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І. Увод. Авторът като понятие

Еманципацията
занаятчийството

в

на

изкуството

култ урологичен

от

план

и

овладяването на екзистенциалните измерения на
Аз-а във философски план, окрилява тв ореца да
разгърне

възможностите

си

за

свободно

придвижване из пространството и отвъд него .

Авторът в западноевропейската култ ура се разгръща не само
като творец, но и като поня тие, като светоглед, взаимоотношение и
рефлексия. Във всички епо хи обществото е различно, изкуството е
различно, отношението към автора е различно. Но авторът е автор
вътре в себе си, независимо от исторически контекст, време и
пространство. Човек не може да е част от едно общество извън
отредената м у социална роля, но творецът, чрез акта на сътворение,
може да нап усне пределит е на свет а такъв, какъвто го познава, да
промени сетивните си възприятия за явленията, да се докосне до
същността и да я възроди по свой образ и подобие.
В исторически план, всяка епо ха раж да в себе си цяла вселена от
нюанси, чрез които възприема реалността и субективността. Начина на
живот,

държавното

устройство,

религията

формират

общества

с

различен светоглед, но заложения т в човешките същества стремеж за
проумяван е на съществ уван ето, ги кара да надхвърлят рам ките на
природно обусловения живот и да съ творят своя собствена среда,
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съществ ув аща колкото в рамките на света, толкова и като предпазваща
ги от него 1.
Ние сме се появили из -от света, ние сме част от цялото и носим
целостта

в

себе

си.

Развивайки

и нтелект,

чиито

способности

надхвърлят н ужното за съществ уването като оцеляване, живеейки като
отделни микро -вселени съ с съзнание за Вселен ата, започваме да се
стремим да я опознаем и раз берем кат о обективно съществ уваща. Но
това, което не ни достига е позиция на наблюдение, стояща изв ън
субективните ни способности.
Въпросът какво представлява реалността и какв а е тя извън
съществ ув ането на човека е фун дамент на всяка култ ура, религия,
душ а. “За да се стигне до освобождение, трябва да се вярва, че всичко
е реално или пък, че всичко е нереално. Ние, обаче, разли чаваме само
степен и на реалност, нещата ни се струв ат повече или по -малко
истински, повече или по -малко съществ уващи. Поради това ни кога не
знаем какво е действителното положение.” 2. Това, от което е съставен
живота са възможностите. Това, от което е съставен човека са
потенциала да ги осъществи, свободната воля да из бира как да се
осъществи и съвестта, която контролира избора. И вярата, чрез която
бива преодолявано напрежението на будността, когато Битието се
разкрива като трансцендентно. Вярата като акт на свободата, чиито
умозаключения се превръщат в усет за став ането. Ние осъзнаваме
действителността н епосредствено, но знаем само тов а, което сме
доказали чрез опита и логиката. Факт ите подлежат н а тълкуване и
именно разликите в тълкуван ето пораждат различните проявления на

1

В кн ига та си "Гл оба лиз а ци ята ” , г овор е йк и з а м ега п оли си те, Ба ум а н
твъ рди, че пъ рвона ча лн о ч ове къ т съ з да ва гра да , з а да се пр ед па з и от
„з лона м ере нит е на ше ств ен ици, к оит о ви на ги идва т отвъ н” , дока т о д не с гра да с е
свъ рз ва все п о-ч е ст о с опа сн ост, от к олк от о с уб ежищ е. Гра дъ т п ос те п енн о с е е
превъ рна л в са м ос т оят елна м икр ов с еле на , об усл овила в с еб е с и вс ичк и б ел ез и на
све та , от к ой т о е ча ст.
2
Ч ора н, Е . -М. , “ На ръ чни к п о ра з лож ен ие, П риз на ния и пр оклят ия” , С. ,
2006, стр. 245
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волята. „Умът първо създава категориите и им дава им ена, а по нататък имен ата подпомагат и съ действ ат на процеса ч рез собствен ата
си

склонност

към

допълнителни

значения,

комбиниране

и

1

дв усмисленост” (С. Уитман) . Понятията са абстрактни кат егории на
раз ум а и това предпоставя разли кит е в тълкуването им. Когато
говорим за отминалите епо хи, ние използваме съврем енния смисъл на
понятията, когато използваме техния език, ние осмисляме значението
м у според собствения си мироглед – това затруднява приемствеността
както между култ урит е, така и между епохите, между поколенията
дори.
Човекът борави с понятията, за да общ ува, но в същото време
проумява условността им, когато иска да обясни чрез тях неща, които
са извън сферат а на сетивното. Изкуството, като изразно средство,
превъзмогва

ограниченията

на

понятията,

въздей ствайки

чрез

емоциите директно върху съзнанието. Понятията изк уство и естетика
са също толкова условни и човекът
изясняването

им .

Творецът

е

винаги е търсел път

единственият,

който

към

проумява

изкуството в цялата необятност на неговите проявления, но защото
талантът е част от самия н его, той не притежава дист анцията , за да
обясни същността на изкуството. Друг ите хора я носят в себе си , но
нямат

заряда,

чрез

който

творецът

достига

до

дълбините

на

творческия акт.
За да про умеем нещо, ние винаги го разглеждаме в контекста н а
неговата предистория, но за да познаем Човека , винаги се отричаме от
историчното като подход, за да издигнем екзистенцията до нивото на
космичния такт от гледна точка н а п ознаващия субект. Същността,
превърната в нещото самó по себе си, се различава от Абсолютното
само в степента на взаимодейств ие с реалността. Същността не се
1

Богда н ов, Б. (сб орн ик с т уди и), “Т ра диц ия. Л итера т ура . Д ействи тел н ос т. Проблем и на ста р огръ ц ка та ли тера т ура в св ет овн от о л ит ера т ур оз на ни е” , С. , 1984 ,
стр. 310
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н уждае от конкретен контекст, за да се самоосъществи, Абсолютът не
се н уж дае от познаващ субект, за да съ ществ ува.
Всяка епоха разглежда себе си като самостойна, а достиженията
си като универсални, но винаги в контекста на това, което наследяв а и
на това, което предшества в стремежа си към вечността. Епохата не
съществ ув а един ствено в настоящето - тя съзнателно се изплъзва от
миналото, което не й принадлежи, но приема за свое и, очертавайки
своето бъдеще, създав а традиция, която следващите поко ления ще
преосмислят

( изхождай ки

от

нея

като

своя

по

форма,

но

превъзмогвайки я като чуж да по дух). Човекът се самоосъществява в
рамките на своята епоха, на своето общество, но прозренията в
душ евността м у са н еисторични. Авторът твори в рам ките на вече
изживени стилове, но това, което осъществява чрез своя творчески Аз,
когато разгръща себе си под нати ска на вдъ хновението, когато облича
във форма неизразимото - това е обект ивизираната м у същност, също
неисторична по своя характ ер.
Развитието на понятието за личност е свързано с осъзнаването
на рационалните способности

на човека като

движеща сила за

неговите екзистенциални търсения и на научните открития като на
разширяване и допълване на духовните пред усещания, моралните
устои и непреходните ценности. Понятията за личност и автор са
модерни понятия, но това не изключва тяхнат а роля в предмодерните
общества. Тогава са гледали н а човека като на ин дивид, част о т
обществото, чиято цел е да сл ужи н а обществото и в частност на
властта. На автора са гледали като на занаятчия, а изкуството не се е
отделяло от своите утилит арни ф ункци и. То се ражда от магическите
практики на пъ рвобитния човек, разви ва самостойното си зв учене в
превръщането на естетиката в наука, за да бъде осъзнато по -късно
като част от творческата екзистенц ия. Успоредно с т ова, Аз-ът
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придобива все повече отговорност по отношение на собственото си
развитие, а авторът се превръща в свят, който създава светове от идеи.

Макар

този

западноевропейската

проект

да

традиция,

изследва
в

него

автора
се

в

поставя

контекста

на

проблема

за

самостойността на творческат а екзистенция. Но разглеждан а не като
нещо универсално, а като нещо самостойно. Защото универсални
неща, що се отнася до човека и неговите познавателни способности,
няма. Той притежава непреходни, и значални качества, които го
владеят и въз основа на които успява да овладее (до известн а ст епен)
света около себе си и в ътре в себе си.
Понятията за изкуство и естетика, отношението към автора,
стилът на епохата и на автора, в частност, се променят с промяната в
нагласата на обществото . Нуждат а да се твори, да се развиват талант и
въображение,

н уждата

от

познание

и

самопознание,

от

само усъвършенств ане и призна ван е са неизменно съществ ув ащи в
човешката душевност . Екзистенцията си остава нещо самостойно,
рядко докосвано от бита, но често проникващо в трансцендентността
на Битието. Това, че днес влагаме в понятията много повече нюанси и
различаваме личност от индивид, автор от талантлив човек, означава,
че са про менени възприятията ни за явленията, н о не и същността на
самите явления. Отделният се явява като отделен, независимо от
ролята м у в обществения живот на еп о хата, към която принадл ежи.
Днес използваме понятия, непознати в по -ранните епохи и придаваме
повече нюанси на съществ уващите понятия, за да характеризирам е
явленията в света. Това показва промяна единствено в позицията на
наблюдени е и съждение, но не и в същността на наблюдаваното.
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Ако личността се формира като такава именно в житейския си
контекст, то тогава как би хме могли да я разглежда ме сама по себе си,
а не като следствие?
Възможно
вътрешното

ли

е

мигът

превъзмогване

на

вдъхновението

на

култ урните

да

е

всъщност

натрупвания

и

о свобождаването на екзистенцията?
Доколко това се случва под въздейств ие на волята и доколко чрез сливане на Аз-а с абсолютното?
Кога абсолютното е наистина абсолютно и кога е такова само в
предст авите на възприемащия го като абсолютно?
Стилът

е

подчинен

на

епохата

и

индивида

трябва

да

се

приспособява. Но изкуството е живо, то не търпи рамки и н е случайно
творците

влияят

на

стила,

формират

го

независимо

и

въпреки

строгостта на каноните.
Изкуството е синтеза меж ду природнит е дадености и свободат а
на

духа

или,

както

Шелинг

го

определя ,

то

е

„безсъзн ателна

безкрайност” 1. То не се изчерпва нито с естетическит е категор ии, нито
в

противоречието

между

съзнат елна

дейност

и

несъзнавано

(противоречие, в което се ражда идеята) .
Но кое е това, което разграничава съзн анието от идеята? И кога
творчеството престава да бъде вътреш ен диалог, за да се превърне в
изкуство?
Чрез

изкуството

се

полага

хармонията

между

субект а

и

обективната действит елност , а авторът е раз личен човек, неговата
сетивност е друг а. „При творци от най -висш ранг, като Бетовен или
Рембран д, изостреното съзнание за реалност се свързва с отчуж даван е
от реалността” 2. Не ум ението м у да твори е изкуството, а идейния му
свят, неговата способност да гледа на света с други очи, да прозира в
детайла по -дълбоко, да изв ежда обекта по -далеч от понятието за него
1
2

Па си, И. (сб. ст уди и), „За кра с ота та и из к ус тв от о” , С. , 1975, стр. 260
Адор н о, Т . , “Е стет ич ес ка те ор и я” , С. , 2002 , стр. 25
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и

да

обективизира

напрежения

тран сценденталн ите

всеки

човек

усещ а

напрежения
като

(точно

неизразим ото

тези
в

непосредствеността на космичното).
Изкуството никога не е просто подражание на природата, както
естетиката

е

повече

от

наука

за

способността

да

възприем аме

действителността чрез усета за краси во, възвишено, траг ично или
комично. „Думата красота се употребява за предизвиканата у нас
идея, а изразът чувство за красота – за н ашата способност да
възприемаме тази идея.” (Фр. Хътчесън) 1. Красивото се свързва с
изпитваното удоволствие при възприемането на обект а. Кант о пределя
вкуса като единствен ата форма на свободно харесван е, т.е. харесване,
предизвикано

при

непосредственото

наблюдение

на

обекта

при

съзерцание, освободено от ограниченията на представат а . Вкусът към
красотата

се

раж да

с

човека,

но

вкуса

към

художественото

произведение се възпитава. Защото при създаване, наблюдение или
разсъждени е върху изкуството, голяма е ролята на въображението –
способността на субекта, съзерцавай ки произведението, да извлича от
него особености те на собствената си душевност.
Естетикат а като философска ди сциплина се обособява през
ХVІІІ в., когато се появяват художест вената крити ка и категорията
естетически вк ус. Естетиката е наука з а ценностите, за особеностите
на сетивното възприятие, за удоволствието от сет ивното познание.
Способността на п убли ката да оцени стойността на изкуството не
променя нито същността на изкуството, нито нуж дата на твореца да
твори. Талантът не предпоставя ролята на творчеството в обществото
и ролята на изкуството за култ урат а 2. Естетическото възприятие е

1

Па си, И. (сб. ст уди и), „За кра с ота та и из к ус тв от о” , С. , 1975, стр. 82
Въ пр ек и сл ожн ит е вз а им оот н ош ен ия а вт ор -п уб ли ка -к улт ура -и ст ор ия,
из к ус твот о вина г и е им а ло а ва нга рдн и ф ун кц ии. Сп ос обн ост та на тв орц ит е да с е
из ра з ява т по-нюа нс ира н о, по-р еш ит елн о, п о е дин м ир ен на чи н, влияе йк и дир ект н о
въ рх у ем оц ията , м ож е да превъ рн е из к ус тв от о ка кт о в н оси т ел на общ е ств ени те
на гла си, та ка и в сред ств о з а м а нип ула ци я и п ропа га н да .
2
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непосредствено изпитваната емоция, способността за естетическо
съждение

е

способността

да

се

изведат

характ еристи ките

на

конкретното като част от общото. Способността да различаваме
естетическит е

кат егории

може

да

се

реализира

само

научно,

възможността да изпит ваме удоволствие или не удоволствие е винаги
тъждество

между

форма

и

вътрешн а

нагласа,

межд у

обект а

и

предст авата за него.
В природата всичко си има ц ел, но човекът има и вътрешна цел,
притежава

способността

да

съзерцава,

да

вчув ства,

но

и

да

екст ериоризира идеите си.
Не н уж дата от преодоляване на пространството, а осъзнаването
й,

е

движещата

сила

на

духа.

Преодоляване

на

физическото

пространство чрез пътешествието, на историческите граници чрез
вярата, на вътрешните бариери чрез изборът, на материята чрез
волята. И най-сетне - преодоляване на границите между битие и дух
чрез овладяване на вътрешните хоризонти . Не н уждат а от сътворяване,
а

осъзнаването

й,

създава

п редпост авките

за

освобождаване

от

ограниченията на понятията чрез изразните средств а на изкуство то.
Не да познаеш Абсолют а, не да проумееш Същността, а да се
разтвориш

като

абсолютна

стойност

отвъд

границите

на

безграничното. Именно в съзидателния акт, човешкото същество
надскача

физическите

ограничения

на

духа,

за

да

въплъти

абстрактнит е си и деи в м ат ерия - посредник между собственото му
съзнание и съзнанието на зрителя.

Днес, в ерата н а ком уни кациите, н е спираме да наблягаме на
ком уникацият а меж ду автор и з рител. Интернет не е просто система за
ком уникация

-

той

е

обществена

среда

(макар

и

вирт уална ),

компютрите отдавна не са просто изчислителни машини - те са връзка
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със свет а, с останалите хора на планетата. Ненаситнат а човешка
жажда за знания е превърнала информацията в основна разменна
монета, в основна цел, в основа на случващото се в мрежат а. В
Интернет

човек може не просто

да

задоволи

желанието

си

за

общ уване, н уж дата си от знания и информация, но и да рекламира себе
си, да съз даде или разшири своя бизн ес. Присъствието в световната
мрежа

е

възможност

за

ув еличаван е

на

тъ рсен ето,

намаляване

раз хо дите за реклам а, улесняване на потребителя (който не трябва да
отиде някъде или да з аг уби време, за да се информира за това, което
м у се предлага).
С развитието на т ехнологиите, Интернет и глобализацият а,
изкуството също става достъпно в целия свят. От едн а стран а това
значи по -мащабна реклама, разширяване на потенциалните контакти с
други автори, меценати, клиенти. Картините в една изложба могат да
бъдат видени от ограничен кръг хора , картините в един сайт са
достъпни в целия свят. От др уг а страна и плагиатството става все по лесно, а възможността да се следи конкуренцията и съ дбата н а
собствения продукт - все по -трудно .
Появата на Инт ернет не само улеснява общ уван ето межд у
хората, не просто премахва простран ст вените ограничения между т ях,
но и прехвърля в себе си всеки аспект на общественото уст ройство.
Глобалната мрежа е един нов свят – но си остава човешки свят и за
него е характерно всичко, което е характерно за човешката същност,
за устройството на неговия свят, за способността и н уж дат а както от
общ уване, така и от анонимност. Интернет предлага п ред потребител я
всичко – но всичко, което може да се предложи от човека, стоящ от
другата страна. Нуж дата от о бщ уване в инаги е бил а една от основните
човешки страни - просто през вековете начините за ком уникация се
променят.
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Общ ув ането между автор и зрител е част от човешката н ужда за
себеизразяване, за споделян е, за признание. Изкуството не е само
изразно средство. Нуж дата да се израз иш не се ограничава с н уждата
да общ ув аш. Има автори, които залагат на диалога със зрит еля и
такива, които залагат на монолога пред него. Но има и друга форма на
диалог - диалогът с Аз-а. Има друга фо рма на монолог - монолог пред
Аз-а. Този монолог се случва в един миг, в който Аз -ът се слива с
Битието. Този миг е само предусещан и н е може да бъде изразен. Това
не е откровение или кат арзис - това е сливане съ с себе си под формата
на вечност.
Много често творбата е следствие от вътрешния монолог. Това
че, впоследствие, бива представяна пред п ублика, идва не от н уждат а
за споделяне, а о т нуж дата от признаване. Но признаване не на идеите,
а

на

способностите.

