, бащи и настойници, спечели по
беда над тях, без самите тези стари хора да допуснат да 
се диктуват действията им от лоши предразсъдъци или 
от чудноватости, заради които те би трябвало да бъдат 
направени за смях в тази безпомощна глупост и да бъдат 
пожертвани за целите на други.

Обаче, обратно, и модерният свят е развил в про
тивоположност на този изобщо прозаичен начин на тре
тиране на комедията едно становище на последната, 
което е от истински комическо и поетическо естество. А 
именно тук благоразположението на душата, сигурната 
разюзданост при всеки неуспех и непостигане на целта, 
дързостта и бодростта на дълбоко блажената в самата 
себе си безразсъдност, глупост и изобщо субективност 
отново съставлява основния тон и по този начин отново 
възстановява в по-дълбока пълнота и вътрешна душев
ност на хумора -  било в по-тесни или в по-широки кръ
гове, в по-незначително или по-важно съдържание -  оно
ва, което у древните Аристофан беше извършил най-съ- 
вършено в своята област. В заключение и тук по-скоро 
ще спомена още веднъж, отколкото да охарактеризирам 
по-точно като блестящ пример за тази сфера пак 
Шекспир.

С видовете изграждане на комедията сега достиг
нахме до действителния край на нашето научно разглеж
дане. Започнахме със символичното изкуство, в което су
бективността се стреми да намери себе си като съдър
жание и форма и да стане обективна; после пристъпихме 
към класичната пластика, която поставя пред себе си в 
жива индивидуалност изяснилото се за себе си субстан- 
циално, и завършихме с романтичното изкуство на душа
та и на интимността със свободно, духовно движещата 
се в самата себе си абсолютна субективност, която, удо
влетворена в себе си, вече не се обединява с обективното 
и особеното и осъзнава отрицателното на това разлагане 
в хумора на комичността. Но на тази връхна точка коме
дията довежда същевременно да разлагането на из
куството изобщо. Целта на всяко изкуство е създаденото
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от духа тъждество, в което вечното, божественото, ис
тинното само по себе си се разкрива в реално явление и 
форма за нашия външен наглед, за душата и представата. 
Но ако комедията представя това единство само в не
говото саморазрушение, тъй като абсолютното, което 
иска да се създаде и получи реалност, вижда самото това 
осъществяване унищожено от интересите, които сега са 
станали свободни за самите себе си в елемента на дей
ствителността и са насочени само към случайното и 
субективното, настоящето и действеността на абсолют
ното вече не се явяват пред нас в положително единение 
с характерите и целите на реалното налично битие, а се 
утвърждават само в отрицателната форма, че всичко, 
което не съответства на абсолютното, снема себе си и 
само субективността като такава се оказва в това раз
лагане същевременно уверена в самата себе си и сигурна 
вътре в себе си.

По този начин сега, стигнали до края, ние по
дредихме философски всяко съществено определение на 
красивото и на художественото творчество в един венец, 
чието изплитане принадлежи към най-достойната дей
ност, която науката е в състояние да извърши. Защото в 
изкуството имаме пред себе си не една само приятна или 
полезна играчка, а освобождаването на духа от съдър
жанието и формите на крайния свят, присъствието и 
примирението на абсолютното в сетивното и проявява
щото се, едно разгръщане на истината, което не се из
черпва като естествена история, а се разкрива в све
товната история -  за което разгръщане самата световна 
история съставлява най-красивата страна и най-добрата 
награда заради тежката работа в областта на дей
ствителното и заради страшните усилия на познанието. 
Затова нашето разглеждане не можеше да се състои в 
чиста критика на художествени произведения или в ръ
ководството за създаването на такива произведения -  
напротив, то нямаше друга цел освен тази, да проследи 
основното понятие за красиво и за изкуство през всички 
стадии, които преминава то в своята реализация, и да го 
направи достойно за схващане и го потвърди чрез
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мисленето. Дано изложението ми да ви е задоволило по 
отношение на тази главна точка и ако сега се разкъса 
връзката, която се беше създала между нас изобщо и в 
името на тази обща цел, дано, затова -  такова е послед
ното ми желание -  се е родила по-висшата, нерушима 
връзка на идеята за красивото и истинното и тази връзка 
ни държи отсега нататък здраво обединени завинаги.
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Й озеф  II (1741-1790), римско-германски император 680

Й осиф  (?-?), лице от Библията 260, 266

Йохана -  виж Жана д'Арк

Й оханес, презвитер (прибл. средата на 12 в .), легендарен  
християнски жрец и цар в Източна Азия и Африка 618

