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ЕПОХА, ТВОРЧІСТЬ І ЕСТЕТИЧНІ ПОГЛЯДИ 
И.-В. ГЕТЕ

У сучасному світі точиться гостра ідеологічна боротьба. Вона не 
обминає і естетичної сфери, де реакційні теоретики спекулюють передусім 
на недостатній дослідженості, розробленості ряду складних проблем, що 
дає буржуазним ученим змогу інтерпретувати їх на ідеалістичній, форма
лістичній основі. А тому вивчення і з ’ясування актуальних проблем есте
тики буде, на думку М. Овсянникова, найкращою формою критики 
буржуазних концепцій, передумовою успішності цієї критики

Приступаючи до аналізу естетичної спадщини Гете, ми пам’ятали 
і те, що не досить зосередити увагу на актуальних для сьогодення про
блемах; цю спадщину необхідно розглядати системно, в її  цілісності 
й сукупності, бо це теж надзвичайно важливий засіб боротьби з буржуаз
ними фальсифікаторами поглядів Гете-теоретика. З метою використання 
ідей Гете у своїх реакційних цілях вони користуються прийомом, розкри
тикованим В. І. Леніним в листі до І. Арманд, де мовиться про декадент
ський, біологізаторський роман В. Винниченка «Заповіт батьків». Цей 
прийом полягає у вихоплюванні, висмикуванні окремих моментів із за 
гального контексту, однобічному підході до інтерпретації того чи іншого 
положення чи висловлювання2. У статті «Статистика і соціологія» 
В. І. Ленін вимагає «брати не окремі факти, а всю сукупність фактів, які 
стосуються даного питання, без єдиного винятку» 3.

Мета нашої вступної статті й мета, яку ми ставили перед собою 
в процесі упорядкування теоретичного доробку Гете-естетика, полягає не 
тільки в тому, щоб ознайомити українського читача з найважливішими 
аспектами естетичної системи Гете, але й у тому, щоб довести безпід
ставність тверджень буржуазних учених про його причетність до антиреа- 
лістичних теорій «спонтанності»: до теорії «елементарної інтуїції»
(А. Бергсон), до концепції «демонічності генія» (А. Гартман, 3. Фрейд), 
до теорії «божественного натхнення» з її  тезами про геніальність як 
«випадковий сприятливий ефект», «психопатію граничного стану» (Ч. Лом- 
брозо, Е. Кречмер) та ін.

1 Див.: О в с я н н и к о в  М. Теория отражения и эстетика.— В кн.: 
Борьба идей в эстетике. Марксистско-ленинская критика реакционных 
эстетических учений.— М.: Искусство, 1974, с. 8.

2 Див.: Л е н і н  В. І. Повне зібр. творів, т. 48, с. 290.
3 Л е н і н  В. І. Повне зібр. творів, т. ЗО, с. 330—331.
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Ми, звичайно, не збираємося заперечувати наявність в художній 
творчості й теоретичних поглядах Гете певних суперечностей, про які 
писав уже Ф. Енгельс. Однак, вказуючи на негативні сторони Гете, 
Ф. Енгельс водночас захищав «найвеличиішого з німців» від його перших 
фальсифікаторів — Берне, Менцеля, Грюна, які намагалися представити 
Гете апологетом буржуазії. Ми «ні в якому разі... не можемо сказати 
буржуазії: Гете ваш»,— писав А. Луначарський у статті «Гете і його час». 
«Гете,— продовжує він,— належить не тільки буржуазії: вірним спад
коємцем великих мислителів і великих поетів-класиків, отож і Гете, 
є пролетаріат» 1.

Спробуємо тепер охарактеризувати в загальних рисах Німеччину 
другої половини XVIII і першої третини XIX сторіччя, тобто Німеччину 
доби Гете, який народився в 1749 році і помер в 1834 році, і в контексті її  
соціального, політичного та культурного життя розглянемо світогляд 
і творчість Гете, з ’ясуємо його погляди на літературу і мистецтво, най
важливіші засади його естетики.

Німеччину доби Гете більшість літературознавців описує дещо одно
бічно, надто підкреслюючи економічну слабкість, соціально-політичну па
сивність молодої німецької буржуазії й перебільшуючи вплив феодалізму 
та абсолютизму на життя країни. Насправді ж  у Німеччині XVIII сторіччя 
феодальний устрій переживав глибоку кризу, й, незважаючи на усякі 
перешкоди, тут відбувався помітний розвиток продуктивних сил, міцніло 
капіталістичне виробництво. Під кінець сторіччя в Німеччині з ’явилися 
крупні мануфактури, металургійні й торгові підприємства з великою кіль
кістю робітників, у тім числі і найманих, отже, зароджувався пролетаріат. 
У 1789 році й у наступні роки в країні часто вибухали селянські повстан
ня. Восени 1789 року повстали селяни в околицях Аахена, Саарбрюкена, 
Пфальца. В 1790 році проти поміщиків виступили зі зброєю в руках 
селяни Сілезії та Саксонії. Наприкінці 1792 року почалися виступи реміс
ників і робітників Нижньої Саксонії, а в березні 1793 року відбулося 
широковідоме повстання сілезьких ткачів 2. У 1793 році під керівництвом 
Г. Форстера у Майнці зібрався Німецько-рейнський національний конвент, 
який проголосив Рейнсько-Мозельську область республікою, а в містах 
Рейнської області один за одним виникали якобінські клуби.

Ще яскравіший вияв буржуазної опозиції феодалізмові та абсолю
тизмові в Німеччині спостерігаємо в духовній сфері — філософії та літе
ратурі. Недарма К. Маркс у «Філософському маніфесті історичної школи 
права» назвав філософію Канта «німецькою теорією французької рево
люції» 3. И.-Г. Фіхте написав «Вимогу від володарів Європи свободи 
думки» (1792) і «До виправлення суджень публіки про Французьку рево

1 Л у н а ч а р с ь к и й  А. В. Про літературу.'Збірник статей.— K.: 
Держлітвидав, 1960, с. 739, 748.

2 Див.: Очерки истории Германии с древнейших времен до 1918 г.— 
М.: 1959, с. 129, 1?1, 132.

3 М а р к с  К. і Е н г е л ь с  Ф. Твори, т. 1, с. 83.
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люцію» (1793); обидва трактати користувалися великою популярністю 
серед демократичної інтелігенції. Аналогічно стояли справи і в галузі літе
ратури. «Кожний видатний твір цієї епохи,— твердить Ф. Енгельс у роботі 
,,Становище в Німеччині“,— пройнятий духом виклику, обурення проти 
всього тодішнього німецького суспільства» 1.

Звичайно, слід погодитися з А. Луначарським, що німецька буржуазія 
доби Гете не витримує порівняння з буржуазією Англії чи Франції, де 
«королям рубали голови, розганяли стару аристократію, стирали внут
рішні кордони між станами і князівствами, змінювали закони і закладали 
фундамент буржуазної демократії з величезною рішучістю і послідов
ністю» 2. Має рацію А. Луначарський і в тому, що молода німецька бур
жуазія, виявившись «слабшою і неорганізованішою, ніж будь-де», не 
домоглася бездоганно блискучих успіхів і «в своїй галузі, галузі ідеоло
гії». «Навіть їх художні творіння,— констатує він,— заражені духом 
певної відсталості» і «залишаються в полоні того порядку, що існував 
у Німеччині і дуже відрізнявся від порядку, що існував в інших західно
європейських країнах» 3.

Проте учені, передусім філософи, вносять корективи в образ Німеч
чини XVIII сторіччя, якою її  зображали досі. Так, А. Гулига у статті 
«Гегель. Віхи творчого шляху» слушно зауважує, що дослідники «роз
мальовують відсталість Німеччини, не шкодуючи фарб: промисловість 
і землеробство украй запущені, державні справи в країні, роздробленій 
на безліч карликових держав, препогані, немає ні свободи друку, ні гро
мадської думки». Німеччина, пише далі А. Гулига, відставала від Англії 
та Франції, однак все-таки «рухалась вперед по шляху буржуазного роз
витку»; її  відсталість була відсталістю «в рості», а не відсталістю 
«розпаду» 4.

Слід зазначити, що позитивнішу, ніж традиційна, характеристику 
Німеччини епохи Просвітительства започаткував на Україні І. Франко. 
Ще наприкінці XIX сторіччя він доводив, що «ані поети доби Sturm und 
Drang-y, ані Лессінг з своїми теологічними письмами та «Натаном Муд
рим», ані Шіллер з своїми драмами («Räuber» і «Kaballe und Liebe»), 
повними гарячих протестів проти усієї гнилі сучасного життя,— не попа
лись у тюрми, не були карані, а їх твори, заборонені в однім князівстві, 
ставились на сценах другого князівства» 5.

Історична особливість Німеччини XVIII сторіччя полягала в тому, 
Що буржуазний розвиток відбувався тут повільнішими темпами, ніж в най- 
передовіших країнах Європи. Другою характерною рисою країни було те,

1 М а р к с  К. і Е н г е л ь с  Ф. Твори, т. 2, с. 538.
2 Л у н а ч а р с ь к и й  А. В. Про літературу, с. 733.
3 Т а м ж е , с. 734.
4 Г е г е л ь Г.-В.-Ф. Работы последних лет в двух томах, т. 2,— 

М.: Мысль, 1973, с. 5—6.
5 Ф р а н к о  I. Твори в двадцяти томах, т. 18.— К.: Держлітвидав, 

1955, с. 410.
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що в ній, замість єдиного антифеодального фронту на чолі з буржуазією, 
існувало кілька течій буржуазного руху, кожна з яких по-своєму виражала 
протест проти феодалізму і абсолютизму.

Головними антифеодальними течіями в Німеччині другої половини 
XVIII — початку XIX сторіч слід вважати дві. В галузі суспільної і філо
софської думки це були: німецький класичний ідеалізм (Кант, Фіхте, 
Шеллінг, Гегель) і німецьке Просвітительство (Лессінг, Гердер, Шіллер, 
Гете, Форстер, Шубарт, Зойме, Фосс та ін.). Між ними існував тісний 
зв’язок, вони мали ряд спільних рис, впливали одна на одну, але в сут
тєвих питаннях ці течії різко відрізнялися одна від однієї, тому що 
відбивали дві різні тенденції соціально-політичного і економічного роз
витку країни — тенденцію до демократизму й прогресу і тенденцію до 
компромісу і реакції.

Класовою основою німецької класичної ідеалістичної філософії був 
компроміс буржуазії з феодалізмом. Ця філософія виражала суперечливе, 
хитке становище німецької буржуазії, якій в ту пору належало виступити 
гегемоном визвольного руху нації, виражала суперечність між історичною 
місією німецької буржуазії як нового, прогресивного класу та її  дійсним 
становищем, зумовленим певною економічною і політичною слабкістю, 
залежністю в окремих відношеннях від дворянства, панівних князів 1.

В одному фарватері з цією течією рухалася і так звана «партія 
згоди», яку представляли Готшед, Ніколаї, Мендельсон, Клоц, Геце. 
«Партія згоди» намагалася згладити суперечності між феодалізмом і по
требами буржуазно-демократичного розвитку, між релігією і розумом, 
між кабінетною наукою і наукою живою, що служила просвіті народу2.

В той самий час у Німеччині завжди була й могутня прогресивна 
течія, яку становили народні маси, передусім селянство, і прошарок ради
кально настроєної буржуазії. Ідеологами цієї течії були німецькі просві
тителі. Класовою основою ідеології Просвітительства був союз демокра
тичних верств німецької буржуазії і німецького народу. Цей союз не всі 
вони чітко уявляли й визнавали, проте їх об’єднувала спільність інтересів 
у боротьбі проти дворянства і абсолютизму, і ця спільність знайшла свій 
вияв у творчості і соціальній позиції названих нами вище просвітителів 3.

Обидві течії вийшли з надр буржуазії, але в одній (німецький ідеа
лізм) ми ясно бачимо нерішучість, половинчатість німецького бюргерства, 
в другій (німецьке Просвітительство) — вираз тенденцій не лише передових 
верств буржуазії, але й відображення інтересів народних мас Німеччини. 
Правда, поряд з негативною рисою перша течія посідала й позитивну —

1 Див.: Р у м я н ц е в а  Т. Философия немецкого просветителя
Г.-Э. Лессинга.— Ленинград, Вестник ун-та № 5, Серия экономики, фило
софии и права, выпуск 1, 1957, с. 90—91.

2 Див.: Ф р и д л е н д е р  Г. Лессинг. Очерк творчества.— М.: Ху-
дож. лит-ра, 1957, с. 150.

3 Див.: Г а в р и ш к і в  Б. Роль Г.-Е. Лессінга в розвитку демокра
тичної культури Німеччини. Вид-во Львівського держуніверситету, 1958.
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діалектику, в якій абстрактно, в теоретичній формі відбився антифео
дальний протест німецької буржуазії та усвідомлення нею несумісності 
інтересів абсолютизму з ї ї  власними, буржуазними інтересами.

У передмові до свого автобіографічного твору «Поезія і правда», 
заголовок якого став заголовком і нашої книги, бо цими словами Гете 
стисло й вичерпно окреслив провідну ідею своєї естетики — ідею органіч
ного зв’язку мистецтва з життям і водночас нетотожність реального 
і художнього світів, читаємо, що письменник повинен знати і себе, і свою 
добу: себе, оскільки він за всіх обставин залишається адекватним самому 
собі, а доб у— бо вона «тягне за собою кожного», формує індивіда, тож 
ключ до з ’ясування творчості й світогляду письменника належить шукати 
передусім в його добі.

Проте ми допустилися б серйозної помилки, якби під добою, про яку 
говорить Гете, розуміли тільки Німеччину другої половини XVIII — по
чатку XIX сторіч і розглядали його творчість тільки в контексті сучасної 
йому німецької дійсності. Гете, розмовляючи з Еккерманом, сам пояснив, 
що він розуміє під своєю добою. «У мене,— говорив він,— величезна пере
вага завдяки тому, що я народився в таку епоху, коли мали місце найве- 
личніші події світової історії, й вони не припинялись на протязі усього 
мого життя, таким чином я живий свідок Семилітньої війни, відокремлен
ня Америки від Англії, відтак Французької революції і, нарешті, усієї 
наполеонівської епохи аж  до загибелі героя і наступних подій» 1.

Не можна забувати ще одного дуже важливого моменту: країни, 
економічно і політично відсталі, можуть усе ж  грати першу скрипку 
в філософії, літературі та інших видах духовного виробництва (див.: лист 
Ф. Енгельса до Конрада Шмідта за 27. X. 1890) 2. Це пояснюється тим, 
що форми ідеології кожної епохи, як особливі галузі поділу праці, пере
ймають від попередніх епох «певний мислительний матеріал», з якого 
вони виходять3.

Творчість Гете розвивалася на грунті Просвітительства'— ідейного 
руху, що, як уже зазначалося, відбивав боротьбу буржуазної демократії 
проти феодалізму і абсолютизму, проти релігії і схоластики. Бувши ідеа
лістами в питаннях суспільного розвитку, просвітителі єдиний фактор 
історичного прогресу вбачали в розумі, в поширенні науки й освіти. Ні
мецька література початкового етапу Просвітительства не виявляє ще 
чітких національних, соціально-викривальних, реалістичних тенденцій; 
тут переважають наслідування античних авторів або творів європейського 
класицизму в його французькому варіанті.

У зрілий період німецького Просвітительства з ’являється ціла плеяда 
письменників і вчених — Лессінг, Клопшток, Віланд, Гердер, Гете, Шіл- 
лер, які, звільнивши вітчизняну літературу від оков класицизму, надають 
їй високого громадянського звучання і національної самобутності, вли-

1 Э к к е р м а н  И. П. Разговоры с Гете.— М., 1934, с. 210—211.
2 М а р к с  К. і Е н г е л ь с  Ф. Твори, т. 37, с. 391—399.
3 Т а м ж е , с. 396.
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вають до неї відчутний струмінь реалізму. Одне з найчільніших місць 
у цій плеяді посів Гете — геніальний поет, драматург, прозаїк, теоретик 
мистецтва, філософ, учений-природознавець.

На початку свого творчого шляху Гете — класицист французького 
типу. Він навчається на юридичному факультеті Лейпцігського універси
тету, а у вільний від лекцій час пише то п’єси («Примхи закоханого», 
1768; «Співвинуватці», перший варіант— 1768), то ліричні вірші, здебіль
шого в дусі анакреонтичної поезії того часу («Шлюбна ніч», 1767; «До 
місяця», 1769), то оди.

Згодом Гете переїж дж ає до Страсбурга. Тут з ’являються його кращі 
ліричні твори і задуми багатьох п’єс («Прометей», «Магомет»). Він ро
биться одним з головних представників літературного руху «буря і на
тиск», що вплинув на різні сфери німецького життя. В той період він 
пише драму «Гец фон Берліхінген з залізною рукою» (1771—1772), розмір
ковує над сюжетом «Фауста», створює перший варіант так званого «Пра- 
фауста». Та найбільшу славу приніс Гете роман «Страждання молодого 
Вертера» (1774). Автор відкидає тут традицію класицизму, в якому бачить 
виродження аристократизму. Під впливом Гердера Гете зацікавлюється 
усною народною творчістю і сам пише вірші в дусі народних пісень 
(«Польова троянда» та ін.). Гердер звернув також увагу молодого поета 
на творчість Шекспіра. У противагу Ленцові та Вагнеру, що писали 
виключно побутові драми, Гете-штюрмер прагне розробляти ідеї загаль
нолюдського значення. Проте він не відмовляється і від написання побу
тових драм («Клавіго», 1774; «Стелла», 1775).

Вже у штюрмерський період Гете виходить за межі цього літера
турного напряму: створює цілу низку сцен «Фауста», виношує нові задуми.

На запрошення герцога Карла Августа Гете переїжджає у Веймар, 
де стає згодом таємним радником, членом державної ради цього малень
кого князівства. У перші роки своєї адміністративної діяльності він пише 
мало. Щоб хоч на якийсь час позбутись гнітючої придворної атмосфери, 
Гете вирушає 1786 року до Італії; тут протягом двох років вивчає мисте
цтво античності і епохи Відродження, займається живописом. В Італії 
він працює також над драматичними задумами («Егмонт», «Іфігенія 
в Тавріді», «Торквато Тассо»), пише «Римські елегії».

У 1792 році Гете супроводжує веймарського герцога до місця воєнних 
дій між військами революційної Франції й армією феодальної коаліції.

Романом «Літа науки Вільгельма Майстера» (1796) і поемою «Герман 
і Доротея» (1797) Гете завершує перший період своєї творчої еволюції. 
В листі до Шіллера за 17. І. 1797 року він признається, що вступив 
у «дивну епоху» свого розвитку1. Цей період характеризується різким 
поворотом до реалізму, інтенсивною науковою діяльністю, яка відіграла 
важливу роль в цьому повороті, поєднавши митця з ученим. Правда, 
наукою Гете займався і раніше: в 1790 році він опублікував «До пояснен

1 Г е т е  и Ш и л л е р .  Переписка, т. 1.— М.— Л.: Academia, 1937, 
с. 74.
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ня метаморфози рослин», де його цікавили проблеми еволюції, фактори, 
завдяки яким в живому організмі відбуваються важливі зміни, що спону
кають його до росту. У 1791—1792 роках Гете пише дослідження «Про 
оптику», найважливіші положення якого (стосовно фізіології зору) 
виявилися вельми актуальними і для XX сторіччя. В 1810 році з ’явилася 
його праця «До вчення про колір».

Гете-учений висунув чимало цінних ідей. Його ідея всепроникнен- 
ності життя зближується сьогодні з концепцією біосфери В. Вернадського. 
Гете доводив еволюційний характер розвитку природи і в цьому відно
шенні вважається попередником Дарвіна. Відкриттям міжщелепної кістки 
в людини він завдав нищівного удару церковній догмі про «божественне» 
походження людини, оскільки раніше цю кістку знаходили лише у тварин.

Обстоюючи єдність царства рослин і царства тварин, шукаючи пра- 
основу сущого, Гете не завжди доходив слушнйх висновків. Так, він 
даремно намагався знайти прарослину, за зразком якої нібито побудовані 
всі рослини. Хибним був також його погляд на каламутне середовище 
як на первісний елемент кольорів, проходячи через яке або падаючи на 
яке, білий колір дає всі інші кольори. Не підтвердилося і Гетеве припу
щення про те, що черепна коробка ссавців є результатом розростання 
і зростання шести хребців.

Зате дуже цінним виявився синтетичний метод Гете, який штовхав 
його до діалектичного й матеріалістичного світорозуміння, до концепції 
вічного руху— «внутрішньо властивого матерії атрибута», що «обіймає 
собою всі зміни і процеси», які відбуваються у «всесвіті», починаючи від 
простого переміщення і кінчаючи мисленням» 1. Гете звеличує вічний рух 
устами Духа землі у своєму «Фаусті», у фрагменті «Роздуми і висновки», 
де природа прирівнюється ним до «вічної прялі», у вірші «Божественне», 
який спершу називався «Людське», де Гете висуває ідею «життєвих кіл» 
(Lebenskreise).

Поєднуючи невтомну працю емпірика-аналітика із зусиллями до 
наукових узагальнень, Гете пізнає світ в усьому його багатстві й не
стримному русі. Його уявлення про природу, ненастанно розвиваючись, 
позначалися і на його концепції людини, на його трактуванні і відобра
женні суспільства як вічно нового, мінливого феномена — саме таким 
воно постає перед нами в обох Гетевих романах про Вільгельма Майстера. 
Наукові спостереження Гете, теоретичні думки і припущення помітні 
в багатьох його віршах. Листування з Шіллером, розмови з Еккерманом 
яскраво засвідчують тісний взаємозв’язок між науковими і естетичними 
поглядами Гете.

Цим пояснюється, мабуть, його двоїсте ставлення до Канта, якого 
Гете високо цінував як мислителя, проте не заглиблювався в кантівську 
естетичну систему, викладену в «Критиці здатності судження», а цікавився 
передусім міркуваннями філософа про «відмінність суб’єкта і об’єкта»,

1 Г е т е  И.- В. Избранные сочинения по естествознанию.— М.: Изд-во 
АН СССР, 1957, с. 140.
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про те, що «кожне створіння існує заради самого себе», використовуючи 
їх у своїй боротьбі проти телеологічної точки зору. 1792 року Гете в статті 
«До всезагального порівняльного вчення» переконливо довів, що телеоло
гічне поняття мети гальмує розвиток справжньої науки. Гете-учений 
і Гете-поет уже тоді, як бачимо, твердо стояв на стихійно-матеріалістич
них позиціях.

У статті «Значний стимул від одного-єдиного влучного слова» (1823) 
Гете погоджується з німецьким антропологом Г.-А. Гайнроєм, що його, 
Гетева, мислительна здатність — предметна (gegenständlich). «...Цим,— 
констатує він,— Гайнрой хоче сказати, що моє мислення не відокрем
люється від предметів, що елементи предметів споглядання входять 
у нього і найінтимнішим чином проникаються ним, що само моє спогля
дання є мисленням, а моє мислення — спогляданням»

Гете переносить цю характеристику і на свою художню творчість, 
висуваючи тезу про «предметну поезію» (gegenständliche Dichtung). З цієї 
позиції він критикує Шіллера, який, на думку Гете, виходить з ідей, 
а не з реального факту. Метод Шіллера справді відрізнявся від методу 
Гете, але не слід забувати, що класичний реалізм Гете і Д і ллера мав 
усе ж  спільну естетичну основу: якщо останній ^реалізу ^ в ^  йею») то 
перший «ідеалізував реальність»2, одному з листів до Шіллера' Гете 
перелічує низку явищ, якими б^належало зайнятись мистецтву, хоча ці 
явища ще недостатньо зрозумілі «в їхньому далекосяжному значенні». 
Він має на увазі, між іншим, «весь простір його (дідівського) будинку, 
двору й саду; простір украй примітивної патріархальної садиби, в якій 
жив старий франкфуртський шультгайс (староста), був перетворений 
розумними і діловитими людьми у вельми корисний торговий ринок». «За 
реальною обмеженістю» подібних явищ Гете бачить «символ багатьох 
тисяч інших випадків». Митець, на думку Гете, без зайвого мудрування 
повинен зображувати отакі знаменні яви щ а3. Гете, таким чином, скеровує 
Шіллера на шлях реалістичної типізації, на який європейське мистецтво 
стало значно пізніше:

Гете часто посилається на свої балади, вірші «на випадок», на пісні. 
В одній із наукових праць він робить вельми цікаве зауваження, в якому 
відчувається зародок соціологічної концепції «заслуженого співрозмов
ника» (інші назви: концепція «домінанти», «двійника») російського фізіо
лога О. О. Ухтомського 4. Те, що не всі його пісні користуються популяр
ністю, Гете пояснює тим, що вони «ставлять до виконавця вимогу перейти 
із свого байдужого стану в особливе, чуже споглядання і настрій» 5.

1 Г е т е И.- В. Избранные сочинения по естествознанию, с. 383.
2 История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли в 5 то

мах, т. 3.— М.: Искусство, 1967, с. 84.
3 Г е т е  и Ш и л л е р .  Переписка, т. 1, с. 308—309.
4 Див.: Из архива Ухтомского А. А. Природа, № 9, 1975, с. 34—35; 

а також роботу: У х т о м с к и й  А. А. Доминанта.— М.: 1966, та ін.
5 Г е т е И.-В. Избранные сочинения по естествознанию, с. 384—385.
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Звісно, до реалізму вела Гете не лише його науково-експеримента
торська діяльність, але й реальне життя, німецька і — ширше— європей
ська дійсність того часу. Він дедалі частіше вертається в думках до подій 
Французької революції, роблячи «безмежне зусилля поетично опанувати 
цю найважливішу подію в ї ї  причинах і наслідках». «Оглядаючись назад, 
на ті далекі роки,— пише Гете,— ясно бачу, як залежність від цього 
неозорного предмета з давніх пір майже безплідно поглинала мій поетич
ний хист» !. Гете признається, що задумував написати продовження 
трагедії «Позашлюбна дочка» (1804), перенісши дію в епоху революції.

У цитованій вище статті («Значний стимул...») Гете підкреслює: 
«...Увесь мій метод грунтується на виведенні (Ableiten); я не заспокоюсь, 
доки не знайду значущого пункту (,,prägnanten Punkt“ ; пор. Лессінгову 
концепцію ,,плодотворного моменту“ в ,,Лаокооні“ , III), з якого можу 
вивести чи, вірніше, який сам із себе багато продукує і несе мені на
зустріч, і тоді я обережно й точно, працюючи і сприймаючи, беруся 
за діло» 2.

Таким значущим пунктом стала тепер для Гете Французька револю
ція. Вона викликала перелом в його світогляді в останні роки XVIII сто
річчя. І хоча Гете й далі не пориває з вінкельманівським ідеалом антич
ності й залюбки опрацьовує міфологічні теми, однак тепер він підпоряд
ковує трактування сюжетів «духові часу», під яким розуміє дійсність як 
процес, як нестримний розвиток. Вірші Гете, навіть пейзажна лірика 
(«Щасливе плавання», 1796; «Штиль на морі», 1796, та ін.), відображають 
працю, виробничу діяльність. Поет не обмежується зображенням моря 
чи іншого явища природи; море для нього — лише місце матеріальної 
практики, сфера застосування соціальних сил.

Роман «Вибірна спорідненість» (1809) містить ідею: подружнє життя, 
що грунтується виключно на взаєморозумінні й взаємоповазі, та не злюто- 
ване земним почуттям, не може бути тривким. Гете, звичайно, спрощує 
проблему, ототожнюючи «вибірні» реакції одних хімічних елементів на 
інші з людськими почуттями, природні фактори з соціальними, проте його 
протиставлення земного кохання платонічному мало в той час прогресивне 
значення у плані боротьби з релігійним аскетизмом, було скероване проти 
шлюбів, приводом до яких служили не глибокі почуття, взаємна любов, 
а економічні чи кар’єристичні інтереси.

Основна увага поета прикована до живої навколишньої дійсності. 
Навіть у циклі віршів «Західно-східний диван» (1819), в якому Гете віддав 
данину неприйнятному для нього романтизмові, описуються враження від 
німецької дійсності, і дійсність ця змальовується не менш реалістично, 
ніж східна екзотика,— недарма твір названо «західно-східним». Реальні 
в «Дивані» й соціальні відношення; тут багатий експлуатує бідного, від
бувається станове (класове) розшарування, поетові нелегко відстояти 
свою незалежність і гідність. Глибоке розуміння закономірностей і взає-

1 Г е т е И.-В'. Избранные сочинения по естествознанию, с. 385.
2 Т а м ж е , с. 386.
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мозв’язків сучасного Гете світу ми бачимо і в його філософській ліриці 
останніх років («Демон», «Випадковість», «Любов», «Доля», «Надія»).

У 1811—1814 роках з ’явилися три частини «Поезії і правди», четверта 
вийшла друком посмертно (1833). Це своєрідний автобіографічний «вихов
ний роман», до якого і за змістом, і за стилем примикає низка чудових 
автобіографічних повістей і фрагментів, що засвідчують реалістичне 
сприйняття дійсності. Серед них «Французька кампанія 1792 року» (1822), 
«Облога Майнца в 1793 році» (1829) та ін. Гете проникає в суть історич
ного моменту, змальовує мужність французьких патріотів, безперспектив
ність намагань розправитися з революційним народом, у виникненні 
революцій обвинувачує уряди, які своїм утиском змушують маси вдава
тися до крайніх засобів. Згадуючи події 90-х років, Гете остаточно пере
конується, що його слова, скеровані до придворних та офіцерів з приводу 
битви під Вальмі, були пророчі. Тоді він сказав: «З цього місця і від 
цього дня починається нова епоха всесвітньої історії, і ви можете ствер
джувати, панове, що були присутні при цьому». На останніх сторінках 
«Французької кампанії» Гете розповідає, як створювалися його п’єси- 
памфлети на Французьку революцію «Громадянин генерал» (1793), «Бун
тівники» (1793). Тепер він схильний поставити під сумнів художню цінність 
цих творів.

Загалом розвиток Гете-прозаїка в 1810-х роках дозволяє говорити 
про те, що в автобіографічній прозі намічається нова тенденція — тенден- 
ц ія^д^досш тихельського реалізму до реалізму критичного. Вона помітна 
в новій" концепції суспільства, що змальовуєтшя'-в розвитку й ненастан
них змінах, у зображенні людських характерів 1.

У романі «Літа мандрувань Вільгельма Майстера» (1828—1829), що 
безумовно споріднений ідейно з «Літами науки Вільгельма Майстера», 
Гете в коментарі до роману — в «Роздумах мандруючих» — заявляє: «Якщо 
в тебе є досвід, ти повинен бути корисним». У вступній частині роману, 
названій «Із архіву Макарії», він підкреслює: «Не досить знати, треба 
вміти застосовувати знання; не досить хотіти, треба діяти». Ці вислов
лювання дуже нагадують рядок із «Фауста»: «Спочатку було діло».

Залишаючись в основному на позиціях просвітительського реалізму, 
Гете прокладає шлях до критичного реалізму XIX століття не тільки в лі
тературі Німеччини, а в усій європейській літературі. Реалізм Гете, збага
чений в першій третині нового сторіччя елементами романтизму («Віль- 
гельм Майстер», «Герман і Доротея», «Західно-східний диван»), виявився 
в його ліриці, де широко розкрито внутрішній^світ^подини, в його прозі, 
якою він започаткував новий тип роману, в його велетенШшх постатях 
із «Фауста», над яким він працював майже протягом усього життя. Саме 
у «Фаусті» діалектика Гете досягла вершини. Основними принципами

1 Див.: С а м а р и н  Р.  и Т у р а е в  С. Творчество Гете веймар
ского периода.— В кн.: История немецкой литературы в пяти томах, 
т. 2.— М.: Изд-во АН СССР, 1963, с. 430.
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цієї діалектики є полярність («Polarität») і піднесення («Steigerung»). 
Кожне явище, на думку Гете, має свою полярність — те, що протистоїть 
йому. Полярні елементи перебувають на одному рівні розвитку і взаємо- 
зумовлюються. В процесі їхньої взаємодії виникає третій елемент, що 
стоїть уже на сходинку вище, бо розвиток відбувається через заперечення 
старого, віджилого. Усвідомивши позитивну роль принципу заперечення 
(пор. висловлювання Гоголя, що позитивний герой його «Мертвых душ» — 
«сміх»), Гете в образі Мефістофеля втілив ідею сили, яка все заперечує 
й саме цим скрізь творить добро 1.

Зрілий Гете критикує свою власну статтю «Природа», написану 
в юнацькі роки, за те, що їй бракує «споглядання двох махових коліс 
природи» — понять полярності і піднесення. «Перше притаманне матерії, 
оскільки ми мислимо її  матеріальною, друге — їй же, оскільки ми мислимо 
її духовною; перше полягає в ненастанному притягуванні й відштовху
ванні, друге — у вічній тенденції до піднесення. А що матерія без духу, 
а дух без матерії ніколи не існують і не можуть діяти, то й матерія 
здатна підноситися, тим часом дух не в силі обійтися без притягування 
і відштовхування» 2.

Тема мистецтва і образ художника розробляються в багатьох творах 
Гете: в оповідній прозі, драматичних фрагментах, віршах. Згадаймо 
хоча б «Прометея», «Земне життя художника», «Торквато Тассо», почат
кові розділи «Фауста», вірш «Тлумачення давньої гравюри на дереві, що 
виражає поетичне покликання Ганса Сакса» та ін. Незакінчений роман 
«Театральне покликання Вільгельма Майстера» (1777—1785) цілком і пов
ністю присвячений проблемі мистецтва, зокрема проблемі становлення 
німецького національного театру. Зусилля головного героя роману дуже 
нагадують історію театральних зусиль Лессінга («Гамбурзька драматур
гія»), а також самого Гете — директора веймарського придворного театру. 
Автор роману показує, що його герой ставить перед собою не просто 
художні, естетичні цілі, а зайнятий вирішенням засобами мистецтва важ 
ливих просвітительських завдань.

Отож уже молодий Гете не уявляв собі художника у відриві від 
епохи, від суспільства. Чи не найяскравіше органічний зв’язок митця 
з сучасністю і минулим виступає в його вірші «Поетичне покликання Ганса 
Сакса». Гете стверджує тут, що поетичний (малий) світ народжується 
у свідомості художника, в абстрактному мисленні, проте цей світ «живий 
і Дійовий» і являє собою аналог реального (великого) світу. Поет зобра
жує у вірші чотири стихії — головні дійові особи людської драми: реальну, 
об’єктивну дійсність, яка виступає в образі повногрудої, дебелої жінки; 
історичне минуле, що тяжіє над людством як «первородний гріх», внут
рішня детермінанта; ідеологічну надбудову — сукупність форм суспільної 
свідомості даної епохи, де значне місце посідають ілюзії, забобони, і, на

1 Див.: Г у  л ы г а  А. Мыслящий художник.— В кн.: И .-В. Гете. Об 
искусстве.— М.: Мысль, 1975, с. 10.

2 Г е т е  И.-В. Избранные сочинения по естествознанию, с. 364.
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решті, біологічну любов як джерело відродження людства і всієї природи, 
гарант вічності, незнищенності життя. Гете захоплюється суворим, без
компромісним реалізмом Ганса Сакса, який зображував життя так, як 
його великий сучасник Альбрехт Дюрер, тобто дивився на світ «ясними 
очима», «називав зло злом», «нічого не перебільшував і нічого не при
меншував, нічого не спотворював і нічого не прикрашував» 1.

У статті «Літературне санкюлотство», як, зрештою, і в багатьох 
інших статтях, замітках і висловлюваннях, Гете наголошує, що естетичне 
начало — в самій дійсності, бо «...ні письменник, ні дійовий чоловік не 
створює тих обставин, в яких він народився і в яких відбувається його 
діяльність». Гете запитує далі, коли і де з ’являється класичний націо
нальний автор, і відповідає: «Тоді, коли в історії своєї країни він застає 
великі події та їх наслідки у щасливій і значущій єдності; коли в ладі 
думок своїх співвітчизників він не помічає браку величі, в їхніх почут
тях — браку глибини, а в їхніх учинках — могутності й послідовності; коли 
він сам, пройнявшись національним духом, почуває себе завдяки своєму 
генієві здатним співчувати минулому й теперішньому»; і, врешті, «коли 
перед ним лежить багато зібраного матеріалу, вдалих чи невдалих спроб 
його попередників». «Значущий твір,— підкреслює Гете,— завжди є на
слідком життя». На жаль, автор не зумів до кінця заглушити в собі 
німецького філістера і стверджує: краще, щоб у Німеччині не було класич
них авторів, ніж допустити, щоб сталися «перевороти» (29) 2.

Надаючи великого значення надбанням попередників («ми взагалі 
найбагатші тим, що успадковується»), Гете у статті «Мистецтво і ремесло» 
найважливішим моментом вважає соціальну обстановку, в якій живе 
і творить митець. Авторові боляче від думки, що в сучасній йому Німеч
чині таланти «не знаходять для себе ні грунту, ні клімату, ні догляду» (31), 
а в замітці «Доброзичлива відповідь» Гете щиро співчуває молодим ні
мецьким письменникам, яким доводиться боротись з «усілякими перешко
дам и»— з «недоброзичливістю, заздрістю, переслідуванням» (54).

У статті «Античне і сучасне» читаємо, що «кожний талант, розвиткові 
якого не сприяють доба і обставини... безмежно поступається перед іншим 
сучасним йому талантом, в котрого була нагода вдосконалюватися без 
будь-яких труднощів» і «вільно робити те, до чого він був здатен» (43). 
Якщо Кальдерон мусив «прославляти безглуздя», бо до цього змушувала 
його католицька церква, то Шекспір, будучи протестантом, жив у щасли
вих обставинах, які «сприяли вільному і чистому розвиткові» його «при
родженого великого таланту»,— читаємо в одному з Гетевих афоризмів 
Звичайно, Шекспір завдячує своїми успіхами не тільки тому, що народився 
у протестантській країні, а своїй сучасності взагалі. Порівнюючи Шекспі- 
ра з давніми й найновішими поетами, Гете бачить перевагу англійського 
драматурга в тому, «що він прийшов у саму пору жнив... мав змогу діяти

1 Г а в р и ш к і в  Б. Сміх Ганса Сакса.— Жовтень, 1976, N° 7, с. 23.
2 Тут і далі в дужках вказується сторінка цієї книжки.
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у вируючій життям... країні» (40). В іншому місці Гете підкреслює, що 
Шекспір «жив у достойну і важливу добу... Усе, що таємно витає в по
вітрі у період великих світових подій», позитивно позначилося на твор
чості Шекспіра, його твори — «величезний, багатолюдний ярмарок, і це 
багатство він завдячує своїй батьківщині». Навіть більше: він, можливо, 
і «не діяв би на нас так сильно, якби не піднісся до рівня своєї кипучої 
доби» (35—36).

Певна річ, художник не пасивний об’єкт, який механічно формується 
своєю добою, життєвими обставинами. Він — активний суб’єкт, який у свою 
чергу впливає на формування сучасності, її  запитів, смаків, звичаїв. Так, 
Лукрецій, хоч і «терпів... від тяжких часів і не міг заховатися від бур 
у затишному притулку», проте «і він» «спричинився» до розвитку та 
вдосконалення своєї епохи» («Лукрецій у перекладі Кнебеля», 48, 47). 
А в одному із афоризмів Гете говорить: «Найвищу повагу до своєї пуб
ліки автор виражає не тоді, коли задовольняє її  сподівання, а тоді, коли 
пропонує їй те, що вважає за слушне і корисне на даному етапі свого та 
її  розвитку» (55). Водночас Гете зазначає: «Як невимовно важко звільня
тися від способу уявлень, притаманного твоїй добі». Він збагнув це на 
самому собі, коли «уже з юнацьких років... з усієї сили намагався здру
житися з грецьким ладом мислення» («Про пародію в античності», 50).

Гете багато розмірковує над співвідношенням національного й ін
тернаціонального в мистецтві та літературі, над проблемою становлення 
світової літератури, над роллю перекладу як засобу міжнародного, міжна
ціонального спілкування, засобу збагачення національної культури.

Зв’язок національного й інтернаціонального він інтерпретує діалек
тично, розглядаючи його як частковий аспект загальнофілософської про
блеми одиничного й загального. «В кожному окремому явищі — історич
ному, міфологічному чи легендарному, цілком чи частково витвореному 
свавільною уявою, можемо спостерігати, як оце загальне дедалі помітніше 
просвічує і проступає через національне й особисте»,— пише він в рецензії 
на книгу Т. Карлейля (86).

Для Гете був неприйнятним шовінізм та ура-патріотизм, що поси
лилися в Німеччині в період боротьби проти Наполеона. В одному із 
афоризмів він стверджує, що «національна ненависть» «завжди найсиль- 
ніша і найнепримиренніша на нижчих щаблях культури». На вищому 
щаблі «вона зовсім зникає, і людина ніби піднімається над націями, 
сприймаючи успіхи й невдачі сусідніх народів так, начеб вони торкалися 
її  співвітчизників». Він признається, що саме такий щабель культури 
відповідає його власній вдачі, і він «міцно стояв на ньому ще до того», 
як йому «виповнилося шістдесят» (98).

У статті «Про план народної книги ліричної поезії» Гете зазначає, 
що «жодна нація, а тим паче в нашу добу, не може претендувати на 
абсолютну оригінальність», тому «й німець не повинен соромитися того, 
Що... змушений був черпати свою освіту ззовні, запозичаючи в чужинців, 
зокрема в царині поезії, не тільки форму, але й зміст» (70). Німець, на 
думку Гете, допустився б найбільшого безглуздя, коли б, «замкнувшись
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у своїй далекій від моря країні», «увірував, ніби живиться тільки влас
ними соками», і забув «про те, скільки-то всього заборгував він за остан
нє півсторіччя іншим народам і ще досі день у день від них щедро чер
пає»,— читаємо у статті «Німецька мова» (74).

Гете закликає шукати загальнолюдське в кожному народі, вважає, 
що для оцінення поетичного таланту інших народів необхідно піднятися 
«до якомога загальнішої точки зору» («Короткі повідомлення», 81). Інте
рес до інших народів — не просто культурна розвага, а історична необхід
ність, соціальна потреба, бо в сучасну добу «людина змушена... щоб 
задовольнити свої власні потреби, клопотатися безпосередньо і негайно 
потребами інших людей» («Ще про світову літературу», 94).

Національні особливості інших народів, зовнішні прояви їхньої внут
рішньої своєрідності здаються іноді «відворотними й до болю сміховин
ними»,— пише Гете,— через те «іншу націю ми завжди поважаємо менше, 
ніж вона на це заслуговує» ( т а м  ж е , 95). Він закликає ставитися до 
особливостей кожної народності толерантно і полишити їх їй (бо «ні 
в якому разі не йдеться про те, щоб усі нації доконче мислили на один 
і той же лад», «Edinburgh Reviews», 91), але при цьому «ні на крок» 
не відступатися від переконання, «що істинною заслугою є лише та, котра 
належить усьому людству» («German Romance», 87).

Називаючи перекладача «пророком свого народу» ( т а м  же ,  87), 
Гете вказує на ту велику соціальну роль, яку відіграють переклади у взає- 
мопізнанні націй і народів, у розвитку національної культури, формуванні 
літератури світової, зародження якої він сповіщає. Переклад сприяє 
також вивченню не тільки чужих, але й своїх власних національних особ
ливостей через зіставлення їх з особливостями інших н ац ій 1. До речі, 
пізнання власних національних прикмет Гете вваж ає теж  украй необхід
ним моментом у розвитку міжнародного спілкування. Він заохочує своїх 
співвітчизників до всебічного вивчення національної психології, бо свої 
внутрішні особливості ми знаємо часто не краще, ніж знають їх «чу
жинці» («Ще про світову літературу», 95).

Рецензуючи «Алеманські вірші» Й.-П. Гебеля, Гете пише, що «для 
нації найважливішим кроком до культури є переклади іноземних творів 
на рідну мову», а «для культури окремої провінції аналогічним кроком 
є змога читати твори своєї нації в перекладі на місцевий діалект» (65). 
У примітках до «Західно-східного дивана» Гете, поряд з іншими питан
нями, глибоко аналізує роль і завдання перекладу. Він розрізняє три 
види чи епохи перекладу. В першу епоху з ’являються скромні прозові 
переклади, які лише знайомлять із закордоном, з чужими уявленнями 
і поняттями. А що проза розчиняє поетичні й національні особливості 
оригіналу, то цей вид перекладу найліпше приймається на новому націо
нальному грунті.

1 Див.: висловлювання Гете про «корисність дзеркальних відобра
жень»: Г е т е  И .-В. Об искусстве, с. 567.
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На другому етапі переклад сприяє засвоєнню «чужого способу світо
бачення», переносить нас «в іноземне середовище». В цю епоху з ’являють
ся переважно травестії, тому Гете називає її  «пародійною». Незабаром 
настає третя епоха, бо «людина не може перебувати довго ні в доско
налому, ні в недосконалому, вона прагне, щоб усе без упину змінювалося, 
щоб старе поступалося новому».

Третій етап — найвищий. Від перекладу вимагається тепер ідентич
ності оригіналу: він має не тільки заступити оригінал, а мусить стати 
рівноцінним оригіналові. Якщо прозовий переклад в першу епоху куль
турних взаємин не зустрічає опору нового національного середовища, то 
на третьому етапі національна стихія чинить «якнайзапекліший опір». 
Переклад щільно примикає до оригіналу, зрікається більшою чи меншою 
мірою своїх національних прикмет, і таким чином постає щось третє 
(«ein Drittes»), для естетичного сприйняття якого потрібен певний ви
шкіл, витончене художнє чуття.

Названі епохи виникають одна за одною, але можуть також і спів
існувати як одночасні моменти. Крайнощі,— твердить Гете,— всюди зми
каються, а тому в третю епоху чуже і вітчизняне, знайоме і незнайоме 
сходяться, оскільки переклад, що ідентифікується з оригіналом, макси
мально полегшуючи наше розуміння оригіналу й впритул наближуючи 
нас до нього, має велику подібність до міжрядкового перекладу 1.

Такі ж  три етапи розрізняє Гете і в процесі «суспільного виховання». 
На першому етапі (він називає його «ідилічним») люди живуть грома
дами, які «відмежовуються від зовнішнього світу», «вельми дорожать 
рідною мовою», а взаємини між членами громади носять «домашній», 
«родинний» характер. На другому етапі громади зближуються, виявляючи 
дедалі більшу терпимість одна до одної. Цю епоху Гете називає «соці
альною, або громадянською». Третій етап, за визначенням Гете, є «епо
хою більшої спільності». Високо оцінюючи тих діячів культури, які 
«протягом багатьох років... чесно намагалися прискорити перехід від 
однієї епохи до другої», Гете вимагає від своїх сучасників «якомога актив
ніше сприяти тому процесові, що відбувається зараз на наших очах: 
гуртуванню всіх освічених кіл, які раніше тільки стикалися між собою, 
усвідомленню єдиної мети». На думку Гете, в сучасну йому епоху «літе
ратури усіх інших народів зрівнюються з вітчизняною» («Епохи суспільного 
виховання», 126), і «національна література варта тепер не багато; зараз 
ми вступили в епоху світової літератури, і кожний повинен тепер сприяти 
тому, щоб прискорити появу цієї епохи» 2.

У «Маніфесті комуністичної партії» К. Маркс і Ф. Енгельс писали: 
«Замість старої місцевої і національної замкнутості та існування за раху
нок продуктів власного виробництва приходить всебічний зв’язок і все
бічна залежність націй однієї від одної. Це однаковою мірою стосується

1 J. W. G o e t h e .  Poetische Werke. Berliner Ausgabe. Aufbau-Verlag, 
1966, Bd. 3, S. 307—310.

2 Э к к е р м а н  И. П. Разговоры с Гете, с. 347—348.
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як матеріального, так і духовного виробництва. Плоди духовної діяль
ності окремих націй стають загальним надбанням. Національна односто
ронність і обмеженість стають все більш і більш неможливими, і з бага
тьох національних та місцевих літератур утворюється одна всесвітня 
література»

Надзвичайно важливо, що Гете вже на початку XIX століття висунув 
ідею органічної єдності літературного процесу, ідею «світової літератури» 
як результат взаємодії різних національних культур, що він наблизився 
до матеріалістичної концепції «світової літератури». Становленню «світо
вої літератури», на думку Гете, сприяє і «надзвичайне полегшення всіх 
видів зв’язку», і «дедалі зростаюча швидкість засобів інформації і зв’яз
ку» 2, в результаті чого «всі нації узнають, які відношення всіх до всіх»; 
згодом «кожна з них знайде у кожної іншої і щось прийнятне і щось 
неприйнятне» 3. Необхідність появи всесвітньої літератури зумовлена ще 
й тим, що «кожна література починає кінець кінцем приїдатися сама собі, 
якщо ї ї  не освіжує співчутливий інтерес іззовні» 4.

Високе визначення заслужила в Гете-теоретика творчість Дідро 
і Руссо передовсім тому, що обидва вони були водночас філософами 
і письменниками. Ідеал Гете— «мислячий художник» (таким художником 
Герцен назвав самого Гете), бо тільки «у- поєднанні чистої чуттєвості 
з інтелектуальністю... виникає справжній художній твір»,— стверджує він 
у статті «Мистецтво і ремесло» (52). А в одному з афоризмів Гете заявляє, 
що «в кожному художньому творі, великому, й малому, і навіть зовсім 
малому, все зводиться до концепції».

Та, наголошуючи на взаємообумовленості і взаємозалежності худож
нього (образного) і філософського (теоретичного, абстрактного) мислення, 
Гете ніколи не стирав тої демаркаційної лінії, яка відділяє мистецтво від 
науки, художній твір від філософського трактату. У «Вільгельмі Майсте- 
рі» він вказує на суттєву відмінність цих двох форм людської творчості. 
«Наука,— пише Гете,— це істина в поняттях, мистецтво ж — істина в обра
зах», а Ф. Шіллеру він доводить, що необхідно чітко відмежовувати 
поета, який «для загального підшукує особливе», від поета, який «в особ
ливому споглядає загальне», бо «властивою природою поетичного є 
особливе» 5.

Тут Гете наближається до одного з основних положень матеріалі
стичної естетики, яке пізніше було обгрунтоване В. І. Леніним. У листі 
до І / Арманд за 24 січня 1915 року В. І. Ленін рішуче відмежовує публі
цистичну («в брошурі») характеристику «класових т и п і в »  від їх худож
нього зображення» (бо тут-в г. я. - слхь^в і м  д и в і  д у а л ь н і й  обстановлі.
в_аналізі х а р а к т е р і в  і психіки д а н и х  типів)»6.

1 М а р к с  К. і Е н г е л ь с  Ф. Твори, т. 4, с. 413.
2 Г е т е  И .-В. Об искусстве, с. 556.
3 Та м ж е , с. 573.
4 Т а м ж е , с. 576.
5 Г е т е  и Ш и л л е р .  Переписка, с. 71.
6 Л е н і н  В. І. Повне зібр. творів, т. 49, с. 53.
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Гете захоплюється творчістю Гомера, Платона, Лукреція, Ервіна 
Штайнбаха, Рейсдаля, Рембрандта, Байрона, Нібура саме тому, що бачить 
у них злиття митця з мислителем. У статті «Про німецьку архітектуру» 
він називає Страсбурзький собор геніальним творінням Ервіна із Штайн
баха, який зумів у «найінтимніший» спосіб поєднати «правду і красу»; 
і «чим глибше проникає ця краса в сутність духу і здається невіддільною 
від нього, а він утішається тільки нею й вже нічого, крім неї, не здатен 
більше творити,— тим більшого щастя зазнає художник, тим він велич
ніший». У цій же статті Гете категорично заявляє: «Хочуть переконати 
нас, нібито красні мистецтва постали із властивого нам потягу до оздоб
лювання навколишніх речей. Це неправда. Бо в тому розумінні, в якому 
ці слова могли б бути слушними, їх уживає обиватель, ремісник, а не фі
лософ» (99, 100).

«Штюрмерський» к у л ь т  п о ч у т т я  не. витісняє у Гете просвітительського 
раціоналізму! Гете ГЧПіллер, найвидатніші представники'аТ § у р Г Т една^ 
тиску»Гпо'-різному подолавши кризу «штюрмерства», створюють у другій 
половині 80-х років нову естетичну програму— «веймарський класицизм». 
Ця естетична програма складається під помітним впливом філософії. Гете 
виходив при цьому з позицій стихійного матеріалізму, пантеїзму і спіно- 
зизму (Спінозу він значною мірою сприймав через Гердера), а Шіллер 
розвивався під впливом етики і естетики Канта «критичного» періоду. Вей
марський класицизм не був догматичною концепцією, він зазнав еволюції. 
Тут бачимо два головних етапи. На ранньому етапі (80-і роки) веймарські 
класицисти бачили своє головне завдання у зверненні до античності, в по
леміці проти принципів «бурі і натиску». Античне мистецтво висувалося 
ними як норма і зразок. В 90-і роки Гете заповзято вивчає проблеми мор
фології рослин і тварин; з вивчення природи народжується в нього праг
нення об’єктивно оцінювати явища дійсності, збагнути реальний світ 
в усій його складності й різноманітності. Нове світобачення Гете впливає 
у свою чергу на духовний розвиток Ф. Шіллера. Якщо ранній веймар
ський класицизм (Frühklassik) розвивався під знаком ірраціоналізму, то 
вищий його етап (Hochklassik) виявляє тенденцію до синтезу почуттів 
і розуму, до діалектичного, всебічного охоплення природи і людини.

4 квітня 1797 року Шіллер пише Гете: «Сучасна людина напружено 
і боязливо б’ється над речами випадковими і другорядними і внаслідок 
прагнення якомога більше наблизитися до дійсності перевантажує себе 
беззмістовним і незначним і тому ризикує упустити глибинну істину, 
в якій, властиво, й зосереджується все поетичне»1. Дізнавшись, щ о 'Гете 
знов узявся за роботу над «Фаустом», Шіллер у листі за 23 червня 
1797 року вимагає від нього поєднання філософського і поетичного еле
ментів у нерозривному синтезі 2.

Тепер Гете особливо багато уваги приділяє мінералогії й ботаніці, 
біології й анатомії, фізиці й геології. Його розуміння естетичних проблем,

1 Г е т е  и Ш и л л е р .  Переписка, т. 1, с. 251.
2 Т а м ж е , т. 1, с. 283.
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його філософські погляди збагачуються і поглиблюються під впливом 
матеріалу, добутого в процесі наукових досліджень, матеріалу, що являє 
собою могутню базу для умовиводів і теоретичних узагальнень.

Описуючи у статті «Рейсдаль як поет» картину «Монастир» цього 
художника, Гете зазначає, що «картина щасливо вихоплена з природи... 
а оскільки вона... ще й задумана і виконана... з усіма вимогами мисте
цтва, то ми завжди будемо захоплюватися нею, ї ї  заслужено славити
муть усі прийдешні віки» (105). Про третю картину Рейсдаля («Кладо
вище») Гете говорить, що «саме найголовніша думка цієї картини справляє 
водночас і найбільше художнє враження». Художник, зазначає Гете, 
повинен «чисто» відчувати і «ясно» мислити (106). «Усякій поезії,— читає
мо в замітці Гете ,,Про дидактичну поему“,— належить бути повчальною, 
але непомітно; вона повинна підказувати людині, звідки можна було б 
почерпнути науку», однак «цю науку людина повинна добути з поезії 
сама, як добуває ї ї  з життя» (126).

Проблем взаємозв’язку художнього і теоретичного мислення Гете 
торкається і в статті «Епоха форсованих талантів». Ця епоха, читаємо 
тут, була породжена філософською. Запанувала думка, ніби «розсудок 
дістав змогу проникати у вимисел і, мистецьки розвиваючи предмет», 
«справді-таки творить поезію». А втім, з ’ясувалося, що між двома край
німи підвалинами поезії: серйозним змістом — для розсудку і технікою — 
для смаку є «проміжок», заповнити який дано не кожному (101). «Філо
софи,— пише Гете,— підтримували цей хибний погляд; піднісши мистецтво 
на таку висоту, що навіть філософія опинилася нижче від нього, вони, 
принаймні коли йшлося про них особисто, не бажали втрачати цей приві
лей і заявляли: кожен, і найперше філософ, повинен виявити здібність 
до поезії, якщо тільки йому цього захочеться... Навіть Шіллер — воістину 
поетична натура, чий дух, одначе, сильно тяжів до рефлексії й те, що 
в поета має з ’являтись неусвідомлено й самовільно, добував примусом 
за допомогою могутньої думки (порівняймо самохарактеристику Лессінга 
в останніх статтях його ,,Гамбурзької драматургії“».— Б. Г.) потяг за со
бою багатьох людей, які, по суті, могли навчитися лише копіювати його 
мову»,— констатує Гете (102).

До центральних положень Гетевої естетики належить проблема, що 
і як повинно зображати мистецтво, проблема відношення форми і змісту 
в художньому творі.

Гете-теоретик вимагає від митця передусім зображення п р и р о д и . С л і д  
зазначити, що поняття «природа» вживалося у XVIII сторіччі в багатьох 
значеннях. Цим словом окреслювали і зримий чуттєво-предметний світ, 
і внутрішній, духовний світ людини, тобто психо-емоційну еферу, й істо
ричну реальність — життя і події минулого. У статті «Про епічну і драма- 
тичвп£ поезію»JT eT e доводить, що і в епіка, і в драматурга спільний об’єкт 
зображення — світ фізичний і моральний, світ фантазії і передчуттів, 
а також світ привидів, випадковостей, фатуму. І все це було для нього 
і багатьох його сучасників «природою»! Навіть більше: природі внутріш
ній (духовному світу) Гете цілком недвозначио віддає перевагу над при

22



родою зовнішнього (світом чуттєвих речей і предметів), коли відзначає, 
що Шекспір нехтував «матеріальним костюмом», зате був досконально 
обізнаний з «внутрішнім виглядом» («Шекспір і нема йому краю», 36).

Реальну природу Гете теж  розумів дуже широко, діалектично. Він 
з роздратуванням говорить про спробу Зульцера замінити невиразний 
принцип «наслідування природи» таким же неясним принципом «оздоб
лення предметів». Гете бачить у цьому недопустимий відхід від природи: 
адже природа пропонує нам не тільки принадливе, приємне, але й від
штовхуюче, жахливе. «Чи ж  люті бурі, повені, вогняні дощі, підземне 
полум’я і смерть у всіх стихіях,— запитує він,-— не є такими ж  істинними 
доказами її  вічного життя, як і величне сонце, що сходить над рясними 
виноградниками і запашними апельсиновими садами?» («Красні мисте
цтва», 137). Певна річ, німецька дійсність, що являє собою «суцільний 
маскарад», де люди «вже змалку» живуть в штучних умовах, ненастанно 
муштруються, ніскільки не сприяє такому широкому поглядові на природу, 
саркастично зауважує Гете («До дня Шекспіра», 136).

Від того, в чому художник бачить своє завдання (у відображенні 
природи чи в оздобленні предметів), залежить — і для Гете це дуже 
важливо — соціальна місія мистецтва. Перед мистецтвом, твердить Гете, 
стоїть велика мета: піднімати дух «до його найвищих сфер» («Вступ до 
Пропілеїв», 164).

Уже в статті «Красні м и стез^а^(177?) Гете формулює одне з най
важливіших положень~своєї естетики — положення про неадекватність 
художнього обдазу.^ своєму^ р€^альндму^-дрохоідпу,_ц^^ 
родіГТ^мистецтва, відмінність.Зравди художньої від правди реальної. Він 
пише: «У~ природі'ми бачимо силу, що поглинає силу; ніщо не стоїть на 
місці, все минає... Ми бачимо поряд гарне й огидне, добро й зло — все 
тут існує на рівних правах», тим часом як «мистецтво являє собою щось 
цілком протилежне: воно постає із намагань індивіда опертися руйнівній 
силі цілого» (138).