Защото,

когато

изложиш

на

показ

най -

съкровените си емоции, хората ще ви дят не тях, а собственит е си
вътрешни монолози. По този начин идеята докосва емоционалността
на зрителя. Рационалното тълкуване на изкуството изсушава неговите
идеи, превръща ги от възвишени в човешки. Заради това авторът търси
непосредственото въздействие върху з рителя, само чрез дълбочината
на формата, на цвета, на тоналността. Въздей ствие, което, ако бъде
постигнато пълноценно, е най -голямото признание за автора. Макар
това признание често да е анонимно, недостигащо пряко до автора,
той го изживява в момента на създаван ето, усещайки духа на епохата
и зрителя чрез своя дух.
Нуж дата от признание е екзистенци алн а кат егория, присъстваща
във всяко човешко същество. Авторът като човек не винаги го
различава от суетат а, но като автор, той притежава изкуството като
отдушник, като част от себе си, като разговор със Съществ уван ето.
Дори когато е анонимен, човекът притежава с обствено мнение и нуж да
от признание (макар това не винаги да м у е било признавано).
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Творецът може да избере анонимността като начин з а свободно
изразяване или да е прин уден да служи анонимно на догматика,
наложена м у от по -висши съсловия, може да из бере п сев донима като
начин

да

освободи

фант азията

си

и

интерпретирайки

света

от

различни позиции, да осмисли собственото си място в него. Но и в
двата случая, той се н уж дае от оценката на обществото, като един
възможен критерий за оценката м у от гледна точка на историята, на
следв ащите поколения, начин за проверка на стойността му з а
вечността.

Цивилизацията е изк уствена, сътворена от човека, среда, в
рамките на която , той прави както своите открития за уст ройството на
света, така и своите душевни откровения в сф ерат а на нематери алнат а
култ ура,

част

от

която

разграничаван е

на

мат ериална

убеждението,
същността си.

че

е

изкуст вото.

произведението

Много

и

духовн а
на

Това,

култ ура,

изкуството

хора разглеждат

че
е

съществ ува
затвърждава

веществено

живописта като

в

карт ина,

архитект урата като сграда, м узикат а като мелодия, поезията като
текст. Матери алната култ ура винаги е формата, в която е облечена
идеята, но духовната култ ура е безграничната, без дънната вътрешна
сила на обществото, на епохата, на човека к ато социално същество.
Проявленията на духовнат а култ ура се пропиват в бита, но
самата духовн а култ ура е много повече от изкуство, наука , рит уал,
традиция или морал. Тя е сбор от всички тези неща, взети заедно плюс
дълбокат а вяра в доброто 1, непреодолимия стремеж към в ъзвишеното,
1

Д обр от о ка т о м ора лна ка т ег ор ия, ка т о и деа л и цел в ч ов ешк ия жив от,
нез а вис им о да ли с е пр ием а ка т о пъ рвич н о и ли вт орич н о въ з ни кна ла , или ка т о
ка тег ор ия на сп ос об н ос тта на съ з на ни ет о з а съ жден и е. Т о с е яв ява ка то н еиз м ен на
ча ст от а нти н ом ията д обр о -з л о и, всъ щн ост, стр ем ежъ т къ м добр о е б орба ср ещ у
з лот о, стр ем ежъ т къ м ща ст ие е стра х от б ол ка та , ка кто стр ем ежъ т къ м ха рм ония е
освоб ожда ва не от ха оса . Т ез и ус или я са ча с т от пр отив ор ечи ет о на ч овеш ка та
прир ода , н о п ом а га т з а превръ ща нет о на съ з ида тел ния п оте нц иа л на чове ка в
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изначалния уст рем към безкрайното. Способността да се предав а
опита от поколение на поколение само обогатява способностите за
постигане на напредъ к във всички области на живота, но не тя
поражда

н уж дата

от

овладяване

на

неизвестното,

устрема

къ м

хоризонта и отвъд него.
Изкуството е само част от духовната култ ура, произведеният а
м у – само част от материалната, но не произведенията на изкуството
са

Изкуството.

Всъщност,

то

е

единството

между

и дея

и

произведение, както светът е единст во между дух и мат ерия, а
познанието за обекта е единство между явление и понятие.

си ст ем а от въ з глед и, к оят о с е пр оявява в съ з да ден от о от н ег о ( не са м о в сф ера та
на из к уств от о).
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ІІ. Авторът в служба на властта

Когато
определя

вселенският

страх

религиозно то

прест ане

чув ство,

да

когато

шаманските практики се превърнат в изкуство,
когато народът осмисли своята индивидуалност
като символ от висш ранг – това е повратната
точка, в която

времето бива осъзнато като

история, а традицията се превръща в култ ура .

Цивилизация и к улт ура са модерни п онятия , но върху тях се
крепи самоопределянето на западноевропейск ият човек именно като
такъв. Западноевропейският дух е вечно търсещият, незадоволеният от
лесни обяснения и това е, което го кара да открива и преоткрива
действителността

във

всички

нейни

посоки

-

необятността

на

вселенат а, насочеността на н астоящето към вечността, корените на
идентичността в миналото , дълбочината на душевността .
Разглеждайки епохите като равностойни в етапите на своето
развитие, Освалд Шп енглер определя „съществ ув ането, водено с най дълбока съзнатост, което самó се гледа отстрани” 1, „чийто прасимвол
е чистото безгранично пространство” 2 като фаустовска душа. По този
начин противопоставя западната сетивн ост на античната ( аполонична)
душ евност, „която избира сетивно -осезаемото отделно тяло за идеален
тип

на

1
2
3

протяжното” 3.

Той

разглежда

култ урат а

като

израз

на

Шпен глер, О . , “За лез ъ т на За па да , т. 1, С., 1995, стр. 257
Шпен глер, О. , “За лез ъ т на За па да , т. 1, С., 1995, стр. 257
Шпен глер, О. , “За лез ъ т на За па да , т. 1, С., 1995, стр. 257
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вътрешните

напрежения

на

общ еството,

в

противовес

на

цивилизацията, която е образът н а култ урата, преживяла себе си.
Със съзряването си , всяка култ ура формира стил, в който се
преплитат разли чни влияния. В зрелостта си, култ урат а приема
собствена форма и издига проявленията на своята страст до символи
от висш ранг. “Ние, хората от западно -европейската култ ура, с н ашия
историчен усет сме изключение, а не п равило. “Световната история” е
наш образ за света, не на цялото “човечество”.” 1
Вечни

и стини

не

съществ уват

–

в

същността

си

всяко

повторение е ново начало, всяка култ ура усеща космичното според
собствените си екзи стенциални потребн ости, изгражда образа на свет а
според своите способности, притежава историята си, според способите
за самоосъществяване и оставя от себе си това, което следващите ще
съзрат в наследството й. Традицията е фундамента на култ урата, а
нейното проявление е в ритуала. Повторението на рит уала е не просто
израз на и дентичност, но и само рефлексия. В рам ките н а живота си,
всеки човек проиграва култ урнит е модели, не за да ги научи, а за да
осъществи

себе

си

чрез

тях.

Всяка

историческа

ли чност,

в

последствие, се повтаря като екзистенц иална възможност за по -късния
човек. Всяка култ ура изживява собствените си етапи, но нейното
застиване след зрелостта й не е умиране, а превръщането й в една
възможна

съдба.

Развитието

на

култ урите

в

линейната

последователност на историческото време, дава възможност на по късните, идентифицирайки се с преди шните, да се възприемат като
тяхно следствие.
Макар

и

отречена,

европоцентричната

схема

за

хода

на

историята продължава да определя самочув ствието на съвременния
европеец като наследник на предшеств ащите го епохи, макар и не в
духовно, а само в рационално отношение. Знанието за миналото
1

Шпен глер, О . , “За лез ъ т на За па да , т. 1, С., 1995, стр. 34
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обогатява и влияе върху формирането н а настоящето . Познаването на
традицията н а преживени вече култ ури , не се натрупва в о бществото
като

историческа

памет,

но

спомага

за

преосмислянето

на

съвременността. Миналото винаги е изходнат а точка за формирането
на съвременния дух и традиция.
Това, което най -добре характеризира ц ивилизацията като такава
е

уседналия живот,

централизираната власт,

елита като

водеща

прослойка. Това, което характеризира култ урат а е жизнеността на
духа, преживяването на рит уала като магичен акт, оказ ващ пряко
влияние върху живота тук и сега. Когато ритуала и вярата се
превърнат в традиция с ясно изразени канони, които се следват
дословно, тогава култ урата се превръ ща в символ. Това е мигът, в
който

тя

надживява

жизнени те

си

сили,

за

да

се

превърне

в

определение за самата себе си .

Древността е епохата,
Преодолявайки

вселенския

в

която

страх

се заражда цивилизацият а.

чрез

абстрактното

мислене,

първобитния човек създава соци умът, религията, рит уала. Създав айки
държавата, древния човек поставя култ урата си в среда, в която тя да
разгърне потенциала си . Традиционните култ ури се зараждат на
принципа на цикличността, под влияние на непоклатими авторитети.
При тях няма понятие за личност – в развитието на индивида е
предопределено да повтори битието на баща си, дядо си, рода си.
Родът винаги се раз крива в ин дивида, но историческите предпоставки
не се раз криват в култ урата по същия начин. Индивид ът не може да
избере мястото си в обществото, но култ урата може да н аследи или
отхвърли предходните, да из бере как да о форми себе си.
Образът на света за древния човек (за разлика от първобитния)
не се изчерпва с общността, към която принадлежи. В неговия
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мироглед се заражда образът на света като единство, образът на Бога,
сътворил това единство, образът на владет еля – наместник н а Бога,
притежаващ правото да разполага с н арода си и най-н акрая – образът
на индивида като част от държава, а не от племе. Преодолявайки
етапа н а плем енната общност, култ урата си съз дава елит, чи ято
водеща функция се дължи н е на властта м у, а н а отговорността,
която носи относно развитието на обществото и, в частност, на
индивидите. Отговорността на аристокрацията е извоювана, животът
на населението е подчинен на ин ертн остта. Без лидер, оставена на
собствените си н аклонности, ”масата винаги има тен денцият а да
унищожава причините на своя живот” 1, защото нейния живот се
изчерпва съ с съществ ув ането, защото нейните действия са сти хийни,
защото не всеки може да разбере какво означава да е свободен вътре в
едно общество, да поеме отгово рността за действият а си още преди да
ги е извършил. Чувството за дълг формира у елит а самоосъзнаването
м у именно като такъв и това предполага неговото развитие като
цялостно развитие на държавата. Обществата със силен и единен елит
овладяват лесно съществ ув ането си, за да с ъ средоточат усилия т а си в
политическото, икономическо то и култ урно то развитие.

Двете най- древни цивилизации - Месопотамия и Египет - са
колкото подобни

като

устройство, толкова и

различни

по

дух.

Централизиран а, еднолична власт, силн о жреческо съ словие, ре лигия,
поставяща в центъра си култа към обожествяван владетел – от тези
предпоставки

се

ражда

изкуство,

подчинено

на

строги

канони,

изкуство служ ещо за възхвала и увековечаване на владет еля 2. Наред с
аристокрацията, жреческото съсловие е елита в древното в реме.
1

Ортега -И-Га се т, Х. , “Б унтъ т на м а сите” , С. , 1993 , стр. 74
У сп оре дн о с ви сш ет о из к ус тво съ щ ес тв ува л о и ед н о п о - и скр ен о, би т ов о
из к ус тво, в к оет о тв оре цъ т се откъ сва от гра ниц ит е на ка н она , и пр оявява
жиз не ния си ус ет н е п оср ед ств ен о.
2
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Официално, те не са притежавали власт, но тяхната функция е
решаваща не само за живота, но и за облика на изкуството. Тъй като
религиозният усет е формирал бита, а прозренията н а жреците са
определяли, до голяма степен, решенията на владетеля, те са тези,
които създават рит уала, те определят нормата, в която трябва да се
впишат творците. Дори религиозната реформа 1, извършена от фараон
Ехнатон не успяв а да сломи техния авторитет.
Култът

към

метафизичния

смъртта ражда

стра х

на

храма

древния

и

човек.

гроба като

израз

Храмът

сакрално

е

на

пространство, а свещенодействията извършвани в него – влияят пряко
върху живота. Гробът е грижата за бъдното . Архитект урат а обединява
в себе си останалит е видове изкуства , а украсат а й н е е била „украса ”
в

съвременния

сми съл

на

дум ата

–

орнаментите,

скулпт урит е,

цветовете са символи с магично въздействие ( „из куството заради
самото изкуство ” се ражда чак през ХХ век). Египетските йероглифи
имат практическа функция – припомнят на душ ата на фараона за
земния м у живот, стелите в Месопотамия разказват на следващите
поколения

за

делата

на

владет еля.

Исторически,

развитието

на

изкуство то им протича почти едновременно, в известни случаи дори в
досег едно с друго. В пирамидите може да се открие известна
аналогия

със

зикуратите,

в

сф инксовете

–

известна

прилика

с

крилатите бикове, фризът е характерна композиционна форма и в
двете култ ури. Различно е тяхното светоусещане – от една страна
съзерцанието, от друга първичната животинска сила.
Египетската култ ура е олицетворение на вечния стремеж към
вечността, животът на фараона – приготовление за неговия съществен
живот, чието начало се поставя със смъ ртта на тялото. Статичността и
1

Коя т о в съ щн ост та си ( ка кт о и вся ка др уга рел иг и оз на реф орм а ) е
пол ит иче с ка . Е дна от пр ичи нит е да з а м ени пол ит еиз м а с ед ин ед ин ств ен б ог,
оли ц етв орява н от слъ н чев ия д ис к е с ила та , к оят о са пр ит ежа ва ли жре цит е. И
им ен н о т ехн ия а вт ори те т им п ом а га да въ рна т ста ра та рел иги оз на си с тем а сл ед
см ъ ртта на фа ра он Е хна тон.
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възвишената простота, придаващи завършен вид на вечния м у дом ,
затварят в себе си живот, кипящ отвъд границите н а сетивния свят.
Достойно

за

увековечав ане е

само

най -същественото,

затова са

избягвани всички подробности в кръглата скулпт ура, затова фиг урите
в йероглифите са едновременно в различен рак урс, за да се изобрази
обекта от най- характернат а м у страна . Египетският художник се е
съобразявал н е с това, което вижда от света в момента, а с това, което
знае за неговия смисъл и значение. В египетскат а култ ура к амъкът е
символ от висш ранг. Защото камъкът е материала на вечността,
защото

неговото

усещането

за

излъчване

липса

на

е

монуме нт ално,

емоция

или

защото

движение.

подсилва

Достолепната

полуусмивка върху портретите на фараоните пресъздава вътрешнат а
увереност в по -висшия живот за вечността. Тази усмивка преминава в
скулпт урата

на

Архаи кат а

при

непосредствения

досег

на

двете

култ ури по време на Новото царство , за да се възроди векове по -късно
на лицето на Мона Лиза.
Изкуството в Месопотамия е по -детайлно, по -реалистично от
египетското не само, защото култ а къ м смъртта отстъпва пред култ а
към живия (но и обожеств яван) владетел, чийто земен път е осеян с
бойните победи в борбата за завладяв ане на т еритории и постигане на
могъщество , но и защото Месопотамия е област, в която различни
градове-държави менят надмощието си един над друг и официалното
изкуство се определя от този, който владее в момента. Войната е
начин на живот, мощта е извор на живот. Шумерски ят първичен
реализъм

отстъпва

тържествеността

на

пред

жестоката

фант астично то

във

искреност
Вавилон

на

Асирия,

контрастира

с

изтънчения разкош на Персия.
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Авторът

в

Древността

е

бил

ув ажаван

заради

т алант а

и

способностите си и, въпреки че, от днешна гледн а точка , неговата
функция

е

била

по -скоро

занаятчийска,

по

онова

време

занаятчийството се разли чавало от официалното изкуство не само
заради мащабите си, но и от гледна точка на тяхното предназначени е .
Произведенията както на архитект урата, така и на изобразит елните
изкуства

са

съз давани,

за

да

служат

на

властта

чрез

своето

символистично звучене. Вярата, че в едно произведение на изкуството
има нещо много повече от са мото изображение била все още жива в
душ ата на древния човек и само творческия усет , който отличава
автора от останалите хора, м у помага да пресъздав а съществ уващото
така, че произведението да бъ де разп ознато като символ, а не като
изображение.