Кавилия (?-?), италиански учен и пътешественик 56

Калдерон де ла Барка, Педро (1600-1681), испански драматик 
702-703 , 705, 763

Калидаса (5 век), индийски поет, автор на Сакунтала 704-705

Калин (7 век пр.н.е.), гръцки елегик 633

Камоенс (Камоес, Камоинш), Луис Вац де (1524-1580), порту
галски поет 561, 563, 621

Кампер, Петрус (1722-1789), нидерландски анатом 147

Кандаул (7 в. пр.н .е.), полулегендарен цар на Лидия, последен  
владетел от династията на Хераклидите, свален от Гигес, за 
него споменава Х еродот 166

Карачи, италианска фамилия живописци, тук се има предвид 
вероятно Анибал (1560-1609), 261

Карл Велики (742-814), франкски крал, от 800 император 618
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Карл Смели (1433-1477), бургундски херцог 270

Катрьомер дьо Кинси, А нтоан-Х ризостон (1755-1849), френски  
изкуствовед 202

Клеон (5 век пр.н .е.), гръцки политик 720

Клеопатра (69-30 пр.н .е.), египетска царица 179

Клопщок, Ф ридрих Готлиб (1724-1803), немски поет 526, 557- 
558, 580-583, 585, 622, 637, 649, 661-662 , 663, 677-681

Константин I (прибл. 288-337), източноримски император 110

Кореджо (всъщност Антонио А легри) (1489-1534), италиански  
живописец 253, 283, 294, 319, 335

Коцебу, А угуст фон (1761-1819), немски драматик 722 -723 , 736- 
737, 774

Кройцер, Ф ридрих (1771-1858), немски специалист по класи
ческа филология, изследовател на античната митология 42, 
45, 209

Ксенофан (прибл. 500 пр.н .е.), гръцки ф илософ , поет и филолог 
539

К сеноф он (прибл. 430-354 пр .н .е.), гръцки писател 138, 470

Кюгелген, Герхард фон (1772-1820), немски живописец 299, 319

Леонардо да Винчи (1452-1519), италиански ж ивописец, график, 
скулптор, архитект, теоретик на изкуството, при родо- 
изследовател и изобретател 294, 315, 334,

Лесинг, Готхолд Ефраим (1729-1781), немски поет, теоретик на 
изкуството, журналист и театрален критик 194, 501, 698 , 710

Ливий, Тит (59 пр.н .е.-17), римски историк 578

Ликомед (?-?), полумитически цар на о. Скирос 186

Лоти, А нтонио (прибл. 1667-1740), италиански композитор 410

Лохнер, Щ ефан (прибл. 1410-1451), немски живописец, създал  
най-важните стенописи в Кьолнската катедрала 269-270

Лукан (39-65), римски поет 562

Лукул, Луций Лициний (117-56 пр .н .е.), римски полководец 93

Лутер, Мартин (1483-1546), немски теолог-реформатор 204
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Мавзол (?-353 пр.н .е.), персийски сатрап в Кария 58

Мазачо (всъщ ност Томазо ди Джовани ди Симоне Гуиди) (1401- 
1428), италиански ж ивописец 331-332

М айер, Йохан Х айнрих (1760-1832), немски ж ивописец и из
куствовед 123, 201, 205-206 , 211

М акбет (7-1057), шотландски крал 770

М акферсон, Д ж ейм с (1736-1796), шотландски поет 612

Мария (?-?), майката на И сус от Назарет 140, 202 , 214, 221, 235, 
259, 260 , 273 , 287 , 310-311 , 314, 318-319 , 323 , 330, 342, 615

Марк Аврелий (121-180), римски писател и ф илософ 156

М армонтел, Ж ан-Франсоа (1723-1799), френски писател 16, 420

М едичи, италиански патрициански род 179, 181

М еламп (?-?), полумитически гръцки пророк, създал култа на 
Дионисий 43

М емлинг (Х емлинг), Ханс (прибл. 1433-1494), немско-нидер
ландски живописец 261

М енгс, Антон Рафаел (1728 -1779 ), немски ж ивописец и историк 
на изкуството 290

М енений Агрипа (?-?), римски патриций и баснописец, консул 
от 503 г. пр.н.е. 578