Звичайно,— визнає Гете у статті «Про пластичне наслідування пре
красного»,— «найвищою красою була б для нас уся природа в ї ї  взаємо
зв’язку», але людина навіть «на мить» не владна «осягнути» «своїм оком» 
цей взаємозв’язок (порівняймо аналогічне твердження Лессінга в 70-й стат
ті «Гамбурзької драматургії»), а тому мусить задовольнитися «зменшеним 
відбитком найвищої прекрасної цілості у природі» (147).

Та хоча «природа відділена від мистецтва глибоким проваллям» 
і вимога до художника наслідувати її, створюючи речі, схожі «на ї ї  влас
ні», є «грандіозною вимогою», митець, на думку Гете, може принаймні 
змагатися з природою, якщо проникне «як у глибінь речей, так і в глибінь 
своєї власної душі», перейме «від неї той метод, яким вона користується 
в процесі власного творення» («Вступ до Пропілеїв», 159, 161).

Змагання з природою, яке Гете спостерігає в Шекспіра, аж  ніяк не 
означає гонитву за правдоподібністю, що зводиться до схоплювання 
«зовнішності речей», читаємо в трактаті «Про п р а в д у іп равдоподібні.сть 
yjMHcTei;TBi». Цій наївній гонитві Гете протиставить пошук вищої «худож
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ньої правди», бо «правдиве в мистецтві й правдиве в природі — зовсім не 
тотожні речі, й... художник ні в якому разі не повинен і навіть не сміє 
прагнути до того, щоб його твір поставав перед нами як звичайний ви
твір природи» (152). Правда художнього твору (як приклад Гете наводить 
оперу) — не у зовнішній правдоподібності, а у взаємній відповідності його 
частин, в гармонійній єдності задуму і виконання. Художній твір — само
стійний маленький світ, де все відбувається за своїми законами, і він 
вимагає, щоб про нього судили відповідно до цих законів.

В пору занепаду буржуазної культури Гетеву концепцію іманентності 
художнього світу, ідею мистецтва як замкнутої у собі художньої цілості 
не раз використовували як аргумент естетичного формалізму чи ідеалізму. 
Тим часом у Гете мистецтво хоч і піднімається «над природою», але 
ніколи не виходить «поза природою». Воно піднімається лише над емпі
ричною правдоподібністю, збираючи «в цілість те, що існує наодинці», 
пояснюючи взаємозв’язок предметів і явищ і відтворюючи «найпростіше... 
як значуще й гідне». «Довершений твір мистецтва є для Гете водночас 
«витвір людського духу» і «твір природи» ( т а м  ж е , 154).

Проти ототожнення природи і мистецтва Гете виступає і в комента
рях до перекладеного ним естетичного трактату Дідро «Дослідження про 
живопис». Аналізуючи цей трактат і полемізуючи в окремих випадках 
з його автором, Гете, як і Дідро, доводить шкідливість для розвитку 
мистецтва змішування, сплавлювання природи і мистецтва, називає цю 
тенденцію «хворобою» сучасної йому доби (180). Художник не в силі зм а
гатися з природою щодо «ширини і глибини», він мусить триматися 
поверхні явищ, але художній твір, на думку Гете, посідає «свою власну 
глибину, свою власну могутність» (178). Навіть більше: якщо художній 
твір позбавлений ідейності, високого змісту, то правдоподібність «не варта 
і шести пфенігів»: твір «повинен нам дати» щось «зверх цього» («Рельєф 
із Фігалії», 203). Гете посилається на Кальдерона, а також на видатних 
митців античності, які ніколи не намагалися надати художньому творові 
«вигляду твору природи» («Про Лаокоона», 168). Проте найвищим зраз
ком щодо ставлення до гґрироди є для нього Шекспір, який «простягає 
нам налите соком і спіле гроно прямо з лози; нам дана повна свобода: 
ми можемо споживати ягоду за ягодою або, вичавивши і процідивши, 
сьорбати чи пити великими ковтками у вигляді виноградного сусла чи 
вина, що вже переграло,— ми освіжимося і так, і так» («Кальдеронова 
„Дочка повітря“», 205).

Реалістична тенденція у поглядах Гете-естетика знайшла свій вияв 
і в його твердженні про залежність художнього твору від матеріалу, від 
предмета, над яким задумав працювати митець. Ми не можемо, заявляє 
Гете, змінити природу матеріалу, а тому найкращих успіхів домагається 
той, «чия творча спроможність і уява органічно сполучилися з матеріа
лом», хто «не силкується зробити більше, ніж дозволяє... матеріал» 
(«Матеріал образотворчого мистецтва», 145). До вибору свого предмета, 
читаємо в невеличкій замітці «Натурфілософія», необхідно підходити 
уважно, обдумано, якщо хочемо видобути з нього «різноманітний, доско
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налий, задовільний твір» (125), підняти своє зображення «до найвищого 
ступеня виконання» («Про предмети образотворчого мистецтва», 140). 
Найвигіднішими предметами, на думку Гете, е ті, «які самі окреслюють 
себе своїм чуттєвим буттям» — це передусім «природні», «відомі, зви
чайні, буденні» речі. Самі по собі вони «не мають нічого ідеального», 
але в процесі художньої обробки вони неодмінно «повинні наблизитися 
до певної ідеальності» ( т а м  же ) .

З Гетевою концепцією «художньої» і «реальної» правди тісно по
в’язані його міркування про дві форми — внутрішню і зовнішню. В «До
датку до „Нового дослідження про театральне мистецтво“ Мерсьє-Ваг- 
нера» він пише, що внутрішня форма відрізняється „від „зовнішньоїг_як 
«взутрішній смисл Від зовнішнього» ,_врна <хояе,~ щ об іїї „ відчув а л и, а не 
обмацували руками»ч .Внутрішня форма вимагає, щоб «наша* голові» 
уявила собіГ~<^Щ0~~м0же вміститися в голові іншої людини», щоб «наше 
серце» відчуло, «чим можна наповнити інші серця». Гете вважає, що 
тільки внутрішня форма «є і завжди буде тою призмою, за допомогою 
якої ми фокусуємо в людському серці святі промені неосяжної природи». 
Кому її  не дано, той ї ї  не посяде; вона, мов таємничий камінь алхіміків, 
є оболонкою і матерією, вогнем і охолодженням. Вона настільки звичайна 
річ, що лежить біля кожних дверей, і водночас настільки дивовижна, що 
саме люди, яким вона дана, здебільшого не вміють користуватися нею» 
(139, 140). «Вищу внутрішню форму, якій кінець кінцем скоряється все», 
посідає, на думку Гете, «лише істинно поетичний геній» («Чудесний ріг 
хлоп’яти», 67).

Переходячи до висвітлення Гетевої концепції творчого методу, кон
цепції, окремих граней котрої ми вже торкалися побіжно, розглядаючи 
інші проблеми його естетики, необхідно відмітити, що Гете надавав мето
дові особливого значення. «Талановитий художник саме тим і вирізняєть
ся, що володіє методом, відповідно до якого трактує предмети» («До
слідження про живопис Дідро», 193).

Гете дуже високо ставить метод Шекспіра, який він бачить у «вивер
танні назовні усього найглибиннішого у внутрішньому світі»; Шекспір 
«не вибирає, як інші поети, особливого матеріалу для кожного окремого 
твору, а кладе в його осередок певну ідею і співвідносить із нею світ 
і космос» («Шекспір і нема йому краю», 42).

У статті «Чудесний ріг хлоп’яти» Гете інтерпретує метод як «жваве 
поетичне сприймання обмеженого стану», внаслідок чого одинична підні
мається «до хоча й не позбавленого певних рамок, але усе ж необмеже
ного загального, тож нам здається, ніби на невеликому, просторі бачимо 
Цілий світ» (67). Особливістю художнього методу Гебеля Гете вваж ає те, 
Що поет «для тілесних об’єктів знаходив дух», а «для духовних об’єктів 
знаходить тілесність» («„Алеманські вірші“ Гебеля», 62).

Спеціально проблемі творчого методу Гете присвячує два великих 
трактати: «Звичайне наслідування природи, манера, стиль» і «Колекціонер 
та його рідня». Зазначимо відразу, що просвітителі не змогли збагнути
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діалектики суб’єктивного і об’єктивного, індивідуального і типового, що 
було почасти обумовлене суперечністю між політичним і економічним 
ідеалом, між ідеями «прав громадянина» і «прав людини», як це показав 
К. Маркс у своїй роботі «До єврейського питання» і згодом у «Святому 
сімействі». В політичній сфері буржуазні ідеологи XVIII сторіччя вису
вали ідеал безкорисливого і доброчинного «громадянина», скроєний на 
античний фасон, тоді як у сфері економіки вони обстоювали приватну 
власність, свободу експлуатації. В мистецтві та літературі це знайшло 
свій вияв у коливанні між проповіддю абстрактних, «загальнолюдських» 
громадянських ідеалів і захистом користолюбного, егоїстичного буржуа. 
Просвітителі (див., зокрема, рецензію Лессінга в «Берлінській привілейова
ній газеті» за 2. І. 1753 на книгу Ф.-І.-Е. де Лаборда «Дух націй») про
славляли людину взагалі і були зовсім далекі від того, щоб шукати типові 
риси в одиничній істоті з ї ї  слабостями та пороками.

Звичайне наслідування, манера, стиль — це для Гете зовсім різні, 
нерівноцінні творчі методи. «Простому наслідуванню природи», «рабським 
копіям з букваря природи» протистоїть те, що Гете називає «манерою», 
індивідуальною «мовою» митця, який суб’єктивно сприймає і передає ото
чуючу його дійсність (211). Якщо наслідування — рабство, то' манера — 
сваволя художника; і все ж  обидва творчі методи, незважаючи на їхню 
відмінність, вражені однією спільною вадою — вони нездатні по-справж
ньому освоїти реальний світ.

Над ними обома здіймається єдино закономірний метод художнього 
відтворення дійсності — «стиль». Мистецтво, що володіє стилем (на про
тивагу до звичайного наслідування і манери), «грунтується на найглиб
ших підвалинах пізнання, на суті речей, наскільки ми взагалі спроможні 
збагнути їх у зримих і відчутних образах»,— констатує Гете. Під «стилем» 
він розуміє «найвищий ступінь, що його може осягнути мистецтво, сту
пінь, на якому воно по праву зрівнюється з найвищими досягненнями 
людини». Стиль з ’являється тоді, «коли мистецтво... завдяки намаганню 
створити собі єдину мову (підкреслення наше.— Б. Г.)... точніше пізнає 
властивості речей і спосіб їхнього буття» (211); таким чином найвища 
художність поєднується, на думку Гете, з найбільшою пізнавальною си
лою мистецтва.

Цілком зрозуміло, що Гете за допомогою трохи незвичної терміно
логії обгрунтовує тут реалістичне мистецтво, відмежовуючи його, з одного 
боку, від простого наслідування (натуралізму, як сказали б сьогодні) 
і, з другого, від манери, що «робитиметься дедалі пустішою і незначущі- 
шою», коли художник «перестає дотримуватися природи й розмірковувати 
про природу» (213). «Манера» в сучасному розумінні—це формалізм, який 
нехтує ідейністю, відображально-пізнавальними можливостями мистецтва.

В «Колекціонері та його рідні» — своєрідній епістолярній новелі на 
тему мистецтва — Гете класифікує художників залежно від їхньої близь
кості до обговорених вище трьох основних методів відтворення дійсності 
у творі мистецтва та їхньої співвіднесеності до художнього реалізму, що 
його він позначає терміном «стиль».
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В. І. Ленін полюбляв нагадувати тим, хто безтурботно ставився до 
законів правильного мислення, слова Мефістофеля із «Фауста» Гете: 
«Мій дорогий друже, радж у вам... насамперед вивчити логіку» 1. Художня 
і теоретична спадщина Гете — не тільки невичерпна скарбниця глибоких 
спостережень і роздумів над людиною і суспільством, природою і мисте
цтвом, але заодно й чудова школа діалектичного мислення.

1 Л е н і н  В. І. Повне зібр. творів, т. 8, с. 67.



Р О З Д І Л  І

МИТЕЦЬ, ЕПОХА, СУСПІЛЬСТВО, ТРАДИЦІЇ

Літературне санкюлотство *

(1795)

У «Берлінському архіві сучасного смаку», а саме в травнево
му номері цього року, з ’явилася стаття * «Щодо прози і красно
мовства німців», яку видавці, як самі це визнають, помістили в 
журналі не без певних вагань. Ми зі свого боку не ганимо їх за 
опублікування цього незрілого твору, бо якщо архів зобов’язаний 
зберігати свідчення про характер епохи, то йому належить також 
увічнювати і її недоліки (...).

Автор нарікає на убозтво німців, коли йдеться про справді 
класичні прозові твори, і відтак високо піднімає ногу, щоб одним 
велетенським кроком переступити через добрий десяток наших 
найкращих письменників. Не називаючи навіть їхніх імен, він так 
переплітає у своїй характеристиці стриману похвалу із суворими 
докорами, що навіть важко догадатися, про кого йдеться у цих 
його карикатурах.

(...) Не без досади гортатимуть наші читачі сторінки згада
ного журналу; вони зуміють оцінити і скартати це літературне 
санкюлотство, це неуцьке зухвальство, з яким автор надумав 
проникнути до кола достойніших, ба навіть витиснути достойні
ших і незаслужено зайняти їхнє місце. Цій грубій улізливості я 
хочу протиставити лише декілька міркувань.

Той, хто своїм неодмінним обов’язком уваж ає поєднувати зі 
словами, що ними він користується усно чи письмово, певні по
няття, той надзвичайно рідко вживатиме вирази «класичний ав
тор», «класичний твір». Коли і де з ’являється класичний націо
нальний автор? Тоді, коли в історії своєї країни він застає вели
кі події та їх наслідки у щасливій і значущій єдності; коли в

* Тут і далі зірочкою позначаються автори, назви творів, їхні персо
нажі чи терміни, до яких дано пояснення в коментарях.

28



ладі думок своїх співвітчизників він не помічає браку величі, в 
їхніх почуттях — браку глибини, а в їхніх учинках — могутності 
й послідовності; коли сам він, пройнявшись національним духом, 
почуває себе завдяки своєму генієві здатним співчувати минуло
му й теперішньому; коли він застає свій народ на високому рів
ні культури, що йому легко здобувати свою власну освіту; коли 
перед ним лежить багато зібраного матеріалу, вдалих чи невда
лих спроб його попередників, і коли зовнішні й внутрішні обста
вини поєднуються таким чином, що його навчання коштує не до
рого, й уже в найкращі роки свого життя він може обміркувати 
й впорядкувати великий твір, надавши йому певного смислу.

Коли ці умови, за яких тільки й може з ’явитися класичний 
письменник, зокрема прозаїк, зіставити з обставинами, в яких 
працювали найкращі німці нашого сторіччя, то кожен, хто добре 
бачить і чесно мислить, буде святобливо захоплюватися тим, що 
їм пощастило зробити, й щиро співчувати їм з приводу їхніх 
невдач.

Значущий твір, як і значуща мова, завжди є наслідком життя; 
ні письменник, ні дійовий чоловік не створює тих обставин, в 
яких народився і в яких відбувається його діяльність. Кожен, на
віть найбільший геній, зазнає шкоди від своєї доби в тому чи ін
шому відношенні чи, навпаки,— утішається її благами, отож ви
датного національного поета може дати нам тільки нація.

Але й німецькій нації не можна дорікати за те, що географіч
не положення стискає її звідусіль, а політичний лад безжально 
шматує країну. Проте не будемо домагатися переворотів, які 
сприяли б виникненню в Німеччині класичних творів.

Отож найнесправедливішим докором є той, який вибирає со
бі хибний кут зору. Треба знати наше становище, яким воно було 
і яким є, треба взяти до уваги індивідуальні умови, в яких роз
вивалися німецькі письменники, тоді легко буде знайти й точку 
зору, з якої належить їх оцінювати. Ніде в Німеччині немає цен
тру громадсько-життєвого виховання, де могли б письменники 
збиратися й виховуватися за однією програмою й в одному дусі, 
кожен у своїй галузі. Вони походили з різних провінцій і відвіду
вали різні школи; покинуті здебільшого напризволяще, вони пе
ребували під впливом зовсім неоднакових умов і захоплювалися
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то одним, то другим зразком вітчизняної чи іноземної літератури; 
прагнули випробувати свої сили, але, не маючи наставників, зму
шені були плодити незрілі, а частенько й зовсім недолугі речі; 
дуже поволі, через напружені роздуми, з’ясовували вони, що слід 
робити, а практика, в свою чергу, підказувала їм, що вони змо
жуть зробити; широка публіка, позбавлена смаку й ладна з од
наковою приємністю поглинати погане й хороше підряд, ненас
танно збивала їх з пантелику, та згодом освічені, але розпорошені 
по всіх провінціях великої країни люди підбадьорили їх, а побра
тими по перу й однодумці додали їм сили й упевненості. Тільки 
тепер, урешті-решт, німецький письменник дійшов свого зрілого 
віку, але тут починаються турботи про шматок хліба, про родину, 
змушуючи його повернутись лицем до зовнішнього світу, і щоб 
мати змогу творити те, за що тільки й повинен братися розвине
ний дух, він з невимовним сумом мусить часто здобувати засоби 
для життя за роботами, яких не любить і не цінує. Хто з поважа
них німецьких письменників не пізнає себе в цьому портреті і 
хто зі скромною зажурою не визнає, як часто тужив за можли
вістю якомога скоріше віддати свій оригінальний талант загаль
ній національній культурі й не знаходив, на жаль, такої на
годи? (...)

Ось чого не помічають недолугі огудники: те, що молоді та
лановиті люди мають сьогодні щасливу змогу раніше розвивати
ся, скоріше виробляти чистий, відповідний предметові стиль, є за 
слугою їхніх попередників, які протягом останньої половини 
сторіччя працювали над собою з невсипущим завзяттям і всупе
реч усіляким перешкодам. Завдяки цьому утворилася своєрідна 
незрима школа, і юнак, переступаючи нині її поріг, потрапляє у 
незрівнянно ширше й світліше коло, ніж давніші письменники, 
що наближалися до нього, блукаючи в сутінках, і тільки згодом, 
зовсім випадково, сприяли його розширенню.
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Мистецтво і ремесло

(1797)

Усі мистецтва починаються з необхідності. Проте нам важко 
вивчати необхідні предмети чи користуватися ними, не надаючи 
їм водночас приємної форми, не вибираючи для них належного 
місця й не дбаючи про належне їхнє відношення з іншими пред
метами. Це природне почуття доречності й пристойності, з якого 
і виникають перші художні спроби, не повинне пропасти і в то
го останнього майстра, який запрагне піднятися на найвищий щ а
бель мистецтва. Це почуття дуже споріднене з почуттям можли
вого й досяжного, і, власне, правлять вони разом за основу вся
кого мистецтва. Та, на жаль, ми бачимо, що, почавши з найдав
ніших часів, люди домоглися однаково мало справжніх успіхів як 
у мистецтві, так і в своїх громадянських, моральних і релігійних 
установах; навіть більше: у поколіннях запанували невдовзі без
душне наслідування, хибне застосування цінного досвіду, заш ка
рублі традиції й ліниві звичаї. Цей вплив більшою чи меншою 
мірою пошкодив і далі шкодить усім видам мистецтва; наше сто
річчя хоч і з’ясувало дещо в інтелектуальному відношенні, проте 
виявилося украй недолугим у поєднанні чистої чуттєвості з інте
лектуальністю, а тільки з такої сполуки й виникає справжній ху
дожній твір.

Ми взагалі найбагатші тим, що успадковується, тобто дося
гненнями всіх ремесел, усією галуззю механіки. Однак те, що 
дарується нам природою,— непередаваний талант, яким вирізня
ється художник,— у наш час, як видно, трапляється рідше. І все 
ж я насмілюся твердити, що таланти є і тепер, але, як украй тен
дітні рослини, не знаходять для себе ні грунту, ні клімату, ні 
догляду.

Розглядаючи пам’ятки, полишені нам старовиною, чи розду
муючи над відомостями, що збереглися до наших днів, неважко 
помітити, що в народів, у яких розквітало мистецтво, все, навіть 
начиння, було художнім твором і відповідно оздоблювалось.

М атеріал, оброблений справжнім художником, набуває вну
трішньої вічної цінності, тоді як форма, надана механічним робіт-
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ником і найдорогодіннішому металові, завжди, навіть у найкра
щому виконанні, буде чимось незначним і байдужим і може вті
шати лише доти, поки нова. Ось у чому, гадаю, і полягає істотна 
різниця між розкішшю і насолодою від великого багатства. Роз
кіш, по-моєму, не в тому, що багач посідає безліч коштовних ре
чей, а в тому, що ці його речі такого роду, що їхню форму необ
хідно змінити, і тільки тоді можна зазнати миттєвої втіхи й 
здобути певну шану в очах інших людей. А справжнє багатство — 
це володіння такими цінностями, які можна зберігати усе життя, 
які усе життя нас тішать, і насолода від них зростає в міру роз
ширення наших знань. Про один пояс Гомер сказав: він такий чу
довий, що митець, який його виготовив, мав би право усе життя 
святкувати: те саме можна було б сказати й про власника цього 
пояса: він мав би право усе життя-ним тішитися.

Так, приміром, вілла Боргезе — це багатий, прегарний палац, 
що збуджує почуття поваги незрівнянно більше, ніж величезне 
житло якогось там кор.оля, де не знайдено нічого чи майже нічо
го такого, чого не міг би виготовити ремісник чи фабрикант.

Принц Боргезе посідає те, на що не може спромогтися ніхто, 
опріч нього, чого ніхто не придбає і за найбільші гроші. Він і всі 
наступні покоління його роду будуть тим більше дорожити й ми
луватися цими їхніми скарбами, чим чистішими стануть їхні дум
ки, вразливішими почуття і досконалішим смак; і багато тисяч 
добрих, ерудованих і освічених людей усіх країн будуть ще довго 
захоплюватися і насолоджуватися цими ж самими предметами.

І навпаки: все, що виходить із-під рук виключно механічного 
майстра, ніколи не викликатиме такого зацікавлення ні в нього, 
ні в когось іншого. Адже його тисячний твір буде схожий на пер
ший і, врешті, існуватиме у тисячі примірників. До того ж остан
нім часом машинне і фабричне виробництво досягло невиданого 
рівня і через торгівлю наводнює весь світ красивими, граціозни
ми, привабливими й тлінними речами.

З цього випливає, що єдиною противагою відносно розкоші, 
коли б ми захотіли й змогли її урівноважити, буде справжнє ми
стецтво й справді глибоке художнє почуття; натомість надмірний 
розвиток техніки, вдосконалення ремесла і фабричного вироб
ництва віщують мистецтву цілковиту загибель.
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Ми бачили, до чого в останні двадцять років спричинився 
новий спалах штерёсу до образотворчих мистецтв, що його публі
ка виявляла і усно, і письмово, і своєю купівлею. Хитрі фабри
канти й підприємці взяли художників на своє утримання і поча
ли продавати майстерні механічні копії численним аматорам, 
яких вони, правда, задовольняли, але не просвіщали. Цим гада
ним задоволенням скеровано в хибному напрямі й задушено ес
тетичний порив, що тільки-но зародився.

Отак англійці викачують з усіх країн величезні суми грошей 
за свою стилізовану під античність кераміку, за своє чорно-чер
воне строкате мистецтво, а тим часом, коли добре придивитися, 
воно не набагато приємніше від будь-якого невинного фарфоро
вого посуду, гожих па' ярових шпалер чи незвичних застібок.

А коли ще стане до ладу велика фабрика картин, де, як во
ни запевняють, можна буде швидко й дешево і з максимальною 
подібністю відтворити усяку картину за допомогою механічних 
операцій, посильних навіть для дитини, то цим, звичайно, вони 
ошукають тільки очі юрби й водночас у якійсь мірі позбавлять 
художників підмоги й можливості розвинути свій талант.

Закінчую свої міркування побажанням, щоб вони дали ко
ристь принаймні окремим людям, бо людство крокує вперед з не
стримною силою.

Шекспір і нема йому краю 

( 1813— 1816)

Про Ш експіра сказано так багато, що може здатися, ніби 
вже нічого не залишилося сказати; проте саме в тому й полягає 
властивість духу, що^він^ненастанно збуджує _ дух. Цим разом я 
хочу розглянути Ш експіра з різних боків: спершу як поета вза
галі, відтак у порівнянні з давніми й найновішими поетами і, 
нарешті, як драматурга. Спробую з’ясувати, якого впливу зазна
ли ми, наслідуючи його метод, і як цей метод здатен впливати 
взагалі. (...)
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1. Шекспір як поет узагалі

Найвище, чого людина спроможна досягти, це — усвідомлен
ня своїх власних настроїв і думок, пізнання самої себе, що ста
новить передумову глибокого пізнання натури інших людей. І от 
трапляються особи, які вже народилися з природним хистом до 
цього та ще й розвивають його шляхом досвіду для практичних 
цілей. Звідси походить уміння добувати із світу й життєвої прак
тики користь у вищому розумінні слова. З подібним хистом на
роджується і поет, але він розвиває його не для безпосередніх, 
земних цілей, а для вищої, духовної, загальної мети. Називаючи 
Ш експіра одним з найбільших поетів, ми водночас визнаємо, що 
мало хто бачив світ так, як бачив його він, що мало хто, вислов
люючи своє внутрішнє споглядання, більше піднімав заодно і 
читача до усвідомлення світу. Світ робиться для нас зовсім про
зорим: ми стаємо раптом повірниками чесноти й пороку, величі, 
дріб’язковості, благородства, ницості й багатьох інших людських 
прикмет — і все це за допомогою найпростіших засобів. Коли ж 
ми спитаємо про ці засоби, то може здатися, що він працює для 
наших очей; але ми введені в оману: Шекспірові твори не для ті
лесних очей. Спробую пояснити свою думку.

Зір можна, звичайно, вважати найяснішим чуттям, яким най
легше передавати сприйняття. Одначе внутрішнє чуття — ще яс
ніше, і саме через нього найдосконаліше і найшвидше здійсню
ється передача за допомогою слова; а слово є для нас найплодо- 
гворнішим, тоді як те, що сприймається нашим оком, стоїть перед 
нами як щось само по собі чуже і аж ніяк не здатне діяти так 
глибоко. Шекспір звертається виключно до нашого внутрішнього 
чуття, а завдяки йому зразу оживає світ образів у нашій уяві, і 
таким чином виникає цілісна дія, про яку ми не годні здати собі 
справу, бо саме тут джерело тої ілюзії, ніби все відбувається пе
ред нашим зором. Та коли придивитися до Шекспірових п’єс, то 
побачимо, що в них духовне слово набагато переважає чуттєві 
вчинки. Він зображує події, які легко собі уявити, навіть більше: 
їх легше уявляти, ніж бачити. Дух батька в Гамлеті, макбетівсь- 
кі відьми, усілякі жорстокості набирають значення саме завдяки 
уяві, а різноманітні короткі проміжні сцени тільки на неї й роз
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раховані. Всі такі речі легко і докладно проносяться повз нас у 
читанні, зате під час вистави вони пригнічують і здаються мото
рошними, ба навіть огидними.

Шекспір діє живим словом, а де найкраще передається чи
танням уголос; увага слухача не розпорошується ні вдалою, ні 
невдалою грою. Немає вищої й чистішої насолоди, ніж слухати, 
заплющивши очі, слухати, як читають, але не декламують, якусь 
Шекспірову п’єсу природним і правильним голосом, і стежити, 
як він, ніби розмотуючи просту нитку, розгортає події. Зі сказа
ного про характери можна, звичайно, уявити собі певні образи, 
однак тільки з плину слів і мови належить нам, власне, д ізна
тись, що відбувається у глибині душ, і тут складається враження, 
наче всі дійові особи просто-таки змовилися, щоб усе нам роз’яс
нити й розвіяти всі наші сумніви. З цією метою конспірують герої 
й звичайні воїни, пани й раби, королі й вісники, ба навіть друго
рядні фігури діють тут часто активніше, ніж головні персонажі. 
Усе, що таємно витає в повітрі у період великих світових подій, 
усе, що ховається в серцях людей у жахливі хвилини, знаходить 
тут свій вияв; усе, з чим душа полохливо таїться і криється, ви
тягається тут на білий світ; ми пізнаємо правду життя, і самі не 
знаємо як.

Шекспір з ’єднується зі світовим духом; він так само прони
кає крізь світ; для них обох немає таємниці. Та коли на долю 
світового духа випало зберігати таємницю до, а іноді й по вчин
ку, то поет покликаний розголошувати її, роблячи нас своїми по
вірниками до або, в крайньому разі, уже під час вчинку. Пороч
ний володар, добродушна й обмежена, пойнята пристрастями чи 
холодна й кмітлива людина,— всі вони, немов на долоні, показу
ють нам своє серце, нерідко всупереч усякій правдоподібності; 
кожний виявляється балакучим і щирим. Тоді таємне мусить ста
ти явним, навіть коли б цю роль довелося доручити каменям! 
Навіть неживе пропонує тут свої послуги, навіть другорядне хоче 
взяти участь; стихії, небесні, земні й морські сили, грім і блискав
ка, дикі звірі — усі піднімають свій голос; іноді це схоже на але
горію, але і в першому і в другому випадку йдеться про спів
участь.

Тут і цивілізованому світові доводиться пожертвувати своїми
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скарбами; мистецтва й науки, ремесла й промисли — усе простя
гає свої дари. Шекспірівські твори — величезний, багатолюдний 
ярмарок, і це багатство він завдячує своїй батьківщині.

Повсюди Англія, оточена морями, оповита хмарами й тума
ном, діяльна в усіх кінцях світу. Поет живе в достойну й важли
ву добу й з великим гумором зображує нам її зростання, ба на
віть переростання; навіть більше — він, можливо, й не діяв би на, 
нас так сильно, якби не піднісся до рівня своєї кипучої доби. 
Ніхто таК; як він, не нехтує матеріальним костюмом; зате він до- 
кладно обізнаний' з внутрішнім виглядом людини, а в цьому від
ношенні— всі схожі один на одного. Кажуть, він прекрасно 
змалював римлян; я з цим не згоден; я бачу в нього тільки чисто
кровних англійців, але це, звичайно, люди, люди до самих кісток, 
а таким пасує і римська тога. І коли стати на таку точку зору, то 
його анахронізми здадуться нам гідними найвищої похвали; і як
раз те, що він грішить проти зовнішнього костюма, якраз це й 
робить його твори такими життєвими (...).

Та обмежимося цими кількома словами, хоч вони, зрозуміло, 
аж ніяк не вичерпують Шекспірових заслуг. Його друзі й шану
вальники додадуть до цього ще чимало. Але дозволимо собі тут 
ще одне зауваження: навряд чи знайдеться поет, окремі твори 
якого грунтувалися б щоразу на іншій, усе пронизуючій ідеї, як 
це властиве Шекспірові.

Так, увесь «Коріолан» пройнятий досадою, що народні маси 
не бажають визнати переваг еліти. У «Цезарі» все зводиться до 
думки: еліта не хоче терпіти верховного володаря, бо помилково 
вважає, що може діяти гуртом. «Антоній і Клеопатра» тисячею 
язиків волає, що втіха й діло несумісні. Продовжуючи дослі
дження, ми ще не раз подивляли б цю його прикмету.

2. Шекспір у  порівнянні 
з давніми і найновішими 

поетами

Інтерес, яким живиться великий дух Шекспір а, не пересту
пає меж реального світу, бо хоч пророцтва й божевілля, сни, пе
редчуття, чудесні знамення, феї та гноми, привиди, монстри та
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чарівники й становлять магічний елемент, що в потрібну хвилину 
з'являється в його п’єсах, але все ж  ці примарні постаті аж ніяк 
не є головними складниками його творів. Ні, великою основою, 
яка править їм за підгрунтя, є правда і поважність його життя; 
ось чому все, що він написав, виглядає таким істинним і міцним. 
Тож уже, врешті, збагнули, що Шекспір належить не так до пое
тів нового світу, яких назвали романтиками, як до тих, що пред
ставляють наївну поезію, оскільки своєю значущістю, власне, 
Шекспір завдячує сучасності, а до романтичної туги він ледь 
діткнувся найніжнішою струною, найменшим краєчком своєї 
душі.

І все ж при ближчому розгляді він, безперечно, поет нової 
доби, й від античності його відділяє величезна прірва не з.огля
ду на зовнішню форму, про яку тут зовсім не слід говорити, а з 
огляду на найінтимнішу, найглибшу суть.

Передусім хочу застерегтися й сказати: ні в якому разі не 
вважаю подальшу термінологію вичерпною і завершальною і не 
збираюся застосовувати її в такому значенні; це скоріше лише 
спроба не так доповнити відомі нам уже антитези новою, як на
голосити на тому, що вона уже міститься в них. Ось ці антитези:

античне — сучасне 
наївне — сентиментальне 
поганське — християнське 
героїчне — романтичне 
реальне — ідеальне 
необхідність — свобода 
повинність — воління.

Найбільші муки, на які може наразитися і найчастіше нара
жається людина, постають із властивих кожному з нас розладів 
між повинністю і б о л і н н я м , відтак між повинністю і здійсненням, 
волінням і здійсненням; саме через них вона на своєму життєво
му шляху й потрапляє так часто в скрутне становище. Незначна 
скрута, що виникла внаслідок дрібної помилки, яку миттю і без 
шкоди вдалося б виправити, спричиняється до найкумедніших 
ситуацій. Натомість поважна скрута, не виправлена, а може, не
виправна взагалі, приводить нас до трагічних моментів.
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У стародавній поезії переважає невідповідність між повин
ністю і здійсненням, у новій — між волінням і чиненням. Тимча
сово приєднаймо цю разючу суперечність до інших антитез і по
дивімося, чи не може це нам до чогось придатися. В обидві епохи, 
як я сказав, переважає то один, то другий бік; та оскільки в лю
дині не можна відокремити радикально повинність і воління, то 
ми всюди неодмінно знайдемо водночас обидва моменти, хоч 
один із них буде панівним, а другий підвладним. Повинність на
кладається на людину; й необхідність страшніша, ніж бідність; 
що ж до воління, то людина сама накладає його на себе — охота 
гірш неволі. Тривала повинність обтяжує, неможливість здійснен
ня сповнює жахом, тривале воління — радістю, а при наявності 
твердої волі можна втішатися навіть тоді, коли можливості здій
снення нема.

Уявімо собі, що гра в карти — своєрідна художня творчість, 
у ній теж наявні ті два моменти. Форма гри в поєднанні митців 
з випадковістю заступає тут місце тої повинності, яка в античних 
виступала під виглядом долі; їй протидіє воління у поєднанні зі 
здібністю гравця. У цьому розумінні я назвав би гру у віст ан
тичною. Форма цієї гри обмежує випадковість і навіть саме волін
ня. Я повинен, маючи певних партнерів і противників, а також 
карти, які потрапили до моїх рук, управитися з цілою низкою 
випадковостей, що їх неможливо уникнути. У ломбері та подібних 
іграх спостерігається протилежне: тут моєму волінню і відвазі 
залишено чимало дверей; я можу відмовитися од карт, які мені 
припали, можу по-різному скористатися ними, відкинувши поло
вину, а то й усі, можу розраховувати на щастя, ба навіть, удав
шись до протилежного способу, мати найбільшу користь із най
гірших карт. Тож такого роду ігри цілком схожі на сучасний 
спосіб думання і художнього творення.

Давня трагедія побудована на неминучій повинності, що її 
протидіюче воління лише загострює і прискорює. Тут — місце 
пробування усіх жахів, передбачених оракулом, сфера, де над 
усіма царює «Едіп» *. Дещо лагіднішою здається нам повинність 
як обов’язок в «Антігоні» *, зрештою, у яких тільки формах вона, 
перекидаючись то в одну, то в другу, не виступає! Але всяка по
винність — деспотична, незалежно від того, ким вона установле
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на: чи розумом, як закони моралі й громадськості, чи природою, 
як закони становлення, росту й старіння, життя і смерті. Нас 
проймає дрож, коли ми замислюємося над дим, а тим часом усе 
тут скероване на благо цілого. Натомість воління вільне, воно 
здається вільним і сприяє окремій особі. Тому-то воління улесли
ве й не могло не запанувати над людьми, як тільки вони його 
спізнали. Воно — божество нової доби; здавшись на нього, ми 
боїмося протилежного, і саме тут причина того, чому наше ми
стецтво, як і наш лад думок, навіки зостанеться відмежованим 
від античного. Завдяки повинності трагедія набирає величі й си
ли, воління ж робить її слабкою і дріб’язковою. Цим останнім 
шляхом виникла так звана драма, де величезну повинність роз
чинено у волінні; а оскільки наша слабкість знаходить у цьому 
підтримку для себе, то нас зворушує, коли по болісному чеканні 
ми відчуваємо врешті хоч жалюгідну втіху.

Коли я, виклавши свої спостереження, знов повертаюся до 
Шекспіра, то мимохіть з ’являється бажання, щоб мої читачі самі 
взялись тепер за розгляд і зіставлення. Шекспір ні з ким не зрі- 
внянний, коли у творчому пориві з ’єднує давнє і сучасне. Волін
ня і повинність прагнуть будь-що урівноважитися в його творах; 
вони шалено борються одне проти другого, але завжди так, що 
воління зазнає втрати.

Ніхто, либонь, не зобразив так велично, як він, перше вели
ке злиття повинності й воління в індивідуальному характері. 
Особа, коли підходити до неї з боку характеру, підлягає повин
ності; її обмежено, призначено до чогось часткового; проте як 
людина вона виражає волю, почуває себе необмеженою і дома
гається загального. Тут починається уже внутрішній конфлікт, і 
саме його Шекспір висуває на перший план. Та ось до нього при
єднується зовнішній, який часто розпалюється тим, що різні при
води піднімають недостатнє воління до неминучої повинності. Цю 
Думку я підтверджував раніше Гамлетом, однак вона стосується 
і його інших творів: як Гамлет через батькового духа, так М ак
бет через відьом, Гекату й архівідьму — свою дружину, Брут 
через друзів потрапляють у скруту, подолати яку в них не виста
чає сили; навіть у Коріолані можна знайти щось подібне. Одне 
слово, воління, яке перевищує сили індивіда,— явище сучасності.
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Але тому, що у Шекспіра воно не постає зсередини, а виклика
ється зовнішніми спонуками, воно уподібнюється своєрідній по
винності й наближується до античного. Адже всі герої давньої 
поезії прагнуть лише того, що досяжне для людини, і звідси та 
прекрасна рівновага між б о л і н н я м , повинністю і здійсненням; от 
лише їхня повинність завжди виявляє себе надто різко, а через 
те не приваблює нас, хоч ми й захоплюємося нею. Необхідність, 
яка виключає усяку свободу — більшою або меншою мірою чи 
повністю, — несумісна з нашими переконаннями; а до них Ш ек
спір все-таки наблизився у своєму розвитку, бо, роблячи необ
хідність моральною, він, на нашу радість і подив, поєднує давній 
і новий світи. Тож коли можна щось у нього запозичити, то цей 
пункт ми найперше мали б вивчати у його школі. Замість того 
щоб понад міру й виключно звеличувати наш романтизм, який, 
зрештою, не гоже ні ганити, ні відкидати, замість того, щоб одно
боко підходити до нього, недооцінюючи і втрачаючи його здоро
ву, дебелу й міцну сторону, треба було б спробувати примирити 
в собі цю велику й позірно непримиренну суперечність, тим паче, 
що великий і єдиний майстер, якого ми так високо цінуємо й ча
сто, самі не знаючи за що, підносимо до небес, уже насправді 
здійснив таке чудо. П равда, в нього була та перевага, що він 
прийшов у саму пору жнив, що мав змогу діяти у вируючій жит
тям протестантській країні, де на довший час замовкла святен
ницька маячня і де людині, яка, подібно до Шекспіра, дійсно 
схилялася перед природою, була дана свобода розвивати в релі
гійний спосіб свою чисту душу, не дбаючи зовсім про ту чи іншу 
релігію (...).

З. Шекспір як драматург

Коли аматори й друзі мистецтва бажають, щоб якийсь твір 
дав їм радість і втіху, вони милуються ним як цілістю, проймаю
чись тою єдністю, що її митець йому надав. Хто натомість захоче 
підійти до художніх творів теоретично й висловити про них свою 
думку, тобто вчити й повчати, той зобов’язаний аналізувати. Нам 
здається,, що ми виконали цей обов’язок, розглянувши Шекспіра 
спершу як поета взагалі, а відтак у порівнянні з давніми і най
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новішими поетами. А зараз ми хотіли б завершити наш намір, 
розглянувши Шекспіра як драматурга.

Ім’я та заслуга Шекспіра належить до історії поезії; і ми 
поставилися б несправедливо до всіх драматургів ранньої 
й пізнішої епох, наголошуючи тільки на його заслузі в історії 
театру.

Загальновизнаний талант може скористатися своїми здібно
стями і в досить сумнівному розумінні. Знаменитість не всяку ро
боту виконує у дуже знаменитий спосіб. Шекспір невід’ємно на
лежить до історії поезії, але в історії театру він — зовсім випад
кове явище. Коли в першій галузі він справді-таки заслуговує 
якнайбільшої шани, то в другій доконче треба брати до уваги ті 
умови, до яких він пристосовувався, і не афішувати ці умови як 
чесноти чи як зразок.

Ми розрізняємо близько споріднені види поезії, які, однак, 
часто зливаються в процесі творення: епос, діалог, драма, теат
ральна п’єса даються розмежувати. Епос вимагає, щоб хтось 
один і в усній формі переказував його юрбі; діалог — це розмова 
в замкненому товаристві, яку, звичайно, може слухати і юрба; 
драма — це розмова у формі дій, навіть тоді, коли вона ведеться 
перед самою тільки уявою; театральна вистава являє собою сплав 
усієї трійки, бо апелює до органа зору і сприймається за певних 
умов: при наявності місця та осіб.

У цьому розумінні твори Ш експіра надзвичайно драматичні; 
завдяки своєму методові — вивертанню назовні усього найгли- 
биннішого у внутрішньому світі — він заполонює читача; сценічні 
вимоги він має за ніщо, поводиться з ними довільно, тож і ми, в 
духовному розумінні, поводимося з ними на його манір. Услід 
за ним переносимося з однієї місцевості до іншої, наша уява до
повнює усі проміжні події, які він випустив, ми навіть вдячні йо
му за те, що він збуджує наші духовні сили таким достойним 
способом. Подаючи нам усе в театральній формі, він полегшує 
роботу уяви — адже ми краще знаємо «кін, який означає світ», 
ніж самий цей світ, і про які б лише дива ми не читали чи слуха
ли, нам здається, що і там, на кону, воно могло б колись постати 
перед нашими очима; ось де причина частих невдач при перероб
ці улюблених романів у драматичні твори.
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Та при докладному розгляді виходить, що театральним є ли
ше те, в чому ми одночасно бачимо й символ: важлива дія, яка 
вказує на іншу, ще важливішу. Що наш драматург зумів підне
стися і на цю вершину, засвідчує той епізод, коли у смертельно 
хворого короля, що задрімав, син і спадкоємець бере з рук коро
ну, надіває її й велично відходить. Але це тільки окремі моменти, 
розкидані коштовності, поміж якими чимало нетеатрального. 
Увесь Шекспірів спосіб трактування являє собою щось проти
лежне сцені як такій; його великий талант — талант епітомато- 
ра *, а оскільки поет завжди виступає як епітоматор приро
ди, то і тут ми мусимо визнати велику заслугу Шекспіра; от лише 
заперечуємо при цьому,— і, звичайно, аж ніяк не на догану йо
му,— що сцена була достойною ареною для його генія. Проте 
саме тіснота сцени спонукає його до самообмеження. Але тут він 
не вибирає, як інші поети, особливого матеріалу для кожного ок
ремого твору, а кладе в його осередок певну ідею і співвідносить 
із нею світ і космос. Він так стискає давню і новітню історію, що 
може скористатися матеріалом будь-якої хроніки, що її часто 
дотримується майже дослівно. Уже не так сумлінно поводиться 
він з новелами, як це засвідчує нам «Гамлет». У «Ромео і Джуль- 
єтті» він залишається вірнішим переказові; але тут майже зов
сім зруйновано трагічний зміст новели, а саме двома комічними 
постатями — Меркуціо і годувальницею, яких, імовірно, грали 
два улюблених актори, причому роль годувальниці теж, напевне, 
виконувалася чоловіком. Коли докладніше придивитися до будо
ви п’єси, то побачимо: ці обидві постаті і все, що до них причетне, 
виступають лише як персонажі блазнівської інтермедії, яка те
пер, зважаючи на нашу любов до логічного й послідовного спосо
бу мислення, неминуче здалася б на сцені нестерпною.

Та найбільший подив Шекспір викликає тоді, коли редагує 
і перекроює уже наявні п’єси. Таке зіставлення можна провести 
на драмах «Король Джон» і «Лір», бо ще збереглися давніші ва
ріанти обох творів. Але і в цих випадках він знову ж  таки більше 
поет взагалі, аніж поет театральний.
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Античне і сучасне

( 1818)

(...) Один юний приятель, Карл-Ернст Шубарт, у своїй бро
шурі «До критики Гете», яку я в усіх відношеннях ціную і з 
вдячністю приймаю, каже: «Я не поділяю думки більшості шану
вальників античності, до яких належить і сам Гете, ніби у світо- 
рій історії ніде не склалися такі сприятливі умови для високого, 
досконалого розвитку людства, які спостерігаємо у греків». На 
щастя, це заперечне судження можна врівноважити ствердним 
судженням самого Ш убарта, який заявляє: «А щодо нашого Гете 
мушу сказати таке: саме тому я віддаю перевагу над ним Шек- 
спірові, бо гадаю, що в Шекспіра я знайшов могутню, незбагнен
ну для себе самої людину, яка з надзвичайною впевненістю, без 
усякого резонерства, рефлексії, хитромудрощів, класифікування, 
припущень і завжди з такою докладністю і природністю, з таким 
умінням і непомильністю зображує істинні й хибні становища 
людства, що хоча в Гете я теж урешті виявляю завжди ту ж саму 
мету, однак спершу мені постійно доводиться боротися тут з про
тилежністю, переборювати її, а також дуже оберігатися, щоб не 
сприйняти як чисту правду те, що все-таки слід відкинути як ціл
ком очевидну, помилку».

Тут наш приятель попадає в саму точку, бо саме там, де я, 
на його думку, поступаюся перед Шекспіром, саме там ми посту
паємося перед античними авторами. Та навіщо нам брати антич
ність? Кожний талант, розвиткові якого не сприяють доба й об
ставини, так що він змушений продиратися через різні перешко
ди, позбуватися всяких помилок, безмежно поступається перед 
іншим сучасним йому талантом, в котрого була нагода вдоскона
люватися без будь-яких труднощів і вільно робити все, до чого 
він здатен. Літнім людям принагідно спадають на думку певні 
випадки з їхнього багатющого досвіду, якими їм легко пояснити 
й потвердити те, що вони говорять, тож дозвольте розповісти по
дальшу пригоду. Один досвідчений дипломат, який прагнув зі 
мною познайомитися, мовив до своїх друзів після першої Ж  зу
стрічі, встигнувши тільки зміряти мене коротким поглядом і пе
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рекинутися зі мною кількома словами: «Voillä un homme qui а 
eu de grands chagrins!»’1 Ці слова змусили мене замислитися: про
никливий фізіономіст зробив слушне спостереження, але назвав 
побачене виявом терпіння, хоча з таким же правом він міг наз
вати його і протидією горю. Уважний і щирий німець сказав би, 
ймовірно, так: «Ось ще один, чиє життя було нелегким!»

Оскільки з нашого обличчя неможливо стерти сліди пережи
того страждання й усіх наших зусиль, то чи варто дивуватися, 
коли все, що залишається від нас і наших поривань, має на собі 
ті самі сліди й натякає уважному спостерігачеві на людське бут
тя, котре як за умови найщасливішого розвитку, так і у випадку 
вкрай прикрого обмеження, прагнуло залишитися самим собою і 
зберегти якщо не гідність, то принаймні властиву людині витри
валість.

Отож облишмо давнє і нове, минуле і сучасне й, узагальню
ючи, скажімо так: усе, що створюється мистецтвом, збуджує в 
нас настрій, в якому перебував автор. Якщо він був радісний і 
легкий, то й ми почуватимемо себе вільними, а коли він був при
гнічений, заклопотаний і зажурений, то ця обтяжливість цілком 
передасться і нам.

Та, поміркувавши трохи, бачимо, що тут, власне кажучи, 
йдеться лише про трактування; матеріал та зміст не береться на
ми до уваги. Проте, вільно й належним чином роздивившись у 
світі мистецтва, визнаємо, що нас утішають саме1 ті твори, над 
якими митцеві працювалося легко й спокійно. Кому з аматорів 
не дає приємності вдалий рисунок чи гравюри нашого Ходовець- 
кого? Ми бачимо тут таку безпосередність щодо відомої нам при
роди, що чогось більшого годі й бажати. Однак художник ні 
повинен виходити за межі свого кола, свого формату, в іншому 
разі він утратить усі достоїнства, якими наділено його індивіду
альність.

Ми наважимося піти далі й заявити: навіть маньєристи, як
що тільки вони не вдаються у крайнощі, дають нам велику вті
ху, і ми залюбки колекціонуємо їхні власноручні роботи. Митці,

1 Це людина, яка зазнала багато горяі (Франц.).
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котрих ми називаємо дим словом, безперечно мають природжений 
талант; однак вони незабаром помічають, що характер сьогоден
ня, а також школи, з якої вони вийшли, не залиш ає часу на дов
гі роздуми, що треба бути рішучим і показувати своє вміння. 
Отож вони й створюють собі таку мову, за допомогою якої без 
болісного вагання, легко й сміливо зображують зримі предмети й 
забавляють нас із більшим чи меншим успіхом всілякими карти
нами світу, якими подекуди вдавалося приємно розважати й 
підманювати цілі нації та ще й протягом багатьох десятиріч, аж 
поки врешті то один, то другий знову не повертається до приро
ди й піднесеного напряму думок.

Те, що й в античності мистецтво звелося згодом до подібної 
манірності, засвідчують нам антикварні речі Геркуланума *; однак 
там предтечі були надто величні, надто свіжі, актуальні й надто 
добре збереглися в пам’яті, щоб посередні живописці могли зов
сім зійти нанівець.

Піднімімося ж тепер на вищу й приємнішу точку зору і роз
гляньмо неповторний талант Рафаеля. Надзвичайно щедро обда
рований природою, він виріс у добу, коли мистецтву віддавали 
найсумліннішу працю, увагу, пильність і вірність. Чільні майст
ри довели юнака аж до порога, отож йому досить було ступити 
тільки крок — і він у храмі. П ’єтро Перуджіно привчав його до 
якомога ретельнішого виконання, а розвиткові його генія сприя
ли Леонардо да Вінчі та М ікеланджело. І той, і той за своє дов
ге життя, незважаючи на найвищий злет їхніх талантів, навряд 
чи зазнали насолоди, яку дарує художня творчість. Перший, 
коли придивитись уважніше, просто замучив себе роздумами й 
понад міру виснажив технічною роботою; другий, замість того 
щоб залишити по собі, крім того, що ми уже завдячуємо йому, 
безліч інших творів у царині пластики, мордується в свої най
кращі роки в каменоломнях у пошуках мармурових брил і плит, 
т°ж, урешті, із усіх задуманих ним героїв Ветхого й Нового заві
ту він завершив тільки Мойсея * — як взірець того, якими могла й 
повинна була вийти решта його статуй. Натомість Рафаель про
тягом усього свого життя творив з однаковою і навіть дедалі 
більшою легкістю. Духовна і діяльна сили перебувають у нього 
в такій ідеальній рівновазі, що, насмілимося стверджувати, жо
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ден митець нової доби не мав такого чистого й досконалого ми
слення, як він, і не виражав себе з такою ясністю. Тут ми знову 
маємо талант, що напоює нас найсвіжішою водою з первісного 
джерела. Він ніде не є елліноманом, а втім, відчуває, мислить і 
діє як достеменний еллін. Перед нами — найпрекрасніший та
лант, який розвинувся до того ж  у щасливу добу, як це вже ста
лося раз за подібних умов і обставин в епоху Перікла.

Тому треба раз у раз повторювати: від природженого талан
ту домагаються плідності, але зі свого боку він потребує природ
ного й художнього розвитку; він не може відмовитися од своїх 
переваг, але й не може вдосконалити їх належним чином, якщо 
ззовні час не сприяє йому в цьому.

Візьмімо школу Карраччі. Вона грунтувалася на таланті, 
серйозності, пильності й послідовності, одне слово, тут була ат
мосфера, в якій гарні таланти могли розвиватися як у природно
му, так і в художньому відношеннях. І ми знаємо, що звідти 
вийшов добрий десяток митців, і кожен з них удосконалює і роз
виває в однаковому, загальному сенсі свій особливий талант, 
тож подібні художники навряд чи могли появитися ще раз у на
ступну добу.

Подивімся далі, якими величезними кроками входить у ми
стецтво напрочуд талановитий Рубенс! Він також не належить 
до простих смертних; зважте на ту велику спадщину, яку він пе
реймає, почавши від праотців чотирнадцятого і п’ятнадцятого 
сторіч аж до всіх знаменитостей шістнадцятого сторіччя, напри
кінці котрого він народився.

Скиньте оком на численних нідерландських майстрів сім
надцятого сторіччя, що жили в його добу й після нього, розви
ваючи свої великі здібності то дома, то на півдні, то на півночі, 
й ви не станете заперечувати, що неймовірна проникливість, 
з якою їхній погляд заглиблювався в природу, й легкість, із якою 
вони виражали своє законне вдоволення, спроможні дійсно ви
кликати наш подив. Навіть більше: вивчаючи такі твори, ми за 
любки обмежуємося тим, що розглядаємо їх і милуємося ними 
протягом довгого часу, й ніскільки не дорікаємо аматорам, кот
рі цілком задовольняються тим, що мають і шанують тільки цей 
один жанр.
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На потвердження сказаного вище можна було б навести ще 
сотню прикладів. Ясність думки, жвавість сприйняття, легкість 
вираження — ось те, чим ми захоплюємося; і коли ми стверджує
мо, що все це можна знайти в достеменно еллінських творах, до 
того ж відтвореним у найблагороднішому матеріалі, втіленим у 
найдостойнішому змісті впевненою і бездоганно вправною рукою, 
тоді нас зрозуміють, чому ми завжди виходимо звідти й завжди 
туди скеровуємось. Нехай кожен буде елліном на свій власний 
лад, але хай буде ним неодмінно!

Те саме можна сказати й про письменницькі заслуги. Зрозу
мілі речі будуть завжди й найперше зачаровувати нас і цілком 
задовольняти; навіть коли ми звертаємося до творів того самого 
поета, то бачимо, що одні з них писалися через силу, інші, нав
паки, поставали як вільні витвори природи, бо їхній зміст і фор
ма виявилися цілком посильними для даного таланту. Тому зно
ву щиро заявляємо: кожна епоха може породити якнайчудовіший 
талант, однак не кожній епосі дано розвинути його до повної до
сконалості й гідності. (...)

Лукрецій у перекладі Кнебеля *

(1822)

З ’явилася, нарешті, багаторічна праця мого випробуваного 
друга, якому я тим паче бажаю великого успіху, що його нео
слабні зусилля довгий час підтримували мене й наснажували. 
Труднощі, на які наштовхується кожен, хто вивчає Лукреція, бу
ли перешкодою і для мене, тож праця мого друга, що намагався 
збагнути такий важливий залишок давнини, дуже допомагала й 
мені зрозуміти його. Адже для цього потрібно не більше не мен
ше як перенестися у центр світу, тобто у Рим 70—80-х років до 
нашої ери, й уявити собі тамтешні громадянські, воєнні та релі
гійні відносини, естетичні погляди. Достеменного поета спізнає 
лише той, хто вивчив і його добу.

Є підстави стверджувати, що Лукрецій жив у таку епоху,— 
До формування якої спричинився і він,— коли римська поезія до
сягла високого стилю. Д авня діловита й сувора брутальність
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полагіднішала, ширший кругозір, практично глибший підхід до 
визначних натур, котрі діяли навколо і поряд, підняли римську 
культуру на той подиву гідний щабель, де сила й серйозність 
могли поєднуватися з грацією, а могутня експресивність — із 
чемністю. Звідси почалася, швидко розквітаючи, епоха Августа, 
коли намагалися подолати великий розрив між володарями й 
підлеглими за допомогою шляхетніших звичаїв, звичаїв, що яв
ляли собою вершину досяжної для римлян калокагатії *. Пізніше 
про таке зближення не можна було й думати: тиранія гнала ора
тора з площі в школу, а поета змушувала замикатися у собі; тому, 
простежуючи в уяві цей процес, я залюбки починаю від Лукре- 
ція й закінчую Персієм, який у формі таємничих віщувань вира
ж ає люте обурення, а в похмурих гекзаметрах — розпуку.

Лукрецій користувався все ж незрівнянно більшою свобо
дою, хоча й він терпів уже від тяжких часів і не міг заховатися 
від бур у затишному притулку: він покидає світову арену, скар
житься на відсутність справді щирого друга й шукає собі відради 
в розповіді про високі пориви. Але звідки, власне, бралося те, що 
його гнітило? З дня заснування Риму і державні діячі, і герої 
війни мали величезну користь від забобонів, коли в цьому поста
вала потреба; однак і тоді, коли люди вірили, що з польоту пта
хів чи з форми нутрощів якоїсь тварини можуть вичитати щиру 
пораду чи осторогу доброзичливих богів, коли здавалося, що не
бо турбується про долю віруючих, вони усе ж  залишалися безза
хисними перед страхіттями пекла; а що жахливе завжди турбує 
більше, ніж спроможне заспокоїти лагідне, то вогонь і чад Орку- 
са * затьмарив олімпійський ефір *, а стигійська Горгона* згла
дила з пам’яті усі чисті й спокійні образи богів, яких забрано з 
їхніх гарних осель і кинуто в римське рабство.

Слабодухі люди докладали все більших і більших зусиль, 
щоб відвернути від себе загрозливі прикмети, рятуючись від 
страху в упокоренні. Однак боязнь і тривога зростали в міру то
го, як життя у загробному світі здавалося дедалі бажанішим у 
порівнянні з осоружним життям на землі; але хто ж  поручиться, 
що там унизу не буде так само погано, або ще й гірше, ніж тут 
у передсмертний день? Отак між страхом і надією і хиталися ті 
маси, які невдовзі після того з невимовною радістю зустріли хри-
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стиянство й почали пристрасно марити тисячолітнім царством як 
найжаданішою для них перспективою.

Натомість сильні уми, як Лукрецій, котрих сама природа на
ділила здатністю зносити злигодні, але не скорятися, прагнули, 
відкидаючи надію, позбутися водночас і страху; проте навіть 
тим, хто зумів при цьому домогтися злагоди з самим собою, до
водилося витримувати неабиякі зовнішні випробування.

Той, хто раз у раз змушений слухати речі, що їх він давно 
вже знехтував, відчуває досаду, яка від нетерпіння, наростаючи, 
може перейти у лють; ось чому Лукрецій так різко й запекло на
кидається на тих, хто по смерті не хотів умирати, перетворюю
чись у ніщо. Його нещадне картання завжди було в моїх очах 
майже комічним і нагадувало одного полководця, який у вирі
шальний момент битви, коли його війська завагалися, йдучи на
зустріч неминучій смерті, роздратовано вигукнув: «Ви що, соба
ки, хочете жити вічно?» *. Ось як близько смішне межує із ж ах
ливим.