© 2009 -2011, Lyubomira Popova, All rights reserved
http://www.fineluart.com/

- 21 -

ІІІ. Превъзмогване на хаоса

Дори

епохите,

които

се

стремят

да

имитират природната красота, влагат в стремежа
си

Човешкото,

единствено

защото

a-pr ior i

и

субект а
дори

в ъзприема
познанието,

следствие на опита, се постига из -от себе си.

Никоя култ ура н е притежава н ужнат а дистанция, за да види
следствията от постиженията си. Следващите епохи могат да усет ят
необходимостта на станалото , но и да го възприемат като вътрешна
необходимост за собственото си развитие. Античността е епоха, чието
значение далеч надхвъ рля по обхват съвременниците и преките й
наследници. Западноевропейската култ ура я възприем а като изходна
точка за по -нататъшните си търсения във всички области на живота.
Рим се е учил от Гърция, общув айки с нея непосредствено. За разлика
от него Средно вековието , развивайки идеят а за универсален Бог и
схващайки времето като общочовешка история, възприема езичеството
като по -нисша степен на развитие на човечеството , но и продължава
култ урните достижения на Античността , преплитайки достиженията на
философската й мисъл с християн скит е ценности . Когато стигат до
ренесансовия откривател, древногръцките постижения, се разкриват
само като минало. Тяхното звучене е обвито в романтичните стремежи
на хора, които търсят единствено собствената си история в древните
о станки.

Съвременният

култ урнат а

еволюция,

зап аден
но ,

човек

въпреки

това,

отдавна
приема

е

преосмислил

древногръцката

традиция като фун дамент за изкуството и науката си .
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Всички култ урни символи притежават свой собствен живот, те
се напластяват в човешкото знание и самосъзнание векове наред, за да
придобият

своето

възможности,

които

самостойно
могат

да

значение
бъдат

като

преживени

екзистенци ални
отново.

Като

исторически период Античността е при ключила, но не и като модел на
поведение. Всяка едн а епоха я наследява в някаква степ ен , но не като
исторически обусловен процес, а като съзнателно търсене н а из ходна
точка (чрез чието едновременно следване и отричане, да се раз крие
собствения Аз) . Търсене, чиито резулт ати възраждат скритите в
душ евността вътрешн и сили и стрем ежа за подреждане на св ета
според собствените си потребности. Познавателната способност на
човека м у помага да разби ра фактите, но тяхното тълкуван е из хожда
не от самите факти, а от особеностите на познаващия субект.
Дионисиевото и Аполоновото нача ло са заложени в антиномия та
хаос-красота, която определя противоречията в човешката душевно ст.
Инстинктивното усещане на света кат о неподреден и инстинкт а към
хармонията, които формират страховете на първоби тния човек, днес са
осъзнатите пси хични сили , чр ез ко ито модерния човек се справя със
същите тези противоречия, които за него вече са въпрос на вътрешна
борба.

Под Античност се раз бира п ериодът, обхващащ и сторията на
Древна Гърция и Рим скат а империя, н о когато се разглежда духа на
Античността, се има пр едвид Древна Гърция 1. Античният усет за света

1

Рим на сл едява д ух овна та и м а териа лна та к ул т ура на Гъ рци я, ка т о
осъ ще ствява с еб е си в ра м ките на им п ерс ка та дъ ржа ва – полити ка та , вое нна та
стра т еги я, пра вот о. Ра з вива йки дъ ржа ва та , той с е от къ сва от н еп оср ед ств ен остта
на м ита и оц ен ява рол ята на л ичн ост та . Но л ичн остта н е ка т о въ треш е н жив от, а
ка то з на че ни е на д е йс твия та на к он кре тн ия ч ове к з а х ода на и ст ор ия та . Не
сл уча йн о пъ рв о в Р им с е ра з вива п ортр ет н от о из к ус тво. За ра з лика от Д ревн ост та ,
къ де т о п ортр етъ т е сим вол з а м ощта на вла детеля и от гръ ц ки те п ор тре ти, к ои т о
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е подчинен на настоящето – Гърция изживява себе си чрез мита, Рим –
чрез държавността. Идеята за закономерност и целесъобразност в
света и човека пронизва цялата епоха. Античн ата философия е теория
на космоса, а човекът като микр окосмос е красиво тяло, притежаващо
мъдра душа.
„Ли чност” е модерно понятие, но „гражданин” се формира в
Древна Гърция не само като понятие, а като символ от висш ранг.
Демократичната систем а на управление, независимостта на отделните
по лиси, религията, в основата на чиито ритуали е празникът, а не
лишенията, философията с ранг на наука, реториката с ранг н а
изкуство, са създали народ, чиито свободни индивиди притежават
възможността да изразяват мнението си свободно, а творците му - да
пресъздават мирогледа си чрез изразнит е средства на изкуството.
Античнит е търсения са въплътени в стремежа към красивото,
превърнат в идеал, който надхвърля по обхват красотата като понятие.
Древна Гърция изграж да и деал, ненадминат в своето извисяване, не
само в рамките на естетическата кат егория за красивото, но и в
Красотата по принцип. Не превъзмогването на хаоса, от гледна точка
на постигането на ред и хармония, е вълн увало древните гърци, а
преодоляването м у като достигане н а една по -висша форма на мислене
и свето усещане.

Като се започне о т човешката мяра

з а св ета,

архитект урата, подчинена на особеностите на зрението, митологията,
населен а с божества с човешки слабости, идеализиранат а човешка
фиг ура в изобразителното изкуство, митичното начало в античната
трагедия и се достигне до идейния свят според възгледите на Платон .
Човекът е белязан от вечния си ст ремеж към красотата и
хармонията, утешаващи неспокойния дух в лутането м у из необята на
живота. Редът на природата, вечния т кръговрат, с безбройните си
взаимовръзки, ни се струва хаотичен, не защото е такъв, а защото
са п о- ск ор о на реч е ни, от к олк от о на п од об ява щи,
пре съ з да ва т индив ид уа лн ит е черт и на м од ела .

рим с ки те

реа ли ст ичн о
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води в неизвестна посока. Осъзн авайки тленното като единствен из ход
от този свят, се опитваме да сътворяваме красотата както я чувстваме,
а не според природните з акони . За да се предпазим от со бственото си
незнание и неумени е да променим света, м у привнасяме малко повече
красота, за да се нагодим към него, да го направим по -уют ен и по приветлив. По -поносим за нашите потребности и страхове.
Всяка епоха си изграж да уникален и деал за красота, споре д
собствената си душевност. Много по -лесно е да се отговори на
въпроса „Що е грозно?” отколкото на въпроса „Що е красиво?” ,
защото грозното се крие в материят а, която всички възприемаме
непосредствено, а красивото е абстрактно понятие (независимо дали
идеята за него се крие извън или вътре в обекта ). Не свойствата на
обекта могат да го определят като красив или некрасив, защото те са
само сетивни съждения, а чувството за удоволствие, получено при
съзерцанието на предмета, когато неговото възприемане се осно вава
не на понятието за него, а на субективното съжден ие на в куса . Но
търсенето на всеобщовалидни критерии за красивото и различаването
на субективна от обективна красота са белези на в сяка е дна ест етика.
Красивото не съществ ува само в обекта и ли само в субект а, то
присъства и в отношенията между т ях, защото красотата не е в
крайностите. Тези взаимоотношения противопоставят к ачествата н а
обекта сам по себе си в противовес на качествата м у по отношение на
сетивните възможности на възприемащия субект . Теорията за идеята първообраз на явленията, които

ни се явяват само като нейни

отражения стои в противовес на теорията, че и деят а е същността на
обектите. За древните гърци н астоящето е единствена форма на
исторически усет, както човекът е еди нствената мяра за явленият а в
света.

Мигът

и

атомът

са

съставните

части

на

времето

и

пространството, както отделните части, които са вплетени в обозримо
единство,

са

хармоничното

въздействие

на

телесната

красота.
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Човешкото тяло, пропорциите, хармонията в отношението между
о тделните части и начинът, по който те се съотнасят към общото са
мяра за красивото.
Единственото, което творецът създава е красотата. В неговата
творба

единств ено

възхищава.

съвършенството

Гръц кото

разбиране

на
за

самат а

творба

красота

е

трябва

да

въплътено

в

антропоморфните божества, в общочовешките страсти , вложени в
разглежданите от лирикат а и епоса отделни съ дби , в обозримостта на
архитект урния ордер, в строгата композиция на фриза, в изящната
линията на кръглата скулпт ура. Красотата е пресъздавана дори в
гримаси,

изразяващи

страдание

или

ужас ,

както

е

например

в

скулпт урн ата група „Лаокоон” или в „Зевс в борба с гигантите” от
Пергамски я

фриз .

Забулвай ки

реалистичната

гримаса

зад

по -

грациозната линия, приближавайки израз а на телесн ата болка с една
стъпка към и деализирания човешки облик, скулп торът, всъщност, не
скрива истинността. Тъй като скулпт урата може да изобрази един
единствен момент от действието, творецът трябва да избере не прост о
най-характерния, а този, който подсказва целостта н а сюжета .
Изобразявайки

смесени

емоции,

той

откъсва

действието

от

ограничеността на мига и оставя зрителя самостоятелно да проследи
възможното

развитие

въображението

може

на
да

действиет о .
го

чуе,

че

„Ако
вика;

Лаокоон
но

ако

въздиша,
той

вика,

въображението не може да с е издигне на една степен по -високо от
тази представа, нито пък да слезе едн а степ ен по -долу, без да види
Лаокоон в едно по -поносимо, но следователно и по -безинтересно
положение. Въображението или чува Лаокоон да въздиша, или го
вижда вече мъртъв.” 1
Именно това идеализиран е е причин ата в Древна Гърция да не се
развие портретното творчество , за разлика от Рим, където този жанр е
1 Л ес инг, Г. Е . , “Ла ок оон, или з а гра ни ца та на жив опи с та и п оез и ята ” ,
Соф ия, На ука и из к ус тв о, 1978 г. , стр. 49
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водещ и където няма разкрасяване н а чертите на лицат а. Но гръцките
портрети,

все

пак,

доп ускат

извест на

прилика

с

модела

-

те

предст авляват и деализ ация на дадения човек, а не на човека изобщо.
По същия начин, в ст арогръцката трагедията, героите са роли, а не
характери, те се борят съ с съ дбат а и с божествените прищевки, а не
със себе си, както е в западн оевропейскат а трагедия. Въпреки това,
героят е централната фиг ура в театъра. В неговият образ е въплътен
стремежът

към

съвършенство

-

физическо

и

духовно.

Той

е

олицетворение на човешката ин дивидуалност , противопоставена на
рода, на боговете, на враговете. Ранните гръцки драмат урзи и особено
Есхил привнасят и обреда в из куството - така сакралното започва
светски живот. Чрез възпяването на мита за Прометей, Есхил възпява
човешкия раз ум и онази свобода на ин дивида, която не би ла позната в
Древността, но и без да достига онази дълбочина на чо вешката
душ евност,

характеризираща

сърц евината

на

западноевропейския

характер.
В древногръцките схващания, животът на земята се е обясн явал
с намесата н а боговете в човешките дела, с превъплъщенията н а
божественото и земното . Не авторът е автор на творбите си, а
влиянията на м узите

върху подсъзн ателната м у същност, върху

неговия талант. Едва през ХVІІІ в. личността бива определена именно
като личност, а авторът открито заявява своята гледна точка като
единствено определяща рез улт атите от неговия труд.
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ІV. Стремеж към Абсолюта

Устремът
архитект ура

към

и

висините

завладяващат а

в

готическата

хармония

на

католическата меса, разтваряща се в м истичния
полумрак на витража, могат да по служат з а
убежище един ствено на „този, който разпъва на
кръст

надеждата

си

и

си

запаз ва

само

кръста” 1.

Преодоляването

на

непосредствеността

на

езичеството,

стремежът към пречистване на ду ха, към единени е съ с своя създат ел,
към докосването на без крайността в от кровението е посоката, в която
поема Средновековна Европа по пътя към постигането на свободното
развитие на човека. Хри стиянската религия води началото си от
юдаизма и правораздаващия Бог, който изисква послушание и жертви
в името на вярата, преминава в усет а за справедлив съд, за да се
превърне в

чистосърдечната надеж да

за спасение и

прошка на

обикновения човек.

Това, което различава човека от животното е свободната воля.
Това, което различава личността от индивида е съзнанието за грях,
способността да различава греховност от невинност. Чувството за
отговорност е осъзнаването на съществуването като потенциалн а
възможност за грях или невинност. Невинността е състояние, но
1

Кирк ег ор, С. , “Фил ос офс ки тр охи” , С. , 2003 , стр. 64. Т ук ц ита тъ т е
из ва ден от к он те к ста на из точ ни ка си.
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греха е последица. Последица от действията, идеите, принципите на
човека, който е подчинил битието на свободната си воля. „Само
вината го плаши, защото тя е единс твеното, което може да м у отнеме
свободата” 1. Човекът в средновековните схващания е раб, но в
божията любов той е приет като равен 2. Бог, дарил го със свободната
воля да го следва, Бог, дошъл в просяшки дрехи, умил кракат а на
грешника, на предат еля , на отрекли я се от вярата си. Създател
всеопрощаващ, даряващ безвъзмез дно любовта си на всеки, който има
н ужда от него , който е готов да се раз кае, който е добродетелен не в
делат а, а в мислите си. С пъ рвородният грях на Адам се полага
съществ ув ането на греха в ч овека. При появата си, И исус поема
греховността на света, н е за да изк уп и вината на отделния, а з а да
предначерт ае

спасението

като

възможност,

чието

постигане

се

осъществява в смирението и покаянието.
Човешкият дух е блуждаещ в плътта и мечтаещ в раз ума.
Телеснат а м у природа е част от единството с божията частица,
заложена в него . Едва в сексуалното това единс тво се превръща в
противоречие - полът е даден н а човека за наказ ание, за да се принизи
до

животинския

начин

на

размножаване.

Според

Ери угена

размножаването и делението на полове не е толкова следствие на
греха, колкото самия т грях. „Действит елният, истинският човек така,
както е трябвало да остане завинаги, е по принцип идеята за човека, в
която вечно субси стират вси чки отделни индивиди, причастни към
тази идея” 3. Но човекът се ражда едновременно с двете си при роди и
притежава раз ум а, с който е зададена способността за осъществяване
на мотивиран избор.
Вярващият

притежава

самонаблюдението,
1
2
3

което

самопроверката

потвърждава

на

вярата

вътрешното

си,

из веждане

има
на

Киркег ор, С . , “Понят ие т о стра х” , В. , 1992 , стр. 139
виж Кирк ег ор, С. , “Филос оф ски тр ох и ” , С. , 2003
Ж илсон, Е . / Бьон ер, Ф . , “Христи ян ска та фил ос офи я” , С . , 1994 г., стр. 227
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свободата. Душат а може да открие Бога само, когато насочи своите
търсения към сам ата себе си. Човекът е единството между душа и
тяло, но за душат а сетивното възприятие не е единствено. Когато се
пресити от телесното познание, т я се насочва навът ре в себе си, за да
открие истината. Според Авг устин еди нственото, което би могло да е
по -висше от Бог, е Божията истина , чието откриване е форма та на
пълноценно то щастие. Душат а е изменчива, понякога се отдава на
тъгата или копнежа, но истината стои неизм енна в паметта. Но не в
паметта з а телесните предмети, която е присъща и за животното и не в
паметта, в която душата открива себе си, а в същността на живеещата
в нас идея, която предусещаме, но и сме способни да преоткриваме.
Тази идея е пресечнат а точка в двойствеността на човешката природа
– там, къ дето д ухът се среща с Бога, защото Бог е източникът на
движението и щастието на душата. Т ой е причината за живот а на
душ ата ни и, тъй като е изначален, той стои по -близо до нас от
собственото ни тяло.
Триединството
способности

–

на душ ата

възприятието,

се изразява в

разум а

и

чистия

трите й
дух.

основни

Първото

е

сетивното впечатление, посредством което душата формира образа на
възприятието си. Раз умът е този, който определя Бога като причина за
идеите н а всички неща, а чи стият дух е издигането на душата н ад
самата себе си, движението към Бога, изразен само в чистото
съзерцание, в което липсват всякакви възприятия или образи.
Само

висшите

субстанции

са

надарени

с

непогрешима

способност за съждение. За разли ка от тях, раз умът познава само
сетивно, но човекът е дарен със свободната воля, като средство на
нравствеността, за да следва божиите повели. В Авг устиновите
възгледи метафизиката не може да бъ де отделена от нравствеността.
Нравственият живот се състои в съглас ув ането на душата с божиите
повели. Редът е ц елта на нравственостт а, любовта е нейн ата същност,
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свободната воля е нейното средство. Волята е благо за човека и от
него

зависи

дали

ще

я

обърне

към

доброто

или

към

злото.