М етастазио, Пиетро Антонио (1698-1782), италиански поет 360, 
420

М икеланджело (всъщ ност М икеланджело Буонароти) (1475-  
1564), италиански скулптор, живописец, архитект и поет 14- 
15, 2 2 1 ,2 2 2 ,3 1 4 ,3 1 5

М илтон, Д ж он (1608-1674), английски поет 580, 585, 622

М ирон (I половина на 5 век пр.н.е ) , гръцки скулптор 188, 195, 
201, 203 , 205

М итридат (по-точно М итрадат) (132-63 пр.н .е.), цар на Понт, 
страш ен враг на римляните 308

М олиер (всъщ ност Жан-Баптист Поклен) (1622-1673), френски  
комедиограф 775

М онике, Готлиб Кристиан Ф ридрих (1781-1841), немски гер- 
манист и преводач 5

М охамед (570-632), основател на исляма 723
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Моцарт, Волфганг А м адеус (1756 -1791 ), австрийски композитор  
3 8 9 ,4 1 0 ,4 1 9 ,  724

М умий, Луций (прибл. 146 пр.н .е.), римски консул 203 

М юлнер, А долф  (1774-1829), немски драматик 742

Наполеон I (1769-1821), френски генерал, от 1804 г. император  
62, 175, 205

Насау, граф фон Енгелберт (7-1504), надгробен паметник на 
графа и на съпругата му М ариа фон Ваден от н еизвестен  
автор в Вреда 221

Низами (Н езами), Абу М охамед (1141-1202), персийски п оет  609

Никий (И половина на 5 век пр .н .е.), гръцки държавник и полко
во дец 720

Овидий (Публий Овидий Н азон) (43 п р .н .е.-17 или 18), римски  
поет 517

Омир (Х омерос) (8 век пр.н .е.), гръцки епик 12, 313, 486 , 490 , 
491, 498, 500, 543, 545, 546-549 , 550-564 , 570-583, 584 , 587-  
600, 609-611, 612, 615 , 616 , 6 18 , 6 1 9 , 621 , 648, 659, 7 0 7 , 748

Осиан (сляп старец, певец, герой от ю жноирландски легенди , 
представен от М акферсон като автор на поеми, написани  
фактически от самия него) 545, 553, 556, 561, 576, 585 , 612

Осимандий 45

О стаде, Адриан ван (1610-1685), нидерландски ж ивописец 296

Павзаний (прибл. 170), гръцки писател 45, 201 , 649

Палестрина, Джовани П ерлуиджи да (1525-1594), италиански  
композитор 410

Парменид (прибл. 540-след 480  п р .н .е.), гръцки философ  539

П ерголезе, Джовани Батиста (1710 -1736 ), италиански компо
зитор 410

Перикъл (след 500-429 пр.н .е.), гръцки държавник 91, 138

Перуджино (всъщ ност Пиетро ди Х ристоф оро Ранучи) (прибл. 
1450-1523), италиански ж ивописец 335

Петрарка, Франческо (1304-1374), италиански поет 326
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Пиколомини, Октавио П. (1599-1656), италианско-германски  
полководец 721, 770-771

Пилат П онтийски (?-?), римски прокуратор в Ю дея от 26 до 36 г. 
(782)

Пиндар (прибл. 518-след 446 пр.н.е.), гръцки лирик 507, 633, 
634, 635 , 648 , 649-650 , 663, 674-675

Питагор (прибл. 585-прибл. 500 пр.н .е.), гръцки философ 262, 
390, 462 , 537

Пичини, Николо (1728-1800), италиански композитор 420

Плавт, Тит Макций (прибл. 250-184 пр.н .е.), римски комедио- 
граф 737-738 , 774

Планк (?-?), римски консул 649

Платон (427-347  пр.н .е.), гръцки ф илософ 138, 210

Плиний Стари (23 или 24-79), римски писател, природолюбител, 
историк 45 , 51

Полигнот (прибл. 500-сл ед  447 пр.н.е.) гръцки ж ивописец 253

Поликлет (прибл. 465-сл ед  423 пр.н .е.), гръцки скулптор 195, 
203, 265

Райхард, Йохан Ф ридрих (1752-1814), немски композитор 383

Раск, Размус Кристиан (1787-1832), датски филолог 523

Рафаел (всъщ ност Рафаело Санти), (1483 -1520 ), италиански 
ж ивописец 64, 235, 250, 253, 262, 264, 269, 283, 309, 314, 
315, 334-335 , 339, 422