Цим разом не буду детально обговорювати твір, що заслу
говує на загальну увагу, а в нашу добу повинен збуджувати осо
бливу цікавість.

У багатьох обставинах не випадає думати так, як думав 
Лукрецій, та це й неможливо, коли б і захотілося, проте треба 
знати, як думали люди за шістдесят-вісімдесят років до нашої 
ери, і як пролог до історії християнської церкви цей документ 
має для нас величезне значення.

Але дозвольте мені ще раз вернутися до того важливого 
предмета: йдеться про зображення Лукреція в його найважливі
ших ролях: як людини й римлянина, як натурфілософа й поета. 
Здійснити цей давній намір саме впору допомагає мені напрочуд 
вдалий переклад; без нього, власне кажучи, нічого б у мене не 
вийшло. Переклад, як бачимо, розгортається з повною гідністю й 
шляхетною свободою; його внутрішня ясність сприяє нашому 
проникненню в суть справи навіть тоді, коли зіткнемося з украй 
заплутаними проблемами. Він елегантно й легко заманює нас у 
найглибші таємниці, при коментуванні уникає описів і оживлює 
стародавній і не завжди вірогідний оригінал — про все це ми 
збираємося згодом говорити докладно й спираючись на докази.
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Про пародію в античності

(1824)

Як невимовно важко звільнятися від способу уявлень, прита
манного твоїй добі, особливо тоді, коли поставлене завдання 
змушує перенестися у вищу й недосяжну для нас сферу, стає 
зрозумілим лише по багатьох спробах, почасти даремних, а по
части, звичайно, й успішних.

Уже з юнацьких років я з усієї сили намагався здружитися 
з грецьким ладом мислення, і авторитетні люди заявляють, що 
мені це якоюсь мірою вдалося. Тут я хотів би нагадати лише 
про Евріпідів образ Геркулеса, який я протиставив сучасному, не 
такому вже й поганому варіантові.

У цьому пориванні — а воно триває вже цілих п’ятдесят ро
ків — я завжди посувався вперед і, йдучи цим шляхом, ніколи 
не випускав з рук отієї провідної нитки. Під час цього я стикав
ся, звичайно, і з деякими труднощами й лише поступово зумів 
угамувати свою північну природу, свою німецьку вдачу, яка при
ймала за щире золото все, що походило з рук поета, хоча воно, 
власне кажучи, було лише завдатком і обіцянкою.

Отож я дуже досадував, коли читав або чув, буцімто в ан
тичності вслід за розкішними, невимовно хвилюючими драмами 
давався на закінчення вистави ще якийсь блазенський фарс. І 
я розкажу, як мені все ж удалося примиритись із такою практи
кою й розтлумачити собі незбагненну для мене річ,— ану ж це 
буде корисним ще для когось.

Греки, бувши товариським народом, охоче заходили в роз
мову і, внаслідок свого республіканізму, залюбки слухали інших; 
вони настільки звикли до публічних виступів, що мимохіть опа
новували ораторське мистецтво, і воно зробилося для них своє
рідною потребою. Ц я стихія була вельми пожадана для драм а
тичного поета, покликаного на уявній сцені зобразити найвищі 
людські інтереси й у формі реплік та контрреплік виразисто від
творити полеміку різних партій. Хоча цим засобом він послуго
вувався з винятковим успіхом у своїх трагедіях, де з удаваною, 
але цілковитою серйозністю змагався з оратором, то для комедії, 
либонь, цей засіб був чи не важливіший, бо, зумівши високоху
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дожньо і в широкому стилі опрацювати найцінніші предмети й 
вчинки, поет створював щось незбагненне й дивовижне.

Освічена людина з нехіттю відвертається від усього ницого 
й аморального; проте вона дивується, коли подібні речі подають
ся так, що їх неможливо відкинути, а навпаки, доводиться прий
няти з виразом задоволення. Найневідпорніші доводи цього ми 
знаходимо в Арістофана, проте й «Циклопом» Евріпіда можна 
потвердити сказане, досить лише послатися на дотепні слова ос
віченого Улісса, який все ж припустився помилки, не подумавши 
про те, що розмовляє з найбрутальнішою істотою на землі; цик
лоп натомість захищається цілком відповідно до свого становища 
і, успішно побиваючи свого противника, сам залишається непо
борним. Ми подивляємо велике мистецтво, а непристойне пере
стає бути таким, бо глибоко переконує нас у гідності високомай- 
стерного поета.

Отож зовсім не слід ототожнювати ці веселі п’єси-епілоги 
античності з фарсами й карикатурними водевілями в нашому 
розумінні, тим паче з пародіями і травестіями, до чого, здавало
ся б, можуть спонукати нас Горацієві твори.

Ні, у греків усе становить цілість і все засвідчує високий 
стиль. З того самого мармуру, з тої самої бронзи виготовляють 
і Зевса, і Фавна *, і завжди один і той самий дух надає всьому 
належної гідності.

Тут зовсім не подибуємо пародійного елемента, який би при
нижував і профанував високе, величне, шляхетне, добре й витон
чене, що завжди, на нашу думку, буває симптоматичне: нація, 
якій це подобається, ступила на шлях морального занепаду. 
Навпаки, усе брутальне, неотесане, підле, що само по собі є ан
типодом божественного, могутністю мистецтва піднімається на 
таку висоту, що ми змушені розглядати його як щось благородне 
й гідне співчуття.

Комічні маски античності, які збереглися до наших днів, за 
своєю художньою вартістю стоять на одному рівні з трагічними. 
У мене самого є невеличка комічна маска із бронзи, яку б не 
продав і за мішок грошей, бо вона щодня дозволяє мені спогля
дати той високий лад думок, що просвічує в усіх речах грецького 
походження.
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Приклади такого роду можна знайти не тільки у драматич
них поетів, але й у пластичному мистецтві.

Могутній орел з часів Мірона чи Лісіппа тільки-но спустився 
на скелю, тримаючи в кігтях двох гадюк; його розплатані крила 
ще здригаються, його дух неспокійний, бо йому загрожує небез
пека від цієї рухливої здобичі, що чинить опір. Вони обвили його 
ноги, їхні миготливі ж ала нагадують про смертоносні зуби.

А ось на кам’яній огорожі, склавши крила, присіла сова з 
куцими пазуристими лапами; вона спіймала кількох мишей, які 
обвили її лапи своїми безсилими хвостиками; і ледь чутний 
писк — єдина ознака того, що вони ще живі.

Уявімо собі обидва твори мистецтва поряд! Тут не буде ні 
пародії, ні травестії, а тільки природно-високе й природно-низь
ке; і те і те відтворив один майстер в одному й тому ж піднесено
му стилі; це паралелізм протилежностей, які поодинці дають нам 
утіху, а вкупі збуджують подив. Молодому скульпторові варто 
було б узятися за цю важливу тему.

До такого висновку доходимо й під час зіставлення «Іліади» 
з «Троїлом і Крессидою» *; тут теж немає ні пародії, ні травестії. 
Коли орел і сова являли собою два природних об’єкти, протистав
лені один одному, то тут ідеться про два різних відчуття часу. 
Грецька поема високого стилю зображає саму себе, подає лише 
найнеобхідніше і навіть в описах та порівняннях відкидає усякі 
оздоби, грунтуючись на високих міфологічних переказах. Нато
мість англійський шедевр необхідно розглядати як щасливу пе
ребудову й переробку того великого твору в романтично-драма
тичному дусі.

Проте не слід забувати, що ця п’єса, як і деякі інші, не мо
же приховати свого походження від неоригінальних, спрощених 
до прози й лише напівпоетичних оповідань.

Та, незважаючи на це, вона настільки оригінальна, немов 
античний прототип не існував узагалі; її творцеві потрібні були 
така ж  глибока серйозність і.такий же яскравий талант, як і ве
ликому старцеві, щоб із значущою легкістю відтворити нам по
дібні індивідуальності й характери і водночас дохідливо виклас
ти для пізніших поколінь нові людинознавчі спостереження.
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Доброзичлива відповідь

(1832)

Вельми часто молоді люди надсилають мені німецькі вірші 
з проханням, щоб я не тільки оцінив їх, але й висловив свою дум
ку про те, чи є у їх автора поетичне покликання. Як би я не доро
жив цією довірою, в окремих випадках попросту неможливо по
розумітися належним чином у письмовій формі, бо навіть усно 
важко іноді дати тут вичерпну відповідь. А втім, беручи загалом, 
ці послання більш-менш повторюються якоюсь мірою, тому на
важуся сказати дещо на майбутнє.

Німецька мова досягла такого високого ступеня розвитку, 
коли всім дана в руки змога доладно виразити себе як у прозі, 
так і в ритмізованих та римованих віршах відповідно до предме
та, який ми сприйняли, й в силу нашої здібності. З цього випливає 
те, що кожен, хто, слухаючи й читаючи, розвинувся до такої мі
ри, яка дозволяє розуміти себе самого, невдовзі проймається 
прагненням ділитися своїми думками й судженнями, пізнаним і 
пережитим.

Людям молодшого віку важко, а часто й неможливо збагну
ти, що у вищому розумінні цим ще мало зроблено. Коли доклад
ніше придивитися до таких витворів, то все, що відбувається в 
душі, усе особисте виражено в них більш чи менш вдало, а в ок
ремих випадках рівень настільки високий, що засвідчує глибину 
і ясність, упевненість і витонченість. Усе загальне: вище єство і 
батьківщина, безмежна природа та її поодинокі неоціненні яви
ща — вражають нас у деяких віршах юнаків, і ми не можемо не 
визнати їхньої вартості з точки зору моралі й не захоплюватися 
тим, як^вони виконані.

Та саме тут і криється небезпека: адже багато людей, вер
стаючи одну дорогу, зійдуться докупи й гуртом продовжувати
муть свою веселу подорож, ніскільки не турбуючись про те, що 
їхня мета, можливо, губиться в синій імлі далини.

На жаль, доброзичливий спостерігач змушений незабаром 
відзначити, що добрий настрій у юнацькій душі почав раптом 
псуватися, що чисте джерело робиться каламутним від уболі-
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вання за минулими втіхами й туги за втраченим, від поривів до 
незвіданого й недосяжного, а також від досади і прокльонів, ви
кликаних усілякими перешкодами, і боротьби з недоброзичливі
стю, заздрістю, переслідуванням; одне слово, весела громада по
ступово роз’єднується і розсипається на мізантропічних від
людків.

Тому-то й нелегко з ’ясувати талантові будь-якого типу й 
будь-якого масштабу, що хоч муза й виконує залюбки роль су
путниці життя, проте вона абсолютно нездатна бути його керів
ником. Коли ж ми, вступаючи в діяльне й енергійне, а іноді й 
невтішне життя, де кожен, ким би він не був, змушений відчува
ти свою залежність від великого цілого, почнемо раптом вимага
ти, щоб вернулися до нас усі колишні мрії, прагнення, сподіван
ня і всі приємності давніх казок, то муза піде собі геть; вона 
шукатиме такого компаньйона, який здатен до самозречення й 
легко повертає до доброго настрою, який у кожній порі року зна
ходить щось приємне, намагаючись у відповідний час побувати і 
на ковзанці, й у розарії, який угамовує свої страждання і запов
зято розвідує в своєму оточенні, чи де не потрібно полегшити біль, 
посіяти веселість.

І тоді роки не розлучатимуть його з чарівними богинями, які 
хоч і захоплюються наївною цнотливістю, але залюбки допома
гають також і обачній розсудливості: там вони плекають зачатки 
того, що тільки розвивається й подає надії, а тут утішаються тим, 
що досягло уже своєї завершеності й повної зрілості (...).

Афоризми

У кожному художникові криється паросток зухвалості, без 
якого немислимий жоден талант, і особливо буяє вона тоді, коли 
обдаровану людину намагаються обмежити, найнявши і викори
стовуючи її для однобічних цілей.

Ніхто, крім художника, не може облагодіяти мистецтво. Ме
ценати облагодіюють художника — слушний і шляхетний учинок; 
однак для мистецтва це не завжди буває благодійністю.
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Поезія діє найсильніше в період запровадження нових поряд
ків, незалежно від того, чи вони ще зовсім дикунські, чи вже на- 
півкультурні, або ж під час переломів у культурі, а також при 
зіткненні з чужою культурою; отож можна стверджувати, що 
вплив новизни незаперечний.

Через деспотичну нерозумність кардинала Рішельє Корнель 
засумнівався у своєму талантові.

Найбезглуздіша з усіх помилок — коли молоді тямущі голо
ви уявляють собі, що втратять оригінальність, визнавши істини, 
які вже були визнані іншими.

Найвищу повагу до своєї публіки автор виражає не тоді, ко
ли задовольняє її сподівання, а тоді, коли пропонує їй те, що 
вважає за слушне й корисне на даному етапі свого та її розвитку.

Найкращу ознаку оригінальності маємо там, де сприйняту 
думку розвивають з такою плодотворністю, що попервах ніхто й 
не догадується, скільки в ній заховано.

Найоригінальніші письменники новітньої доби оригінальні 
не тому, що створюють нове, а лише тому, що вміють розповідати 
про речі, про які ще ніколи начебто не говорилося.

Мистецтво — найкращий засіб віддалитися од світу, але за 
його допомогою найлегше й наблизитися до нього.

До щасливих обставин, які сприяли вільному і чистому роз
виткові природженого великого таланту Шекспіра, належить і 
те, що він був протестантом; в іншому разі він, подібно до Калі- 
даси чи Кальдерона, мусив би прославляти безглуздя.

Що таке я сам? Що я зробив? Я зібрав і використав усе, що 
бачив, чув, спостерігав. Свої твори я завдячую тисячам різних ін
дивідів: невігласам і мудрецям, тямущим і тупоголовим; дитин
ство, зрілий вік* старість — все принесло мені свої думки, свої
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здібності, свої надії, свій спосіб життя, я часто збирав урожай, 
засіяний іншими, одне слово, моя праця — праця колективної 
істоти, якій ім’я Гете.

Неоригінальне не привертає нашої уваги, зате оригінальне 
позначене вадами індивіда.

Хто не вміє втішатися своїм природним обдарованням, хто 
сам не винагороджує себе тим, що творить завдяки своєму талан
ту, сподіваючись, що люди належно визнають і вшанують його 
працю, той потрапляє у скрутне становище, бо ж  прекрасно відо
мо, як скупо люди роздають свою похвалу, як намагаються її от
руїти, а іноді навіть обертають її у докір.

Від хворобливого, понурого душевного стану й самокатуван
ня можна врятуватися тільки одним шляхом: вивченням природи 
й щирою участю в справах зовнішнього світу.

Якщо покопатися в історії науки взагалі, зокрема в історії 
природознавства, то побачимо, що чимало важливого зроблено в 
окремих галузях саме одиницями й нерідко профанами.

Я завжди дбав передусім про те, щоб зробити самого себе 
проникливішим і досконалішим, збільшити вартість своєї власної 
особи й завжди говорити лише про те, що я пізнав як істину і до
бро. Не заперечую: цим я діяв і на користь широкої сфери, однак 
це була не мета, а необхідний наслідок, завжди притаманний дії 
природних сил. Коли б я, як письменник, ставив собі за мету за 
довольняти бажання юрби, то мусив би їй усіляко догоджати й 
розповідати банальні історії, як це робив покійний Коцебу.

Хто захищає фальшиве, мусить поводитися тихо і вдавати 
чемного й вихованого. Той же, хто усвідомлює свою правоту, по
винен бути різкий і настирливий, бо правота несумісна з чем
ністю.
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Кожний хай починає від себе і спочатку влаштує своє влас
не щастя, а воно, врешті-решт, спричиниться до щастя зага
лу (...). Хай лише кожен виконує свій обов’язок, стане хорошим і 
тямущим робітником у сфері свого найближчого покликання — 
і щастя суспільства буде забезпечене.

У реальній дійсності все існує через себе, хоч усі стани по
в’язані таким чином, що один змушений розвиватися з другого, а 
тому і здається, що предмет породжується предметом. Насправді ж 
кожна жива істота лише спонукає іншу до буття, точніше до бут
тя у певній формі, в такому, а не іншому вигляді.

Боротьба старого, наявного, незмінного з розвитком, з удо
сконаленням і перебудовуванням завжди однакова. Усякий поря
док вироджується кінець кінцем у педантизм; щоб позбутись ос
таннього, руйнують перший, і так триває деякий час, аж  поки не 
помітять, що знову треба встановлювати порядок. Класицизм і 
романтизм, цеховий примус і свобода промисловості, збереження 
і дроблення земельної власності — все це один і той же конфлікт, 
який у свою чергу породжує новий конфлікт.

Людей треба розглядати як органи їхньої епохи, що діють 
здебільшого несвідомо.

Істини, яких ніхто не визнає, про які ніхто не баж ає слухати, 
необхідно повторювати якомога частіше.

Талант, звичайно, не успадковується, але потребує міцної 
фізичної основи, і з цього погляду зовсім не байдуже, чи хтось 
народився першим, чи останнім, від сильних чи кволих, від моло
дих чи літніх батьків.

Історія філософії, наук, релігії, буквально все говорить про 
те, що ідеї здатні розповсюджуватися в масах, але найбільшим 
успіхом користуються найпростіші з них, тобто такі, що відпові
дають людському духові в його помірному стані. Навіть більше: 
той, хто в своїх ідеях підніметься надто високо, може завжди 
сподіватися, що більшість буде проти нього.
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Справжній обскурантизм маємо не тоді, коли заважаю ть по
ширенню істинного, ясного, корисного, а тоді, коли розповсю
джують фальшиве.

Чванитися оригінальністю — явне безглуздя; адже тільки 
неусвідомлювана зарозумілість заваж ає з усією чесністю визна
ти себе плагіатором.

Ж вава, талановита людина, що з практичною метою займ а
ється найближчим, є найдосконалішою істотою на землі.

Тільки все людство разом є справжньою людиною, тому інди
від може радіти й тішитися лише тоді, коли знайде мужність від
чути себе часткою цілості.

Я давно вже переконався, що ніхто не розуміє другого пов- 
ною мірою, що одні й ті ж  слова вживаються різними людьми в 
різному значенні, що ця сама книга чи розмова збуджують в ко
жному з нас різний хід думок.

Коли я знаю своє ставлення до себе самого й до зовнішньо
го світу, то називаю це істиною. Тому в кожного є своя окрема 
істина, хоча істина завжди одна.

Трансцендентальний ідеаліст упевнений, що стоїть найвище 
від усіх; найбільше мені не подобається в ньому те, що він кате
горично заперечує всі інші погляди, тим часом колений погляд має 
однакове право на існування.

Те, що я по-справжньому знаю, я знаю, власне, лише для се
бе; як тільки висловишся, тут же тебе закидають умовами, ви
значеннями, запереченнями. Тому все, що знаєш, намагайся пе
ретворити в дію.

Дитина, юнак, що простує навмання своїм власним шляхом, 
завжди миліші мені від людей, які самовпевнено крокують чу
жою дорогою.
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Нице не варто критикувати, воно все одно ніколи не стане 
шляхетним.

Люди здебільшого воліють посереднє, і це зрозуміло: адже 
воно не розбурхує, а навпаки, дає приємне почуття спокою — то
бі здається, що ти у рідному колі.

Легше миритися з тими, хто тобі заваж ає, аніж з тими, кого 
вважаєш нікчемою ..

Людина набагато настирливіше домагається саме того, в чо
му може зазнати невдачі, а не того, в чому б їй могло поталанити.

Неможливо по-справжньому й щиросердо втішатися перева
гами своєї епохи, не вміючи оцінити достоїнства минулих часів.

Високі вимоги вже самі по собі, навіть коли їх і не викона
ють, цінніші від невисоких, хоча б останні виконано з успіхом.

Неважко помітити, що знання, ніби замкнута, але жива вода, 
поволі піднімаються до певного рівня і що найвидатніші відкрит
тя робляться не так людьми, як самим часом.

Коли розумна голова приверне до себе увагу публіки значу
щим твором, тут же з ’являються особи, які будь-що намагають
ся перешкодити талантові створити нову цікаву річ.

При двох протилежних думках не має суттєвого значення, 
котра із них переможе й буде прийнята.

Чи можна пізнати себе? Так, але не шляхом споглядання, 
а тільки через діяльність. Спробуй виконувати свої обов’язки, і 
ти пізнаєш, що в тобі є.

Щ аслива та епоха літератури, коли великі твори минулого, 
воскреснувши із забуття, з ’являються на світ і справляють вра
ження зовсім сучасних творів.
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Помилка так званого Просвітительства: войо прагйуло зро
бити людину багатобічною, не будучи в силі змінити її однобічне 
становище.

Публіка схожа на жінку: їй можна говорити лише те, що са
ма вона хотіла б почути.

Ізолювавшись від людей, ми не досягнемо жодної мети.

Є люди, які ніколи не помиляються, бо не пропонують нічо
го розумного.

Найбільше безглуздя полягає в тому, що кожний вваж ає за 
свій обов’язок передавати нащ адкам знання, яких, крім нього, 
ніхто не цінує.

У епохи немає точки, з якої цю епоху можна було б спосте
рігати.

Необхідно прищеплювати якнайвищу пошану до часу, бо 
час — найбільший дар бога й природи і найпроникливіший супут
ник буття.

Хіба можна вважатися вихованим, зберігши при цьому свою 
індивідуальність і характер?

Головне завдання: засвоїти усі достоїнства культури, обми
нувши властиві їй недоліки.

Противникам здається, ніби вони заперечують наші твер
дження, коли, не слухаючи нас, без угаву торочать своє.

Найбільшим рабом є той, хто почуває себе вільним, не буду
чи таким насправді.

Найкраще, що дає нам історія, це ентузіазм, який вона у нас 
збуджує.
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Тільки зацікавленість багатьох, скерована ß одному й тому 
ж напрямі, може створити щось дійсно вагоме.

До діяльності здатні спонукати й підганяти як істинні, так і 
хибні погляди.

Хибну ідею важко заперечувати, бо вона твердо стоїть на то
му, що вона істинна.

До митця звертаємося і тоді, коли ми щасливі, і тоді, коли 
зазнали горя.

Людина складається не тільки з успадкованого, але й з на
дбаного нею самою.

Знайомлячись з людиною, я найперше запитую, чим вона 
займається? Як? В якій послідовності? І відповідь на ці питання 
визначає мою думку про неї на все життя.

Власне кажучи, людина може і навіть повинна вважати, що 
кожен новий день є початком нової епохи в її житті.

Як би ми не вивчали світ, він завжди матиме два протилеж
них полюси: ніч і день.

Усе розумне було вже предметом роздумів, треба лише спро
бувати ще раз над цим замислитися.

Техніка у сполуці з несмаком — найнебезпечніший ворог ми
стецтва.

Абсурдне й фальшиве подобається, бо воно притягає, прав
диве й здорове — ні, бо воно відштовхує.

Людина пізнає світ через пізнання самої себе, а себе — че
рез пізнання світу.

Людей цікавить більше, що зроблено митцем, аніж те, як він 
Цього домігся.

Література псується разом з людьми.



Р О З Д І Л  и

НАЦІОНАЛЬНЕ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНЕ 
В ЛІТЕРАТУРІ, РОЛЬ ПЕРЕКЛАДУ

Алеманські вірші

Д ля  друзів сільської природи й сільських звичаїв 
Вірші Иоганна (Петера) Гебеля

(1805)

Автор цих віршів, написаних одним з верхньонімецьких д іа
лектів, має намір здобути собі власне місце на німецькому П ар
насі. Його талант розвивається у двох протилежних напрямах. 
З одного боку, він свіжим, радісним поглядом спостерігає об’єкти 
природи, що ознаймують своє життя постійною наявністю, ростом 
і рухом і називаються у нас неживими, отож наближується до 
описової поезії, але влучними персоніфікаціями йому щастить 
підняти свої описи на вищий щабель мистецтва. З другого боку, 
він має схильність до моралізаторства, дидактизму й алегоризму; 
проте й тут його рятує персоніфікація, і якщо в першому випад
ку він для тілесних об’єктів знаходив дух, то в другому він для 
духовних об’єктів знаходить тілесність, йом у не завжди сповна 
таланить у цьому, але там, де йому таланить, його твори вихо
дять прегарними, і ми переконані: більшість з них заслуговує на 
таку похвалу.

Античні та інші поети, що розвинули в собі пластичний смак, 
оживлюють так звану неживу природу за допомогою ідеальних 
образів, замінюючи скелі, джерела та дерева вищими, богорівни
ми істотами, як-от німфи, дріади, гамадріади. Натомість наш ав
тор обертає ці природні об’єкти на селян й у такий наївний і над
звичайно привабливий спосіб «оселянює» увесь світ; завдяки 
цьому пейзаж, на тлі якого ми постійно бачимо селянина, ніби 
зливається з ним у нашій піднесеній і розвеселеній уяві в непо
дільну цілісність.

Місцевість дуже сприятлива для поета. Найрадніше він за 
тримується там, де Рейн круто повертає на північ коло Базеля. 
Ясне небо, родюча земля, різноманітний ландшафт, жваві струм
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ки, приємні люди, балакучість і хист до зображування, темпера
ментні діалоги, насмішкуватий спосіб вислову — ось скільки йо
му дано, коли він здійснює те, що йому навіяв його талант.

Уже в першому ж  вірші подибуємо надзвичайно принадний 
антропоморфізм. М аленька річка — її названо Візе,— що бере 
свій початок на горі Фельдберг в Австрії, представлена селянсь
кою дівчиною, яка без упину кудись поспішає, роблячись деда
лі дорослішою; по довгому мандруванні через гористу місцевість 
вона досягає, врешті, рівнини і згодом одружується з Рей
ном (...).

Коли поет виводить нам земних закоханців, він уміє підкину
ти то щось пригодницьке, як у «Маленькій чарівниці», то щось 
романтичне, як у «Жебраку». А бува, він поєднує їх напрочуд 
грайливо, як у вірші «Ганс і Верена».

Він залюбки зосереджується на ремеслах і домашній роботі. 
«Задоволений селянин», «Плавильна піч», «Столярчук» — прим
хливо-веселі картини більш чи менш грубої дійсності. Гіршими 
вийшли «Перекупки на міському ринку»: пропонуючи городянам 
свої сільські товари, вони читають їм надто серйозні нотації. Ми 
рекомендуємо авторові ще раз узятися за цей предмет і видобу
ти з нього істинно наївну поезію.

Найкраще вдаються нашому авторові описи пір року і дня. 
Тут йому сприяє його чудова здатність помічати й змальовувати 
своєрідності явищ. Він засвоює і відтворює не тільки їхні зримі 
властивості, але й слухові, нюхові, дотикові, одне слово, увесь 
комплекс відчуттів, що постають внаслідок різних чуттєвих вра
жень. (...)

Таку ж близькість відчуває поет до рослин і тварин. У пре- 
гарно-ідилічному тоні описується, як мати, годуючи своїх дітей 
вівсяним киселем, розповідає їм, як росте овес. (...)

У всіх згаданих віршах поет завжди торкається моралі; по
всюди він знаходить у природі найжаданіше: старанність, діяль
ність/ порядок, поміркованість, задоволеність. Інші вірші хоч і 
прямолінійніше, але теж напрочуд тонким задумом і виконанням, 
легко й грайливо покликані відвертати від порочності й наверта
ти до моральності. (...)

Поводивши нас отак світлими дорогами життя, поет вислов
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лює устами селян і нічних вартівників високі почуття, що їх 
збуджують роздуми про смерть, скороминущість усього земного, 
вічність неба, потойбічне життя; тут він серйозний і навіть мелан
холійний. У віршах «На могилі», «Вигуки вартівника», «Вартівник 
опівночі», «Тлінність» влучно зображено присмерковий, понурий 
настрій. Іноді нам здається, ніби піднесеність теми спонукає пое
та вийти за межі народної поезії й перейти в іншу сферу. Однак 
предмети, реальне оточення використовуються так вдало, що ми 
знову й знову повертаємося до вже окресленого кола.

Взагалі поет чудово відтворює тут характер народної поезії, 
неодмінно домагаючись, де м’яко, а де різкіше, практичного за 
стосування своїх віршів. Коли високоосвічена людина прагне від
чути дію усього твору мистецтва на свою духовну сферу в цілому 
й таким чином зазнати вищого задоволення, то люди на низькому 
ступені культури жадають, щоб кожнісінька річ була корисною, 
щоб її тут же далося застосувати як предмет домашнього вжитку. 
На наш погляд, автор здебільшого дуже майстерно й з великим 
смаком застосовує принцип fabula d o ce t1: зберігаючи характер 
народної поезії, його вірші не відштовхують і того, хто шукає 
естетичної втіхи.

Вище божество залишається в нього десь там у глибині небо
зводу, а щодо позитивної релігії — необхідно визнати, що нам 
було дуже приємно, мандруючи архікатолицьким краєм, не зуст
річати на кожному кроці ні пречистої діви Марії, ні кровоточивих 
ран Спасителя. Ангелів поет використовує напрочуд привабливо, 
сплітаючи їх з людськими долями та явищами природи.

У творах, про які досі мовилося, поет виявив цілком слушний 
погляд на дійсність, проте, як далі побачимо, він зумів також 
глибоко збагнути головні мотиви народного світобачення і народ
них переказів. Цю його дорогоцінну прикмету засвідчують особ
ливо дві народні казки, оброблені ним в ідилічному дусі.

Перша, «Карбункул»,— легенда з привидами, розповідає про 
розпусного селянського хлопця, який тільки і знає, що грати в 
карти, й дедалі більше заплутується в лабетах зла; спочатку він 
занапащ ає свою рідню, а згодом і себе самого. Фабула, ціла низ

1 Байка вчить (лат.).
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ка мотивів, що випливають із неї, а також їхнє трактування — 
усе тут надзвичайно гарне.

Те саме можна сказати й про другу казку — «Намісник із 
Шепфгайма». Вона починається поважно, навіюючи зловісні пе
редчуття, тому могла б завершуватися трагічним кінцем; але по
ет з винятковою майстерністю скеровує її у протилежний, щасли
вий бік. Це, по суті, історія Д авида й Авігеї *, перебрана в 
сучасний селянський одяг, але не з пародійною метою.

Обидва вірші, написані в дусі ідилії, пропонують слухачеві 
свій зміст у формі розповіді селян і багато виграють від цього, 
тому що браві наївні оповідачі своїми живими персоніфікаціями 
та безпосередністю реакції — ніби йдеться про подію, в якій вони 
беруть участь,— уміють надати розповіді більшої жвавості.

Д ля всіх цих внутрішніх добрих властивостей дуже сприят
лива приємна наївна мова. Тут подибуємо чимало важливих за 
значенням і милозвучних слів, почасти взятих із місцевих говірок, 
а почасти запозичених з французької та італійської; тут є слова, 
що складаються з одної-двох літер, абревіатури, словозлиття, ба
гато коротких легких складів, нові рими. Все це надає поетові 
більших переваг, ніж іноді нам здається. Завдяки вдалим кон
струкціям, гнучким формам ці елементи злютовуються в єдиний 
стиль, який, коли йдеться про подібні цілі, значно переважає на
шу книжну мову.

Нам хотілося б, щоб автор залюбки продовжував свою ман
дрівку в цьому напрямі, зволивши взяти до уваги наші міркуван
ня про внутрішню суть поезії, щоб він дещо дбайливіше підходив 
також і до зовнішньої технічної сторони, зокрема у своїх неримо- 
ваних віршах, зробив їх ще досконалішими й приємнішими для 
всієї нації. (...)

Авторові, можливо, варто замислитися і над тим, що коли 
для нації найважливішим кроком до культури є переклади іно
земних творів на рідну мову, то для культури окремої провінції 
аналогічним кроком є змога читати твори своєї нації в перекладі 
на місцевий діалект. А тому радимо авторові зробити спробу й 
перекласти на свій верхньорейнський діалект кращі вірші із так 
званої верхньонімецької мови. Могли ж італійці перекладати сво
го Тассо на різні діалекти. (...)
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«Чудесний ріг хлоп’яти»

( 1806)

(...) Ц я книжечка справді повинна бути в кожному домі, де 
живуть незіпсуті люди, повинна лежати на вікні, під дзеркалом — 
одне слово, там, де звичайно кладуться псалтирі й куховарські 
книги, щоб її можна було розгорнути в кожну хвилину доброго 
чи поганого настрою й знайти в ній завжди щось співзвучне чи 
хвилююче, навіть коли б для цього й довелося перегорнути сто- 
рінку-дві.

Та найкраще місце для такої книги — на фортепіано амато
ра чи майстра музики, щоб повністю віддати належне наявним 
там пісням і злити їх з відомими старовинними мелодіями чи 
припасувати до них інші гарні наспіви, а може, з волі божої, й 
створити завдяки їм нові визначні пісні.

І коли б ці пісні, переходячи поступово з притаманною кож 
ній гармонією та мелодією від вуха до вуха, з уст до уст, повер
нулися з часом, одухотворені й облагороджені, до народу, з яко
го вони почасти й у певному розумінні вийшли, то можна було б 
сказати, що книжечка виконала своє призначення і тепер, уже 
написана й надрукована, знову могла б зникнути — адже вона 
увійшла вже у життя й освіту нації. (...)

Н а честь і в похвалу цієї збірки можна категорично сказати 
передусім те, що її частини справді різноманітні й характерні. 
У ній понад двісті віршів з останніх трьох сторіч, і всі вони щодо 
змісту, тону, задуму, способу трактування настільки відрізняють
ся один від одного, що з цілковитою подібністю ми не зіткнули
ся ні разу. (...)

Такого роду вірші ми віддавна звикли називати народними 
піснями, не тому, власне, що вони творилися народом чи для на
роду, а лише тому, що вони мають у собі і являють собою щось 
корінне й могутнє; ядро, найдавніша частина усіх націй, розуміє, 
зберігає і засвоює, а іноді й розповсюджує такі речі, одне слово, 
такі вірші є найдостеменнішою поезією, яка тільки може існува
ти; вони невимовно чарівливі навіть для нас, людей, що підняли
ся на вищий щабель розвитку, і є для нас тим, чим для літніх
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людей є образи і спогади молодості. Тут мистецтво вступає в 
конфлікт з природою, і здається, що це становлення і взаємодія, 
цей порив прагнуть мети і вже осягли свою мету. Істинно поетич
ний геній, де б це не було, завершений у собі; нехай йому проти
діють недосконалість мови, зовнішньої техніки чи щось там інше, 
та він посідає вищу внутрішню форму, якій кінець кінцем скоря
ється все; ось чому в темній і каламутній стихії він творить часто 
незрівнянно прекрасніші речі, ніж ті, які згодом він здатен ство
рити в ясній. Ж ваве поетичне сприймання обмеженого стану під
німає одиничне до хоча й не позбавленого певних рамок, але 
усе ж  необмеженого загального, тож нам здається, ніби на неве
ликому просторі бачимо цілий світ. Енергійність глибокого спо
глядання вимагає лаконізму; що у прозі звучало б як непрощенна 
нісенітниця, те для істинно поетичного чуття є необхідністю, до
стоїнством, і навіть недоречність, якщо тільки вона справді сер
йозно зачіпає усю нашу душу, спонукує нас до надзвичайно при
ємної діяльності. (...)

Проте ми не можемо втаїти своєї особливої симпатії до тих 
віршів, де ліричний, граматичний та епічний способи трактуван
ня поспліталися настільки, що на початку здаються загадкою, 
яка потім більшою чи меншою мірою розв’язується, але й то, 
коли хочете, лише в епіграматичному розумінні. Популярне: 
«Твій меч чому увесь в крові, Едвард, Едвард?» належить, зокре
ма в оригіналі, до найкращого із того, що нам відоме в цьому 
жанрі.

Баж ано заохотити видавців до того, щоб з багатого запасу 
зібраного ними, а також з усіх опублікованих уже збірок вони 
видали незабаром ще один том; при цьому, звичайно, радимо їм 
якнайрішучіше відмовитися від монотонності мінезингерів, нік
чемства балаганних співців і від банальності мейстерзингерів, 
а також від усякої попівщини й педантизму.

А коли вони вже укладуть другу частину таких німецьких 
пісень, то ми попросимо їх знайти такі ж пісні і в інших наро
д ів — в англійців їх буде найбільше, у французів менше, в іспан
ців вони матимуть уже інакший характер, а в італійців їх майже 
зовсім нема — і видати їх в уже наявних чи здійснених ними са
мими перекладах. (...)
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Про план народної книги 
ліричної поезії

( 1808)

У статті, яку мені люб’язно передали, мовиться спочатку про 
німецьку народну книгу взагалі, потім уже більше про збірник 
поетичного змісту, створений з цією ж метою, а під кінець маємо 
враження, що намічається лише збірник ліричної поезії. Я за це 
останнє, але гадаю, що бажано включити також інші невеличкі 
вірші, які, звичайно, підходили б сюди.

Намірившись скласти такий збірник цілком добровільно й 
без огляду на будь-що, можна було б мислити собі його в істори- 
ко-поетичному плані: вірші добиралися б так, щоб показати, як 
розвивалися поети, почасти самі по собі, а почасти на зразках 
своїх попередників, і наскільки дозрів у нас даний вид поезії; 
другий варіант — показати лише щось уже готове, викінчене й 
звершене. В першому випадку не можна обійтися без проміжних 
ступенів; у другому — було б подано тільки все найкраще. В 
обох випадках належало б обміркувати лише внутрішні співвід
ношення, і той, хто вже поставив собі таку мету й при цьому опа
нував матеріал, міг би працювати спокійно, з надією, що й сам 
він, а також інші матимуть від цього вищу користь, вищу втіху.

Та коли при упорядкуванні такого збірника зважати, як це 
робиться зараз, тільки на зовнішні умови — на потреби народу, 
на його освіту, то підхід до цієї справи тут же зміниться і наше 
завдання здасться сумнівним і нездійсненним. Під народом ми ро
зуміємо звичайно неосвічену, але здатну до освіти масу, чи то 
цілі нації, якщо вони перебувають на перших ступенях культури, 
чи то певні верстви культурних націй — нижчі класи народу, д і
тей. Виходить, книга мала б годитися саме для такої маси.

А що ж потрібне цим людям? Щось вище, але відповідне їх
ньому станові. Що на них діє? Поважний зміст більше, ніж фор
ма. Що бажано у них виховувати? Характер, а не смак: цей ос
танній мусить розвинутися з першого.

Взагалі про ці три пункти можна було б говорити багато; од
нак я впритул держуся поставленої мети й уявляю собі збірку 
невеликих, передусім ліричних віршів для наших співвітчизників.
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Досконалі й водночас популярні речі трапляються, де б це не 
було, надзвичайно рідко. Та саме такі нам доконче необхідно 
знайти й покласти в основу збірки. Крім того, належить умісти
ти також добрі, корисні й повчальні речі.

У такій збірці були б вершини, які, можливо, перевищува
ли б пізнавальну здібність маси. На них вона повинна школити 
своє абстрактне й випереджальне мислення. Нехай вона вчиться 
на них шанувати й визнавати, хай вона побачить, що над нею є 
недосяжне; завдяки цьому принаймні якусь кількість осіб ваби
тимуть вищі щаблі культури. Там знайшлося б далі щось серед
нє, тобто саме те, до чого масу належить готувати, коли хочемо 
бачити, як вона поступово опановує його. А за нижче слід ува
жати те, що їй зараз до снаги, що її тішить і принаджує.

Такий збірник, імовірно, складався б з розділів і скидався б 
тоді на протестантську збірку псалмів.

Починати доцільно з високого й ідеального: бог, безсмертя, 
вищі прагнення і любов; із цим межували б вищі погляди на 
природу.

Д алі йшло б те, що наближується до понять: доброчесність, 
тямущість, гречність/ відданість сім’ї й батьківщині. Однак вір
ші повинні бути не дидактичними, а приємними й зворушливими.

Фантазію збуджували б пригоди, міфи, легенди й байки.
Чуттєвості пропонувалася б тут любов з її радістю і мукою, 

яка полонить нас своєю безпосередністю, наївні жарти, незвичні 
настрої, піддражнювання, грубуватий гумор.

Не повинно бракувати й усього того, що не ввійшло до наз
ваних розділів, але причетне до них тою чи іншою мірою: все до
тепне, жартівливе, привабливе, чемне,— одне слово, не треба 
нехтувати жодним предметом. Коли почнемо одою до бога чи до 
сонця, то закінчити можна піснями студентів і ремісників, ба на
віть сатиричним віршем. Не годиться виключати той чи інший 
матеріал, але треба уникати крайнощів: безглуздого, вульгарно
го, брутального, соромітного, нецікавого, сентиментального.

Що ж до зовнішньо-поетичних форм, то вони теж повинні 
бути тут в усій повноті: райошним віршем ми представили б най- 
природнішу для нас форму, а найнезвичнішу, можливо,— сонетом 
чи терцинами.
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Коли зважити, що жодна надія, а тим паче в нашу добу, не 
може претендувати на абсолютну оригінальність, то й німедь не 
повинен соромитися того, що через своє становище змушений був 
черпати свою освіту ззовні, запозичаючи в чужиндів, зокрема в 
царині поезії, не тільки форму, але й зміст. Чуже добро врешті 
перетворилося на нашу власність.

Поряд з чисто самобутнім слід було б включити й те чуже, 
що завдяки перекладам чи грунтовній обробці стало уже нашим; 
навіть більше: доконче треба спеціально наголосити на заслугах 
інших націй, бо книга призначена й для дітей, а їх, зокрема те
пер, необхідно якомога раніше знайомити із заслугами інших 
націй. (...)

Епохи духовного розвитку 

(1817)

Початкові періоди в історії світу, націй і окремих людей не 
мають відмінностей. Спершу все поглинуте безладною порожне
чею, проте дух уже буяє над тим, що почало рухатися й сформу
валося. І тим часом як маса аборигенів здивованим і лячним 
оком шукає стурбовано, як би задовольнити найпекучіші потре
би, привілейований дух пронизує поглядом великі всесвітні яви
ща, бачить різні події, ознаймляючи про вже наявне у формі пе
редчуттів, наче воно ще тільки постає. Отож у найдавніші часи 
споглядання, філософія, словесна символізація й поетизування 
природи становили синкретичну цілість.

Світ робиться яснішим, похмурі стихії розпогоджуються, від
стоюються, і людина тягнеться до них, прагнучи на новий лад 
підпорядкувати їх собі. Свіжа, здорова чуттєвість оглядається 
навкруг і з радістю бачить у минулому й у теперішньому лише 
свою подобу. Вона надає старим іменам нового вигляду, олюднює 
і персоніфікує неживе й відмерле і кожній істоті дає частку сво
го власного характеру. Отак і живе-поживає народне повір’я, яке 
часто легковажно гребує незбагненними явищами, успадковани
ми від тої первісної доби. Розквітає царство поезії, а поетом ува- 
жається лише той, хто пройнявся народним повір’ям або спро
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можний увібрати його в себе. Характер епохи — вільна, тямуща, 
серйозна і благородна чуттєвість, сублімована силою уяви.

Та оскільки людина не знає меж у своєму прагненні до са
мовдосконалення і, крім того, не за всіх обставин удовольняєть- 
ся ясною сферою буття, то вона поривається назад до таємниці, 
шукає вищі початки того, що постає зримо перед нею. І тоді як 
поезія створює дріад та гамадріад, якими довільно правлять ви
щі боги, теологія породжує демонів і доти підпорядковує їх один 
одному, аж  поки вони не опиняться в залежності від одного вер
ховного бога. Цю епоху можна по праву назвати священною; 
вона у найвищому смислі підвладна розумові, однак не може дов
го зберігати свою чистоту, тому, врешті, стає підозрілою в очах 
розсудку: вона ж бо для своїх власних потреб не тільки підтвер
джує народне повір’я, хоч сама і не є поезією, але наважується 
навіть ознаймлювати найдивовижніші речі й приписувати їм ціл
ком об’єктивну силу. А розсудок, у своїй найбільшій активності й 
чистоті, вшановує початки всіх початків, милується поезією 
народного повір’я і цінує шляхетну потребу людини у визнаван
ні верховної істоти. Однак людина розсудку прагне увібрати все 
мислиме у сферу своєї свідомості й зробити зрозумілими навіть 
найпотаємніші явища. Тому ніхто й на мить не відкидає народ
них та релігійних вірувань, а вбачає в них і шукає чогось зрозу
мілого, похвального, корисного й значущого, перетворює особливе 
у загальне й з усього національного, провінціального, ба навіть 
з індивідуального відбирає тільки те, що притаманне людству 
взагалі. Не можна заперечити, що поривання цієї епохи справді 
благородні, чисті й мудрі, але вона задовольняє більше окремих 
обдарованих людей, аніж цілі народи.

Але як тільки розповсюдиться отакий напрям думок, зразу 
починається остання епоха, яку ми небезпідставно називаємо 
прозаїчною, бо вона не намагається гуманізувати зміст поперед
ніх, щоб він став доступним для чистого людського розсудку й бу
денного вжитку, а тільки напинає форму буденності на прадавні 
явища й таким чином ущент руйнує первісні почуття, народні та 
релігійні вірування і навіть ту віру розсудку, що й у дивовижно
му передбачає ще якусь доцільність.

Ця епоха не може тривати довго. Людські потреби, виклика
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ні світовими подіями, нехтують керівництво розуму й поверта
ють у минуле, змішують народні й релігійні вірування із повір’я
ми первісних людей, чіпляються то тут, то там за традиції, пори
нають у таємниці, ставлять казку на місце поезії, зводячи її у 
символ віри. Замість розумного повчання й спокійних дій, бачи
мо, як свавільно і в усіх напрямах кидають упереміш зерно й по
лову; немає більше осереддя, що правило б за орієнтир, кожен 
уваж ає себе вчителем і проводирем, а свої викінчені нісенітниці 
видає за остаточні й загальні істини.

Отак і нищиться цінність усякої таємниці, і навіть повір’ям 
народу не дається уникнути профанації; якості, що колись розви
валися природно одна із одної, протидіють тепер одна одній як 
непримиренні стихії, тож знову настає хаос, але не той первісний, 
плідний і родючий, а відмираючий, який переходить у гниль і з 
котрого навіть дух божий не зміг би більше створити світ, достой
ний його.

Початки усіх початків, 
глибокодумно розглянуті й влучно пойменовані

поезія народні повір я діловито уява
теологія ідеальна сублімація священно розум
філософія просвітницька мудро розсудок

вульгаризація
проза розпад на буденні банально чуттєвість

елементи 
змішання,
протиборство, розпад

Німецька мова 

(1817)

(...) Вільний світогляд, що його німці почали втрачати з 
власної вини, дуже придався б згодом, коли молодий тямущий 
учений узявся б за вшанування істинно поетичних заслуг німець
ких поетів, які протягом трьох сторіч писали латинською мовою. 
З ’ясувалося б, що німець залишається вірним собі й тоді, коли 
розмовляє чужими мовами. Досить згадати Иоганнеса Секунду-
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са, а також Бальде. Цю почесну працю міг би, здається, взяти на 
себе пан Пассов — перекладач Секундуса. Йому належало б вод
ночас звернути увагу й на те, як інші культурні народи тої пори, 
коли латина була світовою мовою, писали нею вірші й порозумі
валися між собою у такий спосіб, яким сьогодні ми відвикаємо 
користуватися.

На жаль, ніхто не задумується над тим, що й рідною мовою 
можна писати так, наче вона — іноземна. Це, зрештою, не важко 
зрозуміти: коли протягом певної епохи пишуть багато тою чи ін
шою мовою й чільні таланти дослідили її засобами наявне коло 
животрепетних людських почуттів і доль, тоді зміст епохи вичер
пується, а заразом і сама мова, тож усякий посередній талант 
може, не завдаючи собі клопоту, послуговуватися існуючими 
зворотами, як готовими фразами.

Через усю історію літератури, як і через світову історію, про
крадаються часто скромні зусилля, що здаються незначними, од
нак завдяки своїй тривалості, наполегливості й безупинності 
справляють важливу дію. А тому вельми доречна була б зараз 
поява стислої статті, де нам показали б, як протягом останніх со
рока років духовно й музично обдаровані люди писали німецькі 
тексти для французьких та італійських опер і цим здобули собі — 
водночас перед мовою і музикою — велику й не визнану досі за 
слугу. Наш ліричний театр піднявся внаслідок цього на неймо
вірну висоту; ми бачили на наших сценах чудові зразки фран
цузької ліричної драми, італійські опери теж не залишилися для 
нас чужими, а німецькі комічні опери, створені німецькими май
страми, уже чимало років тішать дух і хвилюють серця. Таким 
чином смак і розуміння проникали в широкі верстви публіки, а 
лірична поезія взагалі набувала з кожним роком тої неоціненної 
переваги, що робилася дедалі співучішою, не втрачаючи при цьо
му глибини змісту. Звідусіль долинали релігійні, патріотичні, за 
стольні й любовні пісні, тож наша серйозна характерна музи
ка мала добру нагоду на тисячу ладів застосовувати свої неви
черпні засоби. А тим часом, хоч воно й дивно звучить, перший 
поштовх до всього цього дав нині зовсім забутий театральний ди
ректор Маршан, перенісши до нас із Франції насмішкувату 
«Молочарку» разом з вайлуватими «Мисливцями», а згодом
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«Красуню» з добросердим «чудовиськом», ожививши театр приєм
ною музикою Гретрі; дим він зробив нам багате на наслідки бла
годіяння: адже лише відтоді, не уриваючись, простежується істо
рія німецької опери. Хтось із співробітників «Музичної газети», 
що був безпосереднім учасником і пам’ятає ці часи, зробить нам, 
можливо, стислий огляд, з якого випливало б, що німець не може 
допуститися більшого безглуздя, як, замкнувшись у своїй далекій 
від моря країні, увірувати, ніби живиться тільки власними сока
ми, й забувати про те, скільки-то всього заборгував він за останнє 
півсторіччя іншим народам і ще досі день у день щедро від них 
черпає. (...)

Ми охоче визнаємо, що кожний німець може здобути достат
ньо високу освіченість, не виходячи за межі німецької мови, зов
сім не вдаючись по допомогу до чужинців. Ми завдячуємо це 
поодиноким і багатостороннім зусиллям минулого сторіччя, яке 
досі благотворно діє на всю націю, зокрема на певний середній 
прошарок, про який я тут згадую в якнайкращому смислі. Сюди 
належать мешканці малих міст, мальовничих і заможних, яких у 
Німеччині так багато, усі тутешні вищі й нижчі службовці, кра
марі, фабриканти, і передусім дружини й дочки таких родин, а 
також сільські священики, оскільки вони — вихователі. Ці особи 
живуть хоч і в скромних, та усе ж цілком достатніх умовах, спри
ятливих і для морального самопочуття,— всі вони можуть задо
вольняти свої життєві й освітні потреби у рамках рідної мови.

Проте ні для кого, хто хоч трохи обертається у світі, не мо
же залишатися таємницею те, що в інших, вищих сферах від нас, 
крім усього іншого, вимагається ще й всебічного і досконалого 
володіння мовою.

Очищувати й водночас збагачувати рідну мову — справа 
найсвітліших умів; очищення без збагачення свідчить здебільшо
го про бездарність; бо що ж  може бути простішого, як, абстра
гуючись від змісту, стежити тільки за словами. Тямуща людина 
місить своє мовне тісто, не журячись тим, з яких елементів воно 
складається; зате нетямущій легко говорити чистою мовою, ад
же їй нічого сказати. Чи ж  вона здатна відчути, що замість зна
чущого слова задовольняється жалюгідним сурогатом, бо це сло
во ніколи не було для неї живим, оскільки вона нічого не думала
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при цьому. Є чимало способів очищення й збагачення, і всі вони, 
власне кажучи, повинні діяти разом, лише тоді мова ростиме 
живою. Поезія й пристрасне слово — єдині джерела, з яких 
б’ють ключем потрібні їй життєві сили; коли ж навальний гірсь
кий потік і захопить по дорозі трохи камінців, то, врешті, вони 
осядуть і поверх покотиться чиста хвиля.

Сербські пісні

(1825)

Уже віддавна за своєрідними поетичними творами різних на
родів визнають особливу вагу: чи то в них йдеться про загально
національні події — про важливі державні й династійні відноси
ни, про злагоди й чвари, про союзи та війни, чи то окремі особи 
довірливим і поважним тоном розповідають про свої потайні до
машні й сердечні справи. Протягом останнього півсторіччя в Н і
меччині залюбки й з усією серйозністю цікавляться цим питан
ням, і я не заперечую, що належу до тих, хто сам намагається 
невсипуще продовжувати студії, угрунтовані на цій пристрасті, 
усяко їх поширюючи та прискорюючи; окремі вірші такого змісту 
й звучання я не забував відносити час од часу композиторові, на
діленому чистими почуттями.

При цьому ми охоче стверджуємо, що ці так звані народні 
пісні набирають популярності передусім завдяки чарівливим ме
лодіям, які складаються із простих звуків, неприйнятних для 
музики, що дотримується певних правил; вони відзначаються зде
більшого м’якістю, тому настроюють серце на співчутливий лад, 
і ми, ніби вслухаючись у бриніння еолової арфи *, залюбки пори
наємо в стан якогось загального, невизначеного самопочуття, в 
якому нам надзвичайно приємно перебувати й до якого по тому 
ми знову й знову пристрасно пориваємося.

Але, побачивши перед собою нарешті такі вірші, в рукопис
ному чи навіть у друкованому вигляді, ми з цілковитою певністю 
визнаємо їхню цінність лише тоді, коли вони збуджуватимуть до 
Діяльності також дух і розсудок, уяву і пам’ять і запропонують 
нам у живому змістовному переказі самобутні особливості певної
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народності, коли вони з граничною точністю, виразно й наочно 
покажуть нам обстановку, життя й відносини, які їх породили.

Оскільки ж такі пісні з ’являються, як правило, тоді, коли 
вже минула епоха, до якої вони відносяться, то ми вимагаємо 
збереження успадкованого ними характеру, хоч з бігом часу він 
і зазнав змін, простого, властивого давнім часам викладу; з ог
ляду на це ми в природній, невигадливій поезії схвалюватимемо 
тільки прості і, можливо, навіть монотонні ритми.

Із різноманітних творів такого роду, які стали відомими ос
таннім часом, назвемо лише новогрецькі, що сягають наших днів; 
за ними йдуть сербські, які хоч і старовинніші, проте добре гар
монують чи, вірніше, сусідять із ними.

Проте візьміть до уваги один важливий момент, на якому ми 
конче мусимо наголосити: такі народні вірші не годиться розгля
дати поодинці, а тим більше оцінювати, особливо тоді, коли ми 
прагнемо сприйняти їх належним чином. Загальнолюдське пов
торюється в кожному народі, проте в чужій одежі, під далеким 
небом воно не викликає справжньої цікавості; наскрізь самобутні 
прикмети того чи іншого народу неприємно дивують нас, здають
ся химерними, а часто й відворотними, як і все разючо-своєрідне, 
поки ми його не осмислили й не зуміли засвоїти. Отож такі вірші 
слід розглядати в сукупності, бо тоді скоріше можна помітити 
й збагнути в них багатство чи убогість, вузькість чи широчінь, 
глибинне походження чи плоску злободенність.

Та не будемо затримуватись довго на загальній передмові й 
невідкладно займемося ділом. Ми маємо намір поговорити спер
шу про сербські пісні.

Згадаймо ті часи, коли незліченні народності рушили зі схо
ду: вони кочували, зупинялися, навально йшли вперед або відби
валися від навали, спустошували, осідали, а коли ж їх знову спо
лохано з їхніх поселень, верталися до свого давнього кочового 
життя.

Серби й споріднені з ними племена, посуваючись із півночі на 
схід, перебували деякий час у Македонії, та невдовзі подалися 
назад у напрямі до центра — до так званої споконвічної Сербії.

Н алежало б розглянути першим ділом територію, на якій 
віддавна жили серби, але важко дати про це уявлення в коротко
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му нарисі. Вона недовго залиш алася незмінною: ми бачимо, як 
вона то збільшується, то зменшується, зазнає поділу й об’єдну
ється залежно від того, що визначало життя нації — внутрішні 
звади чи зовнішній натиск. (...)

Ми переконуємося: розглядувані вірші хоч і постали значною 
мірою завдяки уяві, проте не позбавлені ні історичного підгрун
тя, ні реального змісту, а тому виникає питання про можливість 
установлення їхньої хронології, тобто часу змальованих подій, а 
не часу появи самого вірша, бо з’ясувати це останнє надзвичайно 
важко, зокрема тоді, коли йдеться про пісні, які передавалися ус
но. В давнину сталася подія, про неї розповідалося, співалося, по 
якійсь перерві знову співалося, але неясним залишається, коли 
почалося й коли закінчилося складання пісні.

Таку хронологію сербських віршів удається встановити лише 
поступово. У небагатьох із них говориться про часи до вторгнення 
турків у Європу, тобто про період до 1355 року, зате у великій 
кількості віршів прямо згадується резиденція турецького султана 
в Адріанополі; інші знов же припадають на той час, коли по за 
воюванні Візантії турецьке панування ставало дедалі відчутні
шим для сусідів; нарешті, буквально в останні роки, бачимо, як 
турки й християни живуть собі мирно одні поруч з одними, як у 
торгівлі та любовних пригодах вони активно впливають одні на 
одних.

Найдавніші з них позначені, незважаючи на вже неабияку 
культуру, забобонно-варварськими поглядами; трапляється, що в 
них ідеться про принесення в жертву людей, до того ж  у найогид- 
ніший спосіб: щоб успішно будувалася фортеця Скутарі, в стіну 
замуровують молоду жінку; це тим більше враж ає нас своєю 
жорстокістю, що на Сході у потайних місцях фундаменту фортець 
закладають лише освячені предмети, схожі на талісмани, праг
нучи зробити ці оборонні споруди неподоланними.

Справедливість вимагає почати з обговорення воєнних при
год. Найбільший їхній герой Марко, в якого досить неприязні 
взаємини з султаном в Адріанополі, може правити за приблизний 
аналог грецького Геркулеса й перського Рустама *, але, звичайно, 
скіфського, украй варварського гатунку. Він, найголовніший і 
найнепоборніший з усіх сербських героїв, відзначається ведме-
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жою силою і нестримністю як у бажаннях, так і у вчинках. Сто 
п’ятдесят років їздить він на одному коні, а йому самому пішов 
уже трьохсотий рік; коли, врешті, він умирає у повні сил, то не 
може надивуватися, як це з ним трапилося.

Таким чином, найраніша епоха має тут зовсім язичницький 
вигляд. Вірші середньої епохи виявляють християнське забар
влення, а висловлюючись точніше — тільки церковне. Добрі д і
ла — єдина відрада для того, хто не може собі простити ж ахли
вих злочинів. У цілій нації панують ті самі поетичні забобони: 
до багатьох подій причетні ангели, натомість ніде не подибуємо 
диявола; важливу роль відіграють мерці, що виходять з могил; і 
найсміливіших людей лякають зловісні передчуття, пророцтва, 
вісті, принесені птахами.

Одначе над усіма й повсюди панує якесь нерозумне божест
во. Ця невідпорна фатальна істота наділена абсолютною могут
ністю; вона живе в пустелі, посеред гір та лісів, голосом і звуками 
ознаймуючи свої пророцтва й повеління; її звуть Віла, вона ски
дається на сову, але іноді з’являється і в жіночій постаті, її про
славляють як красуню-мисливицю і навіть ушановують як зби
рачку хмар; в цілому ж вона із давніх-давен, як, зрештою, усі 
так звані фатуми, що з ними не можна судитися, творить частіше 
не добро, а зло.