Възможността за греха се корени във въ зможността за блаженство.
Доброто

не

притежание

е
на

в

делата,

душата,

а

само

в

убеж денията.
когато тя

Блаженството

става

е толкова отдаден а на

добродетелта, че да забрави себе си н апълно - това е божествената
любов.
Обичта към Бога не се равнява на обичта към ближния, но е
следствие от нея. Взаимопомощта е не в подаянието, а в борбата с
бедността, пороците и заблуждението. Обичт а към други я пол не е
разглеждан а в християнската философия, тъй като в н ея ближния е
разглеждан като душ евност . Отношенията между мъжа и жената са
категории в обществените отношения, обект н а етичн ата систем а , а
религията разглеж да този вид любов само в рамките на брачнат а
инстит уция 1.

Различно е отношението към личността от гледна точка на
средновековното общество, на феодалната вл аст, на църквата и на
главата на църкват а като инстит уци я. Църквата е инстр ум ент на
властта, а не на религията. Тя поставя човекът в ролята на в ечно
подчинения, безропотния, чиято истинска ценност се оценява на
смъртния одър чрез акта на разкаяниет о, а мяс тото му в обществения
живот – чрез примирението, като единствен а мярка на предаността.
„Р елигията формира обществото , не защото се занимава с вярата, а с
поведението. Вашата религия е част от онова, което правите – как го
правите и с кого го правите.” 2. Вярата определя нас самите, тя е усет.

1

Бра къ т п о лю б ов се п оявява ча к пр ез 1 8 век - пре ди т ова е бил
им ущ е стве на сд елка м ежд у два рода , а не м ежд у два м а д уш и.
2

Ферна нд е с-Арм е ст о, Ф . , “Хиляд ол ет ие т о” , С., 1995, стр. 247
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Религията е обществена норма, а фун кцията на църквата е да следи
дали сме праведни един ствено според човешките закони.
След разпадан ето на Римската импери я, Европа е разделена н а
две области - католицизъм и православие 1, чиято история е различна,
следователно и мястото на църквата в държавата остава различно. В
Западн а Европа се формират мно жество независими монархии , но
главата на църкват а е един за всички и е достатъчно силен, за да влияе
върху държавната политика.
границите

на

Римската

императора

над

формиращи

собствена

Източна Европа остава все още

империя,

църкват а.

С

където

се

обособяването

идентичност,

те

запазва
на

основават

стат ута

нови

в
на

държави,

самостоятелни

църкви, а владетелит е остават център на властта 2.

Макар и с една из ходна точка, католицизм ът и православието са
били различни в проявлението си в сферата на канона, на рит уала, на
изкуството. От Древността до Ренесанса архит ект урата обединява в
себе си изобразителните изкуства, а през Средновековието тя е
средоточие на вси чки изк уства. Пространството на храм а съ бира в
себе си ц елия духовен заряд на християнското чувство, интериора

1

Т ова са два та осн овн и д яла на хри ст ия нс твот о. В ра м кит е на вс еки от тях
се з а ра жда т м нож е ств о ер ес и, ос об ен о сл ед ХІV – ХV в. , к ога т о б ож ие т о сл ов о
з а почва да се пр евежда на всич ки ез иц и, а открива не т о на печа та р ска та пр еса г о
пра ви д остъ п н о з а п о- шир ок кръ г от х ора . На ба з а та на п оявил ит е с е
против ор ечи я
в
пр ев ода
на
няк ои
п он ят ия,
н ов оосн ова ва нит е
се кт и
провъ з гла сява т с еб е си з а пра вилн и, име нно заради разлик ите в тълк у вание то , а
не з а ра ди съ щ н ос тта на уч е ни ет о. Схиз м а та съ щ о се дъ лжи на ка н она , а не на
съ щн ост ни ра з лик и в р ели ги оз н ия ус е т. Съ с з а б ога тява н ет о на цъ рква та и с
проб ужда н ет о на лич н ос тта , р олята на п осре д ник при общ ува н ет о с Б ог ста ва все
по-м а лк о не обх од им а . От п од обни ид е и и п о п од об ен на чи н с е з а ра жда и
Реф орм а ци ята .
2
И д о дн е с Пра восла ви ет о из ис ква з а кона да е въ плъ те н в ня ка кв о ли це,
сп ор ед пр от е ста нт ств от о з а к она е а н он им е н и вс ичк и са ра вни п од н ег о. В
ка тол иц из м а им а ра з делен ие на дъ ржа вна и цъ рк овна вла с т, к оит о са една кво
влият елни, з а кона е в лице т о на Бог, а инст ит уц ии те г о пр ед ста влява т са м о на
з ем ята от н ос н о ет ика та на све тс ки я живот.

© 2009 -2011, Lyubomira Popova, All rights reserved
http://www.fineluart.com/

- 32 -

поглъща зрителя, за да се слее то й с това, което е отвъд, за да се
отдели от светското и да намери мяс то, в което да е сам с Б ога си.
Въздей ствието на Готическо изкуство се крие в извисеността, в
преодоляването

на

тежестта

на

камъка

чрез

аж урно

стоящите

скулпт ури, в мрака, о светяван само през витража, в м узи ката, която
обсебвай ки сетивата, освобождава духа в самотата му. Сградата за
първи път престава да бъ де теж ест върху з емята. Колоната е египетско
изобретение, но в готическата архит ект ура, от монолитен блок тя се
превръща в сноп от колони – това придава безтегловност на камъка.
Интериорът, с нечовешките си размери , пренася отвъ д земното – там,
където свършва плътта и започва духа – там вътре в себе си и в
същото време отвъд. В хоралът е съсредоточието на църковните
песнопения, но в него трябва да бъде премахнато всичко театрално и
показно,

защото

инструм енти.

устата

и

сърц ето

Музикалните

са

единствените

ин струменти

необходими

постепенно

биват

отстранявани, за да остане само словото.
За разли ка

от

Византия,

къ дето

ж ивописта процъфтява,

в

западноевропейските храмове липсват изображения, за см етка на това
богатата скулпт урн а

украса .

Пропорциите на

човешкото

тяло

в

средновековното изкуство били променени така, че да се подчерт ае
душ евността на човека – очите са уголемени (както и главата, като
цяло, за сметка на тялото). Дрехат а ( и в скулпт урат а, и в живописта)
вече не служи да подчер тае тялото, както е в античната скулпт ура, а
за да го скрие.
Византийското изкуство се характеризи ра с разкоша и златото в
църквите, с отреденото място

на императорските и ктиторските

портрети в стенописите, в символиката в уголемените о чи на светците,
които сякаш казват неизразимото, по -добре, отколкото изказано с
думи. Златото и процеждащата се безп лътно светлина, контрастират с
купола, който сякаш притиска човека в земния м у свят, но и очертава
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посоката към добродетелта, чрез която духа п ревъзмогва собст вената
си същност и я обрича на вечния стремеж, който окрилява човека в
земния м у път. Олт ар ът (зад който се крие тайн ство, до ко ето
просто смъртния няма достъп ) с неговата богата украса, п ресъз дава
това, което вдъхва ли ка на Богородица с Младенеца – Надеж дата.
Надеждат а, която крепи човека в борбата съ с себе си, в борбата с
живота, в борбата, която екзистенцията провежда в собствените си
трансцен дентални измерения, докосвайки се бегло до същността на
битийната обреченост на живота . Най-тежката борба е да осъзнаем
съществ ув ането на гледна та точка свиш е като част от себе си.

Авторът през Средновековието е приеман като раб, чийто талант
е даден свише, за да прославя Бог съвсем анонимно, отдаден нем у, а
не на човешките страсти и щения 1. Но той е притежавал свобо дната
воля да избере тази сл уж ба и тази анонимност и да им се отдаде.
Насищайки

това

пространство

с

изкуството

си,

авторът

усилва

сакралното му зв учене, изважда йки на преден план светостта на
личното общуван е с Бог и сам той, пос вещавайки се по този начин на
създат еля си, остав я себе си за вечностт а.
През

ХІV в.

започва разчупване на канона в

изкуството.

Авторите съзнателно привнасят елемен ти от себе си, отказвайки се от
анонимността. Италиански ят живописец Джото първи започва да
изобразява

по -пластични,

по -нат уралистични

образи.

При

него

светлосянката не е само средство за подчертаван е на гънкит е на
1

Ча к с п оява та на пр от ес та нт ств от о, та ла нта се при ем а ка т о приз вание , а
з ем ния пъ т ка т о ша нс з а осъ щ ес твява н ет о м у. Ча к пр от ес та нт ска та ет ика твъ рди,
че з а да осъ щ ес тви в оля та б ожи я , чов екъ т трябва да осъ щ е стви с еб е си чр ез
бож ии те п ов ели, н о жив ее йк и сп ор ед све тс к ия на чи н на живот . За пъ рви пъ т в
проте с та нт ств от о а ск ез а та бива ра з глеж да на к а то въ з м ожна вътре в о бщ е с твото .
За пъ рви пъ т всичк и ос об ен ост и на све т ски я н а чин на живот ста ва т въ з м ожни ка т о
бог оуг од ни, а проф е си она лн от о ра з вити е с е при ем а ка то пр из ва ние. П он яти ет о
„тра н сц ен де нта лна т е ол ог ия ” с е п оявява п о- къ сн о, н о т оз и ус ет с е з а ра жда с
на ча лот о на Ре ф орм а цията .
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дрехит е, а създава обем . Той е първият, който се отказва от обратната
перспектива (чието значение е било да накара зрителя да се почув ства
сякаш е част от пространството, очертано от стенописите). Заради
това, че съчетава символиката с правдоподобното подражание на
природните форми, че при него пропорциите са съобразени не с
реалността, а със знач ението на н ещата в мисълта на чов ека , той е
сочен за първият ренеса нсов художник.
Творците от новата епоха вече ням а да се задоволяват да
пресъздават евангелската история чрез просто то подражание. Те са
тези, чиято мисъл ще определя насоките в изкуството. В момента, в
който техните тъ рсения се насочват къ м целта изкуството да п рест ане
да

бъ де

заместит ел

на

писаното

слово ,

настъпва

краят

на
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средновековното разбиране за естети ка.

V. Преоткриване на хоризонта

Единствено фаустовският дух е способен
да захвърли маската наложена м у от съдбата, за
да заговори с тленно то в себе си, да проиграе
всички неосъществени и ли пък осъществявани
неведнъж

преди

изкрещи,

загледан

него

възможности,

отвъд

за

да

без крайността

на

собствената си дъ лбочина: „Да бъдеш или не”?

Има две измерения н а човешкото възприятие - знание и вяра.
Знанието е това, което възприемаме непосредствено със сетивата си,
чрез опита си, а вярата се появява там, където липсват факти за
доказване на причините з а дадено явление. Вярат а не наподобява
познанието, което се ражда чрез опита, но тя е усетът, който чо века
проявява в света. Вярата е това, което кара ренесансовия учен да
развива науката. Негов ите търсения са в името на Бог – той е уверен,
че изследва това, което Бог е създал 1. Още в Средновековните
миниатюри Бог е изобразяван като геометър – той е този, ко йто строи
света, хората могат да се подчинят на природните закони, но могат ,
изследвай ки и опознавайки ги, да се приближат до божиите повели .
Трудно ни е да про ум еем д уш ата като материя, както ни е
трудно да възприемем света един ствено като физични, химичн и,

1

У чен ит е са им а ли пр отив ор ечия с цъ рква та , но н е и с р ели ги ята .
Рели гия та н е из ключва ра з ум а , а на против – пре дполага го , а п оз на ни ет о ка т о
ф ункц ия на ра з съ дъ ка е не обх одим ост з а доближа ва не т о д о Б ога . Вяра та и
хип от ез а та са п од обн и ка т о на чи н на отн ош ен ие къ м св ета и м е т од ика з а
оп оз на ва не на явлен ията м у, з а щот о, з а да потъ р сим не щ о, пъ рво трябва да
пред п ол ожим че т о съ щ е ств ува .
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биологични процеси. Но за първобитния и светкавицата е била божие
проявление,

а

сега

знаем,

че

е

само

електрич ество.

Това,

че

притежаваме способност та да предавам е опита си на поколението си,
ни дава сиг урността, че все някога ще разберем всичко. Но до тогава
единственото, което ни остава е да вярв аме и да търсим. Подреждай ки
света като проекция на Аз -а, да прео ткрием трансц ендентното като
трансцен дентално .
Преживявайки

средновековния

догматизъм

и

преследвайки

античния усет за единство между ид ея и форма, ренесансовият човек
ражда собствената си същнос т – душа , изтъкана от висши идеали и
далечни стремежи. Той се опитва да наследи Античността, търсейки в
нейното

наследство

романтиката

на

с обственото

си

минало.

Италианците свързвали себе си с величието на Р имската империя,
възприемайки историята си като н ейно продължение, и смятайки
междинното готическо време за „тъ мно” и варварско, тъй като
свързвали началото му с н ахлуванет о на германските племен а в
Европа. Ренесансът създав а себе си, за да остави достиженията си в
наследство

на

следващите

поколения,

които

изригвайки

из-от

красивото, пресътворено в готическит е висоти, чрез откритият а на
Ренесан са и от собствената си вътрешна сила, ражда т бароковата
пищност, разтв аряща себе си чрез контрап ун кта н а фугат а, из висяваща
човека над земното.
Ренесан сът е епохата н а Великит е г еографски открития, на
неоплатонизма, на хуманизма, превърн ат във висша ценност, епохата,
в която човекът е повече от индивид, а авторът - вирт уоз. Това е
периода, в ко йто всестранното развитие е житейска цел, овладяването
на непознати територии е държавна политика, а опознаването на
природата и съзнанието за единство между материя и дух, подтиква
обществото да даде възможност на индивида да се реализира като
личност. Ренесансовият ум отхвърля и деята за човека като persona и
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го осъзнава като разнообразие от дейн ости ( макар и все още външни
дейности). Отхвърля религиозната догма, за да освободи религиозния
усет. От хвърля даденото , за да се осъзнае потенциала. Предаваният от
поколенията опит е исто ричен по своя характ ер , но не и единна
ретроспекция или

колективна п амет.

Индивида носи

в

себе

си

преживяванията на общността и тази историчност е същностна за
неговата духовна настройка, без да определя неговия Аз, самият той
носи в себе си съвкупност от преживявания и вътрешни състояния.

В

основата

на

ренесансовите

житейски

принципи

стоят

хуманизма и неоплатонизма , като израз на стремежа на духа към
преодоляване на материят а, за да достигне това, което е отвъд
пространствените

и

времевите

човешки

възприят ия.

Хуманизмът

произлиза, от една страна от противопоставянето на човека с това,
което е по -малко от него, и от друга – между човека и това, което е
по -висше от него. Той е не толкова движение, колкото поведение,
придържане

към

приемането

на

човешките
човешките

ценности
слабости

(раз ум

и

свобода),

(погрешимост

и

но

и

слабост):

следствието от тези два постулата са отговорност и търпимост.
Преследван ето на античната красота е израз на стремежа на
ренесансовия

човек

да

осъзнае

собственото

си

място

в

света .

Постигането на тази красота в из куств ото е само привидно – гръцкия
идеал за красота е завършеното в себе си пластично съществ уван е ,
докато

голото

тяло

в

Ренесансовата

живопис

са

една

игра

на

мимиката, която разкрива д уш евната същност . „Касае се за бунт на
душ ата срещ у собствената й съдба, която тя вече проумява във
всичките й измерения” 1.
1

Шп енгл ер, О сва лд, “За л ез ъ т на За па да - опи т
све т овна та ис т ория” , т. 1, София, Лик, 1995 г. , стр. 330

за

м ор ф ологи я
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Италианците

развиват

маслената

техника,

открита

в

Нидерландия през ХV в. и , заедно с превръщането на светлосянката от
пластична в живописна и осъзнаванет о на цвета като тон, тя става
основата на едно изкуство, което иска да завладее н еобятното сфуматото на Леонардо създава илюзията за разтваряне на фиг урите в
пространството, за тяхното обезплътяване и предизвиква усещането за
безпределност. При Микелан джело премахван е то на границите межд у
материя и пространство е съсредоточено в титаничната борба на духа,
прозираща през неи стовото усилие на м ускулат урата (особено в
скулпт урит е м у на роби, в които човешкото тяло е издялано от
мрамора само частично и изглежда сякаш е приковано към камъка,
сякаш н якаква н евидима мощ не м у позволява да се освободи – това е
борбата межд у дух и материя).
Перспективата

е

синтезирана

като

наука

от

италианският

архитект Брун елески – това би могло да е достижение един ствено в
една

култ ура,

която

възприе ма

далечината

като

бъ деще,

която

възприема хоризонта като средоточието , в което пространството се
превръща във време. Появата на хоризонта в картината, като символ
на безпределното пространство, е изразът на фаустовският стрем еж
човекът да остан е сам с пространството.