Регулус, Маркус Атилиус (3 в.пр.н.е.), римски консул и полко
водец 222

Рени, Гвидо (1575-1642), италиански ж ивописец 265, 271

Ричард III (1452-1485), английски крал 770

Роланд (?-?), в легендата един от дванадесетте рицари на Карл 
Велики 618

Росини, Джоакино (1792-1868), италиански композитор 422-423, 
432

Рошет, Дезир0-Раул (1789-1854), френски археолог 214, 235, 
(782)

Рубенс, П етер Паул (1577-1640), фламандски живописец 253
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Румор, Карл Фридрих фон (1785 -1843 ), немски писател и исто
рик на изкуството 323-324 , 328-335

Р усо , Жан-Жак (1 7 1 2 -1 7 7 8 ), ф ренски писател, ф ил ософ  и  
педагог от швейцарски произход 422

Рюкерт, Ф ридрих (1788-1866), немски поет и преводач 608

Саади (прибл. 1184-прибл. 1291), персийски епик 609

Сасаниди, персийска династия (от 224 до 651 г.) 608

Сафо (прибл. 600  пр.н .е.), гръцка лиричка 507, 509, 517 , 674

Светоний (Гаюс Светониус Транквилус) (прибл. 70-прибл. 130), 
римски писател-биограф, известно време таен секретар на 
император Хадриан 648

С езострис III (прибл. 1860 пр .н .е.), египетски цар 44 , 49

Сенека, Луций А ней, М ладши (прибл. 4 пр .н .е.-65), римски ф и
лософ  и поет, възпитател на Н ерон 92, 766

С ид (мавритански прякор на Родриго Диас) (преди 1045-1099), 
испански национален герой 553 , 563, 568-569 , 570 , 614

Сикст IV (1414-1481), римски папа 269

Скопас (прибл. 420-прибл. 340), гръцки скулптор 205

Скорел, Ян ван (1495-1562), нидерландски ж ивописец 268

Сократ (407-399  пр.н.е.), гръцки ф илософ 138, 314, 720 , 759-760

С оломон (965-926  пр.н .е.), израелски и ю дейски цар 462

Солон (прибл. 640-прибл.560 пр.н .е.), атински законодател и 
поет 537

Софокъл (прибл. 496-406  пр.н .е.), гръцки трагик 138, 313, 418, 
543, 690, 694 , 707, 718 , 719 , 744 , 750-751 , 752 , 764

Страбон (прибл. 63 пр .н .е.-20), гръцки географ 45 , 47 , 48 , 51 , 56 

Танкред (1041-?), нормански рицар 723

Тасо, Торквато (1544-1595), италиански поет 304 , 553 , 561, 563, 
571-572 , 579, 585, 590, 594, 620 -621 , 739

Тацит, Корнелий (след 50-след 116), римски историк 470

Теокрит (прибл. 270 пр.н .е.), гръцки поет 601

Теренций (след 201-159 пр.н .е.), римски писател 774
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Тик, Кристиан Ф ридрих (1775-1851), немски скулптор 198

Тик, Лудвиг (1773-1853), немски литературен критик, писател и 
преводач (на Ш експир, заедно с А угуст фон Ш легел) 703-  
704 , 710

Тиртей (7 век пр.н .е.), гръцки лирик 370, 633

Тициан (всъщ ност Тициано Вечели) (прибл. 1477-1576), ита
лиански ж ивописец 316, 335

Тишбайн, Й охан А угуст Ф ридрих (1750-1812), немски живопи
сец  174

Траян, Марк Улпий (53-117), римски император 62

Тукидид (прибл. 460-400  пр.н .е.), гръцки историк 138, 470

Ту снел да (?-?), дъщеря на привързания към Рим херуски вожд  
З ег ест ес , съпруга на героя А рм иний (Х ерм ан), сл ед  
убиването му предадена от баща си на римляните 558

Уден, Вилхелм (1763-1835), пруски чиновник и познавач на 
изкуството 58

Ф аменоф (?-?), египетски цар 45

Ф ердоуси (Ф ирдуси) (всъщ ност А бул-Касим М ансур) (939- 
1020), персийски епик 608-609

Фернов, Карл Лудвиг (1763-1808), немски изкуствовед и писа
тел, издал също произведенията на Винкелман 154, (782)

Ф идий (прибл. 500-сл ед  438 пр.н .е.), гръцки скулптор 12, 123, 
138, 142, 143, 189, 195, 201-202 , 205