У середню епоху слід звернути увагу на боротьбу з турками, 
сили яких зростають, аж до битви на Косовому полі 1389 року, 
програної через зраду, після чого сербський народ не міг уникну
ти цілковитого поневолення. Збереглися ще також поетичні па
м’ятки битв Георгія Чорного *; у найновіші часи до них упритул 
прилягають плачі суліотів *; вони написані, правда, грецькою 
мовою, але їхній загальний зміст характерний для нещасних про
міжних націй, що неспроможні ні згуртуватися самі у собі, ні 
протиставити могутнім сусідам рівноцінну силу.

Пісні про кохання, які теж належить розглядати, сприймати 
й оцінювати не поодинці, а в усій сукупності, позначені найбіль
шою красою; вони проголошують передусім безоглядну й цілко
виту задоволеність коханців одне одним; воднораз вони осмисле
ні, витончено-жартівливі, дотепне освідчення одного з закоханих 
або обох разом враж ає своєю несподіваністю і захоплює; у них
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завжди достатньо проникливості й відваги, щоб, долаючи пере
шкоди, посісти жадане; натомість неминучу розлуку, що завдає 
тяжких мук, угамовують надією зустрітися на тому світі.

Усе, про що б не йшлося, зображене коротко, але цілком за 
довільно; за вступ правлять тут здебільшого описи природи, по
чуттів, навіяних краєвидами, роздумів про стихії. Емоції тут зав
жди надзвичайно щирі. З винятковою ніжністю говориться про 
молоді літа, зате старість ігнорується, ба навіть викликає нехіть; 
надто піддатливих дівчат зневажають і покидають; а втім, юнак 
може й без ніякого приводу піти собі геть, виявляючи більшу при
хильність до коня, ніж до своєї красуні. Та коли юнак і дівчина 
вірні й віддані одне одному, то зверхністю нелюбого брата чи ін
шого родича, якщо тільки вона заваж ає виборові й коханню, не
хтують без найменшого вагання. (...)

Говорячи про своє ставлення до цієї літератури, мушу пере
дусім признатися, що, незважаючи на численні нагоди, не засво
їв і не вивчав ніколи жодного слов’янського говору, отож був 
зовсім відірваний від усієї оригінальної літератури цих великих 
народностей, хоча завжди високо цінував їхні поетичні твори, з 
якими міг ознайомитися.

Ось уже збігло п’ятдесят років відтоді, як я переклав «Піс- 
ню-плач благородних жінок Хасана-Аги», текст якої можна було 
знайти в подорожніх записках абата Фортіса, а також у «Мор- 
лакських нарисах» графині Розенберг, куди він перекочував із 
цього першого джерела. Я перекладав з уміщеного тут же фран
цузького підрядника, інтуїтивно вгадуючи ритм і додержуючись 
порядку слів оригіналу. У відповідь на мої палкі прохання мені 
прислано вірші на всіх слов’янських мовах; на ж аль, це були 
тільки поодинокі зразки, і, розглядаючи їх, я не міг ні скласти со
бі загального уявлення, ні відмежувати одну характерну групу 
від іншої. (...)

Німецька мова особливо придатна для (перекладу); вона 
легко здружується з будь-яким говором, цілком зрікається своєї 
самобутності й не боїться, що її картатимуть за поблажливість 
до незвичного й неприпустимого; вона вміє так гарно пристосову
ватися до будь-яких слів і виразів, до словотворчих засобів і 
мовної будови і узагалі до всього того, що стосується граматики
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й риторики, що, дорікаючи іноді її окремим представникам за 
виняткове зухвальство у власних творах, ми, однак, цілком про
бачаємо їй у перекладах, де вона з повним правом може набли
жатися до оригіналу в усіх відношеннях.

Це не дрібниця, коли мова має підставу хвалитися такими 
прикметами. Бо хоч ми дуже пишаємося, коли інші народи, кож
ний на свій лад, запозичують від нас оригінальні речі, що їх ми 
створили у своєму власному колі, та не менше значення має і те, 
коли чужинці звертаються до нас за творами не вітчизняного по
ходження. Якщо ми й далі досягатимемо такого багатобічного й 
вільного від афектації наближення до першотворів, то іноземці 
змушені будуть невдовзі купувати на нашому ринку твори, які 
важко набути з перших рук, і звертатимуться до нас як до посе
редників.

Повертаючись тепер від загального до одиничного, можна, не 
боячись заперечень, стверджувати, що сербські пісні мають ви
нятково гарний вигляд в німецькомовній одежі. Перед нами чи
мало прикладів: Вук Стефанович зробив на наше прохання до
слівний переклад багатьох сербських пісень; Грімм, у свою чергу, 
погодився відтворити їхні віршові розміри, а Фатерові ми зобов’я
зані тим, що своїм прозовим перекладом уривків із «Весілля 
Максима Чорноєвича» зробив для нас доступним цей найважли
віший твір. (...)

Короткі повідомлення

( 1826)

(...) Німецька поетична література одержала три гарних по
дарунки; перший з них я назвав би визначним, другий — принад
ним, третій — достойним:

«Сербські пісні» в перекладах Талфя, частина друга;
«Латиські пісні», упорядник яких — Реза;
«Фрітьйоф» *, переклад з шведської, здійснений Амалією фон 

Гельвіг.
Ми маємо змогу дедалі краще розуміти, що ж воно таке на

родна й національна поезія. Адже, по суті, існує тільки одна

80



поезія — істинна, яка не належить ні народові, ні дворянству, ні 
королю, ні селянинові; лише той, хто почуває себе справжньою 
людиною, зможе нею займатись; вона виростає, всупереч усяким 
перешкодам, серед простого, навіть грубого народу, однак осві
чені, навіть високоосвічені верстви теж не позбавлені поетичного 
хисту. Тому найважливіше наше завдання завжди полягатиме в 
тому, щоб піднятися до якомога загальнішої точки зору, бо лише 
тоді ми спроможні оцінити поетичний талант в усіх його виявах 
і побачити, як він звивистою червоною ниткою проходить через 
усю історію людства.

Сербські вірші

(1827)

(...) Сербські пісні, правда, після багатолітніх чуток і підго
товчих робіт у тиші, раптом стають нам відомі завдяки різнома
нітним перекладам, які здебільшого з ’являються у того чи іншо
го народу лише поступово. Вища культура зробила зайвим звич
не в таких випадках пристосовування, що було потрібним ще 
п’ятдесят років тому, коли своєму народові усяку інформацію 
доводилося так обробляти і приладжувати до вподоби і смаку, 
щоб хоч якоюсь мірою сприяти проникненню до нас чужих творів. 
Сьогодні ж ми поряд з перекладом пана Грімма, який поважно і 
строго дотримується оригіналу, бачимо й інтерпретацію панни 
Якоб, яка при всій глибокій повазі до оригіналу передає його з 
вільною грайливістю, тож завдяки їй ми можемо уже вважати 
німецькою власністю чимало наймужніших героїчних епосів і 
найніжніших любовних пісень. А тепер сюди приєднується і пан 
Гергард, який напрочуд вправно володіє ритмікою і римою, і 
дарує нам справжні розважальні пісні для співочого кола.

Якщо обидва перші поетичні види виконуються, як можна 
припускати, одиноким рапсодом або одним чутливим співцем, то 
тут ми потрапляємо у веселий хоровий спів і подибуємо водевіль, 
Що не тільки об’єднує уяву і почуття повторюванням дотепного 
рефрену, але й збуджує чуттєвість і підвладні їй почуття беззмі
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стовними, ба навіть банальними репліками, спонукаючи її таким 
чином до участі у загальному захваті.

Це є почасти надбанням товариських французів (...). Тут не 
можна не помітити, що напівдикий народ сходиться з найвитонче- 
нішим саме у царині найпустотливішої лірики, що знов-таки пе
реконує нас у наявності загальної світової поезії, яка дає про се
бе знати залежно від обставин; ні зміст, ні форма не мусять тут 
перейматися; всюди, де світить сонце, цій поезії запевнено роз
виток. (...)

Найновіше із сербської літератури

(1827)

Симеон Мілютинович, чоловік, однаковою мірою вразливий 
до своєї національної поезії, як і до нашої поетичної творчості, 
якому зараз тридцять п’ять років, був раніше писарем при сена
ті в Белграді, та коли Георгій Чорний покликав своїх братів до 
зброї, він поміняв перо на рушницю (...). Він воював в обох виз
вольних війнах під прапором Георгія і Мілоша за свободу свого 
народу, а як той мусив знову скоритися турецькому ярму, поман
дрував до Бессарабії, де розпочав поетичний опис подвигів зна
менитих бояр, і через Росію та Польщу добрався до Лейпціга, 
щоб завдяки підтримці князя Мілоша опублікувати розпочату 
поему в друкарні Брайткопфа і Гертеля, де, як це було йому ві
домо, друкував свої сербські народні пісні його друг Вук Стефа
нович.

Він завершив її, нарешті, і переді мною лежить один примір
ник в чотирьох малих томиках форматом у дванадцяту частину 
аркуша.

Сердечна наївність і чесність, що притаманна його народові, 
характеризує його і його поему. Він назвав її «Сербіянка», і во
на являє собою епічний опис у формі низки тоборіїв або героїч
них пісень про повстанські війни Сербії, найважливіші епізоди 
яких він, очевидець, міг зобразити найкраще.

У відповідь на наше доброзичливе прохання славний автор 
докладно виклав нам весь зміст своєї поеми; критично розглянув
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ши ділу поему, ми визнали її напрочуд своєрідною: це, либонь, 
вперше давня фольклорна література протягом такого довгого ча
су не зазнала найменших змін як щодо змісту, так і щодо зву
чання. Ми хотіли б, щоб ця поема була перекладена, і перекла
дена саме паном Гергардом, який достатньо вивчив спосіб ми
слення і життя, узвичаєний цим народом.

Украй дивовижним видається те, що Георгія Чорного та йо
го соратників ми бачимо в зовсім аналогічному конфлікті з тур
ками, в який сьогодні устряли греки. Нам було надзвичайно ці
каво констатувати подібності й відмінності обох повстань проти 
багатолітньої узурпації. Тож дана поема, наскільки ми зуміли 
подружитися з нею, залиш аєте л для нас украй дивовижною, як 
ще одна із частих спроб в цьому плані; вона цікава також і свої
ми чудовими характерами головних дійових осіб. (...)

Ми заздалегідь радіємо походженню чорного Георгія від 
нездоланного М арка, яке в цих віршах буде змальоване майже з 
історичною достовірністю.

Нарешті, ми звертаємося до трьох учасників у цій гарній ро
боті, про яких ми висловилися зі щирою похвалою, з дружнім 
проханням: нам хотілося б, щоб пан Грімм, панна фон Якоб і пан 
Гергард, кожне на свій лад, не послаблювали своїх зусиль щодо 
невпинного сприяння дій і важливій, і приємній справі.

Вальтер Скотт, «Життя Наполеона»
(1827)

Найщедріший, найуміліший і найславетніший оповідач нашо
го сторіччя узявся написати історію своєї доби.

При цьому він не міг не виявити усіх тих достоїнств, якими 
позначені вже його попередні твори.

Він уміє з граничною ясністю викласти різноманітний істо
ричний матеріал.

Він проникає у сенс явищ.
Багаторічний літературний досвід дає йому змогу з надзви

чайною легкістю трактувати й подавати матеріал.
Властивості роману і його форма йдуть йому назустріч, до
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зволяючи зближувати й сполучати в логічну цілість історичні 
факти, які в дійсності були далекі один від одного, й дух, а тим 
паче серце, навряд чи могли їх об’єднати. Робить він це за допо
могою домислених мотивів.

Описуючи історію своєї доби, він намагається якомога повні
ше відновити в пам’яті враження, що його справила на нього та 
чи інша подія; при цьому, звичайно, він не може уникнути того, 
щоб не скористатися спостереженнями наслідків, викликаних ци
ми подіями, як коректувальним І сполучним засобом.

Вальтер Скотт народився в 1771 році; отож його дитинство 
припало на час спалаху північноамериканської війни.

Йому було сімнадцять чи вісімнадцять років, коли вибухну
ла Французька революція.

Чого тільки не довелось йому пережити за таких обставин і 
в таку добу!

Сьогодні, коли йому вже далеко за п’ятдесят, він, відчувши 
на собі безпосередню дію світової історії й посідаючи означені 
вище достоїнства, збирається прилюдно порозмовляти з нами про 
важливі події минулого.

З яким хвилюванням я дожидався цього, неважко збагнути, 
коли взяти до уваги, що я, на двадцять років старший від нього, 
двадцятирічним юнаком особисто познайомився з Паолі, а в 
шістдесят років — з Наполеоном.

Протягом стількох років я, стикаючись із далекими й близь
кими світовими подіями, не лінувався обмірковувати і по-своєму 
розставляти та пов’язувати ці явища.

Тож чи могло бути для мене щось бажаніше, аніж дружня й 
неквапна розмова в години дозвілля з людиною, що обіцяла мені 
з характерною для неї ясністю, точністю й майстерністю розпові
дати про речі, над якими я замислювався усе своє життя й досі 
ще замислююся, бо мене змушують до цього щоденні наслідки 
цих великих років.

Я ділюся зараз своїми першими думками, почавши тільки-но 
читати цю книжку; маю намір і надалі записувати крок за кро
ком усе те, що здаватиметься мені важливим.

Таким чином я з ’ясую, що тут для мене нове: адже одну річ 
я міг не помітити, про другу не знайти відомостей, а третю міг
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розглядати під неправильним кутом зору; я побачу далі, який 
хід думки переважав у мене як тоді, коли я заглиблювався у 
явища, так і тоді, коли намагався скласти про них загальне уя
влення.

При цьому надзвичайно корисно усвідомлювати, що не тіль
ки окремі індивіди сприймають світову історію виключно на свій 
манір і навіть газети кожен з них читає по-своєму; це стосується 
повною мірою і кожної партії, кожної нації, бо й вони неспромо
жні бути цілком об’єктивними, а завжди прагнуть і дошукуються 
того, що відповідає їхній точці зору й лестить їхнім пристрастям.

Ми залюбки слухали всебічну розповідь французів про рево
люцію, чули про неї багато цікавого та повчального й від німців, 
тож зараз із особливою цікавістю належить вислухати англійця, 
та ще й такого славнозвісного.

Адже можна припустити, що він не стане запобігати ласки в 
інших народів, а також у певних осіб.

Своїми міркуваннями з цього приводу я поділюся найпер
ше, якщо мені, звичайно, удасться продовжити розпочату роботу; 
я постараюся з’ясувати, хто тут, власне, говорить і кому адресує 
свої слова.

«German Rom ance»

Vol. IV. Edinburgh  

(1827) i

Щоб передати зміст цього заголовка німецькою мовою, нам 
довелося б, либонь, сказати так: зразки романтичного, а також 
казкового характеру, вибрані з творів німецьких авторів, які від
значилися в цій галузі; тут уміщено менші й більші оповідання 
Музеуса, Тіка, Гофмана, Ж ана-П оля Ріхтера і Гете, переказані 
вільно й з тонким смаком. Заслуговують на увагу вступні нотатки 
до кожного автора, що їх, як і біографію Шіллер а, належить не 
тільки схвалити, але й запропонувати нашим газетам і журналам

1 Німецька романтика. Том IV. Едінбург, 1827 (англ.).
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для перекладу й публікації — хіба що це вже зроблено, а ми не 
знаємо. Життєві обставини й важливі випадки подані тут сумлін
но, і вони інформують нас достатньо, хоч і не вичерпно, про ін
дивідуальну вдачу письменника та її вплив на його творчість. 
І тут, і в біографії Ш іллера відчувається спокійна, ясна й щира 
симпатія пана Карлейля до німецьких поетично-літературних по
чинань; він поринає у своєрідність наших національних прагнень, 
віддаючи належне усім, кожному на його місці, і таким чином 
злагіднює певною мірою конфлікт, що неминуче вибухає в літе
ратурній сфері кожного народу. Б о жити j  д іяти означає ніщо ш- 
ше, як^самому творити угруповання і пщєдьщватися до угрупо
вань. Нікого не*можна засуджувати за те, що він бореться^за мі- 
сцеНГ становище, які б забезпечували йому існування і дозволя
ли користуватися впливом, благотворним тепер і надалі. І якщо 
внаслідок цього й затьмарюється на довгі роки горизонт вітчиз
няної (inneren) літератури, то чужинець, діждавшись, поки ося
де пилюка і розвіються чад і туман, спостерігає перед собою д а 
леку прояснілу перспективу, її світлі й тінисті місця і робить він 
це з тим душевним спокоєм, з яким у погожу ніч ми звикли милу
ватися місяцем.

Тут я хотів би вставити кілька міркувань, записаних давні
ше: нехай дорікнуть мені за те, що я повторююся, аби тільки вод
ночас було визнано, що й повторення може скільки-небудь бути 
корисним.

Уже протягом довгого часу зусилля найкращих поетів і тих, 
хто пише на естетичні теми, з усією очевидністю скеровуються 
на загальнолюдське. В кожному окремому явищі — історичному, 
міфологічному чи легендарному, цілком чи частково витворено
му свавільною уявою, можемо спостерігати, як оце загальне де
далі помітніше просвічує і проступає через національне й осо
бисте.

Та оскільки ця тенденція супроводить і наше практичне ж ит
тя, прокладаючи собі звивисту стежину через усе по-земному 
грубе, дике, жорстоке, підступне, корисливе, брехливе й нама
гаючись трохи злагіднити й пом’якшити усе навколо, то хоч і не 
можна сподіватися, що завдяки цьому настане загальний мир, 
але цілком імовірно, що поступово неминучі чвари стануть не та
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кими запеклими, війна — не такою жорстокою, а перемога — не 
такою пихатою.

Усе, що в літературі кожного народу закликає до цього й 
сприяє цьому, повинне бути засвоєне усіма іншими. Нам треба 
спізнати особливості кожної нації, щоб визнати її право на них, 
щоб саме завдяки їм спілкуватися з нею; адже особливі риси, 
притаманні нації, подібно до її мови й карбованих нею монет, по
легшують спілкування, навіть більше: тільки вони й роблять його 
по-справжньому можливим.

Воістину загальної терпимості найпевніше можна добитися 
тоді, коли ми полишимо кожному індивідові й кожній народно
сті їхні особливості, однак при цьому ні на крок не відступимося 
від переконання, що істинною заслугою є лише та, котра нале
жить усьому людству. До такого посередництва і взаємного ви
знання німці спричиняються уже віддавна. Хто розуміє і вивчає 
німецьку мову, той перебуває на ринку, де всі народи пропонують 
свій товар; він відіграє роль товмача й сам збагачується при 
цьому.

І це стосується кожного перекладача: він має бути заповзя
тим посередником у цьому загальному духовному торзі й покла
дати собі за завдання сприяти такому взаємообміну. Бо що б не 
говорили про недолугості перекладу, він завжди був і буде од
ним із найважливіших і найдостойніших засобів міжнародних 
відносин в цілому світі.

У Корані * сказано: «Кожному народові бог послав пророка, 
який розмовляє його власною мовою». Отож кожний перекла
д а ч — пророк свого народу. Лютерів переклад Біблії справив ве
личезний вплив, хоча критика й досі чіпляється до нього, примен
шуючи його значення. А втім, уся колосальна діяльність біблій
ного товариства полягає ні в чому іншому, як у тому, щоб дати 
кожному народові Євангеліє *, перекладене на його мову й при
стосоване до його ладу думок.
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Національне поетичне мистецтво 

( 1828)

«Біла» Гергарда *

Сербська поезія по півстолітньому ваганні і кількох розпо
чатих, проте не доведених до кінця спробах так розповсюдилася 
урешті в літературах Заходу, що не потребує багатослівних ре
комендацій, і навіть посилання на найновіші матеріали видаєть
ся зайвим.

«Віла» пана Гергарда — збірка, в якій уміщено третю і чет
верту частину віршів цього талановитого перекладача, який лег
ко схоплює і щасливо відтворює, надзвичайно знаменна в усіх 
відношеннях. Уже розширюються і різноманітнішають наші ску
пі відомості про міфологію цих напівварварів: спочатку ми знали 
одну Вілу, що з ’являлася в численних подобах, а тепер маємо їх 
аж дві; уяві важко уже поєднати в одній духовній істоті стільки 
таємничо сприятливого й несприятливого, корисного й шкідливо
го, отож виникають підлеглі й супровідні Віли, і таким чином 
казковий світ цієї нації дедалі більше заселюється примарними 
істотами.

Проте вона, здається, спроможна тільки дуже незначною 
мірою піднятися до поняття найвищого божества, а роль дияво
ла час од часу полюбляють виконувати тут нескоримі герої, на
приклад Богдан, а також Марко. В нашій уяві поволі ширшає 
коло героїв за рахунок їхніх родичів: ми бачимо дивовижну про
цесію батьків, дядьків, пращурів цих затятих і нездоланних геро
їв, з якими ми познайомились уже раніше.

Нам слід, одначе, опертися спокусі й не заглиблюватися в 
достоїнства цієї праці; зауважимо тільки, що тут привертає до 
себе увагу своєрідний і химерний поетичний жанр. Є там дуже 
милі беззмістовні пісеньки, що їх співають бродячі дівчата й д і
ти, випрохуючи милостиню. З такими піснями німців уже озна
йомив недавно «Чудесний ріг хлоп’яти». Мене ж особисто вони 
перенесли в ту дополіційну епоху, коли ми, діти, з радістю, при
ємністю і доброзичливістю роздавали пфеніги, бутерброди та 
крашанки людям, переодягненим на трьох волхвів, потім виконав



цям жартівливих карнавальних комедій і, врешті, тим, котрі 
сповіщали навесні про повернення ластівок. Із усього цього, зда
ється, зостався ще тільки обжинковий вінок, однак йому надано 
церковної форми.

Ці вільні наслідування пісень, як і попередні, виправдують 
наші сподівання; їх перенесено до нас, і ми користатимемо з 
кожної нагоди, щоб послухати їх у веселому товаристві, за обід
нім столом — у вузькому колі чи на бенкетах; вони часто й дов
го надихатимуть багатьох наших композиторів.

Панна фон Якоб продовжує свої похвальні заняття сербсь
кою поезією; адже німці уже віддавна звикли до того, що один 
і той самий старий чи сучасний твір перекладається кількома 
перекладачами.

Н азвана вище приятелька знову прислала нам нещодавно 
кілька своїх перекладів; ми залюбки подали б їх тут, якби нам 
не забракло місця; вона твердо дотримується засад, що їх об
стоювала уже раніше, і добре знає переваги безпосередньо-зобра
жувального методу, який ніби робить нас співучасниками того, 
про що розповідається.

Це і є те «ледь-ледь» (Unm erkliches), котре вимагає несхиб
ного чуття й повинне пронизувати весь твір; воно має надзвичай
но велике значення, бо лише завдяки йому поетичний стиль на
бирає тої своєрідності й винятковості, які відрізняють його від 
історичного.

La Guzla, poesies Illyrique.

Paris

(1827) i

Спочатку цей твір захоплює, а при ближчому розгляді ви
являється спірним.

Лише зовсім недавно французи жваво й пристрасно заціка
вилися поетичними жанрами інших народів і визнали за ними 
певні права в естетичній сфері. І так само лише в останні роки

1 Г у з л а. Іллірійська поезія. Париж, 1827 (франц.).
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почали вони користуватися чужоземними формами в своїй оригі
нальній творчості. Але найновішим і найдивовижнішим є, либонь, 
те, що тепер вони виступають навіть під маскою чужих націй і 
фальшованими творами вводять нас у приємний обман, добро
душно й дотепно підсміюючись над нами: попервах ми розгляда
ємо спірний твір як іноземний оригінал, захоплюємося ним і 
втішаємося ним, а тоді, викривши обман, удруге й по-новому ми
луємося вправним талантом, що виявився схильним до таких 
серйозних жартів.

Бо воістину своє замилування в поетичному й душевному 
складі інших народів ми виражаємо найкраще лише тоді, коли 
пробуємо наблизитися до нього шляхом перекладу й наслі
дування.

Ми звернули увагу, що у слові Guzla ховається ім’я Gazul, 
і нам згадалася та замаскована іспанська циганка з театраль
ної сцени, яка недавно так гарно поглузувала собі з нас. Розпо
чаті нами розшуки в цьому напрямі увінчалися успіхом. Ці вір
ші буцімто підслухані у далматських племен, але здебільшого 
належать нібито тамтешньому автору Гіацинту Маглановичу *— 
такий невинний обман дозволяється в мистецтві споконвіку: ко
ли якийсь твір мав великий успіх, з ’являлося бажання приверну
ти до себе увагу або домогтися похвали, опублікувавши продов
ження, другу частину чи якесь доповнення, а публіка, спершу 
обманувшись, потім ставала проникливішою.

Навряд чи знайдеться, скажімо, аматор древніх монет, який 
не колекціонував би з приємністю роботи Кавіні, щоб на подиву 
гідних підробках дедалі більше вигострювати своє чуття ори
гіналів.

Нехай же пан Меріме не дорікає нам за те, що ми оголошує
мо його тут автором «Театру Клари Газуль» і «Гузли», ба навіть 
просимо, якщо він не проти, ще коли-небудь побавити нас отакими 
підкидьками.

90



Edinburgh Reviews

( 1828)

Цим разом ми можемо тільки побіжно згадати про «Edin
burgh Review» і тамтешній журнал «Foreign Q uarterly Reviews» l .

Ці журнали, здобуваючи дедалі більшу популярність, якнай- 
відчутніше сприятимуть появі очікуваної світової літератури; 
але повторюємо: ні в якому разі не йдеться про те, щоб усі на
ції доконче мислили на один і той же лад, а тільки про те, щоб 
вони помічали одна одну, щоб між ними панувало взаєморозу
міння, і коли вже вони не годні любити одна одну, то хай нав
чаться принаймні бути взаємно терпимими. І коли справді між 
численними товариствами, які створюються з метою ознайомлен
ня жителів Британських островів із закордоном, панує внутріш
ня одностайність, то ми, іноземці, завдяки цьому довідаємося, 
який там настрій, як там мислять і судять. У цілому ж  охоче від
значаємо, що за це діло вони беруться напрочуд серйозно, ува
жно, пильно, обережно, виявляючи до всіх однакову доброзичли
вість; нам же, у зв’язку з цим, потрібно буде знов осмислювати й 
по-новому розглядати нашу власну, ще зовсім недавню літера
туру, від якої ми до певної міри уже відійшли. На особливу ува
гу заслуговує знаменитий метод, коли стрижнем розгляду оби
рається один видатний автор, що дозволяє всебічно охопити усе 
коло причетних до нього явищ. Так, відштовхуючись від творчо
сті Вільгельма (Ернста-Теодора-Амадея) Гофмана, тут говориться 
про допустимість надприродного у творах, породжених фанта
зією. (...)

Але поведінка тамтешніх критиків збуджує нашу увагу не 
одним. Незважаючи на різноманітні відхилення, у головних пунк
тах їхні судження повністю збігаються; це свідчить про наявність 
якщо й не замкнутого товариства, то певної кількості сучасників, 
які виховуються в однаковому дусі й на однаковий манір. Гідни
ми подиву є ретельність, сумлінність і дбайливість у їхніх зу
силлях, націлених на те, щоб розібратися в наших заплутаних

1 «Едінбурзький огляд»... «Щоквартальний іноземний огляд» (англ.).
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естетично-літературних справах і підійти до них з вищої точки 
зору й з усією справедливістю, тож сподіваємося, що до цього 
питання вертатимемо ще не раз.

«Faust». Tragedie de Mr. de Goethe,

traduite en frangais par Mr. S tap f er, 
ornee de 17 dessins par Mr. Delacroix 1

(1828)

Бачачи розкішне видання французького перекладу мого 
«Фауста», я завжди згадую ті часи, коли ця книга задумувала
ся, компонувалася і з дуже своєрідними почуттями писалася. Ус
піх, який випав на її долю у близьких і далеких краях, а зараз 
потверджений ще й цією друкарською довершеністю, вона завдя
чує, либонь, тій рідкісній прикметі, що в ній назавжди відбився 
той період духовного розвитку людського духу, коли все, чим 
мучиться і тривожиться людство, нас також непокоїть і хвилює, 
коли ми гидуємо тим, що ненависне й усьому людству, а його 
прагнення сповнюють радістю і наше серце. Поет дуже далекий 
зараз від подібного настрою, та й світові доводиться витримува
ти бої, аж  ніяк, у певному відношенні, не схожі на попередні; 
проте стан людини як в радості, так і в горі залишається найча
стіше незмінним, і той, хто прийшов на світ останнім, завжди ма
тиме привід оглянутися назад і побачити, чим утішалися і від 
чого страждали його попередники, щоб хоч скільки-небудь при
миритися з тим, що чекає колись і на нього.

За  своїм характером твір був зачатий у похмурій стихії, його 
дія відбувається в моторошній, хоч і різноманітній, обстановці, 
однак завдяки французькій мові, від якої усе прояснюється 
й робиться приступнішим для ока й розуму, він виглядає погід- 
нішим і виразнішим. До того ж коли я дивлюся на цей фоліанто
вий формат, на цей папір, шрифт, друк, на цю оправу — тут усе

1 «Фауст». Трагедія Гете, перекладена на французьку Штапфером 
й ілюстрована 17 малюнками Делакруа (франц.).
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без винятку доведене до найвищого ступеня досконалості,— у ме
не майже зникає враження, яке твір справляв на мене навіть то
ді, коли я брався за нього по довгій перерві, прагнучи упевнитись 
в його існуванні взагалі, а заодно й перевірити його особливості.

При цьому найбільший подив викликає те, що митець-пла- 
стик настільки звик до первісного характеру твору, що саме в 
такому дусі сприйняв притаманну йому від початку похмурість, 
а тому неспокійного, поривного героя супроводить такий же не
терплячий олівець.

(...) Пан Делакруа, як видно, почував себе ніби дома, пере
бував у близькій йому стихії, поринаючи у цей дивний твір, що 
розгортається між небом і землею, між недосяжним і можливим, 
між найжорстокішим і найніжнішим і ще між багатьма іншими 
протилежностями, у які тільки здатна запровадити зухвала гра 
фантазії. Певна річ, від цього знову тьмяніє яскравий блиск, дух 
від ясних літер вертається до своєї похмурої царини й знову каз
кова розповідь навіює давнє почуття. (...)

Ще про світову літературу

(1829)

Заперечення

Якщо незабаром утвориться така світова література,— а зро
стаюча швидкість засобів спілкування робить це неминучим,— 
то нам усе ж не слід чекати від неї чогось більшого і чогось ін
шого понад те, що вона може виконати й що виконає.

Широкий світ, як би далеко він не простягався, є завжди ли
ше продовженням батьківщини і, коли добре подумати, не дасть 
нам нічого більше, крім того, чим уже обдарував нас рідний 
край. Те, що подобається масам, розповсюдиться понад усяку мі
ру й, як це бачимо вже тепер, буде користуватися попитом в усіх 
зонах і місцевостях; натомість поважні й справді значущі речі 
навряд чи можуть розраховувати на такий успіх; і все ж ті, хто 
присвятив себе величному й плодотворному у вищому розумінні, 
скоріше й ближче спізнають один одного. Скрізь у світі, напевне,
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є люди, яких хвилюють незаперечні істини й у зв’язку з дим хви
лює справжній прогрес людства. Але шлях, який вони обрали, 
крок, до якого вони звикли, підходить не кожному; хто живе хлі
бом єдиним, той хоче, щоб його діяльність швидко приносила йо
му користь, а тому недооцінює і псує корисність того, що могло б 
стати корисним і для нього самого. Отож особи поважні змушені 
об’єднуватися у мовчазні, майже таємні братства, бо їхні зусилля 
поодинці протидіяти широкому потокові буденщини були б марні; 
проте слід твердо стояти на своїй позиції, аж поки не спаде те
чія. Найбільшу розраду, всю свою наснагу цим людям доводить
ся черпати з переконання, що істинне є водночас і корисним. Ко
ли вони самі відкриють і збагнуть цей зв’язок і зможуть яскраво 
показати й довести його вплив, то їм не забракне дійової сили 
на багато років.

Підбадьорення

Хоча в окремих випадках дуже доцільно не так ділитися з 
читачем результатами наших роздумів, як розбуджувати й акти
візувати його власне мислення, та все ж не завадить ще раз роз
глянути лиш тут викладене, але вже давно записане нами спо
стереження.

Питання, чи можна вважати корисним те чи інше заняття, 
якому присвячує себе людина, доволі часто зринає в ході історії, 
а зараз воно тим паче має нас хвилювати, бо в нашу добу нікому 
не дозволено жити так, як йому заманеться,— тихо, скромно, за
довольняючись сущим і нічого не прагнучи. В навколишньому 
світі вирує життя, і кожного може поглинути ця загрозлива во
доверть; людина змушена тепер, щоб задовольнити свої власні 
потреби, клопотатися безпосередньо і негайно потребами інших 
людей; а коли так, то її, цілком природно, запитують: чи має во
на здатність до того, щоб виконати ці нагальні обов’язки. І тоді 
не залишається нічого іншого, як признатися самому собі, іД° 
врятувати нас може лише чистий і суворий егоїзм; однак до цьо
го висновку необхідно дійти самостійно, він мусить зачепити всі 
наші чуття і вилитися в спокійну констатацію.
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Нехай людина запитає себе, до чого найбільше вона здатна, 
щоб якомога заповзятіше розвивати цей свій хист як в духовно
му, так і в фізичному відношеннях. Нехай уваж ає себе учнем, під
майстром, старшим підмайстром і лише в самому кінці й з вели
чезною обачністю — майстром.

І коли вона, з розсудливою скромністю, збільшуватиме свої 
вимоги до зовнішнього світу лише в міру зростання власних 
здібностей, щоб, даючи йому користь, завоювати його довіру, то 
поступово вона осягне свою мету, а в разі дуже великого успіху 
зможе навіть діяти безперешкодно.

Про стимули й гальма, які пропонує чи нав’язує нам емпі
ричний світ, вона довідається з життя, якщо, звичайно, буде до
статньо уважною; але про одне все-таки серйозній людині не 
слід забувати ні на одну мить: хто мордує себе заради благ сьо
годнішнього дня, той багато втрачає у наступні дні.

Належить обміркувати

Кожна нація має свої особливості, що ними вона відрізня
ється од інших, і саме ці особливості розділяють нації, зближу
ють або віддаляють їх одну від одної. Зовнішні прояви цієї вну
трішньої своєрідності здаються іншим людям здебільшого разю
че відворотними й до болю сміховинними. Ось чому іншу націю 
ми завжди поважаємо менше, ніж вона на це заслуговує. Н ато
мість внутрішніх особливостей не знають і не збагнули не тільки 
чужинці, але й представники самої цієї нації; і виходить, що 
внутрішня природа цілої нації, як і кожної окремої людини, діє 
неусвідомлено; а потім не можуть надивуватися, побачивши те, 
Що врешті виступило назовні.

Я не наважився б заявити, що знаю ці таємниці, а коли б 
Знав, то не насмілився б про них говорити. Хочу лише сказати: 
^французів, на мій погляд, найдіяльнішими є нині саме внутріш- 
Ні чинники, отож найближчим часом вони знову справлятимуть 
великий вплив на духовне життя світу. Залюбки сказав би біль- 

та це завело б надто далеко; для того, щоб мене зрозуміли, 
*Ц°б охоче сприйняли мої слова, я мусив би удаватися в де-
Т а л і. ( . . . )
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Французька поезія, як і французька література, ні на мить 
не відриваються від життя і пристрастей усієї нації; останнім ча
сом вони, природно, виступають завжди в опозиційному дусі 
й напружують усі свої творчі сили, щоб утвердитися і згнітити 
свого супротивника, який, оскільки його наділено владою, не по
требує бути тямущим.

Але, стежачи за цими пристрасними визнаннями, ми глибо
ко проникаємо поглядом у їхні порядки, до того ж кут зору, під 
яким вони нас розглядають,— чи з більшою, чи з меншою при
хильністю,— вчить нас одночасно судити про себе самих, і це ду
же корисно, коли вряди-годи нас змушують замислитися над 
собою.

Дотримуючись запропонованих вище засад, ми матимемо 
швидку й вичерпну інформацію про все, що вже стало чи незаба
ром стане здобутком громадськості. Книжкова торгівля, яка 
в наш час діє напрочуд справно, миттю доставляє нам будь-яку 
книгу, тоді як сам автор, у чому я не раз переконувався, надси
лає нам свій дарунок лише при нагоді, і книга потрапляє до твоїх 
рук тоді, коли ти вже давно її прочитав.

З усього сказаного випливає, що вивчати найновішу фран
цузьку літературу не так-то легко. Про англійську, як і про іта
лійську, треба було б говорити окремо, бо тут уже знов подибує
мо інші обставини.

Епохи суспільного виховання 

(1831)

I. У більше чи менше грубій масі постають тісні громади; 
стосунки тут якнайінтимніші, довіряють тільки другові, оспіву
ють тільки кохану, усе має домашній, родинний вигляд. Ці кола 
відмежовуються від зовнішнього світу, й роблять це з необхід
ності, бо їм доводиться захищати своє існування в умовах дико
го оточення. Через те вони вельми дорожать рідною мовою. Цю 
епоху по праву називають — ідилічною.

II. Число вузьких громад зростає, водночас вони ширшають; 
внутрішня циркуляція дедалі пожвавлюється, впливу чужих
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мов не уникають, громади ще залишаються ізольованими, але 
зближуються і виявляють терпимість одна до одної. Я назвав би 
цю епоху — соціальною або громадянською.

III. Урешті ці громади множаться і розростаються так, що 
вони починають стикатися між собою і готуються до злиття. Вони 
збагнули, що їхні бажання, їхні цілі збігаються, але їм важко 
знести розмежувальні кордони. Назвемо її поки що — епохою  
більшої спільності.

IV. А для того, щоб вона стала універсальною, потрібні щ а
сливі й сприятливі умови, які — і цим належить пишатися — 
у нас тепер є. Оскільки протягом багатьох років ми чесно нама
галися прискорити перехід від одної епохи до другої, то сьогодні 
й поготів ми повинні якомога активніше сприяти тому процесові, 
що відбувається зараз на наших очах: гуртуванню всіх освічених 
громад, які раніше тільки стикалися між собою, усвідомленню 
єдиної мети й настійної потреби щомить повідомляти одні одних 
про стан речей у зовнішньому й внутрішньому житті світу. Л іте
ратури усіх інших народів зрівнюються з вітчизняною, і ми не 
відстаємо від світового ходу подій. (...)

Афоризми

Хай вивчення грецької та римської літератур назавжди зали
шиться основою вищого духовного розвитку.

Китайські, індійські, єгипетські старожитності є і будуть ли
ше раритетом; їх дуже цікаво вивчати й популяризувати; проте 
для морального й естетичного виховання вони малопридатні.

Перекладачі — клопітливі свахи, які на різні лади розхвалю
ють нам красуню, обкутану ледь прозорим серпанком, розпалю
ючи непогамовну жагу до оригіналу.

У перекладі треба наблизитися аж  до неперекладного. Лише 
тоді збагнемо чужий народ і чужу мову.

Хто не володіє іноземними мовами, той нічого не знає про 
свою рідну.
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Чи може нація досягти зрілості? На це питання я відповів 
би ствердно лише тоді, коли б люди зразу народжувалися трид
цятилітніми. А що молодь вічно буде зухвалою, а старі — бояз
кими, то люди середнього віку завжди перебуватимуть між мо
лотом і ковадлом.

Те, що для одного народу на певному етапі його розвитку 
може правити за корисну їжу, для другого, виявляється, може 
бути отрутою.

Сильною є не та мова, яка відштовхує від себе чужі елемен
ти, а та, що їх поглинає.

Узагалі національна ненависть дуже своєрідна річ; вона 
завжди найсильніша і найнепримиренніша на нижчих щаблях 
культури. Проте є такий щабель, на якому вона зовсім зникає, 
і людина ніби піднімається над націями, сприймаючи успіхи і не
вдачі сусідніх народів так, начеб вони торкалися її співвітчизни
ків. Такий щабель культури відповідає моїй натурі, і я міцно 
СТОЯВ- на ньому ще до того, як мені виповнилося шістдесят.

Нація може судити лише про те, що нею самою зроблено чи 
написано; це стосується і кожної епохи.

Що кружляє в повітрі й чого вимагає час, те може з’явитися 
одночасно в багатьох головах без ніякого запозичення.

Чимало думок виникає з загальної культури — як квіти з зе
лених гілок. У час цвітіння розпукуються троянди всюди.



Р О З Д І Л  III

ХУДОЖНЄ І НАУКОВЕ (ФІЛОСОФСЬКЕ) МИСЛЕННЯ
Про німецьку архітектуру

D . M. Ervitii а Steinbach  1

(...) Хочуть переконати вас, нібито красні мистецтва поста
ли із властивого нам потягу до оздоблювання навколишніх речей. 
Це неправда! Бо в тому розумінні, в якому ці слова могли б бу
ти слушними, їх уживає обиватель і ремісник, а не філософ.

Мистецтво виявляє себе як творчість задовго до того, як 
стає красивим, а проте це — істинне, велике мистецтво, і нерідко 
істинніше й більше, ніж навіть те красиве. Бо людині від приро
ди притаманна творча здатність, яка зразу домагається свого 
практичного вияву, як тільки індивід забезпечив своє існування. 
Позбувшись турбот і небезпек, цей напівбог негайно починає шу
кати навколо себе матеріал, у який він, діяльно проводячи доз
вільний час, міг би вдихнути свій дух. І от дикун надає дивовиж
них форм кокосовим горіхам, розмальовує ярими барвами мото
рошні фігурки, пір’я і своє тіло. І нехай це мистецтво вдається до 
найсвавільніших форм, воно буде гармонійним і без дотримання 
пропорцій, бо характерна цілісність породжена тут єдиним і ці
лісним почуттям.

Це характерне мистецтво і є єдиним істинним мистецтвом. 
Коли воно творить, черпаючи з глибокого, цільного, самобутньо
го й окремішнього почуття, байдуже ставлячись до всього чужо
го, ба навіть не помічаючи його,— воно буде цілісним і живим 
однаково, чи народиться з суворої дикості, чи з витонченої чут
ливості. Ви знайдете тут незліченні градації, як у народів, так 
і в окремих осіб. Чим вище піднімається душа до збагнення тих 
єдино прекрасних і вічних пропорцій, головні акорди яких можна 
з’ясувати, але їхні таємниці — тільки відчути, а саме в них і пе
реливається життя богоподібного генія у блаженних мелодіях,

1 Світлій пам’яті Ервіна Штайнбаха (лат.). 
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чим глибше проникає ця краса в сутність духу і здається невід
дільною від нього, а він утішається тільки нею й вже нічого, крім 
неї, не здатен більше творити,— тим більшого щастя зазнає ху
дожник, тим він величніший, тим нижче схиляємося перед ним, 
уклоняючись помазанику божому.

І з того щабля, на який піднявся Ервін, ніхто й ніколи його 
не скине. Ось його творіння, підійдіть і пізнайте найінтимнішу 
сполуку правди і краси пропорцій — витвір могутньої, суворої 
німецької душі в умовах задушливої, похмурої чернечої атмосфе
ри medii a e v i l. (...)

Про свою ненависть до наших художників з їхніми нарум’я
неними ляльками не буду тут говорити. Театральними позами, 
фальшивим кольором облич і строкатими уборами вони заполони
ли очі міщанок. Мужній Альбрехте Дюрере, я волію найдерев’я- 
нішу з твоїх фігур, хоча новачки й глузують собі з тебе!

І навіть ви, достойні люди, що спізнали найвищу красу й зві- 
стуєте про дароване вам долею блаженство, навіть ви шкодите 
генієві. Він не хоче злинати й мчати у далечінь на чужих крилах, 
навіть коли б то були крила ранкової зорі. Його власні сили по
винні розкритися в дитячому маренні, вишколитися в добу юнац
тва, аж  поки він не зробиться міцним і спритним і не кинеться 
на здобич, наче гірський лев. Тому-то генія найбільше виховує 
природа, бо ви, педагоги, ніколи не створите штучно такого різ
номанітного середовища, в якому б він завжди діяв і раював 
відповідно до теперішнього стану своїх сил.

Благо тобі, юначе, коли ти народився із вразливими до про
порцій очима і тобі легко вправляти свій зір на всіляких предме
тах і явищах. І коли навколо тебе прокинеться звільна радість 
життя і ти пізнаєш веселощі п’янливого щастя людини, що пра
цювала, сповнена страхом і надією, мужній голос виноградаря, 
якому щедра осінь виповнила ущерть винні міхи, жвавий танець 
женця, що поклав на високу полицю непотрібний більше серп, 
коли згодом у твоєму пензлі оживе могутній нерв пристрастей 
і страждань, коли наситишся і прагненнями, і муками, і радощ а
ми, коли нап’єшся досхочу земної краси і заслужиш на відпочи-

1 Середньовіччя (лат.).
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нок в обіймах богині, заслужиш, щоб на її грудях звідати те, що 
відродило обоготвореного Г еракла* ,— тоді прийми його, небес
на красо, що єднаєш богів і людей, і нехай він, перевершивши 
Прометея, зсилає на землю божественну розкіш.

Епоха форсованих талантів 

( 1812)

Породжена філософською. Вищі теоретичні погляди стали 
ясними й поширенішими. Всюди визнано необхідність серйозного 
змісту, як би його не називали — ідеєю чи поняттям; отож розсу
док дістав змогу проникати у вимисел і, мистецьки розвиваючи 
предмет, міг гадати, що справді-таки творить поезію.

Перший теоретичний поштовх до цього дали «Естетичні ли
сти» Ш іллера, надруковані в «Орах» *, його трактат «Про наївну 
й сентиментальну поезію» і в критичному, а значить, і практич
ному плані, його рецензія про Бюргера у «Загальній літератур
ній газеті».

Брати Шлегелі виступали з теоретичними й критичними пи
саннями в такому ж  розумінні; адже своє вчення, як і свої праг
нення, вони черпали із кантівської філософії.

Ось початки тої епохи, коли говорити про її зміст.
Зовнішню й завершальну форму виконання дуже полегшу

вала вдосконалена ритміка. Фосс, хоча його зусилля й винаго
роджено невдячністю, волів руйнувати враження, яке справляли 
його праці завдяки притаманній їм природності й привабливості, 
ніж зрікатися своїх переконань. Незважаючи на це, кожен з 
увагою ставився до його теорій і особистого прикладу; одне сло
во, поліпшена ритміка була дуже корисною для цієї нової епохи.

Крім того, з величезною дбайливістю й сумлінністю насліду
валися італійські та іспанські віршові розміри, отож і на німець
кій мові відточувалася форма октави, терцини й сонета. Таким 
чином закладено обидві крайні підвалини поезії: серйозний 
зміст — для розсудку й техніка — для смаку; тоді й почалося те 
дивне явище, коли кожен гадав, що зможе заповнити цей промі
жок, тобто стати поетом.
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Філософи підтримували цей хибний погляд; піднісши мисте
цтво на таку висоту, що навіть філософія опинилася нижче від 
нього, вони, принаймні коли йшлося про них особисто, не баж али 
втрачати цей привілей і заявляли: кожен, і найперше філософ, 
повинен виявити здібність до поезії, якщо тільки йому цього 
захочеться.

Такі лозунги інтригували натовп, і армія віршописців швид
ко зростала.

Навіть Ш іллер — воістину поетична натура, чий дух, одна
че, сильно тяжів до рефлексії й те, що в поета має з ’являтись 
неусвідомлено й самовільно, добував примусом за допомогою мо
гутньої думки, потяг за собою багатьох молодих людей, які, по 
суті, могли навчитися лише копіювати його мову.

Ту велику прірву між обраним предметом і остаточним тех
нічним викінченням пробували заповнити всілякими способами.

1. Удаючись до релігійних переконань:
а) християнських, 

пієтистичних і католицьких,
б) язичницьких,

до понять фатуму,
в) романтичних,

які межують з «а».
2. Удаючись до предметів мистецтва і переконань:

а) язичницьких,
б) християнських.

Ці останні домінують: поезія й образотворче мистецтво нав
перемінно псують одне одне.

Рейсдаль як поет 

(1813)

Якоб Рейсдаль, що народився в 1635 і році в Гарлемі й за 
повзято працював до 1681 року, вважається одним з найкращих 
пейзажистів. Його картини задовольняють поки що усі вимоги, 
які орган зору ставить до творів мистецтва. Рука й пензель

1 У Гете помилка (1628 або 1629).
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з граничною свободою піднімаються до створення найвищої до
вершеності. Світло, тінь, композиція й загальне враження не за 
лишають бажати нічого кращого. В цьому переконується з пер
шого ж погляду кожний аматор і знавець. Але зараз ми хочемо 
розглянути Рейсдаля як мислячого художника й навіть як поета; 
і тут нам також доведеться визнати, що він заслуговує на висо
ку похвалу.

Д ля змістовної розмови на цю тему дуже підходять три кар
тини з Королівської саксонської колекції, де з глибоким розумін
ням зображено різні види населеної частини землі, і кожний з них 
вийшов ніскільки не схожим на інші, закінченим і узагальненим. 
Художник з подиву гідним умінням вибрав ту точку, в якій твор
ча здатність стикається з чистим розсудком, і дав глядачеві твір 
мистецтва, що вабить око, спонукає до роздумів і, врешті, вира
ж ає поняття, не розчиняючись і не холонучи в ньому. Перед на
ми вдалі копії цих трьох картин, отож ми можемо обговорити їх 
докладно й сумлінно.

І

На першій картині зображено увесь поступово заселений 
світ. На скелі, з якої видно долину та її межі, стоїть старовинна 
вежа, а поряд з нею — новіші будівлі, що добре збереглися. Б і
ля підніжжя скелі — показний дім гостинних поміщиків. П раста
рі високі ялини навколо дому говорять нам про те, що вже три
валий час цьому маєткові судилося мирно переходити у спадок 
від одного покоління до другого. На задньому плані на схилі го
ри простяглося велике село,* що теж є доказом родючості й за 
тишності цієї долини. А на передньому плані бачимо, як по ка
мінню та струнких стовбурах повалених дерев мчить рвучкий 
потік; виходить, тут не бракує і всеоживляючої стихії, і нам зра
зу спадає на думку, що як нагорі, так і внизу цю воду неодмінно 
використовують у млинах і кузнях. ї ї  рух, прозорість і місце 
в композиції чудово сповнюють життям усе, що перебуває тут 
у спокої. Ось чому картину названо «Водоспадом». Вона сподо
бається кожному, хоча б у нього й не знайшлося ні часу, ні при
воду, щоб поміркувати над її змістом.
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II

Друга славнозвісна картина називається «Монастир», її ком
позиція багатша й принадніша, але мета та сама: в теперішньому 
показати минуле, й художник досягає її вельми подиву гідним 
способом, якнайнаочніше поєднуючи вмерле із живим.

По ліву руку бачимо занедбаний, ба навіть спустошений мо
настир, позаду якого, однак, видніються зовсім' цілі будинки — 
тут мешкає, можливо, старшина або збирач податків, який усе 
ще виконує свої обов’язки, але подушне й натуральні повинності, 
що віддавна надходили сюди, не несуть більше життя далеким 
околицям, як вони робили в минулому.

Перед будинками ростуть і далі посаджені за давніх часів 
липи, утворюючи коло, й нагадують про те, що твори природи 
живучіші й тривкіші, ніж твори людей: адже під цими деревами 
уже багато сторіч тому збиралися у дні церковних свят і ярмар
ків численні прочани, щоб спочити після своєї благочестивої 
мандрівки.

На те, що тут кишіло людьми й постійно панувало бурхливе 
життя, вказують, між іншим, і рештки мостових стояків, що стир
чать на березі й служать водночас мальовничості, бо, перепиняю
чи біг струмка, утворюють маленькі шумливі каскади.

А втім, навіть зруйнований міст не перешкоджає жвавому 
рухові, який повсюди знаходить собі дорогу: місцеві жителі, ман
дрівники й пастухи зі своїми чередами та отарами переходять те
пер мілкий потічок убрід, і це надає нової чарівливості його спо
кійній течії.

І на рибу ці води багаті сьогодні так само, як і в ті часи, ко
ли у великий піст без неї не обходилися за обіднім столом: ри
балки й ще бродять' у пошуках цих невинних жителів глибин 
і намагаються їх упіймати.

Оскільки гори на задньому плані вкриті, здається, молодими 
кущами, то з цього можна виснувати: великі ліси тут вирубано, 
а ці положисті схили полишено пням, що виганяють перші паго
ни, та чагарникові.

А по цей бік річки, на звітрілому й потрісканому відламкові 
скелі, оселився якийсь химерний гурт дерев. Ось стоїть постарі
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лий величавий бук, безлистий, з обламаним галуззям і порепа- 
ною корою. Та щоб цей прекрасно намальований стовбур спов
нював нас не тугою, а радістю, то його оточено ще зовсім моло
дими деревами з густим і соковитим віттям, що немов прийшли 
йому на поміч. Близькість вологи, на яку доволі ясно вказують 
мох, очерет і болотні трави, сприяє їхньому буйному ростові.

Ми бачимо, як лагідне світло тягнеться від монастиря до 
лип, як воно, наче відбившись од бука з його білим стовбуром, 
лине назад через спокійну річку й гомінкі водоспади, понад че
редами й рибалками, оживлюючи весь ландшафт; тим часом 
поблизу води, на передньому плані, сидить, повернувшись до нас 
спиною, сам художник із пензлем у руці, й ця деталь, хоч нею 
і зловживають на кожному кроці, зворушує нас, бо вона тут до
речна й не тільки значуща, але і дійова. Він сидить тут як спо
глядач, як представник усіх тих, хто розглядатиме згодом цю 
картину й щиро запрагне, приєднуючись до митця, поринути 
в глибокі роздуми про теперішнє й минуле, які так знадно тут 
переплелися.

Картина щасливо вихоплена з природи, щасливо сублімова
на думкою, а оскільки вона, як бачимо, ще й задумана і викона
на згідно з усіма вимогами мистецтва, то ми завжди будемо за 
хоплюватися нею, її заслужено славитимуть усі прийдешні віки, 
і навіть копія, якщо вона хоч трохи вдалася, засвідчить нам 
неабиякі достоїнства оригіналу.

III

Натомість третя картина присвячена виключно минулому; 
сучасне життя позбавлене тут усяких прав. ї ї  знають під назвою 
«Кладовище». І це справді воно! А навіть можна сказати, що по
руйновані надгробки означають щось більше, ніж тільки минуле: 
вони є водночас надгробками самим собі.

На задньому плані через пелену зливи, яка вже ущухає, 
видніються жалюгідні звалища колись могутнього собору, що 
пнувся у небо. Його самотня фронтонна стіна, форма якої нага
дує веретено, не встоїть уже довго. Вся околиця монастиря, за 
галом видимо родюча, здичавіла, з більшими й меншими корча
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ми, а подекуди й захарастилася сухим ломаччям. Дикі зарості 
проникли аж на цвинтар, від умиротвореної благочестивості яко
го не залишилося уже й сліду. Усілякі значущі й дивовижні па
м’ятники, що або скидаються на довгасті труни, або заявляють 
про себе високими стоячими кам’яними плитами, свідчать про 
важливість цієї парафії, про шляхетність і заможність похованих 
тут родів. Навіть сама ветхість могил зображена тут з великим 
смаком і неабияким художнім тактом; око з великою приємністю 
затримується на них. Але раптом глядача враж ає те, що далеко 
позаду видніються — точніше, мріють — нові скромні пам’ятники, 
біля яких пораються люди в жалобі. Наче минуле не в силі за 
лишити нам нічого, крім смертності.

Та саме найголовніша думка цієї картини справляє водно
час і найбільше художнє враження. Коли валилися величезні 
будівлі, то їхні уламки, мабуть, засипали, перетяли й витіснили 
зі свого русла спокійну й перед тим рівну річечку. Отож вона 
наосліп прокладала собі дорогу, не обминаючи навіть могил. 
Промінь світла, проникаючи крізь дощову завісу, освітлює кіль
ка стоячих, пошкоджених уже кам’яних плит, збілілий стовбур 
і пень, але найбільше воду, що надбігає, і запінені хвилі, які 
рвучко піднімаються і спадають.

Усі ці картини часто копіюються, отож, напевне, відомі ба
гатьом аматорам. А кому поталанить бачити оригінали, той не
хай перейметься думкою про те, як далеко мистецтво може й на
віть повинне заходити.

У подальшому ми спробуємо знайти ще більше прикладів, 
як художник, що чисто відчуває і ясно мислить, проявляє себе 
і як поет, піднімається до символіки й завдяки своїм здоровим 
зовнішнім і внутрішнім чуттям одночасно нас розважає, повчає, 
втішає і оживляє.
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Мовні звороти, котрих письменник уникає, 
дозволяючи, однак, читачеві вставляти 

їх на власний розсуд

(1817)

Але — Певною мірою — Деякою мірою — Ледве не — П ри
близно — Навряд чи — Майже — Либонь — Принаймні •— Га
даю — Мені здається — Не заперечую — Імовірно — Можливо— 
На мою думку — Якщо хочете — Наскільки мені відомо — Як 
мені пригадується — Якщо мене вірно поінформували — При 
цьому застерігаю — Я не помилюся — Як мені уявляється — 
Свого роду — За винятком — Без сумніву — Я хотів би сказа
ти — Можна б сказати — Як то кажуть — А чому б мені й не 
визнати — Як би мені це сказати — Висловлюючись по-теперіш
ньому — Якщо не помиляюся у часі — Якось — Десь — Н а той 
час — А втім — Не перебільшую — Як мені казали — Не слід 
думати — Як заведено — Як неважко собі уявити — Погодьтеся 
зі мною — Припустімо — 3 дозволу сказати — Дозвольте — Хай 
мені пробачать — Щиро кажучи — Говорячи прямо — Не сором
лячись — Називати речі своїми іменами — Даруйте за різке 
слово.

Перелічена колекція, що може послужити приводом як для 
жартівливих, так і для серйозних спостережень, з ’явилася в ту 
щасливу пору, коли в нашому колі ще особисто обертався і діяв 
знаменитий Фіхте. Цей дужий, рішучий чоловік міг неабияк сер
дитися, коли хтось уживав подібні обмежувальні фрази в усному, 
а тим паче письмовому виступі. То були часи, коли він запекло 
воював проти виразу «деякою мірою». Це спонукало докладніше 
обміркувати, звідки ж ведуть свій рід оці чемні, послужливі сло
ва, які вмить усувають усяке заперечення слухача чи читача. 
Заховаємо ж цей різновид евфемізму на майбутнє, бо в сучасну 
добу кожен письменник надто переконаний у своїй думці, щоб 
удаватися до таких покірливих виразів.
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Юстус Мезер

(1823)

Залюбки згадую цього чудового письменника, який, хоч ми 
ніколи з ним і не знайомилися особисто, неабияк вплинув на мій 
розвиток — через свої твори, а також через листування, яке я 
підтримував з його дочкою: в ньому наводилися проникливі й му
дрі висловлювання батька про мою вдачу й поведінку. Він був 
утіленням здорового людського розсудку, гідним сучасником 
Лессінга, цього представника критичного духу; а згадати його 
спонукало мене повідомлення про те, що в наступному році нам 
подарують чималий том ■— продовження «Оснабрюкської істо
рії» * — із рукописної спадщини Мезер а. Нехай це будуть лише 
фрагменти, вони теж заслуговують того, щоб їх зберегти, бо мір
кування людини з таким розумом і характером, подібно до зерня
ток і порошинок золота, мають ту саму вартість, що й цілі золо
ті зливки, і навіть більшу, ніж золото, з якого уже викарбувано 
монети.