През Средновековието всички пътища, които изхождат от човека
и природата, водят към Бог. За ренесансовия човек всички пътища
водят към Човека. При това не към този, който е „образ и подобие” на
Бога, а към човека от плът и кръв, чиито страсти са земни и реални,
чиято душевност е уст ремена преоткри ването на вътрешната свобода ,
а не към наложени отвън абстрактни ц енности . Но това е и пътят на
страданието за търсещата истин а за себе си човешка мисъл. Свободата
сам

да

избереш

пътя

си,

е

част

от

личностната

свобода
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ренесансовия човек, отхвърлил догмата на средновековен морал и
нрави и разкрепостил духовния си свят.
В противоречието между чи сто

човешкото

и обществената

норма, остава вечният спор между св етлина и мрак, межд у грях и
святост.

Западният

човек трябва

постепенно

да изживее своите

собствени противоречия, за да освободи из -от страстта си, онова което
е присъщо само на неговите душевни пориви.
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VІ. Овладяване на възможностите

Преживяването

на

религиозната

догма,

помага да опознаем способностите на човешкия
раз ум

в

дълбочина.

религиозния
идентичност,

усет,

Чрез

като

о тхвърлянето

единствен

преодол яваме

на

извор

на

ограниченията,

налагани от обстоятелствата върху волята ни.
Възвръщането към вярата, след това, позволява
да освобо дим потенциала си като единствена
възможна перспектива за самоосъществяване.

Хората са толкова вторачени в собствения си Аз, че рядко се
спират за момент, за да осъзнаят начина, по който ги обгръща
битието. Битието не само като живот, но и като вечност, прозираща
през мига. Рядко се сещат, че има н ещо извън света, до който се
докосват сетивата, че непознатото се явява не просто като обективно
съществ ув ащо, но и като градивна част на екзист енцията. Дори тези,
които осъзнават трансц е ндентното, рядко доп ускат то да докосне
душ евността

им.

Дори

тези,

които

осъзнават

необятността

на

изначалното като трансце ндентално, го правят само по отношение на
собственото си его. Трудно е за човека да мисли за една обективно
съществ ув аща воля, заставайки н а нейната позиция, така както е
трудно възприятието, по принцип, от позиция извън себе си.
Човешкият дух е свободен в себе си, н о човешкият индивид е с
ограничена свобода, що се отнася до п равата м у вът ре в обществото ,
към което принадлежи . Човекът е част от пространството, може да го
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възприема сетивно или чрез способността за съждение на раз ум а ,
може

да

му

се

наслаждава,

но

удоволствието ,

получавано

от

съзерцанието на красивото не м у е достатъчно. Той притежава
способността да предусеща Абсолютното , без да може да го обясни
логически или да го изрази чрез п онятията, с които разполага.
Неговата познавателна способност не му позволява да обхван е изцяло
абсолютните стойности на съществ уван ето , но техните проявления се
разкриват в неговия свят чрез нравствеността, морала, отговорността,
правото,

държавата.

С

помощта

на

и зкуството,

философията,

религията, откровението , хората се стремят да се освободят от
ограниченията на познавателните си сп особности и да дад ат израз на
усета си за възвишеното.
Творецът може да преодолее пространс твените ограничения
посредством въображението, което, откъсвайки се от материалния
облик на обект а и от представат а за н его, достига от самото себе си до
безкрайността. Тази способност на въображението бива ограничаван а
от

понятията

на

разсъдъка,

тъй

като

разсъдъкът

схв аща

пространството единствено чрез мярката, а въображ ението схваща
нещата не сетивно или логически, а кат о рефлексия. Творецът не може
да

се

превъплъщава

физически,

но

иде ите

м у,

посредством

способностите на фантазията, надскачат понятията на раз ум а и (в
границите на тал анта) успяват да постигнат себе си. „Способността за
въображение върви от само себе си до безкрайност в съ ставянето,
което се изисква за представата на величината, без нещо да й пречи;
разсъдъ кът, обаче, я води посредством поня тия за числа, за които тя
трябва

да

даде

схемата:

и

по

този

начин

на

действие

като

принадлежащ към логическото определяне на величинат а има н ещо
обективно целесъобразно, според понятието за една цел (такова е
всяко

измерване),

но

няма

нищо

целесъобразно

и

приятно
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естетическата способност за съждение” 1. Опитвайки се да възприем ем
необятното, ни завладява страха от неговата стихийна мощ,

от

мащабите,

от

превиш аващи

способностите

на

сетиват а,

неспособността ни да го определим, да го обхванем изцяло , от
несъответствието между способността за въображение и и деите на
раз ум а. Единствено това, което можем да схванем сетивно, би могло
да ни донесе емоционално удоволствие или неудоволствие, това,
обаче, което виждаме в нея като възможност за интерпретация от наша
страна, е това, което не можем да обхванем с взора си, което е
безкрайно – то се отнася не до същността на нещата, а само до идеите
на раз ума. То е безкрайността, до която не можем да се докоснем,
абсолютнат а стойн ост на нашите вътрешни усещания . То е това, което
стои извън нас, но което можем да усетим само в себе си

–

трансцедентното измерение на вселенския ни страх, ко йто , допуснат
да

навлезе

в

екзист енци ята,

се

превръща

в

трансцендент ално

измерение на Аз -а.

Новото време е една от най -бурните епо хи в исто рията на
Европа. Тя обединява в себе си период на бързосменящи се и деологии,
политически строеве, сфери на свет овно влияние , обществени и
религиозни вълнения, революции, научни открития, те хнологически
прогрес.

След като

преодолява религиозния догматиз ъм,

Европа

преживява своя период на абсолютизъм по отношение на властта, за да
се освободи завинаги от тоталитаризма и да преразгледа управлението
като взаимоотношение между власт, истина и субект. Световната
история и по -конкретно историята на обществените вз аимоотношения,

1

Ка нт, Им а н уел, “Крит ика на сп ос об н ос тта з а съ жден ие” , Соф ия, БА Н,
1993 г. , стр. 136
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винаги

е

била

история

на

властта 1.

С

оформянето

на

новите

взаимоотношения, намесени в разбиран ето за власт, с новия стат ут на
личността, подчинението на закона отстъпва на ув ереността пред
лицето

на

авторитета,

националната

държава

се

еманци пира

от

едноличната власт , за да извърви пътя си към наднационалната
политика, достигайки до идеята за глобализация, защото „почти
всички стъп ки по пътя на цивилизацията са нап равени в периоди на
интернационализъм” 2.
Понятието Ново време идва от Ренесанса. Именно ренесансовият
човек осъзнава, че създава нещо ново без, все още, да е видял
последствията от него. Именно той въвежда схемата Древност –
Средновековие – Ново време, схващай ки идентичността на модерния
човек като следстви е от историческата последова телност на епохите,
от които се учи, определяй ки посоката на своето развитие , вече не
като ”изхождащ от древните, а като прицелващ се в собствен ата си
акт уалност” 3.

Духа

на

Новото

време

се

разкрива

в

духа

на

Просвещението – идеология, даваща предимство на раз ум а пред
вярата, на наукат а пред религията, на гениалността пред талант а .
Решителността на Новото време се проявява в протестантството 4,
което намира баланса между божиите повели, светския живот, мястото
на църкват а и ролята н а личността в него . Дълбочината на Новото

1

Д о поява та на либера лиз м а , вла стта е била едн ол ична в съ щн ост та си
(това е п ор оде н о от ид ея та , че вла стта е са м о в Божии те п ов ели, и вс ичк и к ои т о
упра влява т на з ем я та , са са м о из пъ лни т ели на н ег ов ит е п овели) . Д ор и
дем окра ц ията в Д рев на Гъ рци я м оже да с е ра з глежда ка т о ед н олич на вла ст дик та т на м н оз ин ств от о, з а щ от о м а лцин ств от о е бил о длъ жн о да с е п одчи ни на
реш ени ята , вз им а ни от м н оз и н ств от о. Е два с поява та на ли бера лна та дем окра ц ия,
м ноз и нс твот о веч е не пр ос т о упра влява , но и нос и отговорнос т з а ра з витиет о на
все ки инд иви д в общ е ств от о. За т ова и р еш е ни ята м у трябва да са та к ива , че да не
на къ рнява т н ит о ед на пр осл ойка – та ка н ег овият из б ор с е пр евръ ща в из бор на
цял от о общ е ств о.
2
Кла рк, К. , “Цивилиз а ц ията ” , С. , 1989, стр. 185
3
Ф ук о, М. , „Просвещ е ни е и кри тика ” , С. , 1997, стр. 47
4
Реф орм а ция та въ з никва по -ра н о, но в еч е през Нов от о врем е ( и сл ед
Кон тра реф орм а ци ята ), при нц ип ит е на пр от е ста н тс твот о са с е оф орм ил и ка т о
ети чна си ст ем а .
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време е в преоткриването на човека като част от света, а не като
негова

мяра.

оправдаване

Философията
на

на

собственото

Новото

време

настояще.

От

е

стремежът

едн а

ст рана

към
стои

възможността настоящето да се разглежда като принадлежащо към
някаква епо ха, уни кална по дух и свет оусещане, свидетел на обрати,
предопределящи хода на историческото развитие на света. От друг а,
страна то би могло да бъ де преход към предстояща епоха, като
предпоставка за съз даван ето на един н ов свят. С тези нагласи хорат а
от Новото време възприемат собственото си настояще като вътрешна
цел на историч еския процес - и кат о изход религиозността като
себепознание и, като навлизане в един различен тип отношение към
света. Нез ависимо как бива разглеждан , сегашният момент придобива
все по -самостойно звучене – развитието на целия м у потенциал се
превръща в цел сама по себе си , без оглед на това от къде идва или
докъде ще доведе.
Откъснал се от догматиката на църкват а, Новият човек осъзнава
себе си като център на света . Вече се н уждае от логиката, от
арг ум ента, от неоспоримо доказателство, за да възприема света около
себе си. Коперниковата теория з а устройството на Вселенат а се
пренася и във фило со фския усет – човекът вече не е стати чна фиг ура в
развитието на живота – той е този, от който зависи посоката на
собственото му съществ уване. Не Бог определя съдбат а, а вътрешния
свят на човека изби ра коя от своите способности да задоволи, коя от
своите потребности да превърне в кредо , коя част от потенциала си да
осъществи. С развитието на наукат а се заражда идеята, че раз ум а е
този, който познава, че наукат а ще обясни това, което религията не
може.

Според

Кант

„Просвещение

е

изходът

на

човека

от

непълнолетието, което той сам си е причинил. Непълнолетие е
невъзможността да се ползваш от разсъдъка си без ръ ководството на
някой друг. Самопричинено е това непълнолетие, когато причината м у
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не лежи в недостиг на разсъдък, а в липсата на решителност и смелост
да се ползваш от него без ръководството на другиго ” 1.
Всяка наука, всяка философия, вс яка религия, сама за себе си, е
система – съвкупност от логическите доводи на човека, покриваща
н уждит е м у в ст ремежа към прозрение на Същността, съотнесени към
конкретния исторически контекст. Но всяка сист ема трябва да се
основава на принципни, неоспорими положения, които едновременно
са и причина, и цел, и средство за самите себе си. Всяка систем а има
цел – да обяснява, да стандартизира различията, да у правлява, да
създава сиг урност. Това, което поражда у хората вечния стр емеж към
търсене на це лта в природата, на смисъ ла на живота (или на смъртта),
на съществ уването т ук (или отвъд) и сега (или преди), към търсене н а
посока за бъдещето или следа от миналото, е именно чувството за
несиг урност, подхранвано от идеята, че нещат а ням ат нито смисъл,
посока или цел. Така, например, ако въ ведем понятието за бог, „за да
се обясни целесъобразността на природата, и след това се използва
отново

тази

целесъобразност,

за

да

се

докаже,

че

има

бог” 2,

единственото, което ще постигнем е един п орочен кръг, в който двете
понятия размиват границите си, без да се има пред вид нито едно от
тях като причина за другото, без да се излага нито едното като
изходна точка за доказване на другото. И зграждайки системите, зад
които да прикрие несиг урността си , но и не откривайки опорните
точки, човекът си изгражда такива – н о по този начин сам си създава
предпоставки за оборване то им, тъй като те съществ уват единствено в
субективните м у възприятия. Както средновековният учен се прот иви
на езичника в името на абсолютните стойности на Съществ уването,
както ренесансовият учен разч упв а религиозната догма , за да открие в
себе си Човека, а не пасивната божия частица, така и Новият ,
1

Ф ук о, М. , „Просвещ е ни е и кри тика ” , стр. 9
Ка нт, Им а н уел, “Крит ика на сп ос об н ос тта з а съ жден ие” , Соф ия, БА Н,
1993 г. , стр. 282
2
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философски настроен , човек оборва Абсолютният Бог, за да разкрие
цялата палитра от въз можности, които са положени в екзистенцията
м у и чието осъществяване з ависи , не просто от свободната воля, но от
избора, чиито последствия са съизмери ми само с измеренията на Аз -а,
на обществото , на съвестта.
Понятието личност се раж да не във френското, а в немското
Просвещение и то при Кант. Той пръв въвежда термина „автономия”
по отношение на човека. Според

него

човека е съвкупност от

способности с потенциал за р азвитие. Подобно на Коперник, Кант
променя позицията на наблюдаващия субект от пасивна в актив на. Той
въвежда стан овището н а човека като определящо за познанието за
света. На мястото на абсолютния Аз, Кант поставя вирт уалния
(възможния) субект, който движейки се около света, сам н амира своя
познавателен

рез улт ат.

След

като

оборва

абсолютността

на

традиционните модели на мет афизикат а, той променя и традиционния
модел за Бог. Според него цялата предходна метафизика може да бъ де
наречен а

трансцен дентн а

Абсолют,

легитимиращ

н уждае

от

теология,

своите

доказателство.

трансцен денталн ата

теология ,

т.е.

Бог

творения,

като

чието

На

нейно

т.е.

Бог

място

като

законодателен

съществ уван е
той

субективна

се

поставя
идея

с

практическа реалност, при която моралния закон също е субективен .
„И тъй, преди Кант ние бяхм е във времето; сега времето е в нас” 1.
За да остане о бективна, наукат а се абстрахира от въпроса дали
природните цели са преднам ерени или непредн амерени, тъй като това
е в областта на метафизикат а, и ги разглежда само като механизъм, а
не като отношение към въпроси, които са само в областта на
човешките

стрем ежи,

а

не

на

нейното

естество.

Именно

разграничаван ето на из учаван ето на нещата сами по себе си и на
тяхн ата цел (вътрешна или външна) освобождава в човека силата да
1

Шопе нха уер, Ар т ур, “Све тъ т ка т о в ол я и пре дста ва ” , Софи я, У И “Св. Кл.
Охрид ск и” , 1997 г., стр. 568
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реагира спрямо света такъв, какъвто е, а не според възможните
последствия за душат а м у. Ощ е с началото на протестанството, ролята
на личността при общ уването с Бог става определяща, заемайки
мястото на посредника в лицето на църквата или свещеника. С
развитието на Просвещението, ролята на личността става по -важна от
тази на колектива, паството или съсловието. Осъзнаването на прогреса
като изконна човешка необходимост , се оказва реш аваща и за н аучно технологическия прогрес, и за самоосъзнаването на индивида като
нещо повече от част от обществото , и за твореца, чийто вътрешен свят
е по -определящ за творчеството му, отколкото догмата, властта или
мецената.
Трансформирайки

хри стиянската

философска

нагласа

за

съществ ув ането, идеята за човека като всестранно развита личност и
научната арг ументация като единств ена мяр ка з а действителността,
западноевропейската д уш евност се раз гръща с цялата си мощ именно
чрез

пищността

на

бароковото

изкуство.

Вечно

търсещият,

нетърпеливият да достигне вътрешните граници на собствения си Аз,
фаустовски дух успява да разтвори потенциала си в богатството на
форми и детайли именно , в наситеността на плътта в Р убенсовите
платна, в контрап ункт а на фугат а , в дълбочината на Рембрандовото
проблясване на миг светлина сред ми стичния мрак на кафявото. В
противовес

на

акцентиран ето

върху

словото

в

средновековната

м узика, като един стве н възможен израз на духа и като продължение на
бароковото разгръщане на музи ката кат о единствено абс трактно, но и
времево изкуство 1, през ХVІІІ в. „поколението на Глук, Моцарт и
Хайдн става свидет ел на абсолютнат а победа на композитора над

1

М уз и ка та е ед ин ств ен от о из к ус тв о , к ое т о м оже да д ок осн е ч ове ка без да
се н ужда е от п оср ед ни к от ня к ое с етив о, а на пра во влия е на ем оц и она лна та
сп ос об н ос т з а съ з ерца н ие, са м о че, в сл уча я, н е на ф орм а , а на чи ста та ем оц ия
са м а по се бе си.
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либретист а" 1 в о перното изкуство.