Ф иезоле, Анджелико да (1387-1455), италиански живописец  
331-332

Филип II О п ост (1165-1223), френски крал 618

Филип Смели (1342-1404), бургундски херцог 270

Филострат, Флавий (прибл. 170-прибл 250), гръцки софист 253

Фишер, П етер (1487-1528), немски скулптор 221

Ф ос, Йохан Хайнрих (1751-1826), немски специалист по класи
ческа филология, писател и преводач (на Омир) 509, 526, 
623

Франциск Асизки, св. (1182-1226), италиански основател на 
орден 269, 331
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Ф ридрих II Велики (1712-1786), пруски крал 175, 680

Фрина (4 век пр.н.е.), прочута гръцка хетера 138

Ф ьорстер, Ф ридрих (1791-1868), немски писател, следовник на 
Х егел 221

XàÂpnaH (76-138), римски император 58

Х айдн, (Франц) Й озеф  (1732-1809), австрийски композитор 410

Харири (Абу М ухамад ал Касим ал-Харири) (1054-1121), араб
ски поет и учен 608

Хафис (също Х аф ес) (всъщ ност Ш емс ед-Д ин  М охамед) (прибл. 
1326-1390), персийски поет 636 , 667 , 670

Х егел, Георг Вилхелм Фридрих (1770 -1831 ), немски ф илософ  
221

Х ези од  (8-7 в. пр .н .е.), гръцки епик 538 , 540, 546, 616

Х емлинг -  виж М емлинг

Х ендел, Георг Вилхелм (1685 -1759 ), немски композитор 383 - 
384, 420, 422

Х ердер, Йохан Готфрид (1744-1803), немски философ на и сто
рията, естет, изследовател на народното творчество, писател  
и преводач 174, 500, 614, 640

Х ерман -  виж Арминий

Х еродот (прибл. 495-прибл 425 п р .н .е.), гръцки историк 4 0 -4 4 , 
48, 49-51 , 55-57 , 166, 209 , 210, 453 , 470, 546

Х еф рен  (прибл. 2700 пр.н.е.), египетски цар от IV династия 56

Хирт, А лоиз (1759-1839), немски изкуствовед 31, 45 , 51, 57 , 70 , 
79, 84, 85, 87, 89, 91

Хораций (Квинтус Хорациус Флакус) (65 -8  пр.н .е.), римски п оет  
14, 499, 517, 630 , 633 , 636, 644 , 648 -649 , 655 , 663

Х ристос -  виж И сус от Назарет

Х ю бнер, Ю лиус (1806-1882), немски ж ивописец 305

Ц езар, Гай Ю лий (100-44 пр.н .е.), римски полководец, държ ав
ник и писател 92, 222, 613

Ц ицерон, Марк Тулий (106-43 п р .н .е.), римски оратор, политик, 
писател и философ  499 , 723
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Чимабуе (всъщ ност Ченни ди П епо) (прибл. 1240-1302), ита
лиански живописец 328

Ш адов-Годенхауз, Вилхелм ф он (1789-1862), немски ж ивописец  
305-306

Ш адов, Й охан Готфрид (1764-1850), немски скулптор (напр. 
Виктория на Бранденбургската врата) 198

Ш експир, Уилям (1564 - 1616), английски актьор и поет 304, 562, 
691 , 693 , 700 , 701, 705 , 707 , 720, 764-765 , 767, 769-770, 777

Ш елинг, Ф ридрих Вилхелм Й озеф  (1775-1854), немски философ  
216, (782)

Ш иканедер, Емануел (всъщ ност Йохан Якоб Ш иканедер) (1751- 
1812), немски актьор, певец и либретист 419

Ш илер, Ф ридрих (1759-1808), немски поет, историк, естет 157, 
360, 418, 500, 501, 590-591 , 592, 628-629 , 634-635 , 638-639 , 
646 , 668-669 , 681 , 698 , 700 , 701, 704 , 707 , 724, 763-764 , 767, 
768-769

Ш легел, А угуст Вилхелм фон (1767 -1845 ), немски писател, 
литературен критик и преводач (на Ш експир, заедно с 
Лудвиг Тик) 279, 703-704

Ш легел, Ф ридрих фон (1772-1829), немски писател, философ, 
автор на програмата на романтическото течение и езиковед  
69 , 703-704

Шоу, Уилям (1749-1831), английски учен и педагог 612

Щ ош , Ф илип, барон ф он (1 6 9 1 -1 7 5 7 ), немски ценител на 
изкуството и колекционер 206

Ю стиниан (482-565), източноримски император 111
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