Ось лише один подих цього божественного ума, до думок 
і переконань котрого ми не можемо не приєднатись.

«Про забобони наших предків. Уже стільки сказано з приво
ду забобонів наших предків, і часто-густо з цього робилися дале
ко не втішні висновки про їхні розумові здібності, тому я почуваю 
себе зобов’язаним висловити деякі міркування й показати, що ці 
забобони хоч і не похвальні, але принаймні пробачні. На мою 
думку, метою усіх цих так званих забобонних уявлень було ніщо 
інше, як помітити якусь істину певним знаком (ще зараз у наро
дній мові зберігається пов’язане з цим слово «ознака»), що по
винен був нагадувати про неї (...). Так, приміром, вони казали 
марнославній дівчині, яка навіть увечері не могла пройти повз 
дзеркало, не зиркнувши крадькома в нього, що в тої, котра вечо
рами розглядає себе у дзеркалі, чорт вигулькує із-за плеча, і при
точували багато подібного, прагнучи таким способом позначити 
й закріпити в пам’яті якесь добре повчання. Одне слово, із світу 
д\х ів , як ми із тваринного світу, черпали вони повчальні притчі, 
щоб завдяки їм надовго запам’яталася та чи інша істина».
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Д уже гарно зіставляє Мезер релігійну й соціальну байку; 
друга хоче наставляти на добрий розум, говорить нам про те, що 
корисне, а що шкідливе, а перша ставить своєю метою моральне 
виховання, спираючись при цьому на релігійні уявлення. У соці
альній важливу роль відіграє Рейнеке-Лис, який дбає виключно 
про свій пожиток і, не рахуючись ні з чим, прямує до своєї мети; 
натомість у релігійній байці дійовими особами є переважно чор
ти й ангели (...).

Забобон — це поезія життя: і тут і там вигадуються уявні 
істоти, у сфері реального й очевидного учуваються найдивовиж- 
ніші відношення, і над усім панує симпатія й антипатія.

Поезія завжди невдовзі скидає з себе ці кайдани й накладає 
їх собі лише тоді, коли їй цього захочеться; натомість забобон 
примиряється з чарівничими путами, що зашморгуються тим ту
гіше, чим більше починаєш пручатися. Від цього не забезпечена 
і найосвіченіша доба; та коли забобон потрапляє до епохи, в якій 
панує морок, тоді затьмарена свідомість нещасної людини зразу 
виряджається на пошуки неможливого, прагне поширити свій 
вплив на царство духів, на все далеке й прийдешнє; створюється 
дивний багатий світ, оточений млою. Іноді цей туман лежить тя
гарем над цілими століттями, роблячись дедалі густішим; над 
безладною чуттєвістю буяє сила уяви, розум, подібно до Аст- 
реї *, наче вернувся до свого божественного першоджерела; роз
судок поринає у відчай, бо не може добитися визнання своїх 
прав.

Забобон не шкодить поетові, бо із своєї напівмаячні, яку він 
наділяє тільки мислимою значимістю, йому вдається здобувати 
чимало благ.

«Саіп», а Mistery by Lord Byron 1
(1824)

Наслухавшись про цей твір найчудніших відгуків протягом 
майже цілого року, я нарешті сам узяв його до рук, адже він 
збуджував у мені подив і захоплення, тобто те враження, що йо-

1 «Каїн», містерія лорда Байрона (англ.).
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го все добре, прекрасне й велике справляє на кожну обдаровану 
чистою сприйнятливістю людину. Про цей твір я охоче розмов
ляв з друзями й водночас поклав собі сказати про нього дещо 
і в публічному виступі; однак чим глибше проникаєш у твір, на
писаний таким умом, тим більше відчуваєш, як невимовно важко 
розтлумачити його самому собі, а іншим людям — і поготів, 
і я, можливо, мовчав би, як мовчу про багато інших визначних 
речей, коли б до цього не спричинився новий поштовх іззовні.

Француз Фабр д ’Оліве переклав цю п’єсу неримованими вір
шами й гадає, що розкритикував її у низці філософсько-полеміч
них нотаток. Я, правда, не бачив ще його праці, але «Монітер» * 
за ЗО жовтня 1823 року заступається за поета й висловлюється 
про окремі частини й місця цілком у нашому дусі; це дуже ожи
вило наші власні спостереження, бо так воно часто й буває, що 
ми, почувши, нарешті, серед багатьох байдужих і нерозбірливих 
голосів приємний для нас голос, зразу ладні якомога доброзичли
віше відгукнутися на нього. Та послухаймо самого автора, який 
говорить приблизно таке:

«Сцена, кульмінацію якої становить прокляття Каїна * 
Євою *, засвідчує, на нашу думку, силу й глибину байронівських 
ідей, дозволяючи визнати Каїна гідним сином такої матері.

Перекладач запитує, звідки поет узяв тут свій прообраз? 
Лорд Байрон міг би сказати йому у відповідь: з природи й ‘спо
стережень над нею там, де, приміром, Корнель знайшов свою 
Клеопатру, античні поети — свою Медею *, бо ж  історія пропо
нує нам безліч характерів, охоплених надмірними пристрастями.

Хто уважно спостерігав людське серце й спізнав, як далеко 
воно здатне заблукати у своїх різноманітних поривах, особливо 
у жінок, що бувають однаково нестримні як у добрі, так і в злі, 
той, певна річ, не стане докоряти лордові Байрону за те, що він, 
хоча йшлося про тільки-но створений світ і про найпершу родину, 
усе ж згрішив супроти істини, або за те, що він свавільно її пе
ребільшив. Він зображує нам зіпсовану природу, тоді як Міль- 
тон зумів намалювати її красу й первісну невинність чарівливи
ми й свіжими барвами.

У ту мить, коли Єва вивергає своє жахливе прокляття, за 
яке й дорікають поета, вона перестала бути взірцем досконало
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сті й цнотливості; адже вона вже прийняла від спокусника от
руйне зілля, розкладаюча дія якого назавжди опоганила ті пре
красні здібності й почуття, що їх творець усього сущого призна
чив для незрівнянно благородніших потреб; колишня чиста 
й солодка вдоволеність собою перетворилася у марнолюбство, 
а допитливість, яка була розбуджена в ній ворогом людського ро
ду й спонукала до згубного непослуху, зрадила надії творця 
й спотворила його найкращий витвір.

Захоплюючись Авелем * і нестямно клянучи його вбивцю — 
Каїна, Єва виявляє надзвичайну внутрішню послідовність: вона 
така, якою тепер стала. Слабкий, але невинний Авель, що знаме
нує собою, по суті, лише падшого Адама *, мусить бути милішим 
своїй матері, оскільки він не так безжально розбурхує в її пам’я 
ті принизливий спогад про гріхопадіння. Натомість Каїн, який 
значно більшою мірою успадкував її гординю й зберіг утрачену 
Адамом силу, збуджує в ній в одну мить всі спомини, всі урази 
самолюбства; смертельно поранена в предметі своєї найпалкішої 
материнської любові, її біль не знає ніяких меж, хоча убивця — 
її власний син. Такому могутньому генієві, як лорд Байрон, годи
лося намалювати цю картину в її жахливій правдивості; він му
сив представити її саме так або зовсім не братися за неї».

До цих слів ми можемо приєднатися без найменшого засте
реження й те, що вище було сказано про особливе, сказати тепер 
про загальне: якщо лорд Байрон намірився створити образ Каїна, 
то він повинен був показати його саме таким або не чіпати 
цієї теми. (...)

Поет, що своїм полум’яним духовним оком проникає як у ми
нуле, так і в теперішнє, а слідом за цим і в майбутнє, здобув для 
свого безмежного таланту нові царини; що він творитиме в них — 
не може передбачити ніхто. Проте ми маємо вже змогу трохи до
кладніше окреслити його метод.

Він дотримується букви біблійної легенди; зображуючи, як 
перша людська пара проміняла свою первісну чистоту й безвин
ність на вину, що сталася внаслідок таємничих причин, і як вимі- 
рена за це кара успадковується всіма наступними поколіннями, 
він покладає весь страхітливий тягар цієї події на плечі Каїна — 
представника незадоволеного людства, яке, не вчинивши жодного
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злочину, виявилося вкинутим у вир лиха. Цьому зігнутому під 
важкою ношею прасинові найбільше турбот завдає смерть, про 
яку він не має ще наочного уявлення, але, прагнучи покінчити зі 
своїм тяжким життям, боїться заміни його на зовсім невідомий 
стан, що видається йому набагато осоружнішим. Таким чином, 
уся повчальна, примирлива й ніколи не вільна од внутрішніх су
перечностей догматика, яка й досі займає наші думки, звалена 
тут, наче величезна брила, на цього першого неспокійного люд
ського сина. ^

Ці не чужі для людської природи злигодні тривожать його 
душу, і їх не в силі полегшити ні богобоязлива сумирність бать
ка й брата, ні сповнена любові, співчутлива підтримка сестри- 
дружини. Натомість до нього підступає диявол — могутній дух- 
спокусник, який, прагнучи посилити Каїнову муку до нестерпно
сті, спочатку бентежить його моральну свідомість, відтак 
у дивовижний спосіб провадить його по всіх світах, представляю
чи минуле непомірно великим, теперішнє — мізерним і жалю гід
ним, а майбутнє — повним зловісних передчуттів і невтішним.

І він вертається до своєї рідні збентеженішим, але не гіршим, 
ніж був до того; однак він бачить, що в родинному житті не ста
лося ніяких змін, тому настирливість Авеля, який спонукує його 
до жертвоприношення, видається йому зовсім нестерпною. Хоче
мо ще тільки зазначити, що сцена, у якій Авель гине, напрочуд 
гарно умотивована; не менш прекрасним і неоцінним є, зрештою, 
і наступне. От і немає Авеля! Це і є смерть! Скільки про неї вже 
сказано, а тим часом людство знає її так само мало, як у ту пору.

Проте не слід забувати, що всю п’єсу пронизує своєрідне пе
редчуття грядущого спасителя, тож поет і в цьому відношенні, як 
і в усіх інших, зумів наблизитися до наших концепцій і нашого 
способу інтерпретації й викладу.

Щодо сцени з батьками, коли Єва наостанок проклинає за 
мовклого Каїна і якій наш західний сусід дав напрочуд вигідне 
висвітлення, нам не залишається нічого сказати, і ми з почуттям 
захоплення й глибокої пошани закінчимо наш розгляд словами 
однієї розумної приятельки *, з якою нас споріднює шаноба перед 
Байроном. Вона сказала: «Все, чим світ клопочеться в царині мо
ралі та релігії, міститься в трьох останніх словах п’єси».
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Платонова причетність 
до християнського одкровення

(1795/96, 1826)

Ніхто не вважає, що вічний творець обдарував його удосталь, 
коли змушений визнати, що для всіх інших його братів зроблено 
стільки ж, скільки й для нього; ні, життєвий шлях накреслено пе
редусім йому якоюсь особливою книгою чи якимсь особливим 
пророком, і, прагнучи осягнути блаженство, усі повинні обирати 
тільки цей один шлях.

Тому в усі епохи люди, віддані виключно одному вченню, ви
являли великий подив, коли й за межами свого кола натрапляли 
розумних і добрих людей, що прагнули якомога краще розвинути 
свою моральну натуру. Тож їм не залишилося нічого іншого, як 
погодитися, що й ці люди удостоїлися одкровення, і при цьому 
також по-своєму особливого.

Що ж! Такої думки завжди будуть дотримуватися ті, хто 
прагне переваг і охоче їх собі приписує, кого не задовольняє ши
рокий погляд на божий світ і те, що боже діяння є загальним 
й ненастанним й не може бути припинене, але зате на догоду са
мому собі, своїй церкві та своїй школі вони ладні навіть у приві
леях, винятках і чудесах бачити цілком природні речі.

Ось чому Платон уже давно удостоївся честі вважатися спів
учасником християнського одкровення і таким його знову нама
гаються нам зобразити.

Кожен, читаючи такого автора, що при всіх своїх великих за 
слугах навряд чи зміг би захистити себе від докорів у зловживан
ні софістськими й теургічними * вивертами, відчуває потребу 
в критичній і чіткій характеристиці обставин, за яких цей автор 
писав, і мотивів, якими він, пишучи, керувався, якщо, звичайно, 
читач не просто хоче розважитися неясними повчаннями,— їх ви
стачить у набагато другорядніших письменників,— а прагне пі
знати знаменитого мужа та його індивідуальність; адже нас ос
вічує не видимість того, чим могли бути інші особи, а пізнання 
того, ким вони були і є насправді.

Перекладач заслужив би від нас незрівнянно більшу подяку, 
коли б до своїх пояснювальних нотаток долучив, як Віланд до
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Горація, короткі відомості про імовірні умови життя давнього ав
тора, про зміст і мету кожного із його творів.

Бо, скажімо, з якого права віднесено до канонічних текстів 
«Іона», коли цей маленький діалог являє собою не що інше, як 
сатиру? Це зроблено, либонь, тому, що в самому кінці там гово
риться про божественне натхнення! А тим часом Сократові слова 
звучать тут, як і в багатьох інших місцях, цілком іронічно.

Кожний філософський твір, хоча б ми іноді й не помічали 
цього, ніби протканий полемічною ниткою; хто береться філософ
ствувати, той вступає у суперечність з минулими епохами й суча
сною добою; тож і розмови Платона не тільки висвітлюють щось, 
але часто-густо й заперечують щось. Неоціненну заслугу пере
кладача ми бачили б саме в розкритті — глибшому, по змозі, ніж 
спроби його попередників — Платонового подвійного «щось» і в 
переконливому з ’ясуванні цього явища німецькому читачеві.

Дозволимо собі додати ще кілька слів про «Іона» у цьо
му ж  дусі.

Персонаж у масці платонівського Сократа — бо так лише, 
гадаю, можна назвати ту фантастичну фігуру, що її Сократ не 
визнав за свою подобу, як і аналогічну постать в Арістофана *,— 
зустрічає рапсода, читця й декламатора, який прославився чи
танням Гомерових поем; він тільки-но одержав приз і наміряєть
ся одержати ще один. Платон малює нам цього Іона украй 
обмеженою людиною: він уміє, правда, надзвичайно виразно де
кламувати Гомерові поеми, уміє розчулювати своїх слухачів, він 
наважується навіть розмірковувати про Гомера, та, мабуть, ско
ріше для того, щоб переказати, ніж розтлумачити окремі епізоди, 
щоб мати нагоду похизуватися своїм красномовством, ніж своєю 
інтерпретацією наблизити слухачів до духу поета. Бо що можна 
подумати про людину, яка щиро признається, що засинає, коли 
при ній читають або тлумачать вірші інших поетів? Така люди
на, очевидно, досягає видимості таланту лише завдяки традиції 
і вправам. Йому сприяла, ймовірно, і гарна статура, добрий го
лос, серце, здатне розчулюватися; але при всьому цьому він за 
лишався натуралістом, тільки емпіриком, який не замислювався 
ні над своїм мистецтвом узагалі, ні над окремими творами ми
стецтва, механічно тупцюючи на одному місці, а тим часом ува-
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жав себе за художника, і цілком можливо, що й уся Греція бачи
ла в ньому справді великого митця. Саме такого неборака й обрав 
предметом свого нищівного глуму платонівський Сократ. Спершу 
він дає йому відчути власну обмеженість, відтак показує, як мало 
Іон знається на тонкощах гомерівських поем, і, врешті, коли бі
долаха виявився зовсім безпорадним, змушує його визнати, ніби 
його безпосередньо надихає якесь божество.

Коли це мати за священний грунт, тоді й арістофанівська 
сцена може вважатися освяченим місцем. Як персонаж у масці 
Сократа зовсім не збирається наставляти Іона, так і сам автор 
не має найменшого наміру повчати читача. Уславленого, обож
нюваного, увінчаного і винагородженого Іона належало зобрази
ти без усяких прикрас, і заголовок повинен був звучати: «Іон, 
або Посоромлений рапсод», бо до поезії цей діалог не має най
меншого відношення.

Взагалі як в цьому, так і в інших Платонових діалогах вра
ж ає неймовірна глупота окремих персонажів, аби тільки Сократ 
і тільки він один міг відзначитися великим розумом. Коли б Іон 
хоч трішечки знався на поезії, то на банальне запитання Сокра
та: хто краще може оцінити вірші Гомера, де мовиться про те, як 
правити колісницею, візник чи рапсод? — він зухвало відповів би: 
звичайно, рапсод, бо візничому відоме лише те, чи Гомерові сло
ва вірні, тоді як проникливий рапсод спроможний з ’ясувати, чи 
все тут сказано відповідним чином, чи Гомер виконав свою по
винність саме як поет, а не як описувач змагання. Щоб судити 
про епічного поета, потрібне лише уміння споглядати й відчува
ти, а не знання справи, хоч і тут не обійтися без вільного погля
ду на світ і на все, що до нього причетне. Навіщо ж тоді вдавати
ся до божественного натхнення, якщо тільки ми не замірюємося 
когось містифікувати? У сфері мистецтва чимало випадків, коли 
шевцеві не дано судити навіть про підметки, бо художник визнав 
за необхідне принести в жертву вищим цілям усі до останку дру
горядні деталі. Я сам у своєму житті не раз чував, як візник га
нив старовинні гемми, на яких коні тягли колісницю, не маючи на 
собі збруї. Візник, звичайно, мав рацію, вважаючи це зовсім не
природним; але мав рацію і художник, не перетинаючи гарну 
форму зображеного ним коня жалюгідним ремінням. Цей вими-
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сел, ці ієрогліфи, без яких не годне обійтися жодне мистецтво, 
хибно тлумачать лише ті, хто хоче усе правдиве бачити в нату
ральному вигляді й цим виганяє мистецтво з його істинної сфери. 
Такі здогадні висловлювання давніх і славнозвісних письменни
ків, хоч вони, можливо, й доцільні на своєму місці, не слід пере
друковувати без примітки, в якій зазначалося б, що вони можуть 
набрати й відносно фальшивого значення; це стосується і помил
кових учень про одкровення.

Ж иття часто зводить нас із людьми, яким, хоч вони й не ма
ють поетичного таланту, вдається написати гарного й похвально
го вірша; це засвідчує, як багато важать у творчості палка заці
кавленість, добрий настрій і ж ага. Про ненависть кажуть, що 
вона замінює обдаровання, і так можна сказати про кожну при
страсть, коли вона спонукає нас до діяльності. Навіть визнаний 
поет здатен лише в певні моменти виявляти найкращі грані сво
го таланту, таку дію людського духу можна з’ясувати психоло
гічно, не вдаючись до чудес і незвичайних сил *, коли тільки ми 
будемо достатньо терплячими, щоб стежити за природними яви
щами, знання яких дає нам наука; певна річ, такими відомостя
ми набагато легше нехтувати й погорджувати, ніж з усією спра
ведливістю і проникливістю їх оцінити.

У Платоновому діалозі дивує те, що Іон, визнавши своє не
уцтво в багатьох мистецтвах: ворожбі, візництві, фармацевтиці 
й рибальстві, усе ж стверджує наостанку, що відчуває особливе 
покликання до професії полководця. Це був, можливо, коньок 
цього багатого на задатки/ але нікчемного індивіда, дур, який 
найшов на нього унаслідок духовного спілкування з гомерівськи
ми героями і який не був таємницею для його слухачів. Хіба ж ми 
не спостерігали таких і подібних примх у людей, загалом незрів
нянно розумніших, ніж Іон у цьому платонівському діалозі? А хіба 
в наші часи люди криються з тим, що в них, на їхню думку, 
неабиякі полководницькі здібності?

Платон із достеменно арістофанівською злостивістю завдає 
цього останнього удару своєму бідоласі, якого вже аж надто 
приголомшено, тож коли Сократ, урешті, дозволяє йому зробити 
вибір між титулом шахрая і титулом божественного мужа, Іон, 
природно, хапається за останнє і, цілковито спантеличений, ще
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й гречно дякує, що зволили собі над ним поглузувати. Справді, 
коли така обстановка є священною, тоді й театр Арістофана мо
же вважатися освяченим місцем.

Воістину, хто з’ясував би нам, коли мужі Платонового шти- 
бу говорили всерйоз, жартома й напівжартома, що вони вважали 
незаперечним, а що дискусійним, той зробив би нам надзвичайну 
послугу й величезною мірою спричинився б до нашого духовного 
розвитку; бо вже минули часи, коли сибіли * пророкували в під
земних печерах; ми жадаємо критики й хочемо поміркувати, пер
ше ніж щось схвалити і ввести у свій ужиток.

Доповнення до «Поетики» Арістотеля 

(1827)

Кожен, хто хоч скільки-небудь цікавився теорією поетично
го мистецтва взагалі, ä теорією трагедії зокрема, легко пригадає 
собі одне місце в Арістотеля, що завдало багато клопоту інтер
претаторам, які так і не змогли дійти повної згоди відносно його 
значення. А саме, докладніше визначаючи трагедію, великий муж 
вимагає, очевидно, щоб вона через зображення дій і випадків, які 
збуджують співчуття і страх, очищала душу глядачів від назва
них пристрастей.

Свої міркування й переконання щодо цього місця я виражу, 
можливо, найкраще, коли спробую його перекласти.

«Трагедія є наслідуванням значимої й завершеної дії, яка 
має певну протяжність і передана гарною мовою, до того ж різ
ними особами, кожна з яких відіграє свою власну роль, а не од
нією особою шляхом розповіді; після закінчення співчуття і стра
ху вона завершує свою дію урівноваженням таких пристрастей».

Гадаю, що своїм перекладом я прояснив місце, яке досі вва
жалося туманним, і додам лише таке. Хіба міг Арістотель, чиєю 
звичкою було ні на мить не відриватися від свого предмета, тут, 
Де він виключно й безпосередньо говорить про будову трагедії, 
Думати про вплив, навіть більше: про віддалений вплив, що його 
трагедія, можливо, справить на глядача? Ні в якому разі! Він ви
словлюється цілком ясно і слушно: пройшовши через усі заходи, 
які викликають фазу співчуття і страху, вона повинна наостанок
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завершити свою функцію на сцені урівноваженням, примиренням 
цих пристрастей.

Під катарсисом він розуміє саме це примирливе завершення, 
яке, власне кажучи, вимагається від кожної драми, ба навіть від 
кожного поетичного твору.

У трагедії воно досягається так, що в жертву тим чи іншим 
чином приноситься людина; жертвоприношення може відбутися 
насправді або, завдяки дії прихильного божества, знайти своє 
здійснення через якусь заміну, як це сталося з Авраамом * і Ага
мемноном *; одне слово, замирення, розв’язка доконче потрібні 
наостанок, якщо трагедія має вважатися досконалим поетичним 
твором. Коли таке замирення викликане сприятливим, бажаним 
виходом з якогось становища, то твір наближається вже до про
міжного жанру, як у «Поверненні Альцести» *; натомість у коме
дії порятунком з усіх скрут, які, правда, лише почасти є безпосе
реднім приводом до страху чи надії, служить одруження; ним, 
звичайно, наше життя не завершується, проте починається усе 
ж  значуща й ризикована фаза. Ніхто не хоче вмирати, всі хо
чуть одружуватися — у цих словах напівжартівливе, напівсер
йозне розрізнення між трагедією і комедією в реалістичній есте
тиці *.

Д алі зауважимо, що у греків цій меті служила трилогія, бо 
чи ж  може бути ще вищий катарсис, ніж в «Едіпі у Колоні» *, де 
напіввинуватий злочинець, людина, яку демонічна конституція, 
похмурість і запальність вдачі, зокрема при наявності могутньо
го характеру, а також постійна необачність у здійснюванні вчин
ків видають на волю вічно нез’ясовних, незбагненних і непослі
довних сил; вона ввергає себе і своїх близьких у незглибиме й не
поправне горе, і все ж  наостанку ця людина примирює й сама 
примирюється, і, удостоївшись піднесення, стає богорівною, бла
гословляючим добрим генієм цілої країни, гідним того, щоб і йо
му самому приносили жертви.

Саме цим великий майстер і обгрунтовує свою вимогу, щоб 
героя трагедії не зображувати ні безумовно винним, ні цілком 
невинним. У першому випадку катарсис мав би виключно сюжет
ний характер і нам здавалося б, що убитий лиходій, наприклад, 
просто вислизнув від звичайного правосуддя; в другому випадку
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катарсис узагалі неможливий, бо долі чи людським діям стави
лася б у провину надмірно жорстока несправедливість.

З цього приводу — зрештою, як і з усіх інших — я неохоче 
вступаю в полеміку; хочу лише нагадати, якою інтерпретацією 
цього місця задовольнялися донині. Арістотель, між іншим, зау
важив у «Політиці», що музикою можна послуговуватися як за 
собом морального виховання; коли священні мелодії заспокоюють 
душі, розбурхані перед тим оргіями, то вони можуть угамовува
ти й інші пристрасті. Ми не заперечуємо, що тут ідеться про ана
логічний випадок, і все ж  він не тотожний. Д ія музики має більш 
матеріальний характер, як це засвідчує Гендель у своєму «Тор
жестві Александра» і в чому можемо переконатися на кожному 
балу, коли після скромного й галантного полонезу залунає вальс, 
заражаючи усю молодь вакхічним шалом *.

Проте музика, як і всяке інше мистецтво, неспроможна діяти 
на моральність, і ніколи не мають рації ті, хто ставить до неї та
кі вимоги. Це під силу тільки філософії й релігії; адже йдеться 
про розбудження духу благочестя й обов’язку, а мистецтва лише 
випадково спричинюються до цього. Зате вони справді здатні ви
кликати пом’якшення грубих звичаїв, яке незабаром вироджу
ється у зніженість.

Хто крокує шляхом істинно морального внутрішнього розвит
ку, той відчує і визнає, що трагедії й трагічні романи ніскільки 
не втихомирюють дух, а навпаки, бентежать душу й те, що ми на
зиваємо серцем, і призводять до тривожного і неясного стану; 
молоді подобається такий стан, тому вона палко захоплюється 
подібними творами.

Повертаючись до того, чим ми почали, ще раз зазначимо: 
Арістотель говорить про будову трагедії, коли поет, обираючи її 
своїм об’єктом, заміряється створити щось достойне, привабливе 
й завершене настільки, щоб його можна було споглядати й слу
хати.

Якщо поет зі свого боку виконав свій обов’язок, створивши 
значущу зав’язку й достойну розв’язку, то в душі глядача відбу
дуться ті самі процеси: зав’язка викличе в нього замішання, 
а розв’язка внесе ясність у те, що його непокоїло, однак додому 
він піде достоту таким, яким прийшов сюди,— ні в чому й ні
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скільки не вдосконалившись, навіть більше: коли б він суворо 
стежив за собою, то з подивом констатував би, що повернувся 
з театру таким же безтурботним чи заповзятим, таким же упер
тим чи поступливим, таким же сповненим любові чи безсердеч
ним, яким був і до того. Ми сказали, здається, все з приводу цьо
го питання, хоча, продовжуючи розгляд, далося б з ’ясувати ще 
не одне.

Ще раз про Гомера
(1827)

Між людьми панують усякі незгоди, які знову й знову по
роджуються відмінними, протилежними й непримиренними спосо
бами мислення й відчування. Коли одна сторона робиться особ
ливо помітною, оволодіває масами й торжествує настільки, що 
протилежна змушена відступити на задній план і поки що схоро
нитися в якомусь затишку, то таку перевагу називають духом 
часу, і цей дух довго чи недовго справді диктує свої умови.

У минулих сторіччях не раз траплялося, що той чи інший 
окремішний світогляд та його практичні наслідки зберігалися над
звичайно довго, обумовлюючи життя і усталюючи звичаї цілих 
народів; натомість у нашу добу це явище дещо втратило свою 
колишню неодмінність, і поступово створюються такі обставини, 
коли в один і той самий період зможуть виділитися дві проти
лежності, обопільно урівноважуючись, і цей факт ми вважаємо 
надзвичайно важливим.

Так, приміром, хоч у наших судженнях про античних пись
менників ми тільки недавно досягли найвищого ступеня в умінні 
відокремлювати й відділяти, а вже зразу виступило нове поколін
ня, яке поклало своїм найпершим обов’язком усе пов’язувати 
й сполучати. Протягом деякого часу ми зображували Гомера — 
до речі, не дуже й охоче — як композицію з різних елементів; 
тепер же від нас гречно домагаються розглядати його як прекра
сну єдність, а вірші, що передавалися з покоління в покоління 
під його ім’ям,— як божественний витвір, явлений одним-одні- 
сіньким високим поетичним генієм. І це відбувається у В ІД П О В ІД 
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ності з духом часу, не завдяки домовленості чи традиції, а лише 
внаслідок proprio motu *, який у тій чи іншій формі спостеріга
ється у різних частинах світу.

«Історія Риму» Нібура

Перша частина. Д руге видання 

(1827)

Може здатися зухвальством, коли я наважуся сказати, що 
прочитав цю важливу працю від дошки до дошки за кілька днів, 
вечорів і ночей і мав з цього величезну користь; однак моє тверд
ження стане зрозумілішим і більш гідним віри, коли я водночас 
запевню, що уже першому виданню приділив багато уваги, пра
гнучи зазнати втіхи не тільки від предметного змісту, але й від 
ідейного багатства цього твору.

Будучи свідком того, як навіть у нашу, воістину світлу добу 
деякі галузі знання зовсім позбавлені критики, відчуваєш вели
ку радість, коли бачиш перед собою взірець, що дає уявлення 
про те, якою, власне, повинна бути істинна критика.

І коли промовець змушений тричі заприсягатися в тому, що 
початком, серединою і кінцем його мистецтва є передусім уда
вання, то з даного твору випливає, що саме любов до правди бу
ла жвавим і дійовим супровідником автора по цьому лабіринту. 
Він, до речі, не розвиває далі свої колишні твердження, а засто
совує до себе той самий метод, що й до стародавніх авторів, 
і правда виграє від цього удвічі більше. Адже її велич полягає 
в тому, що істина, де б вона не проявилась, розширює наш зір 
і серце, заохочує до того, щоб і на ниві, на котрій нам доводиться 
діяти, ми таким же чином роздивлялися навколо й набрались 
нової віри.

Відверто признаюся, що після квапливого читання мушу по
вертатись до окремих місць; однак припускаю, що високий зміст 
цілості розкриватиметься мені дедалі більше.

1 Саморуху (лат.).
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Зрештою, я вже і так почерпнув удосталь радісної бадьоро
сті і завжди щиро тішуся всяким, навіть найскромнішим чесним 
прагненням. З другого боку, я, хоч і не дуже досадую на пануючі 
в науках непорозуміння й помилки, зокрема на уперте обстоюван
ня фальшу чи на спотворення правди хисткими паралогізмами *, 
проте не без обурення ставлюся до всякого обскурантизму, який, 
на жаль, змінює свою маску залежно від характеру особи й за 
допомогою різноманітних поволок силкується показати в невигід
ному освітленні і ясний день, і плідність істини навіть тим, у ко
го очі абсолютно здорові.

«The Foreign Q uarterly Review» 1

№ 1, липень 1827 

(1827)

У першу чергу нам цікаве те, як цей журнал сприймає і роз
глядає морально-естетичну діяльність німців. Референт у цій га
лузі — славна людина, й ми завдячуватимемо їй ще не одну ін
формацію як про себе, так і про інших.

Заголовок першої статті «On the Supernatural in fictitious 
Compositions» ми переклали б: «Надприродне в казкових опові
даннях»; твори нашого Гофмана спонукали автора до роздумів 
на цю тему.

Замість якихось визначень і пояснень тут наводиться коротке 
оповідання, в якому з ’ясовуються природні й реальні причини 
зловісних передчуттів і страхів; відтак автор показує, як уява, 
починаючи звідси, стає дедалі свавільнішою, аж  поки наостанку, 
якщо її не приборкає якесь вище, визнане нею мистецтво, потоне 
у фальші, доводячи усе огидне й жахливе до надприродності 
й неймовірності і продукуючи, врешті, щось абсолютно не
стерпне.

Автор цієї статті послуговується своєрідним методом крити
ки: це той самий метод, що його застосовує денне світло, яке з ве
селою байдужістю освітлює всі без винятку предмети й саме цим

1 «Іноземний щоквартальний огляд» (англ.).
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робить їх приступними всякому судженню. Він бачить і визнає 
велике природне обдаровання Гофмана; він з дружнім співчут
тям супроводить його в усіх хворобливих блуканнях аж до гаряч
кових самовиявів цієї смертельно змордованої людини, та на
останку змушений вигукнути: «Нам треба відмовитися від такого 
шалу, якщо не хочемо самі збожеволіти».

Та послухаймо його далі: «Казки такого роду неможливо 
піддавати критиці; адже це не видіння поетичного духу, у них, 
можливо, ще сумнівніший зміст, ніж той, який при великому ба
жанні далося б знайти в безумстві лунатика; це гарячкові галю
цинації легко збудливого хворого мозку, яким, хоч вони часом і 
хвилюють нас своєю незвичністю і вражають своєю химерністю, 
можна приділити щонайбільше хвилину уваги. Далебі, образи 
Гофманового натхнення скидаються часто на ілюзії, спричинені 
надмірним уживанням опіуму, їм більше допоміг би лікар, аніж 
критик. Ми охоче визнаємо, що автор, суворіше контролюючи свою 
уяву, став би письменником першорядного значення, проте він, 
піддавшись хворобливому станові своєї розладнаної душі, опи
нився, як бачимо, в полоні тієї безмежної жвавості мислення і 
сприймання, яку славнозвісний Ніколаї, немало натерпівшись від 
неї, усе ж, на своє щастя, зумів подолати. Кровопускання та інші 
очисні заходи у сполуці зі здоровою філософією та розсудливою 
спостережливістю вернули б нашому Гофманові, як і тому знаме
нитому письменникові, духовне здоров’я, і його уява, перебуваючи 
в рівному й ненастанному польоті, досягла б, можливо, найвищої 
мети поетичного мистецтва. А в своєму теперішньому вигляді його 
твори не можуть правити за гідний наслідування взірець; це ско
ріше попереджувальні знаки й наочні докази того, як і найплід- 
ніша уява може вичерпатися, якщо її власник відчуває потяг до 
легковажного марнотратства».

Ми палко рекомендуємо нашим читачам цю багату змістом 
статтю, бо хто ж  із вірних і турботливих ревнителів національно
го виховання не смутився тим, що хворобливі витвори цього 
страдника протягом багатьох років користувалися в Німеччині 
великим впливом і подібні збочення прищеплювалися здоровим 
умам під виглядом значущих і благодійних новацій.

Хочемо додати ще кілька принагідних спостережень.
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Хоч не можна й не годиться виключати з царини літератури 
той чи інший вид творчості, однак є одне лихо, яке регулярно по
вторюється: коли якесь химерне твориво приверне до себе винят
кову увагу, автор уже не може і навіть не баж ає зійти з обраної 
раз стежки; але при цьому найгірше те, що він тягне за собою 
чимало сучасників, обдарованих більшим чи меншим талантом.

Коли б першорядні уми випробували себе на різні лади, то 
вони самі побачили б і іншим показали б, що різноманітні впра
ви роблять дух придатним до багатобічної діяльності в такій же 
мірі, як різноманітні студії надають йому ясності й широти.

Автор «Нової Мелюзіни» * намагався довести, що зі сполуки 
неймовірного з буденним і нечуваного зі звичним може поставати 
своєрідна гумористична чарівність. Проте з обачності він не став 
повторювати свій дослід, бо це діло набагато важче, ніж ко
мусь здається.

У зв’язку, хоч і не зовсім безпосередньому, зі сказаним ува
жаємо за доцільне рекомендувати одну із дитячих казок Гріммів, 
де здоровий від природи сільський хлопець, часто чуючи про 
страхіття, від яких дрижаки беруть, дуже хотів спізнати, що во
но, власне, за почуття; він з душевним спокоєм реаліста витримує 
найжахливіші випробування, потрапляючи в різні воістину мото
рошні ситуації, від яких навіть читача кидає у дрож, одне слово, 
доводить на ділі свою чисту тверезість і ставиться до примарних 
мерців та чортів як до чогось зовсім звичайного; він навіть у щ а
сті не перестає ремствувати, що йому не дано було звідати почут
тя страху, аж  раптом безглуздий ж арт однієї жінки допомагає 
йому зрозуміти, що таке дрижаки.

Краще не можна було показати протилежність зовнішнього 
і внутрішнього, уяви і безпосередності, непохитного здорового 
глузду й обманливого марева. Майстерною знахідкою є, на наш 
погляд, і те, що героя, урешті, заспокоєно цілком реальним спо
собом, і нехай розв’язка здається украй банальною, ми все ж на
важуємося дати їй високу оцінку й назвати надзвичайно до
тепною.
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Натурфілософія

(1827)

(...) Ніколи не буде зайвим повторювати: поет, як і образо
творчий митець, повинен найперше переконатися, чи предмет, що 
його він береться опрацьовувати, є саме таким предметом, з яко
го можна буде видобути різноманітний, досконалий, задовільний 
твір. Якщо цього не зроблено, то всяке подальше зусилля цілком 
даремне: не дадуть жодної користі ні стопи й рими, ні змахи 
пензля й орудування різцем; навіть коли майстерне виконання 
і зможе привабити на якусь мить розумного споглядача, то зов
сім незабаром він усе ж  відчує порожнечу, яка є недугою усього 
фальшивого.

Таким чином, і в художній, і в природознавчій, і в матема
тичній діяльності усе зводиться до глибинної істинності, розгор
тання якої простежується не так в думці, як на практиці; бо саме 
ця остання є пробним каменем зачатого в дусі — того, що вну
трішнім чуттям сприймається як істинне. Коли людина, будучи 
переконаною у змістовності своїх задумів, повертається до зов
нішнього світу і вимагає, щоб він, скажімо, не тільки погодився 
з її уявленнями, але й неодмінно пристосувався до неї, скорився 
її уявленням, реалізував їх — щойно тоді вона зробить із досві
ду важливий для себе висновок: чи то вона помилилася у своєму 
починанні, чи її епоха просто нездатна розпізнати істинне.

Однак неодмінним основним критерієм, завдяки якому ми 
найпевніше відрізняємо істинне від ілюзорного, є те, що перше діє 
завжди плодотворно і є сприятливе для того, хто його посідає 
і береже; натомість фальшиве є мертвим і безплідним само по 
собі, і ми повинні навіть бачити в ньому своєрідний некроз, коли 
відмираюча частина заваж ає зціленню живої.

Про дидактичну поему 

(1827)

(...) Усякій поезії належить бути повчальною, але непомітно; 
вона повинна підказувати людині, звідки можна було б почер-
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пнути науку, але саму цю науку людина повинна добути з поезії 
сама, як добуває її із життя.

Дидактична чи повчальна поезія є і залишається серединним 
витвором між поезією і риторикою; а тому що вона хилиться то 
в один бік, то в другий, її поетична цінність буває раз більшою, 
раз меншою; проте вона, як і описова чи обвинувальна поезія, 
завжди є своєрідним і побічним витвором, тож у справжній есте
тиці її слід викладати між справжньою поезією і риторикою. 
Через це справжня вартість дидактичної поезії, як повчального 
художнього твору, оздобленого ритмічною милозвучністю і кра
сотами уяви, твору, декламованого ніжно чи патетично, ніскіль
ки не зменшується. Почавши від римованих хронік, від віршових 
висловів давніших педагогів і кінчаючи тим найкращим, що мож
на сюди зарахувати,— все має свою вартість, якщо розглядати 
його належним чином і на властивому йому місці. (...)

Рембрандт-мислитель
(1831)

«Добрий самаритянин». Н а передньому плані бачимо коня, 
майже зовсім повернутого до нас боком, паж тримає його за вуз
дечку. Позад коня стоїть слуга й заходиться здіймати поранено
го, щоб унести його в дім по сходах, що ведуть на ганок. У две
рях видно самаритянина в добрій одежі; він дає господареві тро
хи грошей і суворо наказує заопікуватися бідолашним пораненим. 
Ближче до лівого краю картини з вікна визирає юнак у капелю
сі, оздобленому пером. Праворуч, на площині, видно колодязь, 
з якого жінка набирає воду.

Ця гравюра — один з найпрекрасніших творів Рембрандта; 
складається враження, що її виконано з надзвичайною ретель
ністю, а втім, незважаючи на цю ретельність, в усьому відчуваємо 
велику легкість.

Увагу знаменитого Лонгі привернув передусім старий у две
рях, бо Лонгі заявляє: «Я не можу обійти мовчанням гравюру 
з самаритянином; на ній Рембрандт надав поштивому старому 
в дверях такої пози, яка притаманна звиклій до тремтіння люди
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ні; вона збуджує спогад про такий стан, а тому здається, що ста
рий і справді тремтить; жодний художник ні до, ні після нього не 
зміг досягнути цього в своєму мистецтві» *.

Продовжимо наші міркування про цю визначну гравюру.
Впадає в око така деталь: поранений, замість того щоб зві

ритися на слугу, який наготовився його нести, склав благально 
руки й через силу повернув голову наліво, ніби домагається ми
лосердя від юнака з пером у капелюсі, який не те що вперто, 
а холодно і байдуже дивиться у вікно. В такій позі він став удві
чі важчим для того, хто тільки-но завдав собі його на плечі: з йо
го обличчя можна вичитати, що він невдоволений своєю ношею. 
Ми особисто переконані: в затятому юнакові біля вікна поранений 
упізнав ватаж ка розбишацької банди, яка пограбувала його не
щодавно; в цю мить ним оволодів страх, бо виходило, що його 
несуть у кубло розбійників, щоб убити, і самаритянин з ними 
заодно. Отже, він бачить себе у зовсім безнадійному стані, кво
лим і безпорадним.

А тепер придивіться до облич шести осіб, які тут зображені: 
обличчя самаритянина ми не бачимо зовсім, профіль пажа з вуз
дечкою в руці видний тільки ледь-ледь; на обличчі слуги, що 
двигає на собі тіло, вираз досади й напруження, він зціпив зуби, 
а нещасний поранений вираж ає цілковиту безпомічність.

Напрочуд славним, добродушним і гідним довіри вийшло 
обличчя старого; з ним контрастує ватаж ок розбійників у кутку, 
наділений потайливою і рішучою вдачею.

Афоризми

У кожному творі мистецтва, великому, й малому, і навіть 
зовсім малому,— все зводиться до концепції.

Тільки геній може написати драму: адже в кінці тут повинне 
домінувати почуття, в середині — розум, на початку — розсудок, 
і все це необхідно викласти рівномірно й за допомогою живої 
й чистої уяви.

Ні міфології, ні легендам не місце в науці. Полишмо їх пое
там, яким належить опрацьовувати їх на користь і втіху світові.
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Людина науки нехай обмежиться найближчою і найзрозумілі- 
шою теперішністю, хоч і науковцеві, звичайно, не забороняється 
коли-не-коли виступити і в ролі ритора.

У театрі зорова і слухова утіха дуже обмежує рефлексію.

Коли митці говорять про природу, вони завжди мають на 
увазі ідею, хоч і не усвідомлюють цього. Те саме бачимо в усіх 
тих, хто вихвалює самий тільки досвід: вони не розуміють, що 
досвід є лише половиною досвіду.

Свою довершеність митець завдячує більше навчанню, аніж 
природі.

Усяка лірика мусить в цілому бути дуже розумною, а в част
ковостях трохи безтямною.

Дилетанти, зробивши все, що тільки могли, полюбляють ви
правдовуватися: робота, мовляв, ще не закінчена. Авжеж! Вона 
ніколи й не може бути закінчена, бо її й не розпочато по-справж
ньому. Майстер кількома штрихами робить свою роботу закінче
ною: він завершив її чи ні, але вона вже досконала. Дилетант же, 
навіть найкмітливіший, діє навпомацки, не маючи певності, і чим 
далі посувається робота, тим очевиднішою стає невизначеність 
першого начерку. Лише в самому кінці виявляється промах, який 
уже неможливо виправити, і твір, певна річ, так і залишиться не- 
закінченим.

У речах, що їх ми прагнемо пізнати, необхідно найперше під
мічати, чим вони відрізняються між собою, а не їхню подібність. 
Розрізняти загайніше, важче, ніж шукати схоже.

Почуття не обманює — обманює судження.

Фрази, які ненастанно повторюються, переходять кінець кін
цем в закостенілі переконання, і наші органи сприймання оста
точно притуплюються.
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Спостерігаючи предмети, слід якомога глибше усвідомлюва
ти їх, а під час роздумів над ними — самих себе.

Мислення цікавіше від знання, та найбільше варте спо
глядання.

Ми чуємо лише те, що нам зрозуміле.

Більшість людей безпідставно припускає, що зрозуміла пе
вну річ, як тільки пізнала її через досвід.

Чим далі розширюються наші знання, тим більше проблем 
постає перед нами.

Людина мусить вірити: незбагненне можна усе ж  збагнути, 
а то вона перестала б досліджувати.

Ми не одне б пізнали набагато краще, коли б не прагнули 
пізнати його досконально.

Теорії здебільшого — продукт надмірної поквапливості не
терпеливого розуму, що прагнув би позбутися явищ і підставляє 
на їхнє місце образи, поняття, а нерідко самі слова.

Науку дуже гальмує те, що люди займаються або тим, чого 
не варто знати, або тим, що недоступне пізнанню.

Без занять природничими науками я ніколи не навчився б ба
чити людей такими, якими вони є; це єдина галузь, що дозволяє 
винятково точно й чисто споглядати і мислити, підмічати помил
ки чуттів і умовиводів, сильні й слабкі сторони характерів.

Те, що іноді дуже враж ає в теорії, є зовсім звичним для нас 
на практиці.

Н а питання, чи, розглядаючи твори мистецтва, належить вда
ватися до зіставлень, ми відповіли б так: досвідчений знавець по
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винен порівнювати, бо перед його внутрішнім зором леліє ідея, 
у нього склалось поняття про те, яким міг і повинен був вийти 
твір. Аматор, який тільки почав набувати досвід, користає най
більше тоді, коли не робить порівнянь, а розглядає кожне досяг
нення окремо: так поступово розвивається чуття і розуміння за 
гального. Зіставлення, що до них залюбки вдаються невігласи, 
є, власне кажучи, лише вивертами, що дозволяють уникнути 
судження.

Багато прекрасного на світі існує в розрізненому вигляді, 
й саме духові належить виявляти зв’язки і в такий спосіб по
роджувати твори мистецтва. Квітка набуває своєї чарівливості 
лише завдяки комасі, яка повисла на ній, завдяки росяній крап
лі, що зволожила її, завдяки стеблу, яким черпає свою основну 
поживу. Немає такого куща, такого дерева, яким не можна бу
ло б надати значимості, зобразивши їх у сусідстві зі скелею чи 
джерелом, або ж більшої принадності, показавши їх попросту на 
певній віддалі. І це стосується як людських постатей, так і всьо
го живого.

Молодий художник має від цього вельми багатобічну ко
ристь. Він навчається мислити, сполучати належним чином те, 
що відповідає одне одному, й, виконуючи дотепно такі композиції, 
він, врешті, набуде як і те, що називається вимислом, так і здат
ність із одиничного добувати різноманітне.

За нашим переконанням, молодий художник повинен мало 
або й зовсім не займатись ескізами з натури, якщо він воднораз 
не замислюється над тим, як кожному листочкові надати цілісно
сті, як оцю одиничність перетворити в приємну картину й, поста
вивши в раму, запропонувати гречно аматорові чи знавцеві.

Мислити і діяти, діяти і мислити — ось результат усієї муд
рості, визнаної і використовуваної давно, але не завжди усвідо
млюваної (...). Хто обрав своїм принципом дію перевіряти ми
сленням, а мислення — дією, той не може заблудити, а коли й з а 
блудить, то невдовзі поверне на правильну дорогу.
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Найкраще — обмежитися якимсь одним ремеслом. Д ля по
верхового розуму воно так і залишиться ремеслом. Тим часом 
для обдарованої людини воно перетвориться на мистецтво, а лю
дина з вищими здібностями, творячи одне, творитиме все, чи, би- 
словлюючись менш парадоксально,— у досконало виконаному 
предметі вона бачитиме символ усього довершеного.

Кожний відхід від помилки дуже розвиває людину як в оди
ничному, так і в загальному. Тому легко зрозуміти, чому знавець 
людської душі ставить одного грішника, який розкаявся, вище, 
ніж дев’яносто дев’ять праведників.

Пробним каменем усякої теорії я вважаю практику.

Усе, що в міру розвиває одну духовну силу людини, прино
сить користь усім її здібностям.

Що називають ідеєю? Те, що завжди розкривається в явищі, 
як його закон.

Ідея і досвід ніколи не зустрінуться на півдорозі: сполучити 
їх може лише мистецтво і практика.

Всяка ідея щодо предметів досвіду є наче орган, за допомо
гою якого ми схоплюємо і присвоюємо собі їх.

Через ненастанну діяльність не діється часто нічого або ж ді
ється зовсім протилежне.

Розум розширює і водночас ослаблює; дія оживляє і водно
час обмежує — ось чому помилок позбувається лише той, хто не 
боїться помилитися.

Д іалектика — розвиток духу протиріччя, який дано людині 
Для того, щоб навчилася пізнавати відмінності речей.

Мистецтво — друга природа; воно теж таємниче, однак зро- 
зуміліше, бо постає завдяки розсудкові.
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Мисляча людина найбільше помиляється тоді, коли допи
тується про зв’язок причини й дії, забуваючи про те, що одне й 
друге являють собою неподільний феномен.

Звільняючи людський розум від якоїсь гіпотези, що змушу
вала її невірно бачити, невірно комбінувати й фантазувати, за 
мість того, щоб людина спостерігала, розмірковувала й судила, 
ми вже робимо їй цим велику послугу: вона починає бачити яви
ща просторіше, в інших відношеннях і зв’язках, впорядковує їх 
по-новому і знов має змогу помилятися, самостійно й на свій 
лад,— змогу неоціненну, якщо згодом сама вона помітить свою 
помилку.

Власне кажучи, ми знаємо лише тоді, коли знаємо мало, бо 
разом із знаннями зростають сумніви.

У творах людини, як, зрештою, і в творах природи, найбіль
шої уваги заслуговують цільові настанови.

Не досить лише знати, треба й застосовувати свої знання.

Критика з’являється лише тоді, коли посідаємо досконалі, 
талановиті й прекрасні твори.



Р О З Д І Л  IV

ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ МИСТЕЦТВА, 
ДІАЛЕКТИКА ФОРМИ Й ЗМІСТУ

До дня Шекспіра

(1771)

Нашим найшляхетнішим почуттям, гадаю, є надія залиши
тися на світі і тоді, коли доля, як здавалося б, веде нас назад — 
до загального неіснування. Це життя, ласкаві панове, надто ко
ротке для нашої душі, і ось доказ: кожній людині, найнікчемні- 
шій і найповажнішій, найобмеженішій і наймудрішій, скоріше 
набридне все що завгодно, тільки не життя, і ще: ніхто не дося
гає мети, до якої так заповзято прямував; бо як би довго ко
мусь не щастило на його дорозі, він усе одно кінець кінцем 
опиниться в ямі, викопаній бозна-ким,— часто тоді, коли довго
ждана мета була вже перед самісіньким носом,— і його вваж а
ють за ніщо.

Уважають за ніщо! Мене! Тоді коли я для себе — все, тоді 
коли через себе тільки й можу все пізнавати! Так волає кожен, 
хто себе відчуває і швидко крокує по життю, щоб підготуватися 
до нескінченної мандрівки на тому світі. Звичайно, кожен робить 
це в міру своїх сил. Нехай один вирушає в дорогу бігцем, та на 
другому — семимильні чоботи, і він випередить його, бо два кро
ки другого дорівнюватимуть цілоденній ході першого. Та хай там 
як, а цей невтомний мандрівник залишиться нашим другом і на
шим товаришем навіть тоді, коли ми з шанобою будемо дивува
тися гігантським крокам того другого, йдучи його слідами і від
мірюючи його кроки своїми.

Тож у дорогу, ласкаві панове! Досить побачити один-одні- 
сінький такий слід — і наша душа сповнюється більшим полум’ям 
і величчю, ніж тоді, коли ми пнемо очі на тисячоногу королівську 
процесію.

Сьогодні ми вшановуємо пам’ять найвеличнішого мандрівни
ка, і це робить честь і нам самим. Бо в нас є паростки тих заслуг, 
Цінувати які ми вміємо.
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Не сподівайтесь, що я напишу багато і доладно. Душевний 
спокій не святкове убрання, до того ж я мало думав досі про 
Шекспіра; я про дещо догадувався, інколи навіть відчував його 
серцем — та на щось більше я не спромігся. Вже перша його сто
рінка, прочитана мною, на все життя зробила мене його невіль
ником, а дійшовши до кінвд першої п’єси, я стояв наче сліпий 
зроду, якому чудотворна рука дарувала раптом зір. Я усвідо
мив, виразно відчув, що моє існування розширилось у нескінчен
ність; усе було для мене новим, невідомим, і від незвичного світ
ла пекло в очах. Помалу я навчився дивитись, і, маючи, на 
щастя, вдячну натуру, я ще й нині добре відчуваю, який великий 
був мій здобуток.

Без найменшого вагання я відмовився від театру, підпоряд
кованого правилам. Єдність місця здалася мені страхітливою 
неволею, єдність дії й часу — обтяжливими путами для уяви. Я 
вирвався на волю і вперше відчув, що маю руки й ноги. І тепер, 
коли я побачив, яку кривду заподіяли мені ковалі правил у своє
му підземеллі, скільки ще вільних душ задихається там, моє сер
це спливло б кров’ю, коли б я не оголосив їм війну й день у день 
не викривав би їхні підступи.

Грецький театр, що його взяли собі за взірець французи, мав 
такі внутрішні й зовнішні властивості, що скоріше маркіз зумів 
би наслідувати Алківіада, ніж Корнель — уподібнитися до Со
фокла.

Правлячи спочатку за інтермеццо до богослужіння, по тому 
набувши урочисто-політичного характеру, трагедія з чистою про
стотою довершеності показувала народові ті чи інші великі діян
ня батьків, збуджуючи в душах цілісні високі почуття, бо сама 
була цілісною і високою.

І в яких душах!
Еллінських! Я не можу висловитися чіткіше, але я відчуваю 

це і, щоб бути стислим, покличуся на Гомера, Софокла і Феокрі- 
та; вони навчили мене це відчувати.

І тут-таки хочу додати: «Французику, навіщо тобі грецький 
обладунок, адже він і завеликий і заважкий для тебе».

Тому-то всі французькі трагедії пародіюють самі себе.
І те, як у них застосовуються усякі правила, і те, як ці тра
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гедії схожі одна на одну, ніби чобіт на чобіт, до того ж нерідко 
й нудні, здебільшого особливо у четвертій дії,— де, на жаль, ви 
знаєте з досвіду, ласкаві панове, і мені не треба на цьому зупи
нятись.

Кому, власне, найперше спало на думку перенести на сцену 
важливі й державні діяння, я не міг би сказати; аматор знайшов 
би тут матеріал для критичного дослідження. Однак сумніваюся, 
чи саме Шекспірові належить честь цього винаходу; і все ж він 
підняв цей жанр на той щабель, який і досі здається найвищим, 
бо тільки декому вдалося осягнути його своїм поглядом, отож 
навряд чи можна сподіватися, що знайдеться хтось, хто гляне ще 
вище або навіть перевершить його.

Шекспіре, друже мій, якби ти був сьогодні серед нас, я міг 
би жити тільки в твоєму колі; я залюбки погодився б на друго
рядну роль П ілада *, коли б ти перетворився на Ореста *, і не 
проміняв би її навіть на роль вельми шанованого верховного жер
ця у Дельфійському храмі *.

Н а сьогодні досить, ласкаві панове, продовжимо завтра, бо 
взятий мною тон може здатися вам не дуже повчальним, хоч він 
і випливає з мого серця.

Шекспірівський театр — чудова скринька рідкостей, що в ній 
історія світу пересувається перед нашими очима по незримій нит
ці часу. Його плани в загальноприйнятому розумінні навіть не є 
планами, однак всі його п’єси обертаються навколо прихованої 
точки (якої ще не побачив і не визначив жоден філософ), в якій 
своєрідність нашого «я» і настирлива свобода нашої волі стика
ється з неминучим ходом цілого. Та наш зіпсований смак украй 
засліпив нас, і позбутись цієї полуди ми могли б, хіба лиш на
родившися вдруге.

Усі французи і збиті ними з пуття німці, навіть Віланд, за 
жили мало честі в цьому відношенні, як, зрештою, і в багатьох 
інших. Вольтер, який уже віддавна спеціалізувався на лихослів’ї 
супроти всяких величностей, зарекомендував себе і тут справж
нім Терсітом *. Якби я був Уліссом *, то щедро покарбував би 
його спину своїм жезлом.

Більшість цих панів нізащо не може зрозуміти його ха
рактерів.
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А я стверджую: природа, природа! Ні в чому природа не вия
вила себе такою мірою, як в персонажах Шекспіра.

І всі юрбою накинулися на мене.
Дайте ж  мені ковтнути повітря, щоб я міг промовити 

слово!
Він змагався з Прометеем *, рису за рисою скопіював він 

його людей, але в колосальних розмірах,— ось чому ми не впізнає
мо в них своїх братів,— а потім він оживив їх подихом свого ду
ху; де він говорить їхніми устами, і ми розпізнаємо цю спо
рідненість.

І взагалі чи годиться нашому сторіччю судити про природу? 
Звідки ж нам її знати, коли вже змалку відчуваємо, як нас ви- 
муштрувано і прикрашено від ніг до голови, і бачимо навколо 
суцільний маскарад. Мені часто соромно перед Шекспіром, бо 
іноді трапляється, що і я, не роздивившись як слід, міркую: оце 
я зробив би не так! Та невдовзі переконуюся, що я тільки жалю 
гідний горопаха, а з Шекспіра промовляє природа, що мої персо
н а ж і— тільки мильні баньки, надуті романтичними химерами.

Буду кінчати, хоч я, по суті, ще й не починав.
Те, що благородні філософи говорили про світ, стосується 

і Шекспіра: все, що ми називаємо злом, є тільки зворотна сторона 
добра, так само необхідна для його існування, як для існування 
помірного клімату потрібно, щоб горіла zona torrida 1 і замерза
ла Лапландія. Він проводить нас по всьому світу, а ми, зніжені, 
недосвідчені люди, волаємо при зустрічі з усякою небаченою досі 
кузькою: «Рятуйте, вона хоче нас з ’їсти».

Тож у дорогу, ласкаві панове! Сурміть і скликайте мені усі 
шляхетні душі з Елізіуму * так званого доброго смаку, де вони, 
сонливі й напівживі, нидіють у тоскних сутінках. їхні серця спо
внені пристрастями, але в тілі немає снаги, вони не досить стом
лені, щоб відпочивати, але надто ліниві, щоб бути діяльними, 
і тому тиняються, позіхаючи, між миртовими та лавровими куща
ми і схожі більше на примарні тіні, ніж на живих людей.

1 Палюча зона (лат.).
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Красні мистецтва

(їхнє походоюення, істинна природа 
і найкраще застосування 

у  розгляді Й.-Г. Зульцера)

(1772)

[...] Красні мистецтва — головний предмет теорії Зуль- 
цера

Він прагне усунути невиразний принцип «наслідування приро
ди» й пропонує нам натомість не менш неясний принцип — «оз
доблення предметів». Він хоче судити про мистецтво по-давньо
му: зіставляючи його з природою.

«У цілому світі панує одностайна думка: наше око й всі інші 
чуття сприймають звідусюди приємні враження».