Западн ата трагедия

превръща

неистовия стремеж към безкрайността в безпощадна вътрешна борба
между принципи и стремежи, между в оля и желание, между морал и
страст. Трагичното като естетическа категория винаги се е схв ащало
като разрив межд у висши идеали и обикновени човешки способности ,
между възвишени намерения и физическото ограничение те да бъдат
осъществени, но в западноевропейскат а трагедия това несъответствие
за първи път се осъществява само в рамките на вътрешната дилема,
поставена пред личността от самата нея .
След еманципирането на личността от рол ята й на масов човек,
следв а еманципиран ето на творческата екзи стенция от ролята на
изпълнител, от изискването да се подчинява н а канона или да е
обвързана

с

поръчителя.

Свободния

пазар

на

произведения

на

изобразителното изкуство се появява за първи път в Холан дия през
ХVІІ в., но романтиците са тези , които през ХVІІІ в. обявяват автора
за

автономен

субект

и

поставят

неговата

гледна

точка

н ад

обществения вкус. Романтизмът, като течение в жи вописта се зараж да
от мистицизма на религиозната тематика, но пречупвайки нейните
символи през вътрешния свят на личността . Успоредно с него се
развива и реализм ът, при който акцентът на творческит е търсения
пада върху из следването на без дънното и безграни чното в човешката
природа. Въпросът, който се поставя вече не е за смисъла на живота, а
за смисъла на смъртта. За смисъла на страдани ето, за тяхната
неизбежност, за това, че те са т ук, около нас . Именно с реализма се
заражда

и

ест етикат а

неудоволствие,

на

грозното

–

това

смесено

чув ство

не толкова от гледка та на неугледни,

на

недъгави,

осакатени хора, колкото от неспособността ни да я възприемем , от
невъзможността да я раз берем или променим, от нежеланието да
1 Белтра нд о- Па ти е, Ма ри-Клер ( съ ст. ), „ Ист ор ия на м уз и ка та –
За па дн оевр опе йс ка та м уз и ка от Сре дн ов ек овиет о д о дн е с” , Ча ст 1, С офи я,
М уз и ка , 1997 г., стр. 354
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съжителстваме с нея, противопоставено на неизбеж ността тя да е
винаги до нас.
Това, което се заражда с романтизма и реализма, по -късно се
превръща в същност на модерното изкуство. Изкуството вече не
оповестява никакви абсолютни истини

и никакви задължителни

морални представи. То вече е не носител, а посредник на идеи.
Неговата тема е противоречивите представ и на действителността. То
вече е личната позиция на автора .
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VІІ. Отвъд границите на изкуството

Ако същността на човека наистина може
да се характеризира като диалогична насоченост
към едно абстрактно Ти, това най -силно личи
при разглеждане на измереният а на съвестта. Тя
е която компенсира отстъпките н а волята, която
определя

хоризонтите

на

екзистенцията,

ориентирът в противоречието между субективна
цел, обективни способности и вътрешни сили.

Модерността е по -скоро нагласа, отколкото период в историята.
Тя е тип отнош ение и към н астоящето, и към себе си – извличане н а
вечното от преходното. Тенденция, свързана с прогреса на на укат а, с
процеса на рационализация на живота, с овладяването н а авторитетите
(които по -късно биват разрушени от постмодерността за сметка н а
издигането на индивидуалността в к улт, което, от своя страна, води д о
усета за лип са, който е толкова характерен за глобализиращите се
общества). Толерантността е ка узата н а мод ерността и заради това тя
се стреми към стан дартизиране на различията. Тя разбира социалното
равенство не просто като еднакво третиране на разли чните , но и като
възприемането им като еднакво ценни сами по себе си което, от своя
страна разр уш ава йерархи ята на ценностите.
По

начало

терминът

“модернизация”

се

възприема

като

тъждествен н а “позападняв ане”, защото внасянето на технологии,
създадени на Запад, в незападни общества, донася съ с себе си и
характерните

за

Западната

цивили зация

култ урни

особености.
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Поко лението , пряко повлияно от първата вълна н а модернизация, я
усвоява лесно и с желание - млади специалисти, из учили се на Запад и
върнали се в своята стран а, където се развиват професионално, където
създават сем ейства. Техните наследн ици, обаче, живеейки с тези
неща, формират идентичност в условията на собствената си култ ура.
За

тях

е

въпрос

на

оцеляване

да

съхранят

родното.

В

това

противоречие е трудно да се балансира между влиянията на своето и
чуж дото. Колкото повече човек усеща чуж дото като натиск (особе но,
когато култ урнитe влияния са съ четани с политическа пропаганда и от
двете страни), толкова повече се вкопчва в родното. Родното, по -скоро
като единствена реалност, създаваща сиг урност, отколкото като нещо
избрано като по -добро. Днес влияни ята са твърде много, твърде
разнородни,

твърде

силни

и

твърде

манип улирани

от

медии

и

държавници, така че за личността еди нствения сиг урен ориентир си
остава собствената (познатата) среда.
Идентичността н е е единствено форма на принадлежност на
индивида към някакво общ ество, религия, култ ура. Тя е процесът н а
самонаблюдение, самооценка, саморефлексия, съпътстващ човека през
целия м у живот. Идентичността е самоосъзнатата индивидуалност.
Двете крайни положения са есенциалисткат а и конструктивист кат а й
интерпретации. Първата е най-консерв ативна, устойчива във времето,
вътрешно хомогенна. Според нея идент ичността зависи от това какъв
е човека и какъв е н еговия произход. Втората интерпрет ация е най либерална, изменчива, възприемчива към чуж ди влияния. Според нея
идентичността е конструкция, продукт на съзнателнат а целенасочена
дейност на човека, т.е. той е такъв, какъвто се чув ства.
Средата оформя у човека есенциалист ки тип идентичност. Но
средата не е създадена съзн ателно, а човек просто се вписва в нея,
заради

ст ечени ето

на

обстоятелствата

в

неговия

живот.

Конструктивисткия тип иденти чност е следстви е на арг ум ентирано
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рационално решение. Тя е следствие на свободния избор на индиви да.
Основните критики срещ у нея са, че може да е користна, че човек,
който често сменя своята иде нтичност, всъщност, няма идентичност.
Той се обезличава в лут ането между въ зможностите и, дори да открие
своята истина, рискува да остане безли чен човек, ако тя е зает а отвън,
а не е вътрешна потребност .
Най-пълноценната идентичност е свободно избранат а, о смислена
идентичност,

която

впоследствие

остава

единствено

истинна

за

човека. След като развие в себе си особеностите на средата, към която
принадлежи, човек се стреми да постигне себе си като уникалн а
личност, а не да остане само следств ие на тази среда. Всъщност, и
личността, и идентичността не са едностранчиви - те са следствие от
взаимодействието между външните фактори и вътрешната борба в
процеса на себе утвърждаван е. Действ ията на субекта, съзн анието и
самосъзнанието, начинът, по който опознава и се от нася към свет а се
дължат на неговата воля. Волята е тази част от Аз -а, която определя
кой от личните принципи ще бъде прев ърнат в дело. Идентичността не
е статична - формирането й е взаимодействието между воля и
принадлежност, което трябва да се превърне в

дело, а самата

идентичност е превъзмогнатата принадлежност, тя е обективизираната
воля. Но волята не като мотивация, а като същност, като ориентир в
противоречието между желание и изпълнение.
След като приемаме реалността като нещо стоящо извън нас, ние
й приписваме външни качества. Но съ знанието е реалност, която се
намира вътре в нас, а идеята за изначално съзнание е проекция на
сътворения от нас в нас свят. Християните се изживяват като
творения, чието самозавършване е в помощ на сътвореното от твореца.
“Но действителността е също и за индивида една задача, която
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трябва да се реализира .” 1. И ако творението е огледало, през което
прозира божествената същност, то съвестта е огледало, през което
прозира човешката същност. Целта на индивидуалността е да стан е за
“себе си това, което е в себе си” 2. Едно е да довършваш себе си като
сътвореност, друго е, когато съ умееш да “ превъплътяваш себе си
поетично”, да се осъществиш не като даденост, а като творение, чийто
творец си самият ти.
Ако имаш една възможност за о съществяване (т.е. себе си),
трябва да дадеш всичко, за да я постигнеш и при всеки неусп ех да
започваш не отначало, а от там, докъдето си стигнал, превъзмогвайки
и усвоявайки последиците от неуспеха. За посредствения човек няма
само една възможност. Има мн ого утъп кани пътища, които да поеме и
извърви без усили е - затова може да стане всяко едно от нещата, които
съществ ув ат - възможности, постигани многократно преди него. Но
при него изборът не се дължи на свободната воля, а на инерцията,
очертана от стереот ипите, изградени в обществото. Това, че за
личността има само една възможн ост за осъществяване, не означава,
че тя е ограничена и че не може да из бира. По -скоро означава, че тя
стои по -високо от категориите на душ евността. Тя има същите
възможности за избо р като посредствените хора плюс една в повече.
Това е разликата м ежду волята и свободната воля - волята да си като
предците си и волята да се осъществиш като уникално съществ уване.

Категорията

„отдéлен ”

е

въведен а

за

първи

път

в

екзистенциалната философия на Киркегор и Ницше. Според Кант
човека

е

Киркегор

съвкупност
определя

от

способности

екзист енцията

с

като

потенциал
сбор

от

за

развитие.

вътрешните

1

Кирк ег ор, Сь ор ен, “ Въ рх у п онят ие т о з а ир он ия” , С офи я, У И “Св. Кл.
Охрид ск и” , 1993 г. , стр. 263
2
Киркег ор, Сь оре н, “П он яти ет о стра х” , Ва рна , Стен о, 1992 г.
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преживявания на човека - отчаяние, ст рах, грях, болка, вина, усещане
за съдба, примирение, повторение, смех отворност (Ницше). За разлика
от Кантовото разбиране , при което личността се ограничава само до
избора кой модел на поведение да следва , във философията на
Киркегор и Ницше екзист енцията експериментира с
светове.

Във

всяко

свое

произведение,

те

вирт уалните

проиграват

различна

екзистенциална възможност, променяйки позицията на наблюдение на
действителността 1.
Ницше

прави

антиномия

на

култ урните

модели 2,

с

които

екзистенцият а експериментира, като всеки от тях интерпретира свят/
личност,

който

е

исторически

от делéн,

но

присъ ства

като

екзистенциална възможност за себеформиране в рамките на живота на
отделния човек. Идеята за Свръ хчовека е християнска идея, визираща
човека като перспектив а. Основната движеща сила в живота на
личността е волята за мощ, т.е. волята на човека да надмогне себе си и
обстоятелствата, защото той е единственото същество, което може не
просто да екст ериоризира своите вътрешни сили и възможности, но и
да съз дава нови светове, да пресъздава дори себе си , затова Ницше
интерпретира понятието „ свръ х-”, разг леждай ки и образа на Христос
като екзистенциалн а възможност пред модерния човек.
Това, което екзистенциалната философия дава на личността е
възможността.

Съвк упността

от

възможности ,

стоящи

пред

индивида, правото на избор за начина на самоосъществяване, правото
да п реосмисли к улт урните идеи, да експериментира с т ях, да ги
преживее като свои, а не като наложени от вън. Възможността,

1

През вт ора та п ол ови на на ХХ в. х уд ожн иц ит е-к онц еп т уа л ис ти ще см е ня т
не п оз ици ята на а вт ора , а ще пре диз вика т з рителя да см е ни п оз и ци ята с и на
на блюд ен ие, п оста вя йки пре дм ета , де й стви ята и из к ус тв от о из общ о в др уг
конт ек ст.
2
Ант ичн о – М одер н о; Р ен еса нс – Р еф орм а ция; Пр осв ещ ен ие – Ми т ол оги я;
За кон ода т елс тво – Вирт уоз н ост; Ни цш е – Ва гн ер; Д ион и с – Ра з пна тия.
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формирайки

себе

си ,

да

формираме

и

обществото,

култ урата,

традицията, ценностите.
Моралът е сист ема от принципи на поведени е и отношение към
света, начинът на поведение на ин ди видите в дадено общество, но
едва при Киркегор ети ч ните правила стават самоналожени вътрешни
принципи на човешкия избор, а не стоящи вън от човека, който трябва
да им се подчинява догматично . Киркегор определя три ст адия в
развитието на екзистенцията – естети чески, етически и религиозен,
като и при трите първостепенна роля играе отношението на човека
към света, към живота, към Абсолютното и към самия себе си.
Съждението е ест етическо само тогава, когато няма за основа някакво
определено понятие за обекта, а се изгражда само на баз ата н а
субективните

способности

непосредствено ,

екзист енцията

на

духа.
може

да

Опознавайки
достигне

света

само

до

естетическата наслада, но опознавайки света и Бог като единство,
човек опознава себе си. Етичното и религиозното са принципи на
заинтересованост,

при

които

действителността

е

духовна

по

отношение на вярващия. Изборът и свободата се появяват в етическия
стадий н а израстване н а екзистенцият а, чак когато тя е готов а да
поеме отговорност, да се съобразява с другия, да се ограничава от
насладата заради самата н аслада, от това непосредств ено удоволствие
от живота, което може да е белег един ствено на естетическия стадий.
Религиозният стадий настъпва тогава, когато лично стта субективизира
идеята за Бог и на мястото на вярата в нещо трансцедентно идва
личната вяра на отделния.
За първи път екзистенциализмът дава на отделния свободата да
избира, снемай ки от него тоталните модели на поведение, но и
именно, защото го дарява с тази свобода, той го прави отговорен за
собственото му съществ ув ане, за това което е , но и за това, което са
другите. Защото формирайки себе си, ние формира ме и критериите, по
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които съдим. Както Сартр пише в „Екзи стенциализмът е хуманизъм” –
когато сътворяваме човека, който искаме да бъ дем, ние сътворяваме и
образа на човека такъв, какъвто прецен яваме, че искаме той да бъ де. С
всеки наш избор, ние утвърждаваме ц енността на онова, което сме
избрали, защото това, което избираме винаги е добро в нашите
предст ави.
Това

е

предизвикателство

пред

м одерния

човек.

Да

се

предостави на индивида право на избор не само по отношение на бита
м у, но и на неговото битие, на неговия Аз - това е най-висшата форма
на

свобода

в

едно

общество.

Но

повече

свобода

означава

и

разширяване на сферата н а заинт ересованост на личността в посока от
измеренията н а собств ения живот към съществ ув ащото наоколо и към
съществ ув ането по принцип. Изборът означава носене на отговорност
още преди да е направ ен той - отговорност не само към себе си, но и
към другия, към общността, към Живота. Не просто да възприем аме
себе си като “цел сама по себе си”, но да възприемем и Другия по този
начин. Да го поставим до нас като равнопоставено съществ уване, без
да

обезценяваме

самосъзнание то

като

критерий

за

мя стото

на

индивида в обществото.
Сетивността е основна черта на чувствителните, деликатнит е,
лесно ранимите хора, за които Другостта не е нещо напълно чуждо защото осъзнавайки себе си като част от цялото, те осъзнават и
другото като част от себе си ; осъзн авайки мига като част от вечността,
осъзнават и мига като вечност. Именн о върху тези хора най -осезаемо
се стоварва т ежестта на съв естта кат о предчувствие за изначалн а
греховност. Разликата межд у сетивното познание и сетивността като
състояние е в н ачина, п о който човека се докосва до необозримото, до
неизмеримото с човешката мярка. Пъ рвото е просто възприятие сетивата като проводници между действителността и съзнанието,
между с убекта и обектите. Сетивността е настройка н а Аз -а, н ещо по -
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неосъзнавано

от

хар актера

и

по -първично

от

темперамента.

Способност за вчувств ане, способ, чрез който възприемаме околното
не чрез физически, а направо посредством съзнанието.
Има едно особено чувство за вина, което стои неизменно над (и
същевременно дълбоко в) съзнанието на човека и което не е обвързано
с действият а м у - това е самопрецен ката за собствените действия. То
може да бъ де усетено без причина, то е ориентир за това как да бъ дат
отстоявани личните принципи в хаотичната множественост от човешки
гледни точки. “Понятията за грях и вина полагат отделния именно
като отделен” 1. Няма колективна вина, както няма и колективна
отговорност. Може да има дей ствия, извършени от група хора, но
вината не се измерва с постъпките, а с дълбочината на съзнанието,
извисеността на д уха, с илата н а раз каянието и степента н а осъзнаване
на постъпката именно като погрешна. Да знаеш, че си съгрешил и да
изпитваш угризения са раз лични неща. Осъзнаването е индивидуалн о
възприятие, определяно в Аз -а като проекция на съвестт а.
Самоосъзнаването на личността пробужда нейнат а съзидателна
мощ, удовлетворението й от рез ултати те от нейния труд винаги води
до необходимостта от споделяне. Защото Аз-ът не мо же да съществ ува
сам

по

себе

отношенията

си,

неговата

Аз -Ти

Само утвърждаването

или
на

същност
във

творческия

се

разкрива

един ствено

в

взаимо отношенията

Аз -То.

имп улс

раж да

у

твореца

потребността от признаване на таланта , защото изкуството не може да
съществ ув а

извън

взаимоотношенията

автор -общество.

Удовлетворението на автора от процеса на създаване е катар зисът на
творческата екзи стенция в мига н а откровение пред самия себе си , но
„по-нататъшния живот на произведен ията, възприемането им като
аспект

1

на

собственат а

им

история,

се

установява

между

Киркег ор, Сь оре н, “П он яти ет о стра х” , Ва рна , Стен о, 1992 г. , стр. 125
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недоп ускан ето -да-се-раз бере

и

желанието -да-бъде-разбрано;

това

напрежение е климатът на изкуството” 1.

В исторически план, из куството е безкраен низ от пресъз даван е
на образи от действителността и стилизация на обекти, от подражание
на традициите или тяхното отричане. Модерните тенденции са за
приближаване н а изк уствот о от интерпретация на ви димото към
интерпретация н а идейния свят. От себеизразяване чрез реални обекти
към себеизразяв ане чрез абстрактни форми и цветове. Авангардът
тръгва от отказ от конвенционалното, през деформация на предмета,
достигайки до отказ от с амия предмет в творчеството на Кандински .
Супрематизмът дори достига от отказ от цвета, чрез серията “Бяло
върху бяло” на руския авангардист Кази мир Малевич 2.
Както

авангардът

разгражда

нормите

на

конвенционалното

изкуство, за да нам ери собс твения си стил, както личността застава
срещ у ст ереотипите в обществото, за да създаде себе си, така и
художникът отрича постиженията в изкуството (учей ки се от тях), за
да достигне уни калността на собств ения си стил. Експресият а и
абстракцият а са противоположни начини з а творческо себеизразяване
- от една страна деформирания пре дмет и от друга - отказа от него.
Отказът от предмета превръща живописта от интерпретиращо в
самостойно звучащо изкуство. Взаим одействието между тези два
начина на изразяване е основа, върху която се формират много от
стиловете и направленията в изкуството. Експресията като начин за
освобождаване на ен ергия, представяйки дей ствителността такава,

1

Ад орн о, Т еод ор, “Е ст ет ич ес ка те ори я” , София, Ага та , 2002 г. , стр. 429
Ма левич вла га в своя “Бял ква дра т на б ял ф он” ид ея та з а д ух овн о
из висява н е в тъ рс ен е на всем ир ния А бс ол ют, на рича йк и ст ила си “ п о -ви сша
форм а на а бс тра кци я” . Из хожда й ки от т ова , бяла та боя въ рх у бел ия ф он на
ка ртина та , би м огла да се пре дс та ви и ка т о п о -висша ф орм а на живопи с.
2
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каквато съществ ув а в идейния свят на твореца и абстракцията като
начин за виз уализиране на самия идеен с вят на твореца.
Привидната деформация н а предмет а в съвременното изкуство,
всъщност, е стремеж към реалисти чното изобразяване на същността
м у. Пол Сезан изказва твърдението, че „гледката включва гледащия”,
т.е. образът винаги, съзнателно или не, бива изкри вен от съзнанието
на наблюдаващия. Това, което са знаели древните хора за свет а около
себе си е това, което са възприемали от него сетивно. Затова и
изобразяването м у е било подчинено на видимото 1. След ускорения
ход

на

научно -технологическия

прогрес

през

ХХ

век,

хората

разширяват хоризонта на познанието си за обектите и явленията отвъд
видимото.

Изобретяването

достоверно

на

реалността,

фотоапарата,

който

обезсмисля

възпроизвежда

нейното

буквално

възпроизвеждане от субективното око на художни ците. Обществото
знае, че физиците показват света през призма - разделен на отделни
елементи - но не възприемат в живописта друго, освен естетическат а
реалност

на

нат урата.

Всъщност,

цвета

е

свързан

с

известно

количество математика, а и стинското зелено е сбор от много зе лени.
Художниците

намират

вдъ хновение

в

новите

открития.

Импресионистите из хождат от разлаг ането на светлин ата и затова
цветовете, които използват са получени не от смесването на други
цветове, а от тонове, чието близко зв учене съз дава илюзията з а
еднородност на цвета. Куби стите изследват системат а от понятия, с
които си служи съзнанието и изобразяват предмета не като обект, а
като представа. Изобразяват предмета като цялост, а не като разлагане
на съставни части, въпреки че нарушав ат триизмерността. Разгле ждат
явлението в протяжността на движението м у. Сюрреалистите се
вдъ хновяват

от

несъзнаваното

и

създават

фантазни

композиции,

подчинени на случайнит е връзки и взаимоотношения, характерни за
1

Осв ен в р ели ги оз н от о из к ус тв о, къ де т о
м ета фора та и с им вол ика та , а не е реш ени е на а втора .

д еф орм а цията

е

из ра з
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подсъзнанието. Абст ракционизм ът се стреми към представяне н а
идеята в чи стия й немат ериален вид, а супрем атизма - към п устотата
отвъд материята. Лъчизмът из хожда от факта, че окото възприема не
обекта, а само светлината, ко ято той отразява, че не цветът е свойство
на предмета, а неговата способност да отразява част от лъ чите и да
поглъща друга. Реали стично изобразеният предмет е такъв, какъвто го
осъзнаваме, а не такъв какъвто го виждаме, защото го възприемаме не
директно

чрез

сетиват а

си,

а

като

преработена

от

съзнанието

в

изкуството,

информация.
Разчупването

на

конвенционалните

норми

деформацията на цвет а и предмет а, логично водят до въпроса „Какво
следв а?”. Авангардът обявява края н а буквалното подражание на
нат урата,
живописта,

след
за

него
да

постмодерните
еманципират

творци

ще

из куството

от

обявят

края

рамките,

на

ко ито

човешките възприятия м у поставят , за да обявят концепцията за
същинския обект на изкуството . Ще премахнат границите между
отделните изкуства, за да достигнат до свободата при избора на
изразни средства, с които автора да обективизира на идеите си .
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VІІІ. Идейният свят и бездуховността в
постмодерното общество

Снемането на границата меж ду живот и
изкуство

даряв а

арти ста

само

с

илюзорна

свобода. И все пак, в развитието си, всеки
индивид

има

н уж да

да

се

отрече

от

традиционното, за да наложи жизненост та си
като истина.

Всяка и сторическа концепция се гради върху категориите на
време и пространство, а глобализацията и масовото навлизане на
Интернет променят усет а за врем е и пространство на съвременния
човек. Днешният свят се движи на бързи обороти, в усл овията на
несиг урност, на преплитане между култ ури, преоценка на ц енности и
традиции, на липса н а държав а, която да защитава националните
интереси

пред

наднационалната

политика.

Технологизирането

на

живота ни води до отчуж даван е на д уха . Днес ние сме п рин удени „за
по -малко житейско време да консумираме повече космическо време” 1.
Основният

стремеж

на

модерността

е

стрем ежът

към

универсализация. Тя следва просвещен ските и деи с такъв ент усиазъм,
че стремежът й към рационализ ация е това, което й пречи да обхван е
битието в цялата м у пълнота. Нейната з аблуда относно глобализацията
е свързан а с бързото усвояване на техн ологиите, модата и т.н., но това
са неща свързани с бита, а н е с к улт урните особености. Култ урните
особености са това, което придава индивидуалност на общността.
1

Ортега -И-Га се т, Х. , “Б унтъ т на м а сите” , С. , 1993 , стр. 59
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Религия, изкуство, морал, вяра - дълбоки неща, чието съществ ув ане н е
зависи и не може да бъ де зам естено от технологии или вещи. Това,
което лесно би могло да се усвои от всеки народ, не е това, което
може да ни определи, следователно не може да ни направи еднакви
или подобни. Нещата, които ни характ еризират са н епреходни и не се
влияят от прогреса и точно те са тез и, които ни правят уни кални.
Осъзнавайки

различността

постмодерността

поставя

като
на

основна

централно

човешка

място

черта,

индиви дуалната

автономия.
Постмодерните

общества

продължават

тенденцият а

на

модернизация, но отхвърляйки идеята з а чиста рационалност, на нейно
място остава усещан ето за празнота, което не може да бъ де попълнено
с предмодерните разбирания за морал, нито с автома тичното създаване
на нова етика. Хората имат н ужда от нещо ново, чрез което да вървят
напред, но не могат и без т радиция, която да очертава и дентичността
им.

Модерността

се

хвърля

твърде

рязко

към

рационализма,

отхвърляйки с лека ръка религиозността. В пос тмодерността се
забелязв а завръщане към религията, търсене на духовна опора в
твърде

материалния

свят,

в

който

живеем.

Заради

прекаленото

универсализиран е другостта се г уби, но същото се случва и чрез
прекалено индивидуализиране.
Модерността обезценява ин д ивидуалността чрез стан дартиз ация,
а постмодерността я обезценява, издигайки всички индивид уалности
като равностойни, като еднакво ценни.
Времеват а дистанция между дв ете е твърде кратка и н е е
възможно процесите да бъдат разглеж дани в определен исторически
или култ урен контекст. Първият винаги е радикален. Този, който
наследява и доразвива и деите м у в цялата им пълнота, е винаги по умерен. Но, впоследствие, понякога се получава залитан е в някаква
друга крайност. След като са развити предишните (чужди) стрем ежи,
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се появява желание за н ещо ново, свое. Толерантността не е на фокус
през модерността (защото тя съществ ув а само при наличие н а някакв а
другост), но в постмодерността се превръща в централно понятие, и
дори се преекспонира толкова, че н акрая г уби смисъ ла си и се
превръща в клише.
Стремим се към глобализ ация (в и кономически план тя е
постигната - капиталът се придвижва свободно, а междун ародната
търговия винаги е била добре развита). Глобализацията е разнообразие
от промени, а не просто една единств ена п ромяна. В началото тя се
възприема

като

път

към

формирането

на

един

единств ен

цивилизационен модел, който да се превърне в задължителен ет алон за
политиката,
Модел,

общественото

основаващ

се на

устройств о,

икономиката

съвкупността от

проекти ,

и

култ урата .
обобщаващи

историческия, култ урен, стопански и религиозен опит на различните
нации и държави . Това, което се случва на практика, обаче, е, че
Западн ата цивилизация се опитва да н аложи своята цивилизационна
схема на д всички останали. Доскоро водеща нация беше САЩ, а за
останалите държ ави (независимо , че всички те имат своята история,
специфика, мисия и особена идентичност) бе оставена ролята на
“обекти” на глобализ ацията . Днес САЩ все повече г уби своята
авторитарност и се превръща в равн остоен „партньор” на Европа,
Р уси я, Индия, Китай и ли Ислямския свят.
Днес глобализацията в се повече се свързва с развитието на
влиянието на Интернет, тъй като той е среда не просто за размяна на
информация, но и сцена за новата икономика, работна среда за много
хора,

средство

за

пропагандиране

и

манип улация.

Вирт уалнит е

общности са станали много по -влиятелни от традиционните такива.
Това се дължи на това, че са по -отворени, по -лесно доп ускат нови
членове, по-бързо обменят информация помежду си, а и могат да
действат в много по -голям мащаб. Ролята на глобалното пространство

© 2009 -2011, Lyubomira Popova, All rights reserved
http://www.fineluart.com/

- 64 -

за разпространението на информацията е огромно. Американски ят
ж урнали ст Томас Фрийдман изказва своята теория за развитието на
ХХ в. в книга, озаглавена „Светът е плосък”. Основната м у идея е, че
Интернет поставя хората върху една из равнена и като пространство, и
като време плоскост. В противовес на това стои теорията на Роланд
Робъртсън,

че

глобализацият а

локализира

общности,

които,

по

икономически причини, не могат да се възползват от модерните
технологии. Но, в крайна сметка, във всяко време има хора, които
могат да преодоляват ограниченията и маси, за които животът се
изчерпва съ с съществ ув ането. Интернет е новата световна „агора”,
общностите,

в

него

се

създават

по

убеждения,

преодолявайки

ограниченията на вр еме, пространст во, език, култ урни различия.
Глобализацията, от едн а ст рана, улесн ява диалога между различните
общества,

но,

от

друга,

предизвиква

народите

да

преосмислят

собствената си идентичност. Тези процеси протичат успоредно и
могат да доведат до възп итаване на космополити в обществата, чиито
икономики са водещи, но и да превърнат патриотизма в шовинизъм в
общества, чието развитие е подчинено на световните процеси, без им
оказва влияние.
Традициите, социалната йерархи я са част от нас и са решаващи
за бита и битието ни, за самооценката и самоосъзнаването ни като
част от времето и пространстото, към което принадлежим. Колкото
повече

се

народите

осъществява
започват

да

идеята

за

г лобализация,

преосмислят

собствените

толкова
си

повече

ценности.

Технологиите, модата, науката н е са си мволи на идентичност и могат
да преминават свободно от една дъ ржава в друга, но в култ урен пл ан
се забелязва едно капсулиране. Народ, който се затваря откъм
култ урни влияния, предизвиква и затваряне на малцинствените групи
вътре в себе си (пак в култ урно отношение). По този начин другият
вече не е “този отнякъде др уг аде” и се превръща в “този т ук до мен”.
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Това дава на човека основание да въплъти екзистенциалния си страх в
човешко лице. Но не конкретно лице, а социална прослойка и в секи,
който принадлежи към нея, бива разп ознаван като потенциален враг
(виновен по принадлежност, а не заради действията си ).

Днес (особено след масовото навлизане на Интернет) свет ът
става все по -достъпен, човек получава все повече информация за това
какъв би могъл да бъде. Това, от една страна, м у помага да осъзнае
какъв е и къде се намира спрямо другите, кое е неговото място в
света. От друга стран а - тези влияния могат да променят и неговите
разбирания, и него самия, да го накарат да пожелае да бъ де дру г, да
м у помогнат да стане др уг.
Личността не е монолитна - не може просто да бъде определена
като такава или като някаква. Тя е сбо р между това, което е човекът,
това, което иска и не иска да бъде, което му предстои да стане, което
е бил, начинът, по койт о се държи, начинът, по който го възприемат
околните. Личността се изгражда постепенно, през целия живот и
нейното формиране не винаги може да бъде контролирано от човека.
Средата

(семейство,

определяща

за

населено

мяст о,

първоначал ното

исторически

формиране

на

контекст)

е

индивида,

а

впоследствие човек з апочва сам да се дооформя според собствените си
критерии (чието формиране отново зависи от средат а). Колкото по затворена е тази среда откъм външни влияния, толкова по -трудна е
промяната за личността.
Липсата н а врем е в днешния свят

предизвиква по -бързото

развитие на личностното израстване, но и по -голямо объркване по
отношение

на

етническа

и

религиозна

(понякога

и

полова)

принадлежност, по отношение на моралните и семейни ц енности. Това
довежда или до механ ичното следване на традициите , или до пълното
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им отричане и безцелното преминаване от една крайност към друга.
Емил

Дюркем

и

Хърбърт

Мий д

см ятат,

че

“рационализираните

жизнени светове са белязани от едно вече рефлексивно отношение към
традициите,

универсал изиран е

на

нормите

за

дей ствие

и

генерализиране на ценностите; от модели на социализация, насочени
към изграждането на абстрактна собст вена идентичност и форсиращи
оформянето на индивидуалност при подрастващите” 1.
Колкото

е

вярно,

че

Интернет

премахва

прос тран ствените

ограничения и времевите бари ери, толкова и че огромното количество
информация (по -голямата част, от която - спам), присъстващо в него,
вместо да пести време на ин дивида, понякога м у коства повече, за да
отдели нен ужното от стойностното. Една п реждевременно развиваща
се личност, на която не достига време да осмисли собственото си
съществ ув ане, трудно би могла да формира своята идентичност.
Идентичността н е е единствено форма на принадлежност на
индивида към някакво общество, религия, култ ура. Тя е процесът н а
самонаблюдение, самооценка, саморефлексия, съпътстващ човека през
целия м у живот. Идентичността е самоосъзнатата индивидуалност.
Всъщност, и личността, и идентичността не са едностранчиви - те са
следствие

от

взаимодействието

м ежду

външните

фактори

и

вътрешната борба в процеса на себеутв ърждаване.
Хората са социални същества и имат н ужда от общуван е. В
днешния забърз ан свят, общуван ето става все по -трудно, не само
заради липсат а на врем е, но и заради стреса, който кара хората все
повече да се затварят в кръга на собст вените си проблеми. Интернет
предоставя възможност да излезеш з а малко от ежедневието и да
бъдеш себе си (не зависимо кое “себе си” - това, което си или това,
което искаш да бъдеш в обществото).

1

Ха берм а с, Ю . , “Филос оф ск ият д ис к ур с на м од ерн ост та ” , Пл., 1999 , стр. 12
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Вирт уалн ата ком уникация н е е като р еалната, но вирт уалното
общ уване не е много по -различно от реалното. Просто потребността от
общ уване е винаги една - желанието на човека да не остава сам, да
срещне сродна душа, да обменя идеи и опит. Вярно, че когато човек
застане лице в лице с някой друг , той придобива по -пълна представа
за

него,

но,

дори

тогава,

това

не

значи

цялостна

представа.