Ніби те, що враж ає нас неприємно, не передбачене приро
дою такою ж мірою, як і її принадності! Чи ж  люті бурі, повені, 
вогняні дощі, підземне полум’я і смерть у всіх стихіях не є та 
кими ж  істинними доказами її вічного життя, як і величне сонце, 
що сходить над рясними виноградниками і запашними апельси
новими садами? Що сказав би пан Зульцер про велелюбну 
матір-природу, якби її черево поглинуло оту метрополію, яку 
він збудував і заселив, узявши собі за помічників красні ми
стецтва?

Непереконливо звучить і дальше твердження: «Оточуючи нас 
звідусіль приємними предметами і явищами, природа взагалі ма
ла намір зробити наші душі лагідними і чутливими».

Узагалі природа ніколи не ставить перед собою такої мети, 
навпаки, вона, слава богу, гартує своїх справжніх дітей супроти 
болів і лих, яких вона ж  таки їм ненастанно завдає, отож найща- 
сливішою людиною можна вважати ту, котра виявить себе най- 
сильнішою, чинячи опір горю, проганяючи його від себе, і, всупе
реч йому, крокуватиме дорогою, обраною з власної волі. Д ля 
більшості людей це дуже важка річ, ба навіть непосильна. Ось 
чому вони найчастіше відступають, заповзаючи у схованки,— зо
крема філософи, що внаслідок цього взагалі такі подібні один до 
одного у своїх міркуваннях.
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А яку банальну й обмежену думку висловлено в іншому міс
ці з упевненістю, що в ній бозна-скільки слушності!

«Ця ніжна мати надала особливої чарівливості і приємності 
передусім тим предметам, від яких найбільше залежить наше 
блаженство, зокрема тому радісному поєднанню, завдяки якому 
людина знаходить собі подружжя».

Ми всім серцем горнемося до краси, ніколи не були байду
ж і до її принад, але проголошувати її отут primo m o b ili1 може 
тільки той, хто зовсім позбавлений відчуття тих таємничих сил, 
завдяки яким подібне поривається до подібного, й усе в наземно
му світі парується і розкошує.

Навіть коли б ми й погодилися з тим, що мистецтва служать 
для оздоблення довколишніх предметів, то все ж  таки хибним 
буде твердження, ніби в цьому вони ідуть за прикладом природи.

У природі ми бачимо силу, що поглинає силу; ніщо не стоїть 
на місці, все минає; щомиті розтоптуються тисячі зародків і на
роджуються тисячі нових, усе тут величне, значуще й нескінченно 
різноманітне; ми бачимо поряд гарне й огидне, добро й зло — все 
тут існує на рівних правах. А мистецтво являє собою щось цілком 
протилежне: воно постає із намагань індивіда опертися руйнівній 
силі цілого. Вже тварина виділяє і зберігає себе при допомозі ху
дожніх інстинктів; що ж до людини, то вона в усіх станах захи
щає себе від природи, щоб уникнути її незліченних лих і черпати 
тільки зі скарбниці її благ; кінець кінцем їй удається оточити 
круговорот усіх своїх дійсних і вигаданих потреб високими му
рами, а також, більшою чи меншою мірою, зосередити в цьому 
палаці розпорошену в природі красу й блаженство; тут людина 
помалу розніжується, радощі тіла замінює радощами душі, а то
му її сили, не маючи природного застосування у напруженій бо
ротьбі із злигоднями, зуживаються в доброчесності, благодійно
сті і чутливості.

Пан Зульцер іде своїм шляхом, але нам з ним не по дорозі; 
його завжди супроводитиме велика юрба учнів, бо замість грубої 
поживної їж і він пропонує молоко; він багато говорить про суть 
і мету мистецтв, їх високу корисність для осягнення людського

1 Головним двигуном (лат.).
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блаженства. Але того, хто хоч трохи знає людину і має уявлення 
про мистецтво та блаженство, ці слова не дуже потішать; адже 
він згадає багатьох королів, що померли від нудьги посеред роз
коші і блиску. Бо коли все зводиться до споживацького аматор
ства, коли людина не втішається як співтворець, то неминуче 
з’являються голод і огида, два найнебезпечніші інстинкти, щоб, 
об’єднавшись, мучити нещасного Пококуранте *. [...]

Нарешті пан Зульцер переходить до нових часів і, як і го
диться пророкові, гостро картає своє сторіччя; він, правда, не 
заперечує, що красні мистецтва знайшли собі більш ніж достат
ньо заступників і друзів, але раз їх досі не використано для ве
ликої мети, для морального вдосконалення народу, то виходить, 
що видатні люди нічого не зробили. Разом з іншими він марить 
про те, що якесь мудре законодавство викличе до життя геніїв 
і водночас укаже істинні цілі їхньої діяльності тощо. [...]

Із Гетевого гаманця

Додаток до «Нового дослідження 
про театральне мистецтво»

Мерсьє-Вагнера *

(1775)

[...] Вже час, урешті-решт, припинити розмови про форму 
драматичних творів, про те, чи вони повинні бути довгі чи корот
кі, про їх єдності, їх початок, їх середину і кінець, чи як там 
зветься увесь цей мотлох [...].

Проте є усе ж форма, яка відрізняється від тієї, як внутріш
ній смисл від зовнішнього, яка хоче, щоб її відчували, а не об
мацували руками. Н аш а голова мусить собі уявити, що може 
вміститися в голові іншої людини; наше серце мусить відчути, чим 
можна наповнити інші серця. Відкидання правил не веде до сва
волі; і коли б навіть цей приклад мав бути небезпечним, то, 
власне кажучи, усе-таки краще написати плутану, аніж холодну, 
п'єсу.

Певна річ, коли б у більшості з нас було чуття цієї внутріш
ньої форми, що містить в собі усякі форми, то нам менш докуча-
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ли б недоладними витворами духу. Авторам не спадало б на дум
ку розтягувати будь-яку трагічну подію, намагаючись написати 
драму, чи кремсати будь-який роман, намагаючись написати 
п’єсу. Я хотів би, щоб якась непересічна голова спародіювала це 
подвійне неподобство й переробила, скажімо, Езопову байку про 
вовка і ягня у трагедію на п’ять дій.

Кожна форма, навіть найемоційніша, має в собі щось непра
вдиве, однак тільки вона є і завжди буде призмою, за допомогою 
якої ми фокусуємо в людському серці святі промені неосяжної 
природи. Але ж то призма! Кому вона не дана, той її не посяде; 
вона, мов таємничий камінь алхіміків, є оболонкою і матерією, 
вогнем і охолодженням. Вона настільки звичайна річ, що лежить 
біля кожних дверей, і водночас настільки дивовижна, що саме 
люди, яким вона дана, здебільшого не вміють користуватися 
нею. [...]

Про предмети образотворчого мистецтва

(1797)

Від образотворчого мистецтва вимагають ясних, виразних, 
окреслених зображень. Те, наскільки можливо підняти їх до най
вищого ступеня виконання, залежить тут значно від предмета, 
тож надзвичайно важливо, які саме предмети обирає митець, 
над якими предметами він схильний працювати.

Найзручнішими предметами є ті, які самі окреслюють себе 
своїм чуттєвим буттям.

Перший рід таких предметів — це природні. Він охоплює 
відомі, звичні, буденні речі в притаманному їм вигляді... Вони 
здебільшого є фізіологічними, іноді буденно-патетичними, і в 
цьому розумінні не мають в собі нічого ідеального, хоча, ставши 
художніми творами, повинні наблизитися до певної ідеальності 
в іншому значенні.

Другий рід — ідеальний сам по собі; ми беремо предмет не 
таким, яким він виступає у природі, а схоплюємо його на висоті, 
де він позбавлений усього буденного та індивідуального; худо
жнім твором він не робиться щойно по опрацюванню, а піддаєть
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ся опрацюванню уже як художньо цілком готовий. Ті перші тво
рить природа, ті другі — людський дух в найорганічнішій сполуці 
з природою; перші механічним опрацюванням художник піднімає 
до певної гідності, що ж до других, то всяке механічне опрацю
вання ледве чи спроможне виразити їхню гідність. У зображенні 
перших найвищої довершеності домоглися нідерландці, а в зобра
женні других — елліни. Предмети другого роду теж або фізіоло
гічні, або високопатетичні.

Від усього класу цих предметів вимагається, щоб він уже 
при першому погляді сам розкривав своє значення як в цілому, 
так й у своїх частинах. Незліченні зразки предметів першого ро
ду пропонує нам нідерландська школа, що ж до предметів дру
гого роду, то тут можна назвати Юпітера або Лаокоона. [...]

А втім, є предмети, які самі по собі не були б ні зрозумілі, 
ні цікаві, коли б їх не з ’єднали і не пояснили через певну послі
довність; такою послідовністю можуть бути, приміром, вчинки 
Геркулеса. [...]

Оскільки окремий учинок ми можемо зобразити через відпо
відну послідовність, якщо він, звичайно, достатньо відомий, як, 
скажімо, той чи інший вчинок Геркулеса, зображений на якійсь 
камеї, то художники не безпідставно вибирають саме загальнові
домі предмети — з байок або з історії; певна річ, вони ніколи не 
набудуть цінності попередніх предметів, проте не слід картати 
і такого художника, якщо тільки він береться за справу з належ
ною обачністю.

І хоч в усякій мистецькій роботі ніколи не треба розглядати 
лише самий предмет, абстрагуючись від того, як його опрацьова
но, та все-таки про всі три роди, що їх ми описали, належить 
сказати, що вони розглядаються передусім як природні об’єкти. 
Що ж до інших, про які буде сказано далі, то тут більше зваж ає
мо на опрацювання і дух опрацьовуючого, і таким чином ці пред
мети визначаються: глибиною почуття, яке, будучи *чистим і при
родним, гармоніюватиме з найкращими і найвищими предмета
ми і, очевидно, робитиме їх символічними. Предмети, зображені 
У такий спосіб, здаються зображеними лише заради них самих, 
проте набувають найглибиннішої значущості, а саме завдяки іде
альному, що завжди виступає в парі з загальністю. Якщо симво
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лічне, крім художнього зображення, має ще й інше значення, то 
вона завжди набирає його опосередковано.

Та глибоке почуття може доходити до фанатизму, вишукую
чи містичні предмети; до таких предметів належить більшість 
образів католицької церкви. [...]

Проте й плоске почуття теж домагається мистецтва; так ви
никають сентиментальні картини, які в незліченній кількості по
роджує наша доба, штучно поєднуючи морально гарне із засо
бами образотворчого мистецтва. [...] •

Є ще художні твори, яким блискучості надають розум, до
тепність та галантність. До таких ми зараховуємо всі алегоричні 
твори; від них якнайменше можна сподіватися добра, бо й вони 
позбавляють нас інтересу до художнього зображення і немов за 
ганяють наш дух назад у груди, забираючи з-перед його очей те, 
що справді зображено на картині. Алегоричне відрізняється від 
символічного тим, що перше окреслює речі безпосередньо, дру
ге — опосередковано.

Є, однак, ще одне фальшиве перенесення поетичного методу 
на образотворче мистецтво. Художник повинен компонувати (di
chten), але не поетизувати (poetisieren), тобто уподібнюватися 
поетові, від творів якого вимагається лише збуджувати уяву; 
поетизуючий художник теж має на оці уяву, хоча його твори при
значені для чуттєвого сприймання. В цьому відношенні грішить 
більшість картин Генріха Фуеслі.

І все-таки попередні роди не заслуговують на таку догану, як 
цей останній, що його ми завдячуємо найновішій добі: я маю на 
увазі спробу втілити найвищі абстракції в зображенні, розрахо
ваному на чуттєве сприйняття.

Про епічну і драматичну поезію

Гете і Ш іллер

(1797)

Епічний поет і драматург однаково підвладні загальним 
поетичним законам, і передусім законові єдності й законові роз
витку; обидва вони трактують схожі предмети, й обидва можуть
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користуватися будь-яким мотивом. Велика й суттєва різниця між 
ними полягає, однак, у тому, що епік описує подію як безумовно 
м и н у л у , а драматург зображує її як безумовно теперішню. Ко
ли б із людської природи довелося висновувати саме той із зако
нів, що ним вони обидва мають керуватися, треба було б постій
но уявляти собі рапсода і міма у ролі поетів: одного в оточенні 
спокійної громади слухачів, другого — у колі нетерплячих, гостро 
зацікавлених людей. Тоді б ми легко з ’ясували, з чого найбільше 
користає кожен з цих видів поезії, яким предметам кожен з них 
віддає перевагу і до яких мотивів вони найчастіше звертаються; 
я кажу: «найчастіше», бо, як уже на початку зазначалося, ні 
епік, ні драматург не можуть претендувати на володіння зовсім 
незалежними одна від одної сферами.

Предмети епосу і трагедії повинні, бути чисто людськими, 
значущими й патетичними. Найкраще, коли персонажі перебува
ють на такому ступені культури, коли індивід може ще у своїй 
діяльності покладатися на самого себе, коли людина діє не з мо
ральних, політичних чи механічних спонук, а з суто особистих. 
Легенди героїчної епохи греків були в цьому відношенні особли
во придатні для поетів.

Епічна поема показує здебільшого діяльність окремої особи, 
трагедія — страждання окремої особи; епічна поема — людину, 
що діє назовні: битви, мандрівки, всякі починання, що вимагають 
певної чуттєвої широчіні; трагедія — людину, що заглиблюєть
ся сама в собі, тому дії справжньої трагедії потребують лише не
великого простору.

Я знаю п’ять видів мотивів:
1) Такі, що прямують уперед і прискорюють дію; до них най

радніше звертається драма.
2) Відступаючі, що віддаляють дію від її мети; ними майже 

виключно користується епічна поезія.
3) Стримуючі, що гальмують хід або здовжують шлях; їх 

з винятковим успіхом використовують і епос, і драма.
4) Н ацілені в минуле, через які воскрешається те, що відбу

лося до зображуваної у творі епохи.
5) Націлені в майбутнє, які визначають наперед те, що ста

неться після зображуваної у творі епохи; до обох останніх видів
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звертаються як епічний, так і драматичний поет, щоб надати своє
му творові завершеності.

Світи, що мають зринути перед нашими очима, спільні їм 
обом.

1) Фізичний світ, і спершу найближчий, до якого належать 
зображувані особи і який оточує їх. Тут драматург стоїть пере
важно на одному місці, тоді як епік посувається вільніше й в 
ширшому просторі. По-друге, віддаленіший світ, до якого я від
ношу всю природу. Епічний поет, який апелює найбільше до уяви, 
наближує до нас цей світ за допомогою порівнянь, тоді як дра
матург звертається до них лише зрідка.

2) М оральний  світ однаковою мірою належить їм обом, 
і найкращих результатів осягають вони тоді, коли зображують 
цей світ в його фізіологічній і патологічній простоті.

3) Світ фантазій, передчуттів, привидів, випадковостей і фа
туму. Він відкритий для обох, але, певна річ, його необхідно на
близити до чуттєвого світу, причому сучасці люди зустрінуться 
тут з особливими труднощами, оскільки нам, хоч як би ми цього 
прагнули, дуже нелегко знайти замінники для дивовиж, богів, 
ворожбитів і оракулів стародавніх народів.

Що ж  до трактування узагалі, то рапсод, що показує без
умовно минуле, здаватиметься мудрецем, який у спокійній задумі 
оглядає минулі події; його розповідь націлена на^те, щоб заспо
коїти слухачів — адже вони повинні слухати його охоче й довго; 
він рівномірно розподілить їхню цікавість, бо не в силі швидко 
збалансувати надто гостре враження; він довільно забігатиме 
вперед і сягатиме в минуле, і слухачі йтимуть за ним повсюди, 
бо він оперує тільки фантазією, яка сама породжує свої образи 
і якій до певної міри байдуже, кого вона покличе до життя. Рап
сод не повинен сам виступати у своєму творі як вища істота; най
краще, коли він читатиме за завісою, щоб можна було абстрагу
ватися від усякої.особистості й уявляти собі, ніби чуєш тільки го
лос муз.

Натомість мім перебуває в протилежному становищі; він ви
дає себе за певного індивіда і не хоче, щоб ми були байдужі до 
нього і його найближчого оточення, прагне, щоб ми співчували 
стражданням його душі й тіла, ділили з ним його скрути й через
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нього забували про себе. Він, звичайно, теж дбатиме про певну 
поступовість, однак він сміє дозволити собі бурхливіші емоції, бо 
у сфері чуттєвої реальності сильніше враження може поглинати
ся слабшим. Слухач, що є водночас і глядачем, мусить по праву 
бути в стані постійного напруження, не сміє підніматися до 
роздумів, а має пристрасно йти за актором, його уяві наказано 
мовчати, ми не сміємо пред’являти їй найменших вимог, і навіть 
те, про що розповідається, повинне з ’явитись перед ним у наоч
ній формі.

Матеріал образотворчого мистецтва 

(1788)

Жоден художній твір не є незалежним від свого матеріалу 
навіть тоді, коли його виконав найбільший і найдосвідченіший 
майстер; як би він не опанував того матеріалу, з якого виготов
ляє свій твір, його природу він не може змінити. Отож задуману 
річ він може здійснити тільки в певному розумінні і за певної 
умови, і лише той художник буде завжди найкращим у своєму 
мистецтві, чия творча спроможність і уява органічно сполучилися 
з матеріалом, із яким йому доводиться працювати. В цьому одна 
з великих переваг стародавнього мистецтва. Розумними і щасли
вими можна назвати лише тих людей, що тішаться найбільшою 
свободою, яку тільки дозволяють їм обставини й природа, а на 
високу шану заслуговують лише ті митці, які не силкуються 
зробити більше, ніж дозволяє їм матеріал, однак саме завдяки 
цьому домагаються таких великих успіхів, що ми, навіть напру
жуючи наші розвинуті духовні сили, навряд чи здатні оцінити ці 
їхні заслуги.

Ми будемо принагідно наводити приклади, як матеріал ве
де людей до мистецтва й продовжує керувати ними в межах са
мого мистецтва. Цього разу ось такий елементарний приклад.

Мені здається дуже ймовірним, що сама форма граніту спо
нукала єгиптян до спорудження стількох обелісків. Дуже деталь
но вивчаючи украй різноманітні форми, що спостерігаються в гра
ніті, я виявив майже загальну закономірність: паралелепіпеди,
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у вигляді яких знаходимо граніт, найчастіше знову діляться по 
діагоналі, внаслідок чого тут-таки утворюються два грубих обе
ліски. Це природне явище зустрічається у верхньому Єгипті, 
в Сієнітських горах, у колосальних масштабах. Позначаючи ва
жливе місце, люди звикли ставити примітний камінь. Отож і там, 
споруджуючи громадські монументи, вишукували і видовбували 
якнайбільші гранітні клини — рідкісні, можливо, і в тамтешніх 
горах. Доводилося ще багато попрацювати, щоб, надаючи їм 
правильної форми, викарбувати з подиву гідною старанністю чи
сленні ієрогліфи і все це відполірувати, але, звичайно, менше, 
ніж коли б увесь монумент вирубувався з величезної кам’яної 
брили і природа не йшла людині назустріч.

Д ля підкріплення свого аргументу не буду говорити про спо
сіб, яким викарбовувалися ієрогліфи, а саме, що спершу в камені 
вирубувалося заглиблення і тільки в ньому здіймається фігура. 
Це можна було б пояснити і кількома іншими причинами, проте 
і я можу покликатися на цей факт і стверджувати, що поверхня 
більшості каменів була вже доволі рівною від природи, а тому 
набагато зручніше було витісувати фігури не на чистій поверхні 
каменю, зрізуючи всю її на товщину фігур, а в заглибленні.

Про пластичне наслідування прекрасного

(книга Карла-Філіппа Моріца)

(1788)

Цих кілька друкованих аркушів досить, щоб побачити ре
зультат багатьох спостережень і тривалих роздумів, яким автор 
віддавався під час свого майже трирічного перебування в Римі.

Насамперед він з’ясовує саме поняття наслідування на та 
кому прикладі: коли б Сократа наслідував дурень, актор і муд
рець, то перший мавпував би його, другий пародіював би, і тіль
ки третій наслідував би по-справжньому.

Наслідувати в благородному моральному розумінні означає 
майже те саме, що прагнути до того самого, змагатися.

А тепер запитаємо: чим відрізняється наслідування благо
родного й доброго від наслідування прекрасного?

146



У першому випадку зусилля скеровані усередину, в себе, 
в другому — назовні, із себе.

Предмети цих двох різних видів наслідування дуже про
никливо розмежовані тут і зіставлені зі спорідненими понят
тями.

Благородне й добре лежить ніби посередині між прекрасним 
і корисним; добре й благородне підноситься аж  до прекрасного. 
Корисне може поєднуватися з поганим, погане — з некорисним; 
і там, де поняття, здавалося б, найбільше відбігають одне від од
ного, вони раптом стрічаються, наче рухалися по колу. Привілей 
прекрасного саме в тому и полягає, що йому не потрібно бути 
корисним.

Говорячи про корисність, ми маємо на увазі відношення 
предмета, що зацікавив нас лише одним із своїх боків, до пред
мета у всебічному взаємозв’язку, що його мислимо собі як 
цілість.

Те, що не мусить бути корисним, неминуче повинно бути са
модостатньою цілістю, в якій панує внутрішній взаємозв’язок, 
але для того, щоб називатися прекрасним, воно мусить подразню
вати наші чуття або стати об’єктом нашої уяви.

Із найвищої сполуки прекрасного з благородним виникає по
няття величного.

Зіставляючи благородство у діях і переконаннях з неблаго
родством, ми називаємо перше великим, друге — нікчемним. А 
коли оцінюємо благородне, величне і прекрасне з огляду на ту 
висоту, на яку воно підноситься над нами, роблячись ледве до
сяжним для нашої пізнавальної здатності, тоді поняття прекра
сного переходить у поняття піднесеного.

Органи нашого сприймання покладають прекрасному його 
межі.

Найвищою красою була б для нас уся природа в її взаємо
зв’язку, коли б ми хоч на мить могли осягнути його своїм оком.

Кожна прекрасна цілість у мистецтві є зменшеним відбитком 
найвищої прекрасної цілості у природі.

Природжений митець не задовольняється спогляданням при
роди, він прагне наслідувати її, змагатися з нею.

Сприйнятливість до найвищої краси в гармонійній будові тої
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цілості, що її людина неспроможна охопити силою уяви, містить
ся безпосередньо в самій творчій спроможності.

Обрій творчої здатності охоплює більше, ніж це під силу 
чуттям, уяві і думці.

У творчій спроможності закладено всі спонуки і зародки та
кої великої кількості понять, що наша думка не годна миттю 
підпорядкувати їх одне одному, а наша уява — миттю поставити 
їх одне поряд з одним; що ж  до чуттів, то сприйняти миттю усе 
багатство довколишньої дійсності їм незрівнянно важче, ніж 
нашій думці чи уяві.

Обрій творчої спроможності у генія^творця має бути таким же 
широким, як сама природа.

Його структура повинна являти для природи незліченні точ
ки дотику.

Творча спроможність визначена своєю індивідуальністю; во
на обирає собі предмет і переносить на нього полиск найвищої 
краси, що ненастанно відбивається в ній.

Живе поняття про пластичне наслідування прекрасного мо
же з ’явитися тільки в почутті діяльної сили, з якої постає твір, 
на самому початку творення.

Найвищу втіху прекрасне дарує нам лише тоді, коли є про
дуктом нашої власної творчості.

Прекрасне не дається пізнати, його можна відчути або ство
рити.

А щоб ми були не зовсім позбавлені змоги втішатися прекра
сним, місце творчої сили в нас займає смак або здатність спри
ймати красу; вони наближаються до цієї сили, наскільки це мо
жливо, але не ототожнюються з нею.

Чим витонченіша здатність сприймання певного виду пре
красного, тим більша є небезпека помилитися, повіривши в на
явність власної творчої сили, і тисячами невдалих спроб скала
мутити свій внутрішній спокій.

Коли ж до творчого пориву, що ж адає дії, зразу домішується 
уявлення про втіху, що її прекрасне, будучи завершеним, повинне 
давати, і це уявлення стає першою, найсильнішою спонукою на
шої творчої здатності, і вона поривається до розпочатого діла не 
із себе й не заради себе,— тоді це, очевидно, уже не чистий твор
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чий порив, тоді фокусна точка чи завершальна точка прекрасного 
пересувається у своїй дії за межі твору; промені розпорошуються, 
і твір не може округлитися в самому собі.

Просто діяльна сила може виявлятися і сама по собі, без 
творчого сприймання, якому вона править лише за основу, але 
тоді вона тяжіє до руйнування.

До справжньої втіхи прекрасним нас може підготувати лише 
те, завдяки чому постало само прекрасне,— спокійне споглядан
ня природи й мистецтва як однієї великої цілості. Адже мистецт
во сивої давнини невіддільне від природи й разом з нею являє 
собою органічну єдність, і в цій гармонійній сполуці воно повин
не діяти і на нас.

Це споглядання мусить доконче бути спокійним і в свою чер
гу перетворюватися на втіху; воно тим упевненіше досягає своєї 
кінцевої мети, чим більше нам здається, що зверхні цілі тут зов
сім відсутні.

Ось так і постало прекрасне, не дбаючи про користь, а також 
і про шкоду, що її воно могло б завдати.

Шкідливою називаємо лише таку недосконалу річ, через яку 
терпить досконала; ми не говоримо, що тваринний світ шкодить 
рослинному, як і не говоримо, що людство шкодить тваринному 
світові, хоча нижче завжди пожирається вищим.

Піднімаючись усіма східцями вгору, ми бачимо прекрасне на 
самісінькій вершині; воно, як і божество, посилає нам щастя 
і горе, дає користь і шкоду; а втім, ми не можемо і не сміємо 
притягти його до відповідальності. [...]

Про правду і правдоподібність у мистецтві

Розмова

(1797)

На сцені одного німецького театру було зображено овальну 
будівлю, що скидалася на амфітеатр, у ложах якої намальовано 
глядачів — так, ніби вони брали участь у тому, що відбувалося 
внизу. Дехто із справжніх глядачів у партері і в ложах висловлю
вав незадоволення з приводу цього й навіть ображався: мовляв,
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чи ж можна накидати людям цілковито неправдиві й неправдо
подібні речі. У зв’язку з цим почалася розмова, приблизний зміст 
якої ми спробуємо зараз переказати.

З а х и с н и к  х у д о ж н и к а .  Давайте подивимося, чи не
має змоги зблизити якимось чином наші точки зору.

Г л я д а ч .  Не уявляю собі, як ви виправдовуватимете таку 
концепцію.

З а х и с н и к .  Признайтеся: невже ви, йдучи в театр, справді 
сподіваєтесь побачити там лише правдиве й достеменне?

Г л я д а ч .  Ні! Однак я хочу, щоб принаймні все здавалось 
мені правдивим і достеменним.

З а х и с н и к .  Даруйте, коли я не погоджуся з вами і скажу, 
що ви ніскільки цього не бажаєте.

Г л я д а ч .  Мені дивно це чути! Коли б я цього не бажав, то 
нащо було б декораторові докладати стільки зусиль і проводити 
всі лінії, суворо дотримуючись законів перспективи, і якомога ре
тельніше відтворювати всі предмети? Нащо було б гаяти час на 
вивчення костюмів? Нащо витрачати стільки грошей на те лише, 
щоб воскресити переді мною ту чи іншу епоху з максимальною 
точністю? Чому ми найбільше хвалимо актора, який з винятковою 
правдивістю виражає почуття, який мовою, позою і жестами впри
тул наближається до дійсності і викликає ілюзію, ніби я бачу не 
наслідування, а саму реальність?

З а х и с н и к .  Ви цілком добре виклали свої сприйняття, але 
виразно усвідомити, що саме ми сприймаємо, важче, ніж ви, мо
жливо, гадаєте. А що коли я заперечу й скажу, що всі театральні 
вистави аж ніяк не здаються вам правдивими, що скоріше їх 
слід уважати лише видимістю правдивого?

Г л я д а ч .  Н а мою думку, ви удаєтесь до таких тонкощів, які 
можна б назвати словесною грою.

З а х и с н и к .  А я осмілюся стверджувати, що коли заходить 
мова про вияви нашого духу, жодні слова не можуть уважатися 
достатньо делікатними і тонкими, навіть більше: така словесна 
гра засвідчує потребу духу, якому важко виразити те, що у нас 
відбувається, і він намагається оперувати протилежностями, ос
мислювати питання з обох боків, щоб таким чином проникнути, 
так би мовити, у середину явища.
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Г л я д а ч .  Гаразді Але з ’ясуйте де докладніше і, коли мож
на, на прикладах.

З а х и с н и к .  Мені неважко буде знайти приклади на свою 
користь. Ось хоча б такий: перебуваючи в опері, ви зазнаєте ж и
вої й повної втіхи, чи не правда?

Г л я д а ч .  Коли там усе добре злагоджене, то я і не уявляю 
собі більшої.

З а х и с н и к .  А коли ці симпатичні люди там на сдені спі
вом зустрічають і вітають один одного, розповідають, співаючи, 
не тільки про зміст одержуваних листів, але й про своє кохання, 
про свою ненависть й усі свої пристрасті, зі співом б’ються і зі 
співом умирають, то чи ж  можна стверджувати, що вся ви
става або принаймні якась її частина здається вам правдивою? 
Що ви вбачаєте там хоч би тінь правди,— додам я з вашого до
зволу.

Г л я д а ч. Справді-бо, коли добре поміркувати, то навряд чи 
ствердно відповіси на де запитання. Тут, справді, немає нічого 
правдивого.

З а х и с н и к .  А проте воно утішає вас і ви ділком задо
волені.

Г л я д а ч .  Безумовно. Я, до речі, ще добре пам’ятаю той час, 
коли робилися спроби осміяти оперу, й саме за її разючу неправ
доподібність, і все ж, незважаючи на це, опера завжди справля
ла мені величезну приємність, і я втішаюся нею тим більше, чим 
досконалішою і розкішнішою вона стає.

З а х и с н и к .  І вам не здається там, що вас грубо обманю
ють?

Г л я д а ч .  Обманюють? Мені не хотілося б уживати це сло
во — безперечно, що так, і безперечно, що ні!

З а х и с н и к .  Ви припускаєтесь тут явної суперечності, а во
на, либонь, набагато гірша, ніж гра словами.

Г л я д а ч .  Тільки не гарячіться, ми все з’ясуємо.
З а х и с н и к .  Коли все з ’ясуємо, то неодмінно дійдемо зго

ди. Дозвольте мені, коли вже ми у цьому місці зупинились, поста
вити вам кілька запитань.

Г л я д а ч .  Це ваш обов’язок, бо своїми запитаннями ви 
вкрай мене заплутали, тож тепер розплутуйте.
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3 а х и с н и к. Бачу, ви неохоче називаєте оманою те почут
тя, що його збуджує у вас опера.

Г л я д а ч .  Неохоче, а втім, де щось дуже близьке до неї 
й споріднене з нею.

З а х и с н и к .  А правда, що ви майже забуваєте про себе, 
слухаючи оперу?

Г л я д а ч. Не майже, а зовсім, коли опера або її частини до
сконалі.

З а х и с н и к .  І ви захоплюєтеся?
Г л я д а ч. Це трапляється зі мною доволі часто.
З а х и с н и к .  Скажіть-но, а за яких обставин?
Г л я д а ч .  Таких випадків було чимало, отож боюся, що не 

зміг би їх перелічити.
З а х и с н и к .  Проте ви вже це сказали: найбільше, звичай

но, тоді, коли все добре злагоджене.
Г л я д а чГ Авжеж!
З а х и с н и к .  І ця вистава гармоніювала сама з собою чи 

з якимсь іншим витвором природи?
Г л я д а ч .  Певна річ, сама з собою.
З а х и с н и к .  А гармонія, очевидно, це витвір мистецтва?
Г л я д а ч .  Безумовно.
З а х и с н и к .  Ми говорили попереду, що в опері немає пев

ного роду правди, стверджували, що її зовсім не турбує правдо
подібність, коли вона щось відтворює; але чи можна заперечува
ти в ній своєрідну внутрішню правдивість, обумовлену послідов
ністю художнього твору?

Г л я д а ч .  Коли опера досконала, вона схожа, звичайно, на 
маленький світ у собі й для себе, світ, у якому діють певні зако
ни і який вимагає, щоб його трактували і сприймали відповідно 
до своїх інтимних законів і властивостей.

З а х и с н и к .  Тож хіба з цього не випливає, що правдиве 
в мистецтві й правдиве в природі — зовсім не тотожні речі й що 
художник ні в якому разі не повинен і навіть не сміє прагнути до 
того, щоб його твір поставав перед нами як звичайний витвір 
природи?

Г л я д а ч .  А тим часом він дуже часто здається нам витво
ром природи.
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З а х и с н и к .  Не смію заперечувати. Але дозвольте мені бу
ти відвертим щодо цього.

Г л я д а ч .  Зробіть ласку. Обійдемось цей раз без комплі
ментів.

З а х и с н и к .  Тоді наважуся сказати ось що: тільки зовсім 
неосвіченому глядачеві витвір мистецтва може здатися витвором 
природи, але й такого‘глядача митець любить і цінує, хоч би він 
стояв на найнижчому рівні. На жаль, такий глядач радіє лише 
доти, поки художник спускається до нього, бо сам він ніколи не 
зможе супроводити справжнього митця на ті вершини, на які той 
злітає за велінням свого генія, щоб завершити свій твір у повно
му обсязі.

Г л я д а ч. Це звучить дивно, але зацікавлює.
З а х и с н и к .  А зацікавлює тому, що ви вже самі піднялися 

на вищий ступінь.
Г л я д а ч .  Тоді дозвольте мені спробувати впорядкувати те, 

про що тут говорилося, і, продовжуючи дискусію, самому стави
ти запитання.

З а х и с н и к .  Так буде навіть краще.
Г л я д а ч .  Ви сказали, що тільки неосвіченому твір мистецт

ва може здатися твором природи.
З а х и с н и к .  Так, згадайте птахів, що зліталися на вишні 

великого майстра *.
Г л я д а ч. А хіба це не засвідчує, що ягоди були чудово на

мальовані?
З а х и с н и к .  Ніскільки! Це свідчить, на мою думку, скорі

ше про те, що ці аматори були достеменними горобцями.
Г л я д а ч. Однак лише через це я не можу не назвати таку 

картину чудовою.
З а х и с н и к .  Якщо бажаєте, я розкажу вам одну новішу 

історію.
Г л я д а ч .  Історії я слухаю здебільшого радніше, ніж розу

мування.
З а х и с н и к .  Один видатний природознавець держав р а 

зом з іншими домашніми тваринами мавпу, яка раптом зникла. 
По довгих пошуках він знайшов її у своїй бібліотеці: тварина си
діла долі, порозкидавши навколо себе гравюри із неоправленої
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природознавчої праці. Здивований такою відданістю свого до
машнього друга науці, господар підійшов, і до його подиву при
єдналася досада: він побачив, що ласійка-мавпа повигризала 
всіх намальованих то тут, то там жуків.

Г л я д а ч .  Доволі кумедна історія.
З а х и с н и к .  І доречна, сподіваюся? Бо ж не поставите ви 

ці розмальовані гравюри нарівні з картиною великого худож
ника?

Г л я д а ч. Навряд.
З а х и с н и к .  Зате мавпу все-таки зарахуєте до неосвічених 

аматорів, чи не так?
Г л я д а ч .  Звичайно, та ще й пожадливих. Ви наштовхуєте 

мене на дивну думку! Виходить, що неосвічений аматор лише 
тому домагається природності від твору мистецтва, щоб мати 
змогу втішатися ним у природний, нерідко грубий і простацький 
спосіб.

З а х и с н и к .  Цілком поділяю такий погляд.
Г л я д а ч .  І тому стверджуєте, що художник принижує себе, 

працюючи над твором з такою метою?
З а х и с н и к .  Я глибоко в цьому переконаний.
Г л я д а ч .  Проте я все ще відчуваю тут якусь суперечність. 

Ви недавно зробили й узагалі робите мені честь, залічуючи мене 
принаймні до напівосвічених аматорів.

З а х и с н и к .  Аматорів, які стали на шлях, що веде до та
бору знавців.

Г л я д а ч .  Тоді скажіть, будь ласка, чому довершений твір 
мистецтва і мені здається твором природи?

З а х и с н и к .  Бо він гармоніює з кращими виявами приро
ди у вашій особі, бо він стоїть не поза природою, а над приро
дою. Довершений твір мистецтва •— витвір людського духу і в 
цьому смислі водночас і твір природи. Та оскільки в ньому зібра
но в цілість те, що існує наодинці, а найпростіше трактується як 
значуще й гідне, то він — над природою. Художній твір хоче, щоб 
його сприймав дух, породжений і вишколений гармонією, а той 
відчуває, що все прекрасне й довершене у собі відповідає і його 
власній природі. Рядовий аматор не має про це найменшого уяв
лення і обходиться з твором мистецтва як з предметами, що їх
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він подибує на ринку; зате справжній аматор бачить не тільки 
правдиво відображений предмет, але і вміння вибирати, дотеп
ність у зіставленні, неземність мініатюрного світу мистецтва; він 
відчуває потребу піднестися до художника, щоб намилуватися 
твором, відчуває, що мусить забути про своє метушливе життя 
і зосередитися, жити одним життям із твором мистецтва, зробив
ши його предметом повсякчасного споглядання, і таким чином 
надати собі вищого буття.

Г л я д а ч .  Справді, любий друже, картини, театральні виста
ви, деякі види поезії справляли на мене таке враження, і я від
чував приблизно те, що ви вимагаєте. Н адалі буду ще уважні
шим і до себе, й до творів мистецтва. Але ми, здається, дуже 
віддалилися від питання, що було приводом до нашої розмови. 
Ви хотіли схилити мене до того, щоб я визнав намальованих гля
дачів у нашій опері як щось цілком допустиме. Та хоч я і погод
жуюся з усім іншим, мені й тепер неясно, як ви захищатимете 
ще й вільність і яким чином помирите мене з цими намальовани
ми учасниками.

З а х и с н и к. На наше щастя, сьогодні знову ставитимуть 
оперу, і ви, очевидно, не захочете її пропустити?

Г л я д а ч. Ні, звичайно.
З а х и с н и к .  А намальовані люди?
Г л я д а ч .  Мене це не відстрашить. Я ж  бо кращий від 

горобця.
З а х и с н и к .  Хотілося б, щоб ми знову зустрілись найближ

чим часом, спонукувані спільним інтересом.

Про суворі оцінки

(1798)

Ніщо так не протидіє дилетантизмові, як тверді засади й су
воре їх застосування.

Критика смаку, яка покликана диктувати, що нам повинне 
подобатися, а що ні, рідко буває категоричною, бо почуття задо
волення чи незадоволення завжди сильніше, ніж будь-яка за 
сада.
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Що ж до засад, з яких висновується, що саме належить ро
бити художникові, то вони вже вагоміші, бо їх практичну придат
ність легко випробувати, коли б навіть ми й 'вагалися, беручись 
їх застосовувати.

Отож нехай наші читачі ніколи не забувають, що ми розмов
ляємо з художниками. Друг і аматор мистецтва, й зокрема той, 
хто колекціонує і купує, завжди буде вільний від усяких приписів 
і зможе хвалити, цінувати й набувати те, що йому особисто най
більше до вподоби. Зате він не повинен жадати, щоб з ним по
годжувалися, а також хай не сердиться, бачачи іноді наш намір 
відібрати у нього художника й скерувати його на інші дороги.

Трапляється і таке, зокрема в поезії: ми завдячуємо окремим 
давнішим творам нашу освіту в тій чи іншій мірі, у нас зберегли
ся юнацькі спогади про те гарне і благодійне враження, що його 
вони на нас справили, і хоча наш смак удосконалився, ми все 
ще вважаємо ці твори хорошими, бо не можемо позбутися тут 
певного добровмисного передсуду, так само як до колишніх вчи
телів і до предметів, що їх ми в давнину шанували. І справді, ко
жен, хто ще не піднявся до вищої загальної точки зору й почне 
кепкувати собі з таких предметів або ще й ставитися до них 
з презирством, відчує внутрішній докір і скруху. Чутливе серце 
знайде тут привід звинуватити себе у блюзнірстві, і не дивина, 
коли людина ототожнює своє сумління з сумлінням інших лю
дей. У Німеччині часто можна побачити, як людину, що надміру 
ганить когось із так званих улюблених письменників нації, не
одмінно підозрюють у злобливості серця навіть і тоді, коли ви
сунуті нею принципи й аргументи не ставлять під сумнів її ро
зумової розвиненості.

Ми припускаємо, що іноді опинятимемося у становищі, коли 
улюбленець юрби не буде заразом і нашим улюбленцем, отож 
спокійно вислуховуватимемо докори, уникнути яких тут просто 
неможливо. Однак час од часу нам доведеться нагадувати про 
те, що розмовляємо з художником, прагнучи націлити його до 
створення чогось найкращого в межах його можливостей на 
радість самому собі й іншим. Що ж до публіки, то їй дозволено 
не рахуватися з нашими судженнями, схвалювати сьогодні те, 
що вона вчора відхилила, чи навпаки. Проте, коли почитати
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теоретичні висновки, у нас складається враження, ніби утверди
лось доволі загальне переконання, а в нас воно запанувало по
всюди, що всякий сучасний твір мистецтва більшою чи меншою 
мірою програє, коли порівнювати його зі зразками античності 
і судити про нього на підставі засад, що даються виснувати із 
цих зразків. Такої ж розповсюдженості набула думка, ніби ху
дожник лише тоді обирає найкращий шлях, коли близько порід
ниться з генієм, духом і міццю античності і здатен розвиватися 
за її зразком. А тим часом навіть найкращі твори античних ав
торів у вдалих перекладах не можуть дати публіці такої втіхи, 
як твори сучасних їй митців. Із цієї суперечності виникає проти
борство теорії й практики, внаслідок якого діяльний художник 
вдається у крайності; ми вважаємо за своє покликання і обов’я 
зок скільки сил допомагати йому у таких випадках і заявляє
мо,— хоча, можливо, це звучатиме дещо парадоксально,— що са
ме художникові не має подобатися те, що подобається публіці. 
Так само як педагог не повинен турбуватися про миттєві заба
ганки дітей, лікар — про бажання й примхи пацієнта,,а суддя — 
про пристрасті позовників, так і справжній художник мету своєї 
праці бачить не в тому, щоб подобатися; як і названі особи, він 
дуже рахується з тими, для кого працює, але ще більше рахуєть
ся він із самим собою, з ідеєю, що ввижається йому, і з тією д а
лекою метою, яку він собі поставив. Він воліє тягнути до неї інших 
усупереч їхній невдоволеності, ніж отаборитися з ними на пів- 
дорозі.

Вступ до «Пропілеїв»

(1798)

Юнак, якого ваблять природа й мистецтво, гадає, що завдя
ки жвавому поривові зможе проникнути у святая святих, тоді як 
зрілий чоловік навіть по довгому мандруванні усвідомлює, що 
все ще перебуває у переддвер’ї.

Цим поглядом ми керувалися, обмірковуючи наш заголовок. 
Східці, брама, вхід, передпокій, простір між внутрішнім і зов
нішнім, між священним і звичайним — ось те місце, де ми найча
стіше стрічатимемося з нашими друзями. [...]
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Той, хто покликаний бути художником, завжди пильно сте
житиме за своїм оточенням, звертаючи увагу як на предмети, так 
і на їхні частини. Цей досвід не тільки дасть йому практичну ко
ристь, але й навчить його поступово дедалі гостріше спостеріга
ти; і нехай на перших порах усе це служить йому лише для влас
ного ужитку, по тому він залюбки ділитиметься ним з іншими. 
Отож і ми намірилися у формі розповіді ознайомити наших чи
тачів із дечим, що вважаємо за корисне й приємне і що протягом 
багатьох років нотували собі при всіляких обставинах.

Одначе хто не пристане з задоволенням до думки, що чисті 
спостереження трапляються рідше, ніж ми гадаємо? Наші почут
тя, думки й переконання так швидко змішуються з нашими спри
йняттями, що ми недовго перебуваємо у спокійному стані спосте
рігача й тут-таки переходимо до суджень, на які можна поклада
тися лише остільки, оскільки ми спираємося на природу і розви
ток нашого духу.

Більшу упевненість ми можемо почерпнути тут із гармоній
ної спорідненості з іншими людьми, а також з переконання в то
му, що ми не одинокі, а мислимо і діємо спільно. Н ас часто гри
зе підозра, що людям притаманний інший лад думок, зокрема то
ді, коли висловлюються переконання, зовсім протилежні нашим. 
Цей бентежний сумнів никне, ба навіть щезає, коли ми знов 
і знов упізнаємо себе в інших; ми тільки тоді упевнені, що посі
даємо ті чи інші аксіоми, і лише тоді втішаємось ними, коли вони 
потверджені довголітнім нашим і чужим досвідом.

Коли багатьох людей споріднює спільне життя настільки, що 
вони можуть назвати себе друзями, бо однаковою мірою сповнені 
прагненням прогресувати у своєму розвиткові й крокують до схо
жих цілей, то хай не сумніваються, що зустрінуть один одного 
ще не раз на своїх дорогах і що навіть шлях, який, здавалося б, 
мав би роз’єднати, незабаром зведе їх щасливо докупи. [...]

Та коли йдеться про мистецтво й науку, то бажаними й на
віть потрібними є не тільки отакі товариські стосунки, а й взає
мини з публікою. Усе те загальне, що ми задумуємо й творимо, 
належить до світу, який у свою чергу теж сприяє визріванню то
го, що йому може придатися із творчого доробку окремих осіб. 
Прагнення визнання, притаманне письменникові, це навіяний
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природою потяг, який спонукає його до чогось вищого; він гадає, 
що вже осягнув лавровий вінок, та невдовзі пересвідчується: 
всяку природжену здібність необхідно уперто розвивати, коли 
хочеш зберегти прихильність громадськості, бо випадковість і щ а
стя дарують її лише на короткий час.

Ось яке значення мають для письменника його взаємини 
з публікою, коли він починає свою діяльність. Він не може обі
йтися без них і надалі; хоча повчати інших і не є його покликан
ням, він усе ж  прагне поділитися своїми помислами з тими, кого 
вважає своїми однодумцями, дарма що розпорошені вони по всьо
му світу; він прагне в отакий спосіб знов зав’язати стосунки з най
давнішими друзями, підтримувати їх з теперішніми, а також за 
приязнитися з представниками наймолодшого покоління і з ни
ми доживати вік. Він прагне остерегти молодих перед манівцями, 
якими блукав сам, і, знаючи та використовуючи досягнення су
часності, зберегти пам’ять і про заслуги минулих часів [...].

Статті, що їх ми збираємося тут подати, хоч і написані різ
ними особами, ніколи не будуть суперечити одна одній у своїх 
основних тезах, незважаючи на те, що лад думок їхніх авторів 
не збігатиметься в усьому, бо й не повинен. Ніхто з нас не ди
виться на світ зовсім однаковими очима, і різні характери будуть 
часто-густо по-різному застосовувати принцип, який усі вони ви
знають. Навіть одна й та сама людина не завжди тотожна сама 
з собою у своїх поглядах і судженнях, і раніші переконання 
мусять поступитися місцем пізнішим. Та нехай з того, що нами 
мислиться і говориться, дещо й не витримає усіх випробувань, 
аби тільки ми, йдучи своїм життєвим шляхом, завжди були пра
вдиві перед собою і перед іншими! [...]

Найвища вимога, що з нею ми підходимо до художника, 
завжди зводиться до того, щоб він дотримувався природи, вивчав 
і наслідував її, створюючи щось схоже на її власні явища. Та 
не всі розуміють, яка це велика, навіть грандіозна вимога; навіть 
справжній художник усвідомлює це лише в процесі свого посту
пового розвитку. Природа відділена від мистецтва глибоким про
валлям, яке і геній не в силі переступити, не спираючись на зов
нішні допоміжні засоби.

Усе, що ми бачимо навколо себе,— лише сирий матеріал; до
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волі рідко трапляється вже те, щоб художник завдяки інстинкто
ві і смаку, завдяки практиці і пошукам навчився схоплювати 
зовнішню красу речей і вибирати із наявного доброго — найкра
ще і цим засвідчив би принаймні уміння творити приємну види
мість, а ще рідше, зокрема в останні роки, подибуємо художника, 
спроможного проникнути як у глибінь речей, так і в глибінь своєї 
власної душі, художника, у творах якого ми бачили б не тільки 
щось легко й поверхово діюче, а щось духовно-органічне, поста
ле із змагання з природою, художника, який зумів би надати 
своєму творові такого змісту й такої форми, щоб він одночасно 
здавався природним і надприродним.

Людина — найвищий, єдино істинний об’єкт пластичного ми
стецтва! Щоб її збагнути, щоб вибратися з лабіринту її будови, 
необхідні загальні знання органічної природи. Митець повинен 
також ознайомитися теоретично з неорганічними тілами й загаль
ними явищами природи, і передусім з тими, що безпосередньо 
застосовуються в мистецтві, як, приміром, звуки й барви. Але він 
довго блукав би манівцями, коли б у школі аналітика, описувача 
й інтерпретатора природи йому довелося по зернинці визбирува
ти те, що необхідне для його мети; до того ж  невідомо, чи знай
де він там якраз те, без чого просто-напросто не можна обійтися. 
Адже природознавці повинні задовольняти зовсім інші потреби 
своїх власних учнів, і їм ніколи клопотатися обмеженими, спе
ціальними потребами художника. Тому, хоч добре розуміємо, що 
самі не впораємось із потрібного тут роботою, ми все ж таки по
ставили собі за мету виступити в ролі посередників і поряд з ог
лядом загального сприяти реалізації часткового.

Людську постать не можна збагнути, обмежившись тільки 
спогляданням її зовнішності. Необхідно ще й розкрити її нутро
щі, оглянути їх, простежити зв’язок між окремими частинами, 
збагнути їхні відмінності, з ’ясувати дію і протидію, пізнати гли
бинне й нерухоме, тобто основу явища. Лише тоді ми справді 
зможемо побачити й відтворити те, що живими хвилями руха
ється перед нашим зором як прекрасна неподільна цілість. Оки
нувши поглядом зовнішність живої істоти, споглядач розгублю
ється, тому є всі підстави як тут, так і в інших випадках мати 
на увазі цілком слушний афоризм: «Бачиш тільки те, що вже
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знаєш!» Відомо, що короткозорий, віддаляючись від якогось 
предмета, бачить його набагато краще, ніж той, до якого він 
уперше наближається, бо тепер йому на допомогу приходить ду
ховний зір. Таким чином, знання є безпосередньою передумовою 
повноцінного споглядання.

Як добре відтворює предмети фахівець з природознавства, 
який водночас є і рисувальником, бо він знає і підкреслює важ 
ливе й значуще в частинах цілого, отже, те, чим обумовлений ха
рактер останнього.

Д ля художника надзвичайно корисне докладне знання окре
мих частин людського тіла, що їх він потім знову повинен спо
глядати як цілість, проте йому також украй потрібні побічні 
відомості й загальне уявлення про споріднені предмети, але, 
звичайно, за умови, що художник спроможний піднятися до ідей 
і збагнути спорідненість речей, що здаються далекими одна від 
одної.

Порівняльна анатомія підготувала загальне поняття орга
нічної природи: вона веде нас від форми до форми, і, спостері
гаючи явища, що перебувають у близькій чи далекій споріднено
сті між собою, ми піднімаємося над усіма і бачимо їхні власти
вості в одному ідеальному образі.

Удержавши образ, ми переконуємося, що наша увага під час 
обсервації предметів скеровується у певному напрямі, що завдя
ки порівнянню ми легше здобуваємо й запам’ятовуємо розрізнені 
знання і що, нарешті, ми лиш тоді спроможні змагатися з приро
дою, коли хоч трохи переймемо від неї той метод, яким вона кори
стується в процесі власного творення.

Заохочуючи художника ознайомитися ще й з неорганічною 
природою, хоча б у найзагальніших рисах, ми беремо до уваги те, 
що в наші часи і легко й зручно вивчити царство мінералів. Ж и
вописцеві потрібні деякі відомості про камені, щоб характерно 
їх відтворювати, скульпторові й архітекторові — щоб їх засто
совувати; не обходиться без знання дорогоцінних каменів 
і гранувальник, ба навіть знавець і аматор будуть до нього 
прагнути.

Оскільки в останню чергу ми радили художникові скласти 
собі уявлення про загальні явища природи, щоб пізнати ті з них,
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котрі найбільше його цікавлять, почасти як засіб усебічного роз
витку, почасти ж для того, щоб краще зрозуміти речі, які його 
стосуються, то дозволимо собі додати ось таке.

Дотепер художник мав змогу тільки дивуватися вченню фізи
ків про кольори, ніскільки не користаючи з нього; лише природ
не почуття, тривалі вправи й практична необхідність скеровува
ли його на свій власний шлях: він відчував живі контрасти, спо
лука яких породжує гармонію барв, позначав притаманні їм вла
стивості, керуючись невиразними чуттями, оперував теплими 
й холодними барвами, барвами, що виражають близькість чи д а
лечінь; цими й подібними поняттями він по-своєму зближував ці 
феномени із загальними законами природи. Колись, можливо, 
підтвердиться припущення, що дія природних кольорів, так са
мо як магнетичних, електричних та інших, грунтується на взаємо
відношенні, на полярності, чи як би там назвати явища двоїстості 
чи навіть множинності, яка становить органічну єдність. Ми вва
жатимемо за свій обов’язок докладно розробити це вчення у при
ступній для художника формі * [...].

Вище йшлося про природу як про скарбницю матеріалів 
у цілому, а зараз ми перейдемо до важливої точки і з’ясуємо, як 
мистецтво обробляє ці матеріали відповідно до своїх потреб.

Коли художник бере у природи якийсь предмет, то цей ос
танній не належить більше природі, ба навіть можна сказати, 
що художник створює його в цю мить, видобуваючи з нього все 
значуще, характерне, цікаве чи, навпаки, вперше надаючи йому 
вищої вартості.

У цей спосіб людській постаті ніби нав’язуються красивіші 
пропорції, благородніші форми, піднесеніший характер — те, чо
го вона раніше не мала, замикається коло закономірності, доско
налості, значущості й викінченості, яке природа охоче виповнює 
усім найкращим, що в неї є, тоді як у більшості випадків, діючи 
в ширину, вона легко вироджується в потворне й губиться в бай
дужому.

Це стосується однаковою мірою і складних творів мистецтва, 
їхніх об’єктів та змісту, незалежно від того, що вони відтворю
ють: вимисел чи історію.

Щасливий той художник, який, розпочинаючи свою роботу,
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не припускається помилки, який уміє вибирати придатне для ми
стецтва, чи, вірніше, його окреслювати!

Хто в пошуках своєї мети лякливо блукає серед розпороше
них міфів чи у велемовній історії, хто хоче здивувати своєю уче
ністю чи зацікавити алегоріями, той спіткнеться на півдорозі об 
несподівані перешкоди або ж, осягнувши її, побачить, що його 
найкращі сподівання не збулися. Хто залишається неприступним 
для чуттів, той буде незрозумілим і для душі. Цей пункт, на наш 
погляд, є настільки важливим, що вже на самому початку ми ви
світлимо його в розгорнутому трактаті.

Як тільки предмет щасливо знайдено чи винайдено, почина
ється опрацювання, що його ми поділяємо на духовне, чуттєве 
й механічне.

Духовне опрацювання розкриває внутрішню зв’язність пред
мета, відшукує підпорядковані мотиви, і коли вибір предмета за 
свідчує глибину художнього генія взагалі, то вміння виявляти 
мотиви дозволяє судити про його широчінь, багатство, повноту 
й принадливість.

Говорячи про чуттєве опрацювання, маємо на увазі процес, 
в результаті якого твір робиться максимально приступним для 
чуттів, приємним й утішним, а його ніжну чарівність ніщо не
здатне нам замінити.

І, нарешті, механічне опрацювання полягає в тому, що той 
чи інший тілесний орган митця діє на певний матеріал, вдихаю
чи у свій твір життя і надаючи йому реальності.

Плекаючи надію бути корисним для художника в отакий спо
сіб, палко прагнучи, щоб у своїй роботі він застосовував деякі 
наші поради й пропозиції, ми, на жаль, не спроможні одігнати 
від себе бентежну думку про те, що всяке починання, як і всяка 
людина, терпить від своєї епохи рівно стільки, скільки й кори- 
стає, отож і ми не можемо зовсім не замислюватися над тим, 
як же нас приймуть.

Усе зазнає вічних змін; оскільки певні явища не здатні спів
існувати, то вони витісняють одне одне. Це стосується і знань, 
і рекомендацій до певних вправ, і напряму думок, і принципів. 
Цілі людини мало змінюються, бо і нині, як сотні років тому, їй 
хочеться бути чи стати добрим художником чи поетом, та не ко-
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жен усвідомлює засоби, необхідні для осягнення цієї мети, і на
вряд чи варто заперечувати, що найбільшу приємність ми відчу
ваємо тоді, коли заіграшки виконуємо велике завдання.

Публіка, звичайно, справляє на мистецтво чималий вплив, 
жадаючи за свою похвалу й свої гроші твору, що був би їй до 
вподоби, твору, що давав би безпосередню втіху; і здебільшого 
художник охоче пристосовується до цього, бо ж  і він є часткою 
цієї публіки, сформувався в ті самі роки й дні, має ті самі потре
би й простує в тому самому напрямі, отож рухається разом з юр
бою — вона несе його, а він оживляє її.

Ми бачимо, як цілі нації, цілі епохи захоплюються своїми 
художниками, й бачимо, як художник віддзеркалюється у своїй 
нації, у своїй епосі, проте нікого з них ніскільки не мучить сум
ління відносно того, що їхній шлях, можливо, помилковий, а їх
ній смак у кращому разі однобічний, що їхнє мистецтво відстале, 
й вони хоч і посуваються вперед, але у протилежному напрямі.

Та не будемо гаяти час на загальні питання, а висловимо 
зауваження, що стосуються передусім образотворчого мистецтва.

Німецькому митцеві, як і взагалі кожному сучасному й тому, 
хто походить із півночі, дуже важко чи майже неможливо пере
ходити від безформного до форми, а коли йому й поталанить у 
цьому,— вдержатися на здобутому.

Нехай кожен митець, що деякий час жив в Італії, запитає 
себе: чи близькість найкращих творів стародавнього й нового ми
стецтва не збудж увала в ньому безупинного прагнення вивчати 
й відтворювати людську постать в її пропорціях, формах, харак
терах, з усією пильністю і заповзяттям працювати над тим, щоб 
наблизитися до тих самодостатніх творів мистецтва і створити 
річ, яка, задовольняючи чуттєве споглядання, піднімала б дух 
до його найвищих сфер? І в той же час він признається нам, що, 
повернувшись на батьківщину, змушений був дедалі рішучіше 
вгамовувати це прагнення, бо не знаходив людей, яких цікави
ли б його твори, які утішалися б ними й уміли мислити, а зде
більшого тільки таких, що звикли украй поверхово розглядати 
художній твір, розмірковуючи при цьому про зовсім сторонні речі, 
проте хочуть по-своєму його відчувати й ним тішитися.

І найгірша картина зачіпає іноді почуття і уяву, розбурхую
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чи їх, і, знявши з них гальма, полишає напризволяще. До почут
тя промовляє і найкращий художній твір, але дуже високою мо
вою, яку, звичайно, треба розуміти; він уярмлює наші почуття 
і фантазію, відбирає в нас нашу сваволю; досконалим твором не 
можна розпоряджатися, як кому заманеться, ми змушені відда
тися йому, Ш,об, піднявшись і облагородившись у ньому, знов по
вернутись до себе.

А що це не маячня, ми спробуємо поступово довести на яко
мога переконливіших прикладах, звертаючи особливу увагу на 
суперечність, що в ній так часто заплутуються люди нашої доби. 
Називаючи стародавніх митців своїми вчителями, визнаючи не
перевершеність їхніх творів, вони, однак, як у теорії, так і на 
практиці віддаляються від вимог, що їх ті митці неухильно ви
конували.

Відштовхуючись од цієї важливої точки, до якої ми ще не 
раз повертатимемо, ми не можемо обійти і деякі інші, про які ба
жано принаймні згадати.

Одним із головних симптомів занепаду мистецтва є змішу
вання його різних видів.

Мистецтва самі по собі, як і окремі художні жанри, спорід
нені між собою, виявляють певну тенденцію до з ’єднання, ба на
віть до розчинення одного в другім; та саме в цьому й полягає 
обов’язок, заслуга й гідність справжнього художника, щоб від
межувати ділянку, в якій він працює, від решти ділянок мистецт
ва, щоб кожне мистецтво, кожен художній жанр будувати на його 
власній основі й якомога суворіше ізолювати один вид чи жанр 
від інших.

Уже згадувалося, що всі пластичні мистецтва тяжіють до 
живопису, всі поетичні жанри — до драми, і це спостереження 
У подальшому може стати приводом до важливих роздумів.

Істинний художник-законодавець поривається до художньої 
правди, тоді як художник, що нехтує законами і підвладний слі
пому потягові,— до реальної природи; перший піднімає мистецт
во на найвищий щабель, другий опускає його до самого долу.

Те, що сказано про мистецтво в цілому, стосується і його ви
дів. Скульптор повинен інакше мислити й відчувати, ніж живо
писець, навіть більше: заміряючись створити барельєф, він інак
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ше розпочинає свою роботу, ніж тоді, коли йдеться про триви
мірний твір. Коли рельєфи почали робити дедалі опуклішими, 
а згодом ще й відділяти то окремі частини, то фігури, ба навіть 
вставляти цілі будинки й ландшафти, створюючи таким чином 
щось схоже і на живопис, і на ляльковий театр, художники 
відходили од справжнього мистецтва; на жаль, отакий шлях обрав 
собі й дехто з сучасних талановитих митців. [...]

Тільки ознайомившись з усім найдосконалішим, що було 
створене людиною, можна показати той шлях, яким розвивалося 
мистецтво, так само як і інші професії; він починався завжди об
меженою діяльністю — сухим, а нерідко й жалюгідним насліду
ванням як неважливих, так і важливих предметів, але згодом 
формується лагідніше й душевніше ставлення до природи, а ще 
далі мистецтво, заприязнившись зі знанням, закономірністю, сер
йозністю й суворістю і завдяки сприятливим обставинам підніма
ється на ту вершину, на якій щасливий геній, посівши стільки до
поміжних засобів, дістав нарешті змогу створити щось чарівли
ве й довершене.

[...] Кожен, хто заслуговує назви художника, змушений у наш 
час підготувати собі коли не теорію, то принаймні зведення пев
них теоретичних настанов, застосування яких для приватного 
вжитку дає подекуди цілком стер пні наслідки; проте часто трап
ляється, що художник зводить у закон такі сентенції, які відпо
відають його талантові, схильностям і навичкам. Він скоряється 
тут загальній людській долі. Скільки-то людей проводиться та
ким же чином у інших професіях! Але ми зовсім не розвиваємося, 
коли пускаємо в рух лише те, що в нас закладено, йдучи торова
ними стежками й не докладаючи сил. Кожний митець, як і ко
жна людина, є одиничною істотою і завжди схилятиметься на 
якийсь один бік. Тому-то людині належить по змозі вбирати у се
бе й те, що суперечить, теоретично й практично, її власній натурі. 
Легковажний нехай цікавиться серйозним і суворим у навко
лишньому світі, а суворий — легким і поблажливим, сильний — 
зграбністю, а зграбний — силою, і кожен розвиватиме свою при
роду тим успішніше, чим більше, на перший погляд, віддаляти
меться од неї. Усяке мистецтво претендує на цілу людину, а 
піднявшись на граничну висоту,— на ціле людство. [...]
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Про Лаокоона *

(1798)

Істинний твір мистецтва, так само як твір природи, вічно за 
лишається для нашого розсудку чимось нескінченним: ми огля
даємо і сприймаємо його, він діє на нас, проте ми неспроможні 
його пізнати в прямому розумінні, не кажучи вже про те, щоб 
виразити словами його сутність і достоїнства [...].

Коли ми хочемо говорити про вдалий твір мистецтва, то зде
більшого мусимо говорити про мистецтво в цілому, бо він містить 
це мистецтво в собі, і кожен по своїй спромозі здатен з такого 
одиничного розвинути загальне; тож і нам годиться розпочати 
з деяких загальних міркувань.

Усі твори високого мистецтва зображують людську природу, 
а об’єкт пластичних мистецтв — передусім людське тіло; зараз 
ітиме мова лише про ці останні. Мистецтво має багато ступенів, 
і на кожному з них можуть з’явитися прекрасні майстри, однак 
досконалий художній твір охоплює усі властивості мистецтва, які 
звичайно існують поодинці, у відокремленості.

Найвеличніші з відомих нам творів мистецтва зображують:
Ж иві, високоорганізовані натури. Тут вимагається передусім 

знання людського тіла, його частин, пропорцій, внутрішніх і зов
нішніх функцій, форм і рухів у цілому.

Характери. Знання того, чим відрізняються ці частини одна 
від одної у статиці й динаміці. Властивості відокремлюються 
й виступають ізольовано; завдяки цьому постають характери, че
рез те різні твори мистецтва можна поставити у значуще відно
шення один до одного; таке ж значуще взаємовідношення можемо 
спостерігати й між частинами складного твору. Предмет пере
буває:

У спокої або русі. Твір або його частини можна зобразити 
так, ніби вони існують самі для себе, спокійно окреслюючи тіль
ки їхнє буття, або представити в русі, в дії, пристрасними й спов
неними експресії.

Ідеал. Щоб його осягнути, художникові потрібне глибоке, 
серйозне, неослабне почуття, до якого, одначе, повинне приєд
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натися ще й високе розуміння, бо інакше він не охопить погля
дом предмет в усьому його обсязі, не знайде того найвищого мо
менту, що його належить відобразити, тобто видобути з його 
обмеженої дійсності й наділити в ідеальному світі мірою, визна
ченістю, реальністю і достоїнством.

Принадність. Сам предмет, одначе, і спосіб його зображення 
підпорядковані чуттєвим законам мистецтва — порядкові, зрозу
мілості, симетрії, контрасту і т. ін., внаслідок чого він робиться 
гарним для ока, тобто принадним.

Краса . Крім того, він підпорядкований законові духовної 
краси, що виникає з міри, якій людина, підготовлена для зобра
ження і творення прекрасного, підкоряє усе, навіть крайнощі. [...]

Кожен твір мистецтва має явити себе саме з цього боку, а це 
здійсненне тільки при наявності того, що називається чуттєвою 
красою, або принадністю. Митці античності, що були дуже дале
кі від манії наших сучасників, які вимагають, щоб твір мистецтва 
набирав вигляду твору природи, досягали художності в своїх 
творах, осмислюючи порядок їхніх частин; завдяки симетрії окові 
було легше осягти ці відношення, і таким чином заплутаний твір 
робився зрозумілим. Ця ж таки симетрія, а також протиставлен
ня дозволяли через малопомітну градацію підніматися до найви
щих контрастів. Митці дбали про те, щоб взаємно урівноважити 
різноманітні маси і передусім надати кінцівкам окремих фігур 
у груповому творі правильного положення. Все це робилося з ви
нятковою продуманістю і влучністю, тому кожний твір мистецтва, 
навіть коли не беремо до уваги його змісту, навіть коли на від
стані бачимо тільки загальні обриси, все ж  таки сприймається як 
щось прекрасне. Сотні прикладів такого принадного групування 
маємо на старовинних вазах, і, піднімаючись вище й вище від 
найспокійнішої вазової групи до надзвичайно динамічної групи 
Лаокоона, нам удалося б, можливо, зібрати чимало гарних при
кладів отаких симетрично художніх і приємних для ока компози
цій. Тому наважуся ще раз заявити: група Лаокоона, поряд з усі
ма іншими визнаними її достоїнствами, водночас являє нам взі
рець симетрії і різноманітності, спокою й руху, контрастів і 
поступових переходів, які то духовно, то чуттєво постають перед 
глядачем, і в сукупності — всупереч високому пафосові видови-
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ща — справляють приємне враження, притишуючи принадністю 
і красою бурю страждання й пристрасті.

Великим достоїнством твору мистецтва є його самодостатність 
і замкненість. Спокійний предмет засвідчує лише своє буття, тоб
то він обмежений собою і замкнутий у собі. Юпітер *, що тримає 
громову стрілу, Юнона *, сповнена величі й жіночої гідності, за 
глиблена в себе Мінерва * здаються предметами, що не мають від
ношення до зовнішнього світу; вони обумовлені собою і в собі 
і є найпершими, улюбленими предметами художників-скульпто- 
рів. Проте в чудовій сфері міфічного мистецтва, що в ній стоять 
у спокої ці поодинокі самостійні натури, існують ще менші сфери, 
в яких поодинокі постаті задумані й виконані у співвідношенні 
з іншими; наприклад, дев’ять муз зі своїм проводирем Аполло
ном — кожна з них задумана й виконана сама по собі, але в цьо
му багатоликому хорі вона зацікавлює ще більше. А коли ми
стецтво намірюється зобразити значущі пристрасті, воно знову 
ж таки вдається до подібного способу: або представляє нам коло 
постатей, що перебувають у пристрасному відношенні між собою, 
як, приміром, Ніобея * з дітьми, яких переслідують Аполлон і Д і
ана *, або показує нам в одному й тому самому творі рух і одно
часно його причину. Тут досить буде згадати оте привабливе 
хлоп’я, що витягає колючку зі своєї ноги, борців, обидві групи 
фавнів і німф * у Дрездені й знамениту динамічну групу Лао- 
коона.

Скульптура заслужено цінується дуже високо, бо може й по
винна піднімати зображення на гідну подиву вершину, і в ній лю
дина позбувається усіх несуттєвих прикмет. Це стосується і нашої 
групи, де Лаокоон — тільки ім’я; митці звільнили його і від 
жрецьких регалій, і від національних троянських ознак, і від усіх 
поетичних та міфологічних привісок; це не Лаокоон, якого зм а
льовує легенда, це батько з двома синами, яким загрожує смерть 
від двох небезпечних тварюк. Змії також і виглядом, і рухами 
зроблені тут зовсім природними, хоч і досить сильними, щоб по
долати кількох людей; і ніщо не говорить про те, що перед нами 
послані богом, надприродні істоти, яким належить мстити і кара
ти. Відповідно до своєї натури вони підповзають, обвивають со
бою і стискають, і одна з них кусає аж  тоді, коли її роздратова-
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но. Коли б мені довелося пояснювати цю групу, не знаючи вкла
деного в неї значення, то я назвав би її трагічною ідилією. Просто 
батько спав поряд зі своїми синами, їх усіх обвили змії, а тепер, 
прокинувшись, вони силкуються вирватися із цих живих тенет.

Цей мистецький твір набуває особливого значення завдяки 
зображенню певного моменту. Коли твір пластичного мистецтва 
має дійсно сприйматися як такий, що вираж ає рух, то цей мо
мент повинен бути перехідним: треба, щоб жодна частина цілого 
не могла займати такого самого положення ні в попередню, ні 
в наступну мить. Лише тоді твір знову й знову оживатиме перед 
мільйонами глядачів.

Щоб належним чином сприйняти задум творців Лаокоона, 
мусимо стати перед статуєю на достатній віддалі й заплющити 
очі; потім розплющте їх і зразу заплющте знов, тоді ви побачите, 
що весь мармур рухається; вас охопить почуття, що, розмружив
ши очі, ви застанете всю групу в іншому положенні. Так, як вона 
стоїть зараз, вона скидається, по-моєму, на застиглу блискавку, 
на хвилю, що скам’яніла в ту мить, коли ударилась об берег. Те 
саме враження група справляє вночі, при факелах. [...]

Своє і чуже страждання викликає в людині: ляк, жах і спів
чуття; острах, викликаний передбаченням близького лиха, неспо
діване усвідомлення вже наявного страждання і жаль, навіяний 
нинішнім чи минулим нещастям,— усі три почуття зображує 
й збуджує цей твір, і то з належною градацією.

Пластичне мистецтво, що завжди має на увазі лише мить, ви
бирає з-посеред патетичних предметів той, який сповнює нас ж а 
хом; натомість поезія воліє предмети, які породжують ляк і спів
чуття. У групі Лаокоона батькове страждання викликає в нас 
жах, до того ж у найвищій мірі, і мистецтво скульптури досягло 
тут своєї вершини. Але почасти для того, щоб охопити коло всіх 
людських почуттів, а почасти щоб злагіднити навальне враження 
жаху, воно збуджує й співчуття до молодшого сина з огляду на 
його становище й ляк за старшого, для якого ще полишено надію 
на рятунок. Отак завдяки різноманітності митці домоглися певної 
рівноваги у своєму творі, злагіднили й підсилили одну дію інши
ми діями, створивши цілість, довершену духовно й водночас 
чуттєво.
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Отож ми цілком сміливо можемо стверджувати, що цей твір 
до краю вичерпав свій предмет і з успіхом виконав усі художні 
умови. Він говорить нам: коли майстер і може вдихнути своє по
чуття прекрасного в спокійні й звичайні предмети, то все ж таки 
найвищу енергію й гідність це почуття виявляє лише тоді, коли 
доведе свою силу в творенні різноманітних характерів і навчить
ся у своїх наслідуваннях природи вгамовувати й приборкувати ви
бухи людських пристрастей. [...]

І наостанку ще одне слово про відношення цього предмета до 
поезії.

Чинять велику кривду й Вергілієві, й мистецтву поезії, коли 
хоч на мить зіставляють цей напрочуд завершений у собі шедевр 
скульптури з епізодичним трактуванням в «Енеїді». Коли нещас
ному вигнанцю Енеєві * самому доводиться розповідати про не
прощенну помилку, що її допустився він та його співвітчизники, 
впускаючи до свого міста горезвісного коня, то поет мусить дума
ти лише про те, як йому виправдати цей безглуздий учинок. До 
цього все тут і зводиться, а історія Лаокоона грає тут лише роль 
риторичного аргумента, в якому певне перебільшення, якщо тіль
ки воно доцільне, заслуговує цілковитого схвалення. Там вирина
ють з моря величезні змії з гребенями на головах, кидаються на 
синів жерця, який ударив коня, обвивають їх, кусають і оббриз
кують отруйною слиною; по тому стискають тугими кільцями гру
ди й шию батька, що поспішав рятувати своїх дітей, і переможно 
здіймають угору голови, а нещасливець даремне волає про поміч. 
Пойнятий жахом люд тікає від цього видовища, ніхто вже не на
важується бути патріотом, і слухач, наляканий цією дивовижною 
і моторошною розповіддю, легко погоджується, що коня належ а
ло впустити до міста.

Таким чином, історія Лаокоона служить Вергілієві лише як 
засіб до вищої мети, і ще питання, чи така подія взагалі годиться 
як предмет поезії.
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Визнання перекладача  

(1798— 1799)

Чому так виходить, що ми, незважаючи на настійні вимоги, 
так неохоче беремося за написання цілісної праці чи за складен
ня плану лекції про предмет, з яким ми як-не-як обізнані? Уже 
все продумано, в пам’яті відсвіжено матеріал і впорядковано йо
го якнайсумлінніше, занедбано усякі розваги, і все ж, узявши пе
ро, ми вагаємось вивести на папері отой перший рядок.

У цю саму мить входить несподівано друг або навіть хтось 
незнайомий; ми сприймаємо це як заваду, нам здається, що нас 
відірвали від нашого предмета, а тим часом розмова скеровуєть
ся непомітно саме на нього, прибулий або виявляється на
шим однодумцем, або ж  висловлює зовсім протилежні погля
ди; він, можливо, скаже лише половину, а то й менше, того, що 
ми, на нашу думку, опанували краще, проте він може й роз
ширити наше уявлення, загострити наше почуття більшою проник
ливістю чи запалом у даній справі. І зразу зникають усякі пере
шкоди, ми жваво заходимо в розмову, прислухуємося, відпові
даємо. [...]

Людині не личить повчати, бо вона — жива, активна і діяль
на істота; ми зазнаємо втіхи лише в дії й протидії! Тож і цей наш 
переклад, як і примітки до нього,— витвір щасливих днів.

Я саме збирався накреслити загальний вступ до образотвор
чих мистецтв і викласти в ньому свої переконання, коли цілком 
випадково натрапив на «Дослідження про живопис» Дідро. І ось 
я знову розмовляю з ним, картаю його, коли він.збивається з до
роги, яка видається мені правильною, радію, коли знову раптом 
зустрінемося, розпалююся через його парадокси, милуюся ж ва
вістю його загальних уявлень, його виклад захоплює мене, супе
речка стає дедалі запальнішою, та останнє слово, звичайно, зали
шається за мною, бо мій опонент — небіжчик.

Тепер я знов вертаюся до себе! Бачу, що цей трактат напи
сано ще тридцять років тому, що парадоксальні твердження з на
міром скеровані проти педантичних маньєристів французької

«Дослідження про живопис» Д ідро
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школи, що цих людей уже немає і цей маленький трактат потре
бує тепер не так опонента, як історика-інтерпретатора.

Та незабаром знов помічаю, що його принципи, які він ут
верджує не тільки з великим розумом, але й з риторично-софіст- 
ською відвагою і вправністю, прагнучи не так заснувати нову си
стему мистецтва, як потривожити представників та прихильників 
старої форми і підбити на революцію, що ці його погляди, які в 
минулому мали лише спонукати до переходу від манірності, рути
ни, традиційності й педантизму до мистецтва, яке вираж ає схви
льованість, осмисленість, майстерність і вільнодумство, в наш час 
продовжують своє примарне існування як певні теоретичні макси
ми, якими прикривається легковажна практика. Це знову ж пе
реконує мене в тому, що моє обурення доречне, що я маю справу 
не з Дідро, який помер, та його до певної міри вже застарілим 
трактатом, а з тими особами, що заважаю ть успішному розгор
танню революції мистецтв, до якої він чи не найбільше спричи
нився, що плазують по широкій площині дилетантизму і партацт
ва, між мистецтвом і природою, не бажаючи сприяти ні грунтов
ному пізнанню природи, ні обгрунтованій художній діяльності. [...]

Перший розділ

«Мої химерні думки про рисунок»

«Природа не творить нічого неправильного. Кожна форма, як 
гарна, так і потворна, має свою причину, і всі без винятку існую
чі створіння саме такі, якими повинні бути».

Природа не творить нічого непослідовного, кожна форма, як 
гарна, так і потворна, має свою причину, що нею вона обумовле
на, і всі без винятку відомі нам органічні творіння є саме таки
ми, якими вони можуть бути.

Так, у всякому разі, треба було б переробити перший абзац, 
коли б він мав щось означати. Дідро вже на самому початку за 
плутує поняття, щоб у подальшому мати змогу доводити власну 
правоту на свій лад. У природі немає нічого правильного!— ось 
Що скоріш належало б сказати. Правильність має своєю перед
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умовою правила, і то правила, які сформулювала сама людина 
відповідно до свого почуття, досвіду, переконання й уподобання; 
вона судить за цими правилами не так про внутрішнє буття тво
рінь, як про їх зовнішню видимість. Натомість закони, за якими 
діє природа, вимагають якнайсуворішого внутрішнього органіч
ного зв’язку. Тут маємо дії й протидії, де причина завжди може 
розглядатися як наслідок, а наслідок — як причина. Коли да
но одне, то друге з ’явиться неминуче. Природа працює в ім’я жит
тя і буття, в ім’я збереження і розмноження своїх творінь, і їй бай
дуже, якими вони здаються: гарними чи потворними. Якась істо
та, що при народженні була покликана стати гарною, може через 
випадковість зазнати пошкодження в одній із своїх частин, і від 
цього негайно терплять усі інші частини. Адже природі потрібні 
сили для відновлення пошкодженої частини, тому вона відбирає 
дещо в інших частин, і це неодмінно мусить позначитися на їхньо
му розвиткові. Творіння не буде вже таким, яким воно мало бути, 
а таким, яким воно змогло стати. І коли так підійти до наступного 
абзаца, він не викличе найменшого заперечення.

«Гляньте на цю жінку, яка в молоді літа втратила зір. По
ступовий ріст очної ямки не розширив повік, вони опустилися 
в западину, що постала внаслідок відсутності певного органа, й 
стягнулися. Разом з верхніми повіками опустилися й брови, 
а нижні повіки трохи підняли щоки; верхня губа, піддавшись 
цьому рухові, теж подалася вгору. Таким чином, ушкодженими 
виявилися всі частини обличчя залежно від того, близько чи д а
леко були вони від травмованого місця. Ви гадаєте, мабуть, що 
спотворення зачепило тільки лицевий овал? Гадаєте, що шия ні
скільки не потерпіла? А також плечі й груди? Звичайно, ні ваші, 
ні мої очі цього не помітять. Але покличте природу, покажіть їй 
цю шию, ці плечі, ці груди, й вона скаже: «Це частини тіла ж ін
ки, яка замолоду втратила зір».

«Киньте погляд на цього чоловіка, в якого викривилися спи
на й плечі. Спереду в нього розійшлися шийні хрящі, а ззаду 
сплющилися хребці; голова задерлась, руки скоцюрбилися в су
глобах, і лікті вигнулись назад, і взагалі усі частини тіла нама
галися знайти спільний центр ваги, що відповідав би отакій спо
твореній будові; через те обличчя набрало виразу скутості
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й напруженості. Укрийте цю істоту, покажіть природі тільки її 
ступні, і природа не вагаючись скаже: «Це ступні горбатого».

Декому таке твердження здасться, можливо, перебільшеним, 
проте воно надзвичайно правдиве: послідовність творчої приро
ди і в здоровому й хворому станах просто неймовірна.

Знавець семіотики *, напевне, краще зобразив би обидва 
випадки, що їх Дідро описує цілком по-дилетантському, але не 
будемо з ним сперечатися з цього приводу; треба подивитися, як 
він застосовуватиме ці свої приклади.

«Коли б ми виразно уявляли собі причини й дії, то залюбки 
зображали б творіння такими, які вони є, бо чим досконаліше на
слідування, чим ближче до прообразів, тим більшу втіху воно 
нам дає».

Тут уже певною мірою виявляються засади Дідро, які ми бу
демо спростовувати. Усім його теоретичним міркуванням прита
манна тенденція до змішування природи й мистецтва, до цілкови
того сплавлювання їх. А ми поклали собі зобразити дію природи 
й мистецтва окремо. Природа творить живу, індиферентну істоту, 
художник — мертву, але значущу, природа творить щось реальне, 
художник — уявне. У твір природи споглядач сам мусить внести 
значущість, почуття, думку, експресію, вплив на душу, тоді як 
у художньому творі він хоче й повинен знайти усе це в готовому 
вигляді. Досконале наслідування природи неможливе в жодному 
розумінні; художник покликаний зобразити тільки поверхню 
явища. Зовнішність вмістилища, жива цілість, яка промовляє до 
всіх наших духовних і чуттєвих сил, розпалює наше жадання, 
підносить наш дух і цим ощасливлює нас, усе, повне життя й мо- 
ці, усе розвинуте й прекрасне — ось царина художника.

Зовсім іншим шляхом простує споглядач природи. Він му
сить дробити цілісний організм, проникати крізь поверхню, руй
нувати красу, пізнавати закономірне й, коли це посильно для ньо
го, зберігати у своїй пам’яті лабіринти органічної будови, наче 
план заплутаного саду, звивистими алеями котрого, знесилю
ючись, блукає стільки перехожих.

Людину, що втішається життям, як і художника, недарма 
поймає жах, коли вона зазирне в ті глибини, в яких, немов по 
рідному краю, походжає природодослідник; у свою чергу «чи
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стий» природодослідник не дуже поважає художника, бачачи 
в ньому лише засіб фіксації й розповсюдження у світі своїх спо
стережень; що ж  до людини, яка втішається мистецтвом, то вона 
здається йому дитям, яке з насолодою з’їдає смачний м’якуш 
персика, але не цінує й викидає родюче зерня — скарб плоду 
й мету природи.

Ось як природа протистоїть мистецтву, а знання — утісі: 
вони не виключають одне одне, але й не виявляють специфічного 
взаємозв’язку.

Коли уважно придивимося до слів Дідро, то побачимо, що 
він, по суті, вимагає від художника працювати на фізіологію 
й патологію, хоча геній навряд чи візьметься за таке завдання.

Нічим не кращ а й наступна теза, ба навіть гірша: адже цю 
жалюгідну постать з великою і важкою головою, з куцими но
гами й широчезними ступнями навряд чи пустили б у твір мис
тецтва, якою б органічно послідовною вона не була. Оскільки 
вона не являє собою пересічної постаті людини, то й фізіолог не 
може нею скористуватися, як, зрештою, і патолог, бо вона тільки 
бридка й вульгарна, але не позначена ні хворобливістю, ні ка
ліцтвом.

О дивний і славний Дідро! Чому забаглося тобі свій великий 
і сильний дух спрямувати не на упорядкування, а на заплутуван
ня понять? Таж людям, які, не маючи принципів, мордуються на 
ниві досвіду, важко уже й без цього!

«Але навіть не знаючи дій та причин органічної будови й бу
дучи змушені, внаслідок цього незнання, сліпо дотримуватися 
загальноприйнятих правил, ми усе ж  неодмінно виправдали б ху
дожника, який, нехтуючи ці правила й ретельно наслідуючи при
роду, часто зображував би надто широкі ступні, короткі ноги, 
опухлі коліна, відворотні й незграбні голови».

Уже на самому початку цієї фрази автор накидає на нашу 
шию софістські зашморги, що їх він збирається потім ще тугіше 
затягти. Він каже: ми зовсім не знаємо, в який спосіб природа 
здійснює свою діяльність, а тому усталили певні правила, якими 
керуємося часто-густо з огляду на відсутність кращого розумін
ня. Уже тут ми мусимо голосно заявити, що ми з цим не згодні.

Художник-пластик навряд чи стане розпитувати про наше
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знання законів, за якими творить природа, про те, чи тепер ми 
зглибили їх краще, ніж тридцять років тому, коли писав наш опо
нент, і чи в майбутньому пізнаємо їх ще докладніше, й до якої 
міри ми взагалі спроможні осягнути розумом таємниці природи. 
Сила художника полягає у спогляданні, у схоплюванні значущої 
цілості, у виявленні окремих частин, у відчуванні необхідності 
вчитися й таким чином набувати знання, а особливо у відчуванні 
того, які саме знання, засвоєні у навчанні, можуть знадобитися, 
щоб він не віддалявся надто зі своєї сфери, щоб не вдавався в не
потрібне і не занедбував потрібного.

Такий митець, нація, сто років діяльності таких митців, 
урешті, виводять на основі зразків і повчань правила для ми
стецтва, після того як воно довгий час перебивалося за допомо
гою самої емпірики. З їхнього духу й під їхніми руками наро
джуються пропорції, форми, постаті, матеріал для яких постачає 
їм природа-творець. Вони не домовляються про ту чи іншу річ, яка 
могла б бути й не такою, вони не укладають угоди щодо того, 
щоб недолуге вважати гожим, вони кінець кінцем висновують 
правила з самих себе, згідно з законами мистецтва, які такою ж 
мірою містяться у природі творчого генія, як у великій загальній 
природі зберігаються вічно діючі органічні закони.

Тут зовсім не йдеться про те, на якому шматку землі, якою 
нацією і в яку епоху відкрито й застосовувано ці правила. Не 
йдеться і про те, чи в інших місцях, у інші епохи й за інших об
ставин не порушувано їх, чи закономірність не підмінювалася 
звичкою, і навіть не про те, чи взагалі коли-небудь існували 
й застосовувалися істинні правила. Однак необхідно рішуче 
стверджувати, що їх конче належить знайти і що одержати їх 
треба від генія, хоч ми й не сміємо їх йому диктувати, а саме від 
того генія, котрий сам почуває себе в зеніті свого розвитку й ус
відомлює коло своєї дії. [...]

«Ми кажемо про людину, яка проходить повз нас: вона по
гано збудована. Так, але тільки з погляду наших убогих правил; 
коли ж подивитися очима природи, то все виглядатиме по-іншому. 
Ми кажемо про статую: її пропорції прегарні. Так, але тільки 
3 погляду наших убогих правил: природа, ймовірно, була б ін
шої думки».
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Як хитромудро переплутались у цих небагатьох словах при
близність, хибність й фальш! Тут знову життєдіяльність органіч
ної природи, яка при будь-яких пошкодженнях уміє все ж, нехай 
і досить примітивно, відновлювати певну рівновагу й цим пере
конливо доводить свою живу продуктивну реальність, протиста
виться довершеному мистецтву, яке навіть у найвищому своєму 
злеті не претендує на живу продуктивну й репродуктивну реаль
ність, а тільки схоплює природу в найдостойнішому моменті її 
самовиявлення, переймає від неї красу пропорцій, щоб потім 
диктувати їх самій же природі.

Мистецтво не пробує змагатися з природою щодо ширини й 
глибини, воно тримається поверхні природних явищ, однак має 
свою власну глибину, свою власну могутність; воно закарбовує 
найвищі моменти цих поверхневих явищ, схвалюючи в них зако
номірність, довершеність доцільних пропорцій, вершину прекрас
ного, гідність змісту, висоту пристрасті.

Природа діє ніби для себе самої; митець діє для людини 
і як людина. Із усього, що природа нам пропонує, ми відбираємо 
у житті лише мізерну кількість речей, які нам хочеться мати і які 
нам приступні. А те, що дає людині художник, має бути цілком 
сприйнятним і приємним для наших чуттів, все повинне збуджу
вати й вабити, бути придатним і задовольняти, усе мусить живи
ти, розвивати і підносити наш дух. Отож митець, на віддяку при
роді, що породила і його самого, вертає їй другу, збагачену по
чуттями й думками, по-людському довершену природу.

Однак для того, щоб таке здійснилося, мусить геній, худож
ник за покликанням, керуватись у своїй діяльності тими закона
ми й правилами, які встановила для нього сама природа, які не 
суперечать їй і являють собою багатство художника, бо вчать 
його оволодівати й користуватися великим багатством природи 
і багатством свого духу.

«Дозвольте мені перенести запинало з мого горбача на Ме- 
діцейську Венеру *, залишивши відкритим лише кінчик її ноги. 
І коли б природа взялася творити відповідно до цього кінчика 
ноги всю решту постаті, то ви, можливо, здивовано побачили б, 
як з-під її грифеля виходить якась огидна й незугарна потвора. 
А я, навпаки, був би вражений, коли б сталося протилежне».

178



Помилковий шлях, що його вже з самого початку обрав собі 
наш друг і опонент, шлях, проти якого ми й раніше застерігали, 
виявив тут усю свою хибність.

Щодо нас, то ми надто схиляємося перед природою й не мо
жемо вважати її персоніфікований божественний образ настільки 
неоковирним, щоб він попався в пастку софіста і, щоб надати 
мнимим аргументам цього останнього хоч трохи ваги, створив 
своєю вічно непомильною рукою якесь чудовисько. Навпаки, при
рода дискредитує таке недотепне припущення. [...]

Вона підступить до фігури під запиналом, скине оком на кін
чик ноги і відразу здогадається, для чого покликав її софіст*. 
Суворо, але без обурення гукне вона до нього: «Даремне ти ви
пробовуєш мене лукавою двозначністю! Чи залишиш запинало, 
чи знімеш його,— я знаю, що там заховано. Адже це я створила 
той кінчик ноги; бо ж у мене вчився художник, що його виліпив; 
я дала йому уявлення про характер певної постаті, й з цього уяв
лення постали ці пропорції, ці форми; досить того, що цей кінчик 
ноги пасує тільки до цієї статуї і що цей твір мистецтва, більшу 
частину якого ти марно намагаєшся від мене заховати, узгодже
ний сам із собою. Отож слухай: цей кінчик ноги належить гарній, 
ніжній і соромливій жінці в розквіті молодості! Нога, на яку спи
рається найдостойніша з жінок, цариця богів, була б не такою, 
як нога, на якій погойдувалася б пустотлива вакханка. Але за 
пам’ятай ось що: ця нога з мармуру, вона не претендує на те, 
щоб ходити; так само й усе тіло — воно не претендує на життя. 
Хіба цей художник був настільки безглуздим, що намагався упо
дібнити вирізьблювану ним ногу до живої ноги? Тоді він заслу
жив на ту образу, яку ти для нього призначив. Ти, видно, не знав 
його або хибно зрозумів, бо жоден справжній художник не праг
не до того, щоб його твір зрівнявся з продуктом природи, а ще 
менше — щоб він замінив собою цей останній; той, хто зваж ив
ся б на таке, став би покручем, і його належало б прогнати з цар
ства мистецтва й не впускати до царства природи.

Поетові можна пробачити, коли він, прагнучи намалювати 
в нашій уяві цікаву ситуацію, мислить собі свого скульптора 
справді закоханим у створену ним статую, коли приписує йому 
жагу до неї й коли, врешті, змушує її оживати в його обіймах.
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В результаті одержуємо любострасну історійку, яку досить приєм
но послухати; однак для художника-пластика вона завжди буде 
казкою, не вартою похвали. Споконвіку відомо, що брутальні лю
ди запалювалися чуттєвою жагою до творів пластичного мистецт
ва; благородний художник зовсім по-іншому кохає свій чудовий 
твір: його любов схожа на благочестиву святу любов між крев
ними родичами чи друзями. Коли б Пігмаліонова * статуя дій
сно збуджувала в ньому хіть, він був би партачем, нездатним 
створити образ, який заслуговував би на те, щоб його цінувати 
як твір мистецтва чи як твір природи. [...]

«Людська постать являє собою настільки багатобічну й скла
дну систему, що результат невідповідності, майже невловної спо
чатку, на тисячу миль відкидає найдосконаліший твір мистецтва 
від витвору природи».

Авжеж, ми б мали повне право принижувати художника, до
водячи жалюгідність його найдосконалішого твору, народженого 
його духом, старанністю і зусиллями, у порівнянні з витвором 
природи, коли б він сам запрагнув поставити свій твір поряд з 
твором природи чи навіть на місце цього останнього. Ми умисне 
повторюємо слова вигаданої нами богині, бо наш опонент також 
повторюється, бо саме таке змішування природи й мистецтва 
є головною хворобою, яка вразила нашу добу. Художник має 
знати межі своїх сил, він повинен всередині природи побудувати 
своє власне царство; але він тут же перестане бути художником, 
коли захоче злитися з природою, коли розчиниться в ній.

Вернімося знову до нашого автора, що робить спритний по
ворот, аби поступово вибратися з химерних манівців на істинну 
й правильну дорогу.

«Коли б переді мною відкрилися таємниці мистецтва, то я, 
можливо, знав би, якою мірою художник має підкоритись умов
ним пропорціям, і поділився б з вами своїм знанням».

Коли це так і художник справді повинен підпорядковувати
ся пропорціям, то вони доконче мусять містити в собі щось при
мусове, щось закономірне: їх не можна обрати довільно, а необ
хідно, щоб велике число художників знайшло достатню підставу 
для цього, спостерігаючи явища природи й беручи до уваги по
треби мистецтва. Це якраз стверджується й нами, й ми задово
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лені уже тим, що наш автор це певною мірою визнав. Але він, на 
жаль, надто швидко переплигує через те, що має вважатися закон
ним, відсторонює його, щоб перевести нашу увагу на інше, зосе
редити її на окремих умовах, поодиноких визначеннях і винятках, 
бо провадить далі:

«Зате достеменно знаю: їм не встояти проти деспотизму при
роди, і вік, і стан у сотні способів змушують приносити в жертву 
ці пропорції».

Ці слова ніскільки не суперечать нашому твердженню. Адже 
саме тому, що художницький дух піднявся настільки, щоб спосте
рігати людину на вершині її формування й до того ж без будь- 
яких умов, саме тому й виникли пропорції. Ніхто не заперечува
тиме наявність винятків, однак їх зразу необхідно відкинути, бо 
хто ж повірить, що патологічними фактами можна знецінити фі
зіологію як науку?

«Хто скаже, що фігура погано нарисована, коли в неї чіткі 
зовнішні обриси, коли вона належним чином вираж ає свій вік, 
з е и ч к и  й спритність у виконанні своїх повсякденних функцій».

Якщо фігура з чіткими зовнішніми обрисами виконує також 
й усі інші зазначені тут умови, значить, вона має, очевидно, хай 
і не дуже гарні, але принаймні характерні пропорції й в творі ми
стецтва легко знайдеться для неї місце.

«Ці функції обумовлюють оптимальну величину фігури, а та
кож пропорцію кожної частини її й усієї цілості, вони ж таки, 
на мій погляд, визначають і дитину, і дорослого, і старого, і ди
куна, і цивілізовану людину, і комерсанта, і солдата, і вантаж 
ника».

Ніхто не стане заперечувати, що функції справляють великий 
вплив на формування частин, але здатність розвиватися для тої 
чи іншої потреби повинна бути закладена в самій основі. Усі 
вправи на світі не перетворять хирляка на вантажника. Щоб ви
ховання мало успіх, треба, щоб природа зі свого боку дала все 
потрібне для цього.

«Важко уявити собі фігуру, скажімо, двадцятип’ятирічного 
юнака, який несподівано постав би з-під землі, і цьому не пере
дували б якісь вправи; така людина була б химерою». *

Це твердження не можна вважати зовсім помилковим, про
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те необхідно убезпечитися від прихованої в ньому пастки. Певна 
річ, ми не годні уявити собі тіло дорослої людини, яке б розви
нулося без вправ, в умовах абсолютного спокою; і все ж худож
ник, пориваючись до свого ідеалу, мислить собі таке людське ті
ло, котре при найпомірніших вправах досягає найвищого розвит
ку; він змушений відмовитися від будь-яких уявлень про зусил
ля й натугу, про виховання для певної потреби чи надання певно
го характеру. Мистецтво з успіхом може створити постать, що 
грунтується на істинних пропорціях, і це в жодному разі не буде 
химера, а тільки ідеал.

«Дитинство — близьке до карикатури; те саме можна сказа
ти й про старість: дитина є безформною і піддатливою масою, яка 
прагне розвиватися, а старий переходить у кострубату й зсохлу 
масу, яка зіщулюється, щоб поступово зникнути зовсім».

Ми цілком згодні з автором цих слів: дитинство й глибоку 
старість слід усунути з царини красного мистецтва. Лише тоді, 
коли художник відтворює характерне, він може зробити спробу 
і впустити до сфери прекрасного й значущого мистецтва такі не
дорозвинені чи перезрілі постаті.

«Лише у проміжку між обома крайніми віками, починаючи 
від розквітлої молодості й кінчаючи періодом змужніння, надає 
митець своїм постатям чистоти й суворої точності рисунка; ось 
та грань, де росо рій і росо шепо 1, відхилення у той чи інший бік, 
породжує красу чи потворність».

Людське тіло може вважатися гарним тільки протягом дуже 
короткого часу, і ми, підходячи суворо, окреслили б цей період 
набагато вужче, ніж наш автор. Момент статевої зрілості є і для 
чоловічого, й для жіночого родів тим моментом, коли постать 
здатна набути найвищої краси; але ми сміливо можемо сказати, 
що це справді тільки один момент! За парування і продовження 
роду метелик розплачується життям, а людина — красою. І в цьо
му одна з найбільших переваг мистецтва — йому дозволено твори
ти поетично те, чого природа не годна виконати в дійсності. Якщо 
мистецтво створює кентаврів, так само воно може вигадати для 
нас непорочну матір. Навіть більше — це його обов’язок! Матрона 
Ніоба — мати багатьох дорослих дітей — вирізьблена з дівочими

1 Ледь більше, ледь менше (італ.).
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персами в пору їхньої первісної принадності. Саме з мудрого по
єднання цих суперечностей і походила та вічна молодість, що 
нею античні митці уміли наділяти своїх богів. -

Тут ми беззастережно приєднуємося до нашого автора. Д ля 
прекрасних пропорцій, для прекрасних форм значення має тільки 
«ледь більше» — «ледь менше». Прекрасне — дуже тісне коло, 
і рухатися в ньому можна тільки обережно.

Підемо далі за цим автором; через легкий перехід він при
водить нас до важливого місця.

«Але ви скажете: нехай там як позначається на постаті вік 
і заняття, змінюючи її форми, вони все ж не руйнують самих ор
ганів.— 3 цим я згоден. — Тоді нам слід їх знати, чи не так?» — 
Цього я не заперечую. Саме тому й належить вивчати анатомію.

«Вивчення анатомічної моделі має, звичайно, свої переваги; 
але чи не треба боятися того, що постать, з якої здерто шкіру, 
назавжди застрягне в уяві, що художник з марнолюбною впертістю 
повсякчас пишатиметься своєю ученістю, що його розпещене око 
не зможе більше затримуватися на поверхнях, і, всупереч шкірі 
та жировому прошарку, він бачитиме завжди самі тільки м’язи — 
де вони починаються, до чого прикріплюються і як прилягають? 
І чи не буде він ненастанно все це підкреслювати? Чи його живо
пис не зробиться тоді різким і сухим? І може статися, що клята 
постать, з якої здерто шкіру, позначиться навіть на жіночих фі
гурах.

Оскільки ж моїм головним обов’язком усе-таки вважається 
зображування зовнішності, то я хотів би, щоб мене досконально 
навчили лише бачити цю зовнішність і звільнили від непевного 
знання, яке до того ж я повинен забути».

Молодим і нерозважливим митцям досить тільки натякнути 
на такі принципи — і вони зрадіють: адже великий авторитет го
ворить так, наче підслухав їх власні думки. Ні, шановний Дідро, 
висловлюйся ясніше, тим паче, що мова кориться тобі безсупе
речної Справді, художник має зображати зовнішність. Але що та
ке зовнішність органічної істоти, як не вічно мінливий прояв вну
трішнього змісту? Ця зовнішність, ця поверхневість настільки 
точно припасована до різноманітної, складної й ніжної будови, 
Що завдяки цьому сама перетворюється на внутрішнє, і обидва
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визначальних фактори, зовнішній і внутрішній, перебувають зав
жди в найбезпосереднішому взаємозв’язку — як у стані найбіль
шого спокою, так і в стані найактивнішого руху.

Тут не місце з ’ясовувати, в який спосіб досягається це знан
ня внутрішнього світу, за яким методом належить художникові 
вивчати анатомію, щоб вона не заподіяла йому шкоди, перед 
якою слушно застерігає Дідро; та загалом можна сказати лише 
ось що: оживляй труп, на якому ти вивчив м’язи, але не забувай 
про нього. Адже композитор, навіть тоді, коли у захваті творить 
свої мелодії, ні на мить не забуває про генерал-бас, а поет — про 
збереження віршового розміру.

Художник однаковою мірою має пам’ятати як про закони, за 
якими він творить, так і про матеріал, що над ним він хоче пра
цювати. Твоя анатомічна модель — це і матеріал, і закон; пер
шим треба навчитися з легкістю володіти, другому необхідно з 
приємністю підпорядковуватися! І коли справді ти хочеш вваж а
тися благодійником своїх учнів, то обережи їх від засвоєння не
потрібних знань і фальшивих правил, бо потім дуже важко від
кидати непотрібне й змінювати хибний напрям.

«Твердять, ніби труп вивчається лише для того, щоб уміти 
спостерігати природу; але досвід говорить: після такого навчан
ня надзвичайно важко бачити природу такою, яка вона є».

Це міркування теж оперте тільки на неточне слововживання. 
Художник, який лише метушиться на поверхні, завжди буде зда
ватися досвідченому окові пустим, хоча при наявності гарного 
таланту його вважатимуть приємним; тим часом художник, який 
дбає про внутрішній зміст, буде, звичайно, бачити й те, що він 
знає, буде, коли хочете, переносити свої знання на поверхню — 
і тут уже від «ледь більше» — «ледь менше» справді залеж ати
ме, доброю чи поганою вийде його робота.

Досі наш друг і опонент накликав підозру на вивчення ана
томії, а тепер він так само оспорює академічне вивчення голого 
тіла. Він полемізує тут, власне кажучи, з паризькими академіч
ними закладами та їхнім педантизмом, що його ми теж не зби
раємося захищати. [...]

Сказане вище про анатомічну модель стосується загалом 
і живої моделі. Вивчення моделі й наслідування її — це, з одного
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боку, щабель, якого митець не може обминути, хоч і не сміє дов
го затримуватися на ньому; з другого боку — це підмога у праці 
над творами, без якої не може обійтися і найдосконаліший ху
дожник. Ж ива модель є для художника лише сирим матеріалом, 
який не повинен його обмежувати, навпаки, художник має пра
гнути переробити його. [...]

Через звичне для французької академії трактування, що ви
магало збільшувати кількість різноманітних поз, художник відхо
див од первісного призначення моделі — давати фізичне знання 
тіла; також заради різноманітності віддавалася перевага позам, 
що виражали душевні пориви. Наш друг, звичайно, має повну 
рацію, коли протиставить оці вимушені й фальшиві постави при
родним і щирим, які можна спостерігати на вулиці, в церкві, в 
кожній юрбі. Він не може не поглузувати з цього. [...]

«Сотні разів хотілося мені від щирого серця гукнути услід 
юним учням художніх академій, яких я зустрічав дорогою до Л ув
ру з папками під пахвою: «Чи давно ви рисуєте, друзі?» — «Два 
роки!» — «Це більше, ніж треба! Киньте цю крамницю манірно
сті, рушайте до картезіанців! * Тільки там ви побачите, як вигля
дає правдива побожність і задушевність. Сьогодні переддень ве
ликого свята: йдіть до церкви, прошмигніть до сповідалень! Там 
ви побачите, як людина збирається з думками, як кається. А зав
тра подайтесь до сільського шинку! Ось де знайдете по-справж
ньому розлючених людей. Встрявайте у вуличні сутички, спосте
рігайте за тим, що робиться на дорогах, у садах, на ринках, у до
мах, і ви складете собі правильне уявлення про істинний хід 
життєвих дій. [...]

Ця порада була б сама по собі доброю; в народних масах 
художник завжди знайде багато цікавого; але в такій категорич
ній формі, як її висловлює Дідро, вона нічого не дасть. Учневі 
спершу треба знати, що він шукатиме, що саме художник може 
почерпнути від природи і як він повинен використати почерпну
те для цілей мистецтва. Коли учень не засвоїв оцих попередніх 
вправ, йому не допоможе ніякий досвід, і він, подібно до багатьох 
наших сучасників, зображуватиме тільки буденне, цікаве лише 
наполовину, або ж  шукатиме фальшивий інтерес на сентименталь
них манівцях [...]. Не слід забувати: штовхаючи учня без належ
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ної теоретичної підготовки до природи, ми віддаляємо його водно
час і від природи, і від мистецтва. [...]

«Не було б ніякої манірності ні в рисунку, ні в кольорах, ко
ли б митець сумлінно наслідував природу. Манірність походить 
від майстра, від академії, від школи, ба навіть від античності».

Воістину славний Дідро, ти кінчаєш так само погано, як і по
чав, і в кінці розділу ми мусимо розлучитися з тобою недругами. 
Адже молодь і без цього вже досить чванлива, і кожен, навіть 
дуже помірно обдарований, тішить себе тим, що необмежений, 
відповідний індивідові, самостійно обраний шлях є найкращим 
і веде найдалі. А ти ще намагаєшся викликати у своїх юнаків не
довіру до школи! Можливо, тридцять років тому професори па
ризької академії й заслуговували на те, щоб їх отак лаяли й гань
били; мені важко про це судити. Однак, беручи в цілому, в твоїй 
заключній тираді немає жодного слова правди.

Художник не повинен бути вірним природі,, він повинен бути 
вірним мистецтву. Яким би ретельним не було наслідування при
роди, воно ще не дає нам твору мистецтва; та нехай навіть у тво
рі мистецтва майже зовсім відсутня природа, такий твір ще може 
усе ж заслужити похвалу. Хай дарує мені твій покійний дух, ко
ли твоя парадоксальність спонукає і мене до парадоксів! Адже 
й ти сам не будеш усерйоз заперечувати, що учитель, академія, 
школа, античність, яких ти звинувачуєш у запроваджуванні 
маньєризму, могли б, при наявності правильного методу, з таким 
же успіхом розповсюджувати й істинний стиль, навіть більше, бо 
можна сказати ще й так: чи є в світі такий геній, який відразу, 
спираючись тільки на спостереження природи й не засвоївши жод
них традицій, зуміє визначити пропорції, уловить правильні фор
ми, знайде потрібний стиль і створить собі всеосяжний метод? Та
кий геніальний художник — набагато марніше сновидіння, ніж 
твій згаданий вище юнак, який з’явився раптом із брили землі 
і зразу мав розвинуті члени двадцятип’ятирічної людини, хоч їх 
він ще ніколи й ні до чого не застосовував.

Отож прощай, вельмишановна тіне, спасибі за те, що завдя
ки тобі ми сперечалися, балакали, розпалювалися й згодом хо
лонули. Найвища дія духу виявляється у збуджуванні духу. П ро
щай удруге! В царстві кольорів побачимося знову.
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Другий розділ

«Мої незнанні думки про кольори»

Дідро, людина великого духу й розуму, здатна мислити з ви
нятковою гнучкістю, показує нам тут, що, розглядаючи цю про
блему, він усвідомлює і свою силу і свою слабкість. Уже самим 
заголовком він натякає на те, щоб ми не сподівалися від нього 
забагато.

Погрожуючи нам у першому розділі химерними думками про 
рисунок, він був упевнений у ширині свого погляду, в своїй силі 
й вправності, і ми дійсно виявили в ньому вмілого й загартовано
го полеміста, тож довелося протиставити йому всі свої сили. Тут 
же він сам з підкресленою скромністю пропонує нам лише не
значні думки про кольори. Та коли ж  придивитися, то вийде, що 
він несправедливий до себе: його думки не є незначними, вони 
здебільшого правильні й цілком відповідають предметам, а його 
зауваження — влучні. Але він обмежує себе вузьким колом, якого 
все ж  не знає як слід, не осягає своїм поглядом далину, а часто- 
густо не бачить виразно навіть того, що лежить поблизу.

Зіставивши отак обидва розділи, я, цілком природно, зму
шений удатися тепер до зовсім іншого способу коментування. [...]

Кілька загальних зауваоюень

Добрі майстри колориту трапляються рідко. «Коли знамени
тих рисувальників можна знайти чимало, то великі колористи 
трапляються рідко. Те саме бачимо й у словесності: на одного ве
ликого ритора припадає сотня холодних логіків, на одного чудо
вого поета — десять великих риторів. П алка зацікавленість може 
скоро вишколити ритора, і нехай Гельвецій каже, що йому зам а
неться, але без натхнення не напишеш і десяти рядків, навіть 
під страхом смерті».

Тут Дідро у звичний йому спосіб, прагнучи замаскувати брак 
спеціальних знань, переносить у сферу загального проблему, 
Роз’яснення якої нам хотілось би почути, та ще й засліплює нас
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хибно застосованим прикладом із ораторського мистецтва. Як 
завжди, усе звалюється на доброго генія, в усьому повинне ви
ручати натхнення. Певна річ, геній і натхнення — дві неодмінні 
умови, коли ми хочемо, щоб постав твір мистецтва; вони, певна 
річ, якщо говорити лише про живопис, потрібні у виникненні за 
думу й композиції, у виборі освітлення і кольорів, без них не до
могтися виразистості й не піднятися до остаточного завершення. 
Коли барви оживлять поверхню малюнка, то всі його частини не
одмінно сповняться духом і ми неодмінно побачимо, як оживає ге
ніальність в усіх її виявах.

І взагалі це положення можна було б перевернути з голови 
на ноги і сказати: «добрих колористів більше, ніж рисувальни
ків» або, коли вже ми хочемо бути справедливими: «осягнути до
сконалість важко як в одному, так і в другому випадку». Зреш
тою, хоч би як високо чи низько не встановлювали ми той рівень, 
починаючи з якого художника можна вважати добрим рисуваль
ником чи колористом, принаймні кількість майстрів і тут і там 
завжди буде однакова, а може навіть статися, що колористи пе
реважать рисувальників. Досить згадати хоча б нідерландську 
школу і взагалі всіх тих, кого називають натуралістами.

Якщо це так і добрих колористів справді рівно стільки, скіль
ки й рисувальників, то це наштовхує нас на іншу важливу думку. 
В школах подибуємо хай і не завершені теорії рисунка, але при
наймні певні принципи, певні правила й мірила, які можна пере
давати; стосовно ж  колориту немає ні теорії, ні принципів, ні вза
галі нічого, що можна було б передавати з покоління в поколін
ня. Учня відсилають до природи, до зразків, йому радять керува
тися своїм власним смаком. Тоді чому, в такому разі, рисунок 
завдає не менше труднощів, ніж колорит? Тому, гадаємо, що ри
сунок вимагає дуже багато знань, має своєю передумовою три
валі студії, тому, що самі заняття рисунком надзвичайно склад
ні, змушують до постійних роздумів і певної суворості; натомість 
колорит належить до тих явищ, які претендують лише на почуття 
й інстинктивно створюються ним.

І як добре, що це саме так! Адже в іншому випадку, через 
відсутність теорії й принципів, у нас було б ще менше картин із 
гарним колоритом. А те, що їх не більше, ніж є, обумовлене різ-
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ними причинами. В подальшому Дідро не раз торкається цієї 
теми.

Як жалюгідно виглядає цей розділ у наших підручниках, лег
ко переконатися, коли, приміром, до параграфа «Колорит» у Зуль- 
церовій «Загальній теорії красних мистецтв» підійти з погляду 
художника, який прагне чогось навчитися, знайти певні рекомен
дації і вказівки! Хіба там є хоч дрібок теорії? Хіба тут видно, 
щоб автор принаймні натякав на те, що, власне, потрібно? Люди
ну, жадібну до знань, відсилають назад до природи, її виштов
хують зі школи, до якої вона перейнялася довір’ям, у гори й доли, 
в широкий світ, щоб вона спостерігала там сонце, туман і хмари 
й ще бозна-що, роздивлялася там і вчилася, немов те хлоп’я, яке 
прогнали на чужину, перебиватись там, як само знає. Чи 
для того розкриваєш книгу теоретика, щоб потім знову повер
татися до неосяжних просторів досвіду, до непевності поодино
ких випадкових спосгережень, до блукань невишколеного ми
слення?

Певна річ, геній необхідний і в мистецтві взагалі, й в кожно
му конкретному роді мистецтва зокрема; треба вже народитися 
з такою щасливою будовою ока, яка робила б його сприйнятли
вим до кольорів, з відповідним почуттям гармонії барв. Певна 
річ, генієві належить бачити, спостерігати, школитися й живити
ся своїм же власним духом, проте в нього чимало й таких годин, 
коли він відчуває потребу, щоб думка підняла його над досвідом, 
ба навіть, коли хочете,— над ним самим. І тоді він залюбки йде 
до теоретика, сподіваючись, що той скоротить його шлях і полег
шить виконання з усіх поглядів.

Д ум ки про барви. «Тільки майстри мистецтва можуть по- 
справжньому судити про рисунок, тоді як про кольори може роз
мірковувати кожний».

З цим ми ніяк не можемо погодитися. Авжеж, колір спри
ймається легше і з погляду гармонії узагалі, й з погляду правди
вості зображеного зокрема, діючи безпосередньо на здорові ор
гани чуттів; однак про колорит як про специфічний продукт ми
стецтва може усе ж  судити тільки майстер, як, зрештою, й про 
всі інші інгредієнти. Картина строката, весела або гармонійна — 
в цілому чи тільки в окремих відношеннях — може приваблювати
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юрбу, розважати аматора, але судити про неї може тільки май
стер чи достеменний знавець. Так, і зовсім недосвідчені люди ви
являють огріхи в рисункові, діти захоплюються подібністю пор
трета, словом, здорове око вірно сприймає частковості, але воно 
недолуге у відношенні до цілості, ненадійне у відношенні до го
ловних моментів. Хіба не відомо, що навіть колорит Тіціана зда
ється неприродним деяким недосвідченим особам? Цілком мож
ливо, що Дідро потрапив у таке ж становище, адже він завжди 
посилається лише на Верне і Ш ардена як на взірці колориту.

«Дилетант пройде квапливо повз шедевр, коли йдеться про 
рисунок, вйразливість й композицію, не помітивши нічого, тоді 
як колористом око не знехтує ніколи».

Про дилетантів узагалі не варто б говорити. Н авіть більше: 
суворо кажучи, напівзнавців узагалі не існує. Юрба, яку прива
блює чи відштовхує той чи інший твір мистецтва, не претендує 
на компетентність, а справжній аматор що не день розвивається 
і завжди прагне нових знань. Є півтони, але й вони гармонійні в 
цілості; напівзнавець — фальшива струна, з якої ніколи не добу
деш належного тону; саме він і наполягає на цьому фальшиво
му тоні, натомість істинні майстри й знавці ніколи не вважають 
себе непогрішними.

Добрі колористи трапляються рідко. «Але чому так мало ху
дожників, які вміли б зображати те, що кожному із нас зрозу
міле?»

Тут знов помилка захована в неточному значенні, що його 
надано слову «зрозуміти». Ю рба так само мало розуміє гармо
нію і правдивість кольорів, як і правила гарної композиції. Пев
на річ, і те й те сприймається тим легше, чим воно досконаліше, 
і така сприйнятливість притаманна всьому довершеному як у при
роді, так і в мистецтві; вона доконче має бути схожа на буден
ність, але буденність буває неприваблива й навіть банальна, 
може спричиняти нудьгу й досаду, тоді як та висока сприйнятли
вість збуджує і розважає, підносить людину на найвищі щаблі 
буття й ніби затримує її там у стані ширяння, коли ми немов пе
рестали відчувати життя і плинність часу.

Пісні Гомера люди сприймають уже не одну тисячу років, 
подекуди їх навіть розуміють, але хто годен створити щось подіб
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не? Що може бути сприйнятнішим і приступнішим, ніж поява 
знаменитого актора? Н а нього дивляться, ним захоплюються ти
сячі й тисячі людей, але кому під силу наслідувати його?

Прикмети справжнього колориста

[...] Небагато таких предметів, на яких колір проявляється 
у своїй первісній чистоті навіть при найкращому освітленні; його 
більшою чи меншою мірою змінює уже природа самих тіл, на 
яких він проявляється; до того ж бачимо, як його у тисячі спосо
бів обумовлює і відмінює сильніше чи слабкіше освітлення, тінь, 
відстань і навіть, врешті, різні види зорового обману. Усе це ра
зом можна назвати правдою кольору, бо це і є та правда, що по
стає перед здоровим, гострим і досвідченим оком художника. Але 
така правда рідко зустрічається у природі в гармонійному стані; 
гармонію належить шукати в людському оці; вона грунтується 
на внутрішній дії й протидії органа зору, коли один певний колір 
вимагає іншого, або, що означатиме те саме,— коли око бачить 
один колір, воно тут же вимагає гармонійного доповнення, інши
ми словами: колір, якого око домагається поряд з іншим, є гар
монійним. Ті кольори, на яких оперта вся гармонія, а, отже, й най
важливіша частина колориту, фігурували донині в лексиконі 
фізиків під назвою «додаткових».

Побіжне зіставлення. «Ніщо в картині не подобається нам 
так дуже, як правдивий колір; він зрозумілий як для невігласа, 
так і для знавця».