Въображението винаги е съществена част от взаимоотношенията, а в
Интернет, то присъства в много по -голяма ст епен. Желанието да се
покаже в най-добрат а си свет лин а, ст рахът от отхвърлян е, лъжата,
недоверието са неща, които присъстват във всяко едно общуване. Но,
когато е онлайн, индивида запазва своята непри косновеност. Не може
да бъ де засегнат, обиден или разкрит ако обижда. Може да прекрати
взаимоотношенията си с другия, когато и както пожелае, без особени
последствия. Може да нарушава обществени табута и морални норми.
Каквото и да прави, една от най -големите пречки в общ уването срамът,

не

присъства

в

киберпространството

и

съответно

-

в

съзнанието на вирт уалнат а личност.
Когато се създават взаимоотношения в киберпространството,
общ уването винаги е анонимно, независимо как участниците се
предст авят един н а друг. Тази анонимност позволява на индивида да
бъде нещо по -различно от самия себе си. По -освободен, по -агресивен,
по -рационален, по-ненаказ уем и т.н. Но това, че е по -, не означава, че
не е той. И в реалността хората се стремят да бъдат по -. Разликата е,
че в киберпростран ството няма пречки за постигането на желаната
“по -личност”. И в двата сл учая това е дв устр анен процес. Не само
личностите, но и взаимоотношенията стават по -, отколкото биха били
в реалността. Този отсреща винаги те възприема по един и същи начин
(както и ти него) - като имагинерен човек, някъде в пространството.
Дори и да си напълно откровен, т ой пак ще те при еме по този начин.
Доверието между двамата е доверие по презумпция, а не изградено в
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отношенията между двама души. Тази имитация на общ уване, създава
повече самота, отколкото липсата м у, когато то е единствената форма
на общ уване.
Вирт уалн ата

ком уникация

може

да

бъ де

безличностна,

междуличностна или хиперличностна. При първата единств ено важна
е

целта,

която

трябва

да

бъ де

п остигната

от

предварително

сформирана между н епознати група, без да бъ дат съз давани връз ки
между

участниците.

При

меж дуличн остната

и

хип ерличностната

водещ фактор е създаването на лични взаимоотношения. Разликата е
че при втория вид общ уването е съпроводено от блянове по отношение
на реалния човек отсреща. За разлика от реалната, вирт уалната
личност напълно съвпада с желан ията на човека, който я формира.
Изгражда се почти веднага и без вли яние на външни фактори или
житейски

контекст.

Преминаването

на вирт уалното общ уване от

междуличностно във хиперличностно е почти неизбежно. Изграденат а
от участни ка хип ерличност първо се ф ормира от собствените м у
предст ави, а после се допълва от желанията на другия. В този смисъл
може да се каже, че връзката се превръща в хипервръзка (връзка,
изградена от общуван ето между две хи перличности). За някои такава
хипервръзка може да изглежда по -чиста от реалните. По -пълноценна,
защото е рез улт ат на това, което двамата искат да е. От идеализирана
(мечтана) се превръща в идеална, защото е рез улт ат от общуван ето
между дв е дв устранно идеализирани личности. Но, както и да се
идеализира, човек н е може д а избяга от себе си, от начина, по който
разсъждав а и по който се чувства. Дори и да излъже, пак си остава
себе си, защото начинът, по който лъже/ преувели чава също е част от
личността. Каквото и да твърди, структ урат а на текста, логиката в
арг ум ентите - това пак е той. И обратно - каквото и да твърди този
отсреща, някъде измежду думит е м у, той си остава какъвто е.
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В днешния комерсиален свят, в който всичко е реклама, в който
опаковката е по -важна от същността, когато дори интелект уалния труд
се разглежда като стока, в това бързоразвиващо се време, когато
личното се губи в общото, къде остава самостойността на изкуст вото,
самостойността на автора?
Авангарднат а

тенденция

от

първата

половина

на

ХХ

в.

деконструира конвенционалното худож ествено произведение, но така
и

не

нап уска

рам ките

на

кавалетн ото

изкуство.

Художниците-

концепт уали сти се насочват отвъд традиционните форми, свеждайки
произведението до концепция. Не творбата е самото произведение, а
мисловната кон струкция „построена” между идеята на автора и
предст авата

на

зрителя,

чиято

пресечна

точка

е

творбата.

Концепт уалн ата тен денция преплит а в себе си негативните следстви я
от европейския начин на живот с източни те философски схващания за
Пустотата и Нищото, измествайки фокуса на въпроса „Що е изкуство”
от

мястото

на

изкуството

в

живота

към

олицетворяването

на

изкуството със самия живот.
Полагайки края н а традиционните схващания за из куството ,
първите концепт уалисти се освобождават от границите на творческит е
си търсения и се насочват към премахване на границите между живот
и

изкуство.

Те

се

заиграват

със

смяната

на

контекстите

при

възприемане на обектите , оставяйки н а предмет а ролята на посредник,
заличавайки до известна ст епен границ ите между автор и п убли ка. Със
своите ready- made творби Марсел Дюшан „де факто постулира, че
всичко би м огло да бъде изкуство , стига художникът да го посочи като
такова” 1 (но без това да означава, че всеки би могъл да бъде
художник).
Модерното изкуство отрича не „предходните приложения на
художественото, както някога са направили стиловете, а традицията
1

Д воря н ов, О . , “К он це пт уа лна та те нд ен ция в съ врем е нн от о из к ус тв о” , С. ,
2003, стр. 66
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като такава” 1. Авангардът е насочен навътре – към вътрешните
състояния и емоциите, а експериментит е м у са предимно в живописта.
Първите концепт уални художници залагат основно на провокацията,
манип улацията, експ еримента, бунт ув айки се срещ у закостенялостта
на обществените възприятия за това как да възприемаме из куството . В
началото,
разграждат

самите

те,

все

класическата

още

не

си стема

премахван ето

на

границите

пространство.

Пърформансът,

и

открили
и

към

се

това,

което

търсят ,

насочват

навън

–

обхващането

акцията,

хепънинг ът

на
са

към

глобалното
израз

на

творческата свобода на автор а, освободил се от формата, приписвана
на произведението – в тях той може да се самоосъществи напълно
свободно.

Да

изследва

движението,

времето,

пространст вото,

да

извади картината от галерият а и м уз иката от концертната зала и,
влагайки ги в жеста на тялото , да проиграе мига и случайността 2. Да
дари на зрителя правото да съ -сътворява, да играе не с изразните
средства, а с мислен ето за изкуството , да превърне случайността в
изкуство .

Дадаистит е

успяв ат

да

п ревърнат

в

абстрактна

дори

поезията и, откъсвайки се от лирическите изразни средства, съз дават
стихотворения от съчетанието между реални и нищо незначещи думи,
за оставят въздействието само на фонетичното звучене.
Заличаван ето на границите между от делните изкуства, между
наука и изкуство, между философия и изкуство, между живот и
изкуство, на практи ка не означава, че всичко е изк уство. Означава, че
творецът се еманципира от ограниченията на различните изразни
средства, за да достигне до пълната свобода на себеизразяван ето си.
Означава, че днешните творци поставят пред себе си и пред п убликат а
си въпроси за това що е изкуство, що е съществ уван е, що е живот.
1

Адор н о, Т еод ор, “Е ст етич е ска те ор ия” , Соф ия , Ага та , 2002 г. , стр. 42
Пъ рвит е пъ рф ор м а н си н е са бил и з а снем а н и , з а се п ока же
не п оср ед ств ен ост та на вдъ хнове ни ет о. За ла га се ед ин ств ен о на им пр ов из а ц ията ,
з а да бъ да т из следва н и пр оце с ит е на въ обра жен ие т о и сл уча йн ит е вз а им овръ з ки
на несъ з на ва н от о чр ез дей ств ие, от к ое т о ще оста н е са м о с п ом е н.
2
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Означава, че творецът е вечно търсещ ият, че той е, кой то може да
материализира

вн ушеният а

си,

за

да

достигне

идеят а

му

до

емоционалността на зрителя, да предиз вика и н его да прогледне чрез
материята на произведението, за да потърси това, което е отвъд него.
Мястото

на

твореца

в

обществото

се

определя

не

от

технологиите, а от духа на епохата. В предишни периоди изкуството
би могло да бъде определено като национално, тъй като развитието на
култ урите, е било насочено навътре към самоосъществяването на
собствения потенциал. Народите са имали свой облик, в който , дори
привнесените отвън влияния , са пречупвани през

уни калния им

светоглед. Наред с това винаги е същ еств ув ало личното изкуство на
отделния автор, който съумяв а да интерпретира действителността, към
която принадлежи през собственат а си гледна точка , независимо от
рамките, в които трябва да се вмест ва. Заставайки на глобалнат а
платформа,

авторът

превръща

изкуството

си

в

част

от

света.

Публи ката м у се разширява не просто като брой хора, но и като
разлика в културите, обичаит е, нравите, религията, езика. Оц енка т а
на личното изкуство се извършва на ниво личност, създаването на
проект в глобален мащаб изисква той да засяга тем атика, която ще
докосне всеки, независимо в коя точка на света се намира, да засяга
теми, които засягат всички по еднакъ в начин – като климати чните
промени, екологията, войните, бедността, човешките права.
Във всички епохи, новите открития са давали нови хоризонти за
откривателство пред творците. Компют ърът е нов инструмент в ръцете
на хората н а изкуството, Интернет е новото им поле за изява. С
развитието на софт уерит е за обработка на графични изображения и ли
м узика, създаван ето им става все по -достъпно за хората без талант.
Това е още една предпоставка за т ърсенето на границата между
истинското изкуство и неговия продукт . Мненията се разделят н а две
– от една страна (заради все повече разширяващото се влияние на
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масовата култ ура) стои мнението , че щом зв учи или изглежда като
изкуство – значи е т акова. От др уга стран а стои мнението, че
произведението плод единствено на таланта, а не на изразните
средства. Много хора днес смят ат че графичния дизайн – това е
продукт а

на

софт уера

за

графичен

дизайн.

Може

би

затова

съществ ув ат и мненията, че той, сам по себе си, не е изкуство. Но, в
същността

си,

произведение 1.

г рафичния
Той

води

дизайн,

е

началото

си

оформлението
още от

на

ръчно

печатно
правените

средновековни книги, с техните миниатюри, плетеници, и инициални
букви, развива се с р азвитието на печат арската преса, а дн ес, с в се по
нарастващото влияние на рекламата, се е превърнал в неизменна част
от нашето ежедневие. Това че графичн ите софт уери ( както и тези за
композиране на м узика) са удобни за работа от всеки , съз дава
мнението, че те са същността на създаваното произведение . Но ,
всъщност, те са само нов инструмент за разработването им. Това, че с
тях лесно всеки може да съчетава зв уци, дори да направи добре
зв учаща хармония или песен, дава повод на много хора да си мислят,
че правят м узика. Но, всъщност, м узиката има правила за създаването
си и те не се изчерпват с функциит е на инструмента, с който е
създадена.
Изкуството в инаги е съществ увало

на две нива

–

масово

изкуство, което е достъпно за всеки човек и високо изкуство , което, в
същността си, е елитарно. Винаги е имало маса творящи хора и шепа
Творци, които биха могли да останат като пример за бъд ещите
поколения.

Живеем в свят, в който правата на индивида са издигнати в култ,
но все пак се н уж даем от общи правила, за да живеем заедно.
1

Шрифта , к ой т о е ча ст от гра фич ни я диз а йн, вод и на ча л от о си от
Ант ичн ост та .
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Издигайки като равностойни толкова различни народи, състоящи се от
толкова много

социални

групи,

съставени

от

толко ва

уникални

индивиди, всеки става цен ен сам по себе си, а не заради качестват а си.
Не само трябва да има нещо, което да ги уравновесява и да внася ред в
живота им, но трябва да съществ ува някаква йерархия (не само на
прослойки, но и на ценности). Моралът н е трябва да има силата на
закон, но и не трябва да бъ де оставен изцяло на съвестта.
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ІХ. Заключение. Бъдещето на автора и
авторът като бъдеще

„Когато
скапан ата и
таралеж,

с

моята

патерица

ровех

в

червясала маса на моя мъртъв

небето

беше

оно ва,

което

търсех.

Когато от върха на Мелницата с Кулат а забивах
поглед в чернат а бездн а, също и пак търсех
небето. (...) Небето не се н амира нито горе, нито
долу, нито вдясно, нито вляво, небето се намира
точно в центъра на гръдта на човека, който има
вяра!”
Салвадор Дали 1

Промяната, която претърпява индиви да в рамкит е на своя живот
би могла да се разглежда като равностойна на промените, протичащи
във Вселената. Времето е субективна величина, зависеща от позицията
на възприемащия (и то само , ако той е в състояние да си съст ави
представа за време). Историческото време е линейно, а повторението
в него се разкрива само пред онзи, който го предполага. Това, че
възприемаме историята като вечно повторение се дължи на това, че
обекта на нашите изследв ания е винаги един и същ и. Доколкото
нравите през вековете се менят, доколкото знанието и предавания т
през поколенията опит ни поставят едн а стъпка по -напред, дотолкова
има разлики в онова, което откриваме като следствие от търсенията
1

Д а ли, Са лва дор, „Т а йният жи в от на Са лва дор Д а ли – Автоби огра ф ия” ,
Соф ия, ИК ПЕ Т РИКОВ, 1996 г. , стр. 426
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си. Но, в същността си, рез улт атите ви наги са подобни – защото това,
което изследваме е същото , което са изследвали предците ни и което
ще изследват децата ни.
Ние винаги търсим Човешкото – когато опознаваме природните
стихии, когато доказваме боговете си, когато създаваме изобретенията
си,

когато

изучаваме

път я

на

космическите

обекти,

силата

на

гравитацията или случайно намерените фосили. Наша единствена цел
– когато се изправяме срещ у ударите на съ дбат а, когато издигаме
абстрактното си мислене до ранга на божия искра или го осъзнаваме
като екзист енция, неосъзната пси хи чна сила, като подсъзнател ен
имп улс.

Човекът не е просто един Аз с много проявления. Той е явление
в света, част от вечността, категория на Абсолют а. Ми слим, че
съзнанието е прекалено необятно, за да бъде раз брано. Но, всъщно ст,
нито то , нито реалността са толкова неясни, колкото изглеждат.
Просто , защото логическото мислене е по -понятно за нас, ние се
стремим да въведем всичко в сътворени от нас си стеми, теореми,
научни тези. Но това далеч не е единствения начин на познание.
Подсъзнанието ни е достатъчно зряло, за да възприем е ирационалното
в

цялата

му

пълнота.

Чрез

общото

действие

на

съзнание

и

подсъзнание, можем да прогледнем в действителността , стига да се
научим да не разчит аме само на едно от тях. Това е пътят не само към
познанието, но и към самопознанието, към самоосъщ еств яването - да
престанем да делим действителността на отделни понятия, независими
едно от друго и да я осъзнаем като част от ц елостта на Аз-а, на
съществ ув ащото, на Съществ уването.
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По време на Ренесанса - периода на Великите географски
открития,

на

огромен

напредък

в

медицината,

историята,

астрономията и, изобщо, в науката и техникат а - изкуството също е
било в разцвет. Открити са нови подходи, нови идеи, методи и изразни
средства.

Художниците

наречени

маниеристи)

от
са

следващ от о
подходили

поколение
към

(не

случайно

из куството

с

предубеждението, че вече всичко е постигнато - възприемали са
Ренесан са като своеобразен връх на творческите постижения и просто
са превърн али ренесансовите норми в шаблони. През Х ІХ-ХХ век
отново

има

бум

в

научно -технологическия

прогрес.

Творците

претворяват откритията в нови стилове и направления, достигайки
необятните хоризонти на творческата си свобода. През ХХІ век се
усеща известна умора от твърде многото информация, твърде бл изката
дистанция с авангарда и неконвенционалните форми. Съвременното
общество отново страда от предразсъ дъка, че всичко ново е добре
забрав ено старо. Търсенията на оригиналност в изкуството не спират,
но трябва да мине време, за да бъ де п реосмислено и отс ято това, което
е наистина разли чно, което е изходна точка з а следв ащ етап в
историята на изкуството.

Това, което намираме винаги е същото, което сме предпоставили
– в себе си, около себе си, в пространството, в небитието, във
времето, за вечността. Това, което търси творецът е Идеята. Той я
носи в себе си, превъплъщава се чрез нея, влагайки себе си в
материята. Материя, от която е съставен самият той, но и, от която
търси освобождение окриленият м у от фантазията дух. Модерният
творец е снел от себе си задъ лжението да предава идеите си така, че
да бъ дат общо достъпни. Той си е извоювал свободата да бъде себе си,
да пресътворява, проиграва, да експериментира с възможностите и
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въображението

си.

Той

е

достигнал

отвъд

пространството

на

човешкото съзнание, за да с е слее с Без времието. Той е единственият,
чиито търсения не се изчерпват с човешкото. Той не търси – той
открива и преоткрива свет а, такъв, какъвто е, за да го пресътвори
такъв, какъвто би могъл да бъде. Или да не бъде!
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