Це твердження істинне в усіх смислах; і все ж необхідно з ’я
сувати, що означає, власне, ця лапідарна фраза. Д ля всього, за 
винятком людського тіла, колір, можливо, важить більше, ніж 
форма; саме по кольору, точно кажучи, ми розпізнаємо велику 
кількість предметів, або саме ним привертають вони нашу увагу. 
Одноманітний, безбарвний камінь не годен нам щось сказати; 
Дерево набирає значимості лише завдяки багатству своїх кольо
рових відтінків; птах укритий оперенням, яке насамперед вабить 
нас закономірним чергуванням кольорів. Усім тілам притаманний 
певною мірою індивідуальний колір, або щонайменше родове чи 
видове забарвлення; навіть кольори штучних тканин відрізня-
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ються один від одного залежно від своєрідності тканини: коше
ніль на полотні виглядає інакше, ніж на шерсті чи на шовкові. 
Наше око по-різному сприймає тафту, атлас, бархат, хоча всі 
вони зроблені з шовку. І навряд чи щось інше здатне нас більше 
збуджувати, більше розважати, більше принаджувати й зачаро
вувати, ніж картина, на якій ми знову бачимо ті ж виразисті, ж и
ві, індивідуальні риси певного предмета, завдяки яким він завжди 
нам подобався і тільки завдяки яким ми його й знаємо. Усяке 
зображення форми без кольору є символічним; лише колір робить 
художній твір правдивим, наближає його до дійсності.

Кольори предметів

Тілесний колір. «Стверджувалося, що найгарнішим кольо
ром у світі є той милий рум’янець, яким цнотливість, молодість, 
здоров’я, скромність і соромливість оздоблює щоки дівчини; 
й в цих словах відчувається не тільки витончений смак, щось зво
рушливе й ніжне, але і близькість до істини; адже найважче на
слідувати плоть; оця сочиста суцільна білість, не бліда й не ма
това, ця суміш червоного й блакитного, що ледь просвічує крізь 
бляклу жовтизну, кров і життя — ось що доводить колориста до 
розпачу. Хто навчився відчувати плоть, той уже просунувся дале
ко вперед, так і решта — ніщо в порівнянні з цим. Тисячі худож
ників повмирали, не розвинувши в собі відчуття плоті, помруть 
тисячі інших і теж не навчаться її відчувати».

Дідро має тут рацію, ставлячи так високо колір, який ми ба
чимо, спостерігаючи живі тіла. Елементарні кольори, які ми по
мічаємо й порізно сприймаємо у фізіологічних, фізичних та хіміч
них явищах, облагороджуються подібно до всіх інших природних 
речовин у процесі органічного вияву. Найвище організованою іс
тотою є людина, і ми дозволимо собі, оскільки пишемо для мит
ців, припустити, що й серед людських рас є такі, яким властива 
досконаліша — внутрішня і зовнішня — будова, чия шкіра, як по
верхня досконалої структури, виявляє настільки гарну гармонію 
кольорів, що ми не годні уявити собі нічого кращого. Відчуття 
кольору живої плоті, діяльне споглядання її, завдяки якому ху
дожник прагне підготуватися до створення чогось подібного, ви
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магають від ока, як, зрештою, і від духу й руки, таких різнома
нітних і тонких операцій, а водночас і по-юнацькому свіжого від
чуття природи та інтелектуальної зрілості, що все інше здається 
супроти цього дрібницею і забавою або принаймні лише інгреді
єнтом цієї найвищої здатності. Так само стоїть справа з формою. 
Хто піднявся до ідеї значущої й прекрасної форми людини, той 
буде і все інше зображати значущим і прекрасним. Які чудові 
твори дали нам великі так звані історичні живописці, коли до
зволили собі малювати ландшафти, тварин і неорганічні дріб
ниці! [...]

Д алі Дідро переходить до нової трудності, на яку натрапляє 
художник, бо важко не тільки наслідувати плоть як таку: труд
ність ще збільшується через те, що це поверхня істоти, яка ми
слить, споглядає і відчуває, на цілій зовнішності якої миттю по
значаються найглибші, найінтимніші, найневловніші порухи ду
ші. Він трохи перебільшує цю трудність, але робить це з 
винятковою зграбністю й не віддаляючись од істини.

«Але що вже до краю пантеличить визначного колориста — 
це мінливість цієї плоті, в якій порожевіння в одну мить перехо
дить у блідість і навпаки. Поки око митця прикуте до полотна, 
поки його пензель зайнятий відтворенням моєї особи, я встиг уже 
змінитися, і він не знаходить мене більше [...]».

Ми зазначили вище, що Дідро певною мірою перебільшує 
трудність; вона справді була б нездоланною, коли б живописець 
не володів тим, що, власне, й робить його художником, коли б він 
залежав тільки від позирань то на тіло, то на полотно, коли б він 
не вмів малювати нічого, крім побаченого. Але ж геніальним, та
лановитим ми називаємо художника лише тоді, коли він здатен 
спостерігати, фіксувати, узагальнювати, творити символи й ха
рактеризувати, до того ж на всіх етапах художнього творення, 
і щодо форми і щодо кольору. Талановитий художник саме тим 
і вирізняється, що володіє методом, відповідно до якого трактує 
предмети; за допомогою цього методу, що є водночас духовним 
і практично-механічним, він може зафіксувати й визначити на
віть найрухоміший предмет і надати йому єдності й правдивості 
художнього буття. [...]
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Про гармонію кольорів

[...] Засада гармонії. «Я не маю найменшого наміру анулю
вати закон райдуги в мистецтві. Райдуга є в мистецтві тим, чим 
в музиці, є генерал-бас».

Дідро заговорив нарешті про засаду гармонії; він хоче знайти 
її в райдузі й заспокоюється на цьому: нехай, мовляв, французька 
школа живопису трактує собі це питання, як їй заманеться. Коли 
фізик обгрунтував усю теорію кольору призматичними явищами, 
отже почасти й райдугою, явище заломлення світла почали і в 
живописі розглядати іноді як основу тих законів гармонії, які не
обхідно мати на увазі, надаючи барв, тим паче, що в цьому яви
щі достоту була наявна разюча гармонія. Таким чином помилка, 
якої допустився фізик, справляла шкідливий вплив і на живопис
ця. Райдуга і призматичне заломлення — лише поодинокі випад
ки набагато ширших і набагато всеосяжніших явищ колірної гар
монії, що вимагають глибшого обгрунтування. Гармонію ми має
мо не тому, що нам виявляють її райдуга й призма, а навпаки — 
самі ці явища гармонійні тому, що існує вища, загальна гармонія, 
законам якої підвладні й вони.

Райдугу аж  ніяк не можна ототожнювати з генерал-басом 
у музиці: адже вона не охоплює навіть усіх явищ, які спостері
гаються при рефракції світла, і так само безпідставно вона вва
жається генерал-басом кольорів, як мажорний акорд — генерал- 
басом у музиці; мажорний акорд гармонійний лише тому, що 
існує музична гармонія; і, продовжуючи дослідження, подибуємо 
ще й мінорний акорд, який ніскільки не обумовлюється мажорним 
акордом, зате безумовно вписується у загальне коло музичної 
гармонії.

Поки і в хроматиці не збагнуть, що сукупність явищ не слід 
брати в рамки якогось одного обмеженого явища та його можли
вого тлумачення, а що навпаки: кожне окреме явище має увійти 
до кола разом з усіма іншими, вишикуватися й підпорядкувати
ся,— доти пануватиме в мистецтві ця неясність і ця плутанина; 
причому в практиці потреба з’ясування набагато пекучіша, ніж 
в теорії, де теоретикові досить спокійно відкласти питання набік 
і вперто сказати: «Усе це давно вже з ’ясовано!»
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«А втім, я боюся, що малодушні художники обрали цей по
гляд своєю вихідною точкою для того, щоб до убозтва звузити 
межі мйстецтва й приготувати собі легку й обмежену манеру, яку 
ми між собою називаємо протокольною».

Дідро картає тут нікчемну манеру, до якої вдавалися різні 
живописці, котрі занадто ревно сприйняли обмежене вчення фізи
ка. Як видно, вони розміщали фарби на своїй палітрі у тому 
ж порядку, який спостерігається в райдузі, і з цього виникала 
незаперечна гармонійна послідовність; вони назвали її протоко
лом, бо тут наче детально окреслювалося, що може й повинно від
бутися. Однак їм була відома тільки послідовність кольорів рай
дуги і призматичного марева, тому вони не зважувалися у своїй 
роботі ні руйнувати цю послідовність, ні поводитися з нею так, 
щоб при цьому губилося те примітивне уявлення, натомість про
токол простежувався у них по всій картині; фарби і на картині, 
й на палітрі залишалися тільки речовиною, матеріалом, субстан
цією, замість того щоб органічно сполучатись у гармонійну цілість 
внаслідок достоту геніального трактування. Дідро люто нападає 
на таких митців. Не знаю їхніх імен і не бачив таких картин, але 
мені здається, що зі слів Дідро я можу скласти собі уявлення, 
про що йому йдеться.

«Воістину живопис знає таких протоколістів, цих покірних 
слуг райдуги, в яких завжди можна вгадати, що вони робитимуть 
далі. Коли даний предмет має такий або інший колір, то можна 
з упевненістю сказати, якими кольорами будуть наділені зовсім 
близькі до нього предмети. Отож, знаючи колір хоча б одного 
ріжка їхньої картини, ми знатимемо барви всієї. Протягом свого 
життя вони тільки й роблять, що транспонують оцей ріжок; ця 
рухома точка гуляє собі по поверхні, зупиняючись і затримую
чись там, де їй заманеться, але її почет завжди один і той самий. 
Вона схожа на вельможу, який зі своїм двором завжди з ’явля
ється в однакових шатах.

Справжній колорит. «Верне й Ш арден так не малюють. їхній 
безстрашний пензель уміє з надзвичайною сміливістю сполучати 
надзвичайну різноманітність і найдосконалішу гармонію і таким 
чином відтворювати всі барви природи з усіма їхніми відтінками».

Тут Дідро починає змішувати малювання з колоритом. Зро
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зуміло, що прй такому малюванні губиться все речовинне, суб- 
станційне, необроблене, матеріальне — адже митець, зображуючи 
різноманітну правду одиничного, вміє заховати її у гарно зла
годженій гармонії цілого; отож ми й повернулися до тих головних 
пунктів, із яких вийшли, тобто до правди в гармонії.

Дуж е важливим є наступний пункт у Дідро; послухаємо 
спершу його, тоді викладемо і свої міркування.

«І, незважаючи на це, у Верне й Ш ардена є свій власний, 
обмежений спосіб трактування кольорів. Я не сумніваюся в цьому 
і міг би, звичайно, показати, в чому він полягає, коли б узяв на 
себе такий обов’язок. Що ж, людина — не бог, а майстерня ху
дожника — не природа».

Закінчивши запальну суперечку з маньєристами, викривши 
їхні вади й протиставивши їм своїх улюблених художників Верне 
і Ш ардена, Дідро зіткнувся з дражливим питанням: виходить, що 
й вони працюють за певним визначеним методом, який можна бу
ло б звинуватити почасти у своєрідності, почасти в обмеженості, 
й тепер він сам уже не знає, як йому відмежувати їх від манье- 
ристів. Коли б він говорив про найбільших митців, він теж не уни
кнув би спокуси повторити буквально ці самі слова; він прагне, 
одначе, бути справедливим, він не хоче зіставляти художника 
з богом, а твір мистецтва — з витвором природи.

Чим же відрізняється усе-таки митець, який крокує правиль
ною дорогою, від того, хто зійшов на манівці? А тим, що перший 
обачно дотримується певного методу, а другий безтурботно здав
ся на манеру.

Художникові, який повсякчас споглядає, відчуває, мислить, 
бачить предмети в їх найвищій гідності, в їх найжвавідіій дії, 
в їх найчистіших пропорціях, працю-наслідування полегшить ме
тод, самостійно вибраний, успадкований і самостійно переосмис
лений. І хоча при застосуванні цього методу відіграватиме роль 
і його індивідуальність, проте і сам метод і чисте користування 
своїми найвищими чуттєвими й духовними силами підніматимуть 
його знову й знову до загального і можуть отаким чином привес
ти аж до вершини творчої спроможності. Ідучи цим шляхом, гре
ки досягли висот, на яких ми бачимо передусім їхнє пластичне 
мистецтво. А чому їхні твори, що належать до різних епох і ма
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ють неоднакову художню вартість, справляють на нас більш- 
менш подібне враження? Очевидно, лише тому, що греки у своє
му просуванні вперед дотримувалися єдиного істинного методу, 
якого не могли ділком знехтувати навіть у добу занепаду.

Здобутком справжнього методу є стиль, на противагу до ма
нери. Стиль піднімає індивіда до найвищої точки, що її спромож
ний осягнути рід; ось чому всі великі художники наближаються 
один до одного у своїх найкращих творах. Так, у Рафаеля, коли 
йому найбільше щастило й робота вдавалася, колорит виходив 
таким самим, як і в Тіціана. Натомість манера, так би мовити, ще 
більше індивідуалізує індивіда. Людина, яка нестямно віддається 
своїм пристрастям і поривам, дедалі більше віддаляється од єди
ної цілості, ба навіть од тих, хто ще міг би, у всякому разі, бути 
схожим на неї; не ставлячи до людства жодних вимог, вона тим 
самим відмежовується од людей. Це стосується однаковою мірою 
як моралі, так і мистецтва; оскільки всі дії людини випливають 
із одного джерела, то вони подібні одна до одної і в усіх своїх 
відхиленнях.

Отож, шляхетний Дідро, ми приєднуємося до твоїх міркувань 
тим, що посилюємо їх.

Нехай людина не ж адає зрівнятися з богом, але нехай по
ривається стати досконалою людиною. Нехай художник прагне 
виготовити не твір природи, а досконалий твір мистецтва.

Помилки і хиби

[...] Індивідуальний колорит. «Чому існує стільки різних ко
лористів, тоді як у природі є лише одне змішання кольорів?»

Не можна, власне, твердити, що в природі є тільки один ко
лорит, бо при слові «колорит» ми завжди уявляємо собі водночас 
людину, яка бачить колір, сприймає його оком і зберігає в пам’я
ті разом з іншими своїми сприйняттями. Але ми можемо й по
винні, щоб не заплутатись у непевних судженнях, припустити, що 
всі здорові очі майже однаково бачать усі кольори та їх відно
шення; адже ж  на вірі в одностайність таких сприйнять і грунту
ється всяка передача досвіду.
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Однак між органами зору під час сприймання кольорів є 
значні відхилення і відмінності; це видно найкраще тоді, коли 
живописцеві доводиться відтворювати щось подібне до того, що 
він бачить. Результат його творчості дозволяє нам судити про те, 
як він бачив, і ми згодні з Дідро, коли він говорить:

«Будова і стан органу, без сумніву, вносять тут чимало. Н іж 
не й слабке око не здружиться з яскравими і гарячими барвами, 
і такий маляр не захоче перенести у свою картину ефекти, які 
відштовхують його у природі; він не полюбить ні ясно-червоного, 
ні сліпучо-білого кольорів; шпалери, якими він оздобить стіни 
своєї кімнати, його полотна — все буде в ніжних, слабких і м’я
ких тонах, і певною гармонією він часто-густо намагається ком
пенсувати те, чого позбавив нас у відношенні сили».

Цей слабкий, ніжний колорит, ця втеча від гарячих барв мо
жуть, як зазначає тут Дідро, обумовлюватися слабкістю нервів 
узагалі. Ми констатуємо: здорові, сильні нації, взагалі народ, а 
зокрема діти й молодь кохаються в яскравих кольорах, й водно
час переконуємося: освічена верства уникає таких барв, почасти 
тому, що в неї ослаблений орган зору, а почасти тому, що їй осо
ружне усе примітне й характерне.

Натомість у художника причиною невиразного колориту є 
здебільшого невпевненість і брак теорії. Адже яскрава барва врі
вноважується тільки яскравою барвою, а покласти їх поряд на
важиться лише той, хто певен своєї справи. Той же, хто звіряєть
ся при цьому на почуття, на приблизність, легко вдається в кари
катуру, від якої він тікатиме, якщо тільки не позбавлений смаку; 
ось звідки береться приглушування, змішування, знімання кольо
рів; звідси ж  походить і видимість гармонії, яка розчиняється 
у ніщо, замість того щоб охопити цілість.

«А чи ж  характер і навіть настрій живописця не впливають на 
його колорит? Коли в його думках переважає сум, похмурість 
і песимізм, коли в його меланхолійній голові і в його темній май
стерні завжди панує ніч, коли він проганяє день із своєї господи, 
прагнучи самотності й мороку, то ви з повним правом сподівайте
ся від нього нехай і сильного, але водночас присмеркового, тьмя
ного й понурого малюнка. А хворий на жовтяницю, що бачить усе 
в жовтому кольорі, хіба він годен не вкривати свою картину тим
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же серпанком, яким його хвороба вкриває реальні предмети, сер
панком, який дратує його самого, коли зелене.дерево, закарбо
ване в його пам’яті колишнім досвідом, він порівнює із жовтим, 
що он стоїть перед його очима?

Будьте певні: живописець виявляє себе у своєму творі такою 
ж мірою, а може й більшою, як і письменник у своєму. Один раз, 
можливо, йому й удасться звільнитися від свого характеру, опер
тися природі й схильності свого органа зору. Він схожий на зам 
кнуту й мовчазну людину, яка раптом підняла голос; вибух минув, 
і вона впадає у свій звичний стан — у мовчазність. Художник-ме- 
ланхолік або такий, що народився зі слабкими очима, зуміє якось 
написати одну яснобарвну картину, але невдовзі він знову вер
неться до природного для нього колориту».

А втім, уже надзвичайно приємно, коли художник сам усві
домить у собі цю хибу й намагається їй протидіяти. Такий ху
дожник трапляється дуже рідко, а там, де він з’явиться, його зу
силля буде неодмінно винагороджене. Тож я не став би, як це 
робить Дідро, лякати його неминучим рецидивом, а навпаки, про
рокував би йому якщо й не повне осягнення мети, то принаймні 
безупинне й успішне просування вперед.

«Коли б це не було, якщо орган зору хоч скільки-небудь і на 
що-небудь хворий, він огорне всі предмети імлою, від якої дуже 
потерпить як природа, так і її наслідування».

Звернувши увагу художника на те, що він повинен у собі до
лати, Дідро показує йому також і ті небезпеки, які чекають його 
під час навчання.

Вплив майстра. «Істинні колористи трапляються рідко тому, 
що митець здебільшого покладається тільки на одного якогось 
майстра. Протягом багатьох років учень тільки й робить, що ко
піює картини свого вчителя і зовсім не бачить природи; отак він 
звикає дивитися чужими очима і втрачає здатність користувати
ся своїми. Поступово він виробляє собі певну систему художніх 
прийомів, яка сковує його і від якої годі не тільки звільнитися, 
але навіть і віддалитися; його око муляють такі ж кайдани, які 
в’їдаються в ногу невільника. Ось де часта причина виникнення 
фальшивого колориту. Той, хто копіює Лагрене, звикне до лиску- 
чості й густини, той, хто йде за Лепренсом, полюбить червоні та
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цеглясті кольори, а той, хто йде за Грезом,— сірі та фіолетові; 
і тільки той, хто вивчає Ш ардена, буде правдивим! Ось чому по
стає різноголосся в судженнях про рисунок і колір навіть серед 
художників; один каже: Пуссен сухуватий, другий — Рубенс пе
ребільшує, а я, ліліпут, плескаю їх злегка по плечу й заявляю, 
що їхні слова — дурниці».

Цілком зрозуміло: певні хиби, певні фальшиві напрями лег
ко переймаються, зокрема тоді, коли літні й авторитетні люди 
скеровують юнака на затишні й хибні шляхи. Безліч шкіл і сект — 
доказ того, що можна навчитися бачити світ зовсім по-різному. 
Але сприйнятливість молодих натур не тільки допомагає помил
ковому навчанню давати лихі плоди й запроваджувати манірність, 
вона вельми сприятлива й для дії істинного методу. Тому й у цьо
му розділі, як у попередньому, ми звертаємось до тебе, чесний 
Дідро,. зі словами: остерігаючи юнака перед псевдошколами, не 
збуджуй у ньому підозри до шкіл правдивих. [...]

Правильне й акуратне користування фарбами

«Узагалі гармонія картини буде тим тривкішою, чим худож
ник упевненіший у дії свого пензля, чим він сміливіший і вільні
ший у своєму виконанні, чим менше він морочився з фарбами і 
мучив їх, замість того щоб накладати їх якомога простіше й рішу
чіше. Ми бачимо, як сучасні картини втрачають невдовзі свою 
злагодженість, тоді як дуже давні картини зберегли свою сві
жість, виразливість і гармонійність. Ця перевага, гадаю, обумов
лена не стільки дією кращої якості їхніх фарб, скільки являє 
собою нагороду за добрий спосіб виконання».

Це гарні й слушні слова про важливу й гарну справу. Чому 
ж  ти, старий друже, і в інших випадках не буваєш таким одно
стайним з істиною і самим собою, як ось тепер? Чому змушуєш 
цитувати наостанку напівправду, парадоксальну фразу?

«О любий друже, живопис — ото мистецтво! Одним рядком 
я виражаю те, чого художник, можливо, не намалює і за цілий 
тиждень, до того ж, на своє горе, він мислить, бачить і відчуває 
так само, як і я, і все ж  не годен досхочу висловити себе у своєму 
зображенні; почуття, підганяючи його вперед, обманює його від-
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носно того, що йому під силу, й так псується шедевр, бо худож
ник, не підозрюючи цього, наближався вже до останнього рубежу 
свого мистецтва».

Живопис, звичайно, дуже далекий від красномовства, і коли 
б навіть можна було припустити, що художник-пластик бачить 
предмети так само, як і оратор, то в нього все-таки збуджується 
зовсім інше поривання, ніж у цього останнього. Оратор поспішає 
від предмета до предмета, від одного художнього твору до друго
го, щоб розмірковувати над ними, осягати їхнє значення, узагаль
нювати й упорядковувати їх, називати їхні прикмети. Художник, 
навпаки, затримується на предметі, єднається з ним у любові, від
дає йому найкращу частку свого духу й свого серця і відтворює 
його. У процесі відтворення час не грає ніякої ролі, адже над 
твором працює любов: чи ж коханець відчуває плин часу в това
ристві коханої? Тож і справжній художник не дбає про час, коли 
зайнятий своєю працею. І те, що тебе, ораторе, лякає, те худож
ника робить щасливим, а там, де ти з нетерпінням хотів би по
спішати далі, він затримується з величезним задоволенням. [...]

Рельєф із Фігалії

( 1818)

«Життєвість, грандіозність стилю, композиція, трактування 
рельєфу — все прекрасне. І все ж, бачачи стільки красот, важко 
зрозуміти, чим пояснюється разюча непропорціональність фігур, 
висота яких не досягає іноді й шести голів, чому взагалі тут 
знехтувано пропорціями окремих частин і ступні чи плечеві 
надано подекуди довжину цілої ноги чи руки і т. д. І ось тут 
треба сказати, що майже всі ці зображення нагадують нам про 
Колоса» *.

Але що ви, дорога приятелько, скажете непохитному шану
вальникові грецького мистецтва, коли він визнає, що цілком зго
ден з вашим твердженням, проте аж  ніяк не збирається ні щось 
виправдовувати, ні з чимось миритися, а заявляє, що всі ці по
милки допущено свідомо, з наміром, умисне, із принципу. Не за 
буваймо, що пластика — служниця архітектури; фриз на храмі
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дорійського ордена вимагає постатей, які наближалися б до про
порцій його загального профілю; тож уже з цього міркування до
водилося тут віддати перевагу стискуванню й огрублюванню.

Проте чому в межах цих співвідношень усе-таки постають — 
коли ми вже їх констатували — нові диспропорції й до якої міри 
належить вибачати таке явище? А втім, йдеться не про вибачан- 
ня, а про похвалу, бо коли митець умисне відступає від чогось, 
значить, він стоїть вище від нас і ми не сміємо вимагати від ньо
го виправдань, а повинні сповнитися шанобою до нього. У таких 
зображеннях завдання зводиться до того, щоб показати співвід
ношення сил, притаманних фігурам; невже жіночі груди цариці 
амазонок* гармоніювали б з Геркулесовими чоловічими грудьми 
або з могутньою кінською шиєю, зображеними поряд, коли б її 
груди не було розтягнено й тулуб, унаслідок цього, не став квад
ратним і широким? Про ліву ногу в момент утечі не може бути 
мови — вона тут зовсім другорядна річ і служить тільки евритмії 
цілого. І взагалі в усьому, що стосується кінцівок, ніг та рук, ва
жливе лише те, чи займають вони в зображенні належне їм місце, 
і тоді вже байдуже, чи рука, що зближує їх, і нога, що визначає 
їм місце, задовга чи закоротка. Ми зовсім відстали від такої ви
сокої концепції, бо окремий майстер не відважиться сьогодні ро
бити умисні помилки; це доступне лише ЦІЛІЙ Ш КОЛІ.'

І все ж  можемо навести один такий випадок.
Леонардо да Вінчі, який сам містив у собі цілий світ ми

стецтва і яким ми займалися багато, але, на жаль, ще зовсім не
достатньо, дозволив собі таку ж  зухвалу сміливість, як і митці 
з Фігалії. Ми пристрасно розмірковували над «Таємною вече
рею» * і, обдумавши, пройнялися повагою до неї, однак це, га
даю, не повинне перешкодити нам удаватись до дотепів. Тринад
цять осіб сидять за дуже довгим вузьким столом; вони схвильова
ні. Дехто з них ще сидить, інші підвелися трохи., а ще 
інші — зовсім. Вони викликають наше захоплення своїм мораль
но-пристрасним поводженням, але цим поштивим людям треба 
доконче бути обережними, і передусім нехай вони не пробують 
зайняти свої попередні місця: принаймні двоє сядуть один одно
му на коліна, навіть коли б Христос та Іоанн * упритул наблизи
лися один до одного.
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Та саме по цьому й пізнаємо майстра, що в ім’я вищих цілей 
він свідомо припускається помилки. Правдоподібність (W ahr
scheinlichkeit) — передумова мистецтва, але в межах царства 
правдоподібності треба дати щось найвище, таке, якого ми зви
чайно не спостерігаємо у дійсності. Правильність (das Richtige) 
не варта і шести пфенігів, коли зверх цього вона більш не має 
чого дати нам.

Отож не йдеться про те, чи в цьому смислі та чи інша важ ли
ва частина тіла вийшла надто великою чи надто малою в даній 
композиції. На всіх трьох копіях «Таємної вечері», які лежать 
перед нами, голови Іуди * та Фадея * не можуть належати людям, 
що сидять за одним столом, і все ж, особливо розглядаючи ори
гінал, ми не стали б сперечатися з цього приводу; безмежний 
смак (це багатозначне слово ми вживаємо тут у певному смислі), 
притаманний Леонардо да Вінчі, зумів би вже якось допомогти 
тут глядачеві.

А хіба все театральне мистецтво не базується саме на таких 
засадах? Але воно перехідне, поетично й риторично вабливе, спо
кусливе, тож його не можна позвати до суду, як те, що намальо
ване, витесане з мармуру чи відлите у бронзі.

Аналогію чи тільки символ знаходимо в музиці; ми маємо на 
увазі властиву їй усталену темперацію, коли звуки, що не зов
сім точно відповідають один одному, доти утинаються і надто
чуються, аж поки всі вони не втратять свою істинну природу, за 
те кожний з них підпорядковується волі композитора. Він же ко
ристується ними так, ніби нічого й не змінилося; йому треба ма
ти свободу дій, бо вухо не хоче аналізувати, а тільки милуватися 
самому і милувати інших. Натомість око має спільника — зухва
лий розсудок, якому здається, що він піднявся бозна-як високо, 
довівши надмірну довжину чи короткість там, де вони помітні 
і без підказування.

Коли ж повернемося до питання, чому нам так часто увиж а
ється Колос із Монте Кавалло *, то я відповім: тому що він там 
аж у двох варіантах, тоді як усе найдосконаліше вдається тільки 
раз. Хвала художнику, який може повторити свій твір! В антич
ності ставили цю істину понад усе. Позу Колоса, яка допускає 
різноманітні незначні відхилення, слід уважати єдино придатною
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для діяльного героя; вище вже неможливо піднятися. Тож коли 
відповідно до своєї мети вдавалися до різних варіацій і завжди 
повертали до першооснови, то цим засвідчували найвищий розум, 
найвищу оригінальність. Але на барельєфах, які мені пощастило 
бачити, ми знаходимо не тільки це повторення: Геркулес і цари
ця амазонок стоять тут у тій самій позі одне супроти одного, в 
якій Нептун * і П аллада * стоять на фронтоні Парфенона *. І так 
мусить залишатися навіки, бо нічого кращого ми не придумаємо. 
Уявімо собі П алладу в центрі поля Егінського фронтону * і Ніо- 
бею з її наймолодшою дочкою десь там поблизу — все це буде ли
ше передчуттям мистецтва, й не більше; треба уникати суворої 
фіксації центра, і в завершеній добрій композиції — нехай це бу
де пластика, живопис чи архітектура — середина повинна зали
шатися порожньою чи маловажною, щоб можна було займатися 
боками, не турбуючись про те, що їхня сила впливу залежить від 
чогось іншого. [...]

Кальдеронова «Дочка повітря»

( 1822)

De nugis hominum seria veritas 
Uno volvitur assere 1

Якоб Бальде

Я певен: коли б на театральному кону треба було зобразити 
перебіг людських дуростей високого стилю, то названа драма 
одержала б таки перший приз.

Трапляється нерідко, що якості твору мистецтва зачарову
ють нас настільки, що останній досконалий твір, прочитаний чи 
побачений, ми вважаємо й визнаємо за найкращий; однак ніколи 
це не заподіє шкоди, бо, розглядаючи такий твір з любов’ю, ми 
намагаємося докладніше розкрити його достоїнства, щоб обгрун
тувати свою оцінку. Тому я без найменшого вагання стверджую, 
що, читаючи «Дочку повітря», я більше, ніж будь-коли досі, за-

1 Від людських дрібниць до поважної істини один удатний пово
рот (лат.).
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хоплювався великим талантом Кальдерона й схилявся перед йо
го високим духом і ясним розсудком. При цьому не слід, звичай
но, забувати: вже сам предмет піднімає цю п’єсу над його іншими 
творами, адже фабула виявляється наскрізь і чисто людяною і їй 
надано лише стільки демонічного, скільки потрібно, щоб легше 
розвивалося і приводилося в дію усе надзвичайне й надмірне в 
людині. Дивовижні тільки початок й закінчення, все інше розгор
тається цілком природно.

Те, що можна сказати про цю п’єсу, стосується всієї творчості 
нашого автора. Він зовсім не відображає природи як такої, нав
п аки— у нього все по-театральному, все як на сцені; ми не знай
демо тут і натяку на те, що у нас називається ілюзією, не кажучи 
вже про таку ілюзію, яка розчулює: будова легко збагненна для 
розсудку, сцени ідуть одна за одною з такою ж необхідністю, як 
у балеті одне па змінюється другим. Це дає естетичне задоволен
ня і скидається на техніку наших найновіших комічних опер; 
головні внутрішні мотиви завжди однакові: зіткнення обов’язків, 
пристрастей, зовнішніх умов, породжені протилежністю характе
рів, особливими обставинами.

Головна дія крокує величаво й поетично, а риторичні, д іа
лектичні й софістичні інтермедії посуваються на кшталт граціоз
них фігур в менуеті. Тут представлені усі елементи людства, тож 
не повинно, врешті, бракувати й блазня, чий доморослий розсу
док загрожує негайно, а то й заздалегідь обернути нанівець уся
ке домагання незаслуженого співчуття чи симпатії.

Подумавши трохи, погодимося з тим, що в такий спосіб не 
можна вивести на сцену людські справи, почуття, події в їхній 
первісній природності, їх треба все ж таки обробити, приготувати, 
облагородити; і саме такими ми й бачимо їх тут: поет стоїть на 
порозі архікультури і дає нам квінтесенцію людства.

Шекспір, натомість, простягає нам налите соком і спіле гро
но прямо з лози; нам дана повна свобода: ми можемо спожива
ти ягоду за ягодою або, вичавивши й процідивши, сьорбати чи 
пити великими ковтками у вигляді виноградного сусла чи вина, 
Що вже переграло,— ми освіжимося і так, і так. Що ж до К аль
дерона, то він на вибір і розсуд глядача не полишає нічого; ми 
отримуємо зціджений, очищений винний спирт, присмачений пря-
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нощами, пом’якшений солодощами; нам доводиться куштувати 
напій таким, який він є,— як смачний пікантний подразник, або 
відмовитися від нього.

Ми вже зазначали, що саме дозволяє нам ставити «Дочку 
повітря» аж так високо: вона дуже виграє завдяки своєму над
звичайному предметові. Адже в більшості своїх п’єс Кальдерон, 
хоч і пройнятий високими і ліберальними думками, змушений, 
на жаль, потурати понурим забобонам і надавати безглуздю ху
дожнього сенсу, через що наше відношення до самого автора ро
биться неприємно-двоїстим: зміст ображ ає нас, а трактування 
захоплює; як приклад можна б навести «Поклоніння хресту», 
«Аврору з Копакабана».

У зв’язку з дим ми прилюдно оголошуємо те, про що вже не 
раз говорили у вузькому колі: те, що Шекспір народився і вихо
вувався протестантом, слід уважати найбільшим привілеєм, яким 
він утішався у своєму житті. Він скрізь виступає як людина, до
сконало обізнана з усім, що притаманне людині, забобони і пе
редсуди не важ ать для нього нічого, він лише грається з ними; 
надземні істоти змушені слугувати йому в його починаннях; тра
гічних привидів, кумедних гномів він підпорядковує своїй меті, 
яка все кінець кінцем очищує,— одне слово, поет ніколи не по
трапляв у таке становище, коли б йому доводилось обожнювати 
абсурд, а це, либонь, найбільша скрута, в якій може опинитися 
людина, свідома свого розуму. [...]

Афоризми

Саме те, що некомпетентні люди сприймають в мистецтві як 
природу, не є природою (ззовні), а є людиною (природою зсере
дини) .

Пластичне мистецтво починає діяти, власне, лише на своєму 
найвищому щаблі; усе посереднє може, звичайно, імпонувати з 
тих чи інших причин, однак всі посередні художні твори такого 
роду скоріше бентежать, ніж тішать. Тому мистецтво скульптури 
змушене шукати собі ще й цікавий предмет, і воно знаходить його 
у зображенні видатних людей. Проте й тут воно повинне досяг
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ти високого рівня, коли прагне відзначатися водночас істинністю 
і достойністю.

Поет покликаний зображати. Він досягає вершини, коли його 
образи змагаються з дійсністю, тобто тоді, коли дух наповнює їх 
такою життєвістю, що складається враження, ніби ми бачимо все 
на власні очі. На своєму найвищому щаблі поезія здається д іл
ком зовнішньою. Заглиблюючись у внутрішній світ, вона стає на 
шлях занепаду; поезія, яка зображує тільки внутрішнє, не втілю
ючи його у зовнішнє, або тільки зовнішнє, не оживлюючи його 
внутрішнім, в обох випадках являє собою той останній східедь, 
з якого вона зступає у буденне життя.

Шукайте в собі і знайдете там усе. Однак об’єктивна приро
да, як би ви її не називали, повинна схвалити й потвердити знай
дене вами.

Все, що є в суб’єкті, є і в об’єкті, й ще дещо зверх цього; все, 
що є в об’єкті, і є в суб’єкті, й ще дещо зверх цього.

Таємниць життєвого шляху краще не знати. Є каміння, через 
яке неодмінно спіткнеться кожний мандрівник. І от поет показує 
нам, де вони лежать.

Кому природа починає відкривати свої таємниці, той відчуває 
невідпорне поривання до найдосконалішого інтерпретатора при
роди — мистецтва.

Разом з певними поняттями, що зникають з ужитку, зника
ють і певні речі. Адже у вищому розумінні поняття і річ — то
тожності. Тому цілком природно, що річ, видобута з нічого, при 
допомозі однієї тільки уяви, знову перетворюється в ніщо, коли 
зникає поняття, яким її позначувано.

Роман — суб’єктивна епопея, в якій автор просить дозволу 
трактувати світ за своїм власним розсудом. Отож найголовніше, 
чи має він цей розсуд; все інше з ’явиться само собою.
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Мистецтво — серйозне заняття; та найсерйознішим є воно то
ді, коли його тема — благородні, священні предмети; проте ху
дожник стоїть над мистецтвом і над предметом: над першим — 
бо використовує його у своїх цілях, над другим — бо трактує йо
го на свій лад.

Музика, коли змішує духовний і світський елементи,— зіпсо
вана; коли залюбки виражає кволі, жалісливі й нікчемні почут
тя,— неповноцінна й вульгарна. Адже вона недостатньо серйозна, 
щоб бути духовною, і в той же час їй бракує головної прикмети 
світської музики — радісності.

У музиці, либонь, велич мистецтва виявляється найяскраві
ше, бо в ній немає предмета, від якого належало б абстрагувати
ся. Вона — суцільна форма і зміст, усе, що вона виражає, підно
ситься й облагороджується нею.

Мистецтво само по собі благородне, тому художник не боїть
ся вульгарного. Навіть більше: як тільки він до нього діткнеться, 
воно зразу стає благородним, отож найбільші митці, як бачимо, 
сміливо користувалися цим монаршим правом.

Аби похвалити митця, кажуть: він усе взяв із себе. Краще б 
не чути такої похвали! Бо коли добре придивитися, то побачимо, 
що твори такого «оригінального» генія є здебільшого своєрідними 
спогадами. У кого великий досвід, той легко це простежить аж 
до найдрібніших деталей.

Як мало подій описано в літературі і як мало з написаного 
збереглося! Література самою своєю суттю фрагментарна, мі
стить лише ті прикмети людського духу, які описано й збережено 
всупереч усім перешкодам. Ця неповнота й часте повторювання 
одного й того ж засвідчують, як скупо виявляють себе людський 
дух і людська доля.

Справжню символіку маємо там, де в особливому предста
влене загальне, але не як марево і тінь, а як живе й зриме одкро
вення того, що не піддається дослідженню.
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При спогляданні природи в широкому і вузькому розумінні 
я завжди ставив перед собою питання: хто тут виказує себе? 
Предмет чи ти сам? Так само я підходжу до своїх попередників 
і до людей, які працюють одночасно.

Прекрасне — вияв таємних законів природи, які без нього 
вічно були б приховані від нас.

Ми не знаємо світу, який не відносився б до людини, і нам 
потрібне лише таке мистецтво, яке виражало б це відношення.

Розглядаючи природу, треба постійно в одиничному бачити 
загальне, бо немає нічого в середині, чого б не було й зовні, і вну
трішнє є одночасно зовнішнім.

Найважливіша мета мистецтва — зобразити людину в усіх 
її видах і ситуаціях, й при цьому — якнайяскравіше й з макси
мальною чуттєвою значущістю.

Перше і останнє, чого ми домагаємося від генія,— це любо
ві до правди.

Найлегше побачити матеріал, зміст мусимо шукати, а щодо 
форми, то вона, як правило, є таємницею для більшості людей.

Людині завжди подобається знайоме й звичне, аби тільки 
оновлено його форму.

Розумові дано вивчати процеси, розсудкові —■ результати; 
перший не питає: для чого? А другого не цікавить: звідки? Розум 
втішається розвитком, тоді як розсудок хотів би все затримувати 
й усім користуватися.

Моральне виховання споріднене з естетичним, навіть більше: 
воно втілене в тому останньому й немислиме без нього у своїй 
довершеності.



Р О З Д І Л  V

ПРОБЛЕМИ ТВОРЧОГО МЕТОДУ

Звичайне наслідування природи, 
манера, стиль

(1789)

Не буде, здається, зайвим докладно окреслити, що ми розу
міємо під дими словами, оскільки нам часто доведеться їх уж и
вати. Бо хоча ними вже здавна користуються в літературі і їх 
значення вважається визначеним у теоретичних працях, проте ко
жен укладає в них нерідко свій власний зміст, більший чи мен
ший — залежно від того, наскільки тонко він схопив поняття, що 
його вони повинні виражати.

Звичайне наслідування природи

Коли б художник, у якого, звісно, слід припустити природний 
талант, уже на самому початку, як тільки хоч трохи натренує око 
й руку на різних зразках, звернувся до явищ природи й став би 
ретельно й запопадливо копіювати її образи й барви, ніколи й на 
мить не віддаляючись од неї, кожну картину, над якою він пра
цює, завжди починав би й завершував у неї на очах, — такий ху
дожник був би достойний повсякчасної пошани, бо неможливо, 
щоб він подиву гідною мірою не наблизився до правди , щоб його 
твори не стали виразистими, сильними й змістовними.

Якщо докладно зважити ці умови, то легко помітити, що в та
кий спосіб особа, хоч і обдарована, але обмежена, може тракту
вати предмети приємні, але обмежені.

Такі предмети повинні бути завжди під рукою; їх треба звід
усіль і досхочу оглянути й спокійно відтворити; душа, що вико
нує таку роботу, має бути сумирною, заглибленою в собі й задо
вольнятись помірними втіхами.

Цей спосіб зображення, як бачимо, мали б застосовувати до 
так званих мертвих чи нерухомих предметів спокійні, сумлінні,
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обмежені люди. За своєю природою він також не виключає ви
сокої довершеності.

Манера

Однак такий метод часто здається людині надто несміливим 
або недостатнім. їй упадає в око гармонійний взаємозв’язок ба
гатьох предметів, які можна помістити на одній картині, лише 
пожертвувавши деталями; людині прикро, що її малювання — 
ніби рабські копії з букваря природи; вона винаходить свій вла
сний метод, створює власну мову, щоб виразити по-своєму те, 
що закарбувалося в її душі, надати предметові, який часто відтво
рювала, своєрідної характерної форми,— навіть коли б при по
вторному зображенні вона й не бачила його в натурі й не прига
дувала собі його з усією яскравістю.

Отож постає мова, якою дух того, що говорить, безпосеред
ньо себе виражає і характеризує. І так само як погляди на мо
ральні явища не однаково формуються і шикуються в душі кож
ної самостійно мислячої людини, так і кожен художник такого 
типу буде по-своєму бачити, схоплювати й відтворювати світ: він 
сприйматиме його явища вдумливіше або легковажніше й зобра
жуватиме їх глибше або поверховіше.

Цей спосіб наслідування, як бачимо, найзручніше застосову
вати до об’єктів, які, будучи самі великим цілим, складаються 
з багатьох малих підпорядкованих предметів. Цими останніми 
необхідно жертвувати, якщо хочемо домогтися загального вира
ження великого цілого, як, приміром, у пейзажах, де ми ніколи 
не досягли б своєї мети, коли б лякливо чіплялися за подробиці, 
замість того, щоб зафіксувати уявлення про ціле.

Стиль

Коли мистецтво завдяки наслідуванню природи, завдяки на
маганню створити собі єдину мову і, нарешті, завдяки докладно
му й глибокому вивченню самих предметів дедалі точніше пізнає 
властивості речей і спосіб їхнього буття, коли мистецтво навчить
ся обводити поглядом ряди образів, зіставляти різноманітні ха
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рактерні форми й наслідувати їх, аж тоді з’являється стиль — 
найвищий ступінь, що його може осягнути мистецтво, ступінь, на 
якому воно по праву зрівнюється з найвищими досягненнями 
людини.

Тоді як звичайне наслідування  грунтується на спокійному 
бутті й лагідній теперішності, а манера осягає предмет жвавою 
і обдарованою душею, стиль спирається на найглибші підвалини 
пізнання, на суть речей, наскільки ми взагалі спроможні їх збаг
нути у зримих і відчутних образах.

Виклад сказаного вище зайняв би цілі томи; зрештою, дещо 
на цю тему вже є в літературі. Однак чисте поняття слід вивча
ти лише через природу й твори мистецтва. Додамо сюди ще кіль
ка спостережень і, торкаючись образотворчого мистецтва, часто 
матимемо нагоду згадати оці наші нотатки.

Неважко збагнути, що всі три способи художнього творення, 
розглянуті нами нарізно, близько споріднені між собою й один 
плавно переходить в інші.

Звичайне наслідування легко сприйманих предметів — візь
мімо, для прикладу, квіти й фрукти — може бути піднесене тут 
до високого ступеня. Природна річ, що той, хто зображує троян
ди, скоро пізнає найгарніші і найсвіжіші, навчиться їх розрізняти 
й вибирати з-поміж тисяч квітів, які пропонує йому літо. Таким 
чином, уже тут починається відбір, хоча в художника ще й не 
склалося загального й чіткого поняття про красу троянди. Він має 
справу зі сприйнятними формами; все зводиться тут до різнома
нітності призначення і кольору поверхонь. Пухнастий персик, сли
ва з ніжною поволокою, гладеньке яблуко, лискуча черешня, 
яскрава троянда, різноманітні гвоздики, строкаті тюльпани — 
все це він може мати по своїй уподобі перед собою в затишній 
майстерні, до того ж у стані найвищого розквіту й стиглості; він 
вибере для цього найкраще освітлення; його око звикне до гар
монії пишних барв; щороку він матиме змогу поновлювати ті самі 
предмети й в процесі, спокійного наслідувального споглядання 
простого буття пізнати й схопити їхні властивості, не вдаючись 
до клопітливого абстрагування. Так народжуються чудо-твори 
Хейсума чи Рахілі Рейш — художників, які неначе перейшли ме
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жі можливого. Цілком очевидно, що такий митець зробиться ще 
більшим і упевненішим, коли до його таланту приєднається ще 
ерудиція ботаніка; коли він пізнає, починаючи від кореня, вплив 
різних частин на ріст і процвітання рослини, її призначення і в за
ємодію з оточенням; збагне і обміркує послідовний розвиток 
листків, квітів, запліднення, овочів і нових зародків. Тоді він не 
тільки через відбір явищ покаже нам свій смак, але водночас за 
цікавить і повчить нас точним зображенням тих чи інших вла
стивостей. В цьому розумінні можна було б сказати, що він ство
рив собі свій власний стиль, але, з другого боку, не важко 
догадатися, що такий майстер, не будучи украй ретельним і на
магаючись сяк-так відтворити лише разюче й яскраве, скотиться 
незабаром до манери.

Одне слово, звичайне наслідування працює ніби у перед- 
двер’ї стилю. Чим уважніше, пильніше, акуратніше береться на
слідувач за свою роботу, чим спокійніше сприймає побачене, чим 
стриманіше його відтворює, чим більше звикає думати при цьому, 
тобто чим більше вчиться зіставляти подібне, розмежовувати не
схоже й підпорядковувати окремі предмети загальним поняттям, 
тим з повнішим правом переступить він поріг самої святині.

Розглядаючи далі манеру, бачимо, що вона у найвищому й 
найчистішому значенні слова могла б правити за середину між 
звичайним наслідуванням і стилем. Чим більше вона своїм прості
шим методом наближається до точного наслідування і, з другого 
боку, чим заповзятіше намагається вона схопити характерне у 
предметах і виразити його у дохідливій формі, чим тісніше пов’я
же вона перше й друге чистою, палкою і діяльною індивідуаль
ністю, тим вищою, більшою і достойнішою вона стане. Коли та 
кий художник перестає дотримуватися природи й розмірковувати 
про природу, він швидко віддалятиметься від основи мистецтва; 
його манера робитиметься дедалі пустішою і незначущішою в мі
ру її віддалення як від звичайного наслідування, так і від стилю.

Тут не потрібно повторювати, що слово манера вживається 
нами у високому й шанобливому значенні, отож митці, роботи 
яких, на нашу думку, потрапляють у царину манери, не повинні 
ремствувати на нас. Ми прагнули б тільки оточити слово стиль 
якнайвищою честю, щоб мати термін для позначення найвищого

213



ступеня, якого мистецтво коли-небудь досягало й зможе досягну
ти в майбутньому. Великим блаженством є вже саме пізнання 
цього ступеня, а розмова на цю тему в колі знавців — благород
на розвага. Постараймося ж надалі і ще не раз знаходити приво
ди для такої розмови.

Колекціонер та його рідня

(1798— 1799)

Лист перший

Коли Ваш від’їзд по двох веселих днях, які, на жаль, так 
скоро проминули, сповнив мене нудьги й порожнечі, то Ваш лист, 
одержаний майже відразу, а також долучені до нього рукописи 
знов повернули мені той чудовий настрій, який не покидав мене 
у Вашому товаристві. Я знову пригадав собі нашу розмову, у В а
ших нотатках знайшов думки, що збігаються з моїми, і тепер, як 
і тоді, щиро зрадів, що в багатьох випадках ми однаково оцінює
мо твори мистецтва.

Цим відкриттям я дорожу подвійно, бо можу щодня переві
ряти і Ваші і свої міркування: досить лише заглибитись у кот
рийсь із розділів моєї колекції і, оглядаючи його, пригадувати 
собі наші теоретичні й практичні сентенції [...].

Кінчаю цього листа, не виконавши свого заміру. Я теревенив, 
замість того щоб розповідати. Але добрий настрій літньої людини 
залюбки виявляє себе як у першій, так і в другій формі. У мене 
майже не залишилося місця, щоб Вам сказати, що дядько й не
боги сердечно вітають Вас, а зокрема Ю лія дедалі частіше/й на
стійливіше допитується про подорож у Дрезден, яка вже давно 
намічалася, бо має надію дорогою зустрітися зі своїми новими 
й палко шанованими друзями. І справді, ніхто з Ваших давніх 
друзів не зможе щиріше, ніж її дядько, назвати себе

Вашим вірним однодумцем.
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Лист други й

Гарно прийнявши юнака *, що з ’явився до Вас з моїм ли
стом, Ви порадували відразу двох: йому подарували веселий 
день, а мені — живу усну звістку про себе, про Ваше здоров’я, 
Вашу працю, Ваші заміри [...]. Він головним чином, навіть ви
ключно віддався філософії, і все наше невеличке товариство, в 
тому числі і я, почуває себе ніяково у розмові з ним, оскільки 
в жодного з нас немає, здається, особливих філософських нахилів; 
те, що зрозуміле нам, нецікаве для нього, а те, чим цікавиться 
він,— незрозуміле для нас. Він опанував нову мову, а ми вже 
занадто старі, щоб перейняти її від нього.

Дивне діло ця філософія, особливо найновіша! Заглиблюва
тися в себе самого, підглядати, як функціонує своя власна душа, 
цілковито замикатися в собі з метою кращого пізнання предме
тів — хіба ж це правильний шлях? Невже іпохондрик краще ба
чить речі лише тому, що завжди порпається у собі, підкопуючи 
цим самого ж  себе? Справді, ця філософія здається мені різно
видом іпохондрії, якимсь хворобливим нахилом, що його охрести
ли пишним ім’ям. Даруйте літній людині, даруйте лікареві-прак- 
тику!

Та ні слова більше про це! Коли політика не змогла зіпсува
ти мені мій гумор, то філософії теж, напевне, не вдасться; отож 
мерщій у сховище мистецтва; перейдемо чим скоріш до тої історії, 
яку я Вам обіцяв, щоб у цьому листі не бракувало саме того, для 
чого його розпочато!

Коли помер мій дід, батько вперше виявив виразну захопле
ність лише одним певним видом мистецьких творів: він знаходив 
утіху в докладному відтворенні реальних речей, що досягло тоді 
високого рівня в малюванні аквареллю. Спочатку він лише ску
повував готові малюнки, але невдовзі найняв собі кількох худож
ників і звелів їм із граничною точністю малювати для нього пта
хів, квіти, метеликів і черепашок. Н а кухні, в саду, у полі — 
всюдц вишукувалося все варте уваги й відразу наносилося пен
злем на папір; отак зафіксував він чимало створінь з різними 
відхиленнями від норми, які, бачу я тепер, становлять великий 
інтерес для природознавців.

215



Ідучи звільна далі, він піднявся до портрета. Він любив свою 
дружину, дітей, дорожив своїми друзями; звідси й постала колек
ція портретів.

Ви, напевне, пригадуєте собі цілу низку маленьких картинок, 
намальованих олією по міді. Давніше навіть великі майстри, чи 
то для розваги, чи з почуття дружби, робили такі речі — звідси 
й узялася ця похвальна звичка, ба навіть постав особливий вид 
живопису, що ним захопилися деякі художники. [...]

Однак художник так само залежить від аматора, як аматор 
від сучасного йому художника. Добрий майстер, що був чи не 
єдиним, хто вмів ще писати такі мініатюри, помер; знайшовся ін
ший, який малював портрети в натуральному розмірі.

Мій батько вже давно прагнув мати поблизу такого худож
ника; йому хотілося бачити і себе й свою рідню у повний зріст. 
Як колись кожного птаха й кожну комаху, що їх малював ху
дожник, належало вимірити з максимальною точністю, щоб вони, 
крім усякої іншої правдоподібності, збігалися з реальним пред
метом і розмірами, так тепер художнє зображення на полотні ма
ло відтворювати батька точнісінько таким, яким він бачив себе 
у дзеркалі, його бажання нарешті здійснилося: один вправний 
майстер залюбки погодився пожити трохи у нас. Мій батько був 
непоганий із себе, мати мала гарну статуру, а сестра перевершу
вала вродою і принадністю усіх своїх землячок; незабаром поча
лося портретування, яке не обмежувалося одним варіантом. Зо
крема сестра, як Ви, напевне, помітили, була зображена в бага
тьох видах. Розпочато навіть підготовку до великого родинного 
портрета, але далі зарисовок робота не посунулася, бо так і не 
дійшли згоди ні щодо групування, ні щодо моменту, який нале
ж ало зобразити.

І взагалі мій батько залишався незадоволений. Художник на
лежав до французької школи: його полотна були повні гармонії, 
одухотвореності й здавалися природними; і все ж, уважно зістав
ляючи їх з прототипом, ми бачили чимало невідповідностей, а де
котрі навіть, через те що художник із чемності послухався окре
мих батькових зауважень, виявилися зовсім зіпсовані.

Аж раптом батькове прагнення здійснилося нарешті цілком 
і повністю. Н ас відвідав син нашого художника, щедро обдаро-
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ваний природою юнак, що змалку навчався у свого дядька, німця, 
майно якого мав успадкувати. Саме в ньому ми й виявили талант, 
що його досі ніяк не міг надибати мій батько. Ю накові запропо
нували як стій намалювати портрет моєї сестри, і він виконав це 
з неймовірною точністю; малюнок, правда, не засвідчував тонкого 
смаку, але вийшов природним і правдивим. [...]

Мій батько був у захваті, а старий художник охоче поступив
ся місцем своєму синові, праці якого започаткували в нашому 
домі зовсім нову епоху, що здавалася батькові найщасливішою 
порою його життя. Цим разом мальовано всю нашу рідню, кож 
ного— у звичному для нього оточенні, посеред усього того, чим 
він найбільше цікавився. [...]

Крім членів сім’ї, протягом одного року було зображено та
кож майже всі речі домашнього вжитку, причому молодий митець 
частенько позирав на мою сестру, щоб зачерпнути нових сил для 
цієї не завжди цікавої роботи; він лікував себе отак з великим 
успіхом, бо в її очах знаходив, як видно, те, чого саме шукав. Од
не слово, молодята поклали собі не жити одне без одного. Мати 
підтримувала їхню взаємну прихильність; батько теж був радий: 
адже з ’явилася можливість прив’язати до родини талант, без 
якого він зараз ледве чи обійшовся б. [...]

Оскільки все виходило у нього гранично правдоподібним, аж 
до найдрібніших деталей, просто-таки ілюзорно схожим, моєму 
батькові врешті запала в голову дивна ідея, виконання якої я му
шу Вам описати, бо сама картина, як буде сказано далі, не збе
реглася, а то б я, звичайно, показав її Вам.

Там, у кімнаті нагорі, в якій висять найкращі портрети і яка 
насправді є останньою в анфіладі кімнат, Ви помітили, можливо, 
двері, що ніби провадять у сусіднє приміщення. За цими двери
ма немає нічого, але раніше, коли їх відчиняли, то перед очима 
поставав предмет, який скоріше бентежив, ніж викликав захоп
лення. Здавалося, ніби звідти виходить мій батько під руку з ма
тір’ю: завдяки почасти своєму розміщенню, а почасти майстер
ності виконання вони були як живі, і глядачеві робилося аж  
моторошно. Батька було зображено так, ніби він у своєму зви
чайному одязі вертається додому з товариської вечірки. М алю
ючи ту картину, художник дбав найбільше про те, щоб вона під
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ходила саме для цього місця і сприймалася саме в цьому місці; 
фігури, коли дивитись із певної точки зору, витримані в якнай
точнішій перспективі, скопійований з граничною докладністю 
одяг був також максимально наближений до натури. А щоб світ
ло падало збоку, як це було потрібно, навіть пересунули вікно, 
словом, розмістили все так, щоб домогтися виняткової правдопо
дібності.

Н а жаль, цей гранично близький до реальності твір спостиг
ла незабаром доля усіх реальних речей. Підрамник з напнутим 
на ньому полотном був прикріплений до одвірків і не захищений 
від вогкої стіни; це шкодило картині, тим більше, що зачинені 
двері не пропускали повітря. Отож по одній суворій зимі, протя
гом якої двері ні разу не відчинялися, батько й матір виявилися 
цілком знищеними; ми були дуже засмучені, бо смерть розлучи
ла нас з ними уже до того.

Але повертаюся назад, щоб розказати Вам іще про останні 
життєві втіхи мого батька.

Коли задуману картину було завершено, нам здавалося, що 
він нічим уже не буде так утішатися, проте одна приємність усе 
ж  таки його чекала. Зголосився один художник, що запропону
вав зробити гіпсові зліпки з усіх членів родини, а потім вилити 
з воску натуральні фігури й розмалювати їх під природні кольо
ри. Зображення одного молодого учня, що з ним він працював, за 
свідчувало його талант, і мій батько погодився на цю операцію. 
Вона скінчилася щасливо, художник напрочуд ретельно й точно 
відтворив обличчя і руки. Фантом прикрашено справжньою перу
кою і адамашковим шлафроком, і добрий стариган донині сидить 
за запоною, яку я не наважувався піднімати перед Вами.

По смерті моїх батьків ми недовго прожили разом. Моя 
сестра вмерла ще молодою і вродливою; чоловік відмалював її 
в труні. Своїх дочок, що, підростаючи, являли красу матері ніби 
у двох копіях, він не міг малювати від великої журби. Часто роз
ставляв для натюрморта дрібні речі, якими вона користувалася 
і які тепер він дбайливо зберігав. Він прагнув у цих картинах бу
ти якомога точнішим і роздавав їх найулюбленішим друзям, яких 
знаходив під час своїх мандрівок. [...]
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Лист третій

[...] Я тим часом виконаю свій обов’язок перед Вами, продов
живши розповідь про засновників моєї колекції.

Батькового брата, що зарекомендувався як вельми хоробрий 
офіцер, по відбутті військової служби почали дедалі частіше за 
лучати до різних державних справ, а в останні роки він викону
вав навіть дуже важливі доручення. Він знав майже всіх сучасних 
йому державців і через їхні подарунки — мініатюрні портрети на 
емалі — зробився аматором отаких творів мистецтва. М ало-пома
лу він придбав портрети багатьох монархів, покійних і живих, 
оскільки золоті табакерки і діамантові оправи раніше чи пізніше 
поверталися до ювелірів та торговців коштовностями; врешті він 
набув отак цілий державний календар своєї доби у формі пор
третів. [...]

Після портретів, серед яких були й фігури на повний зріст,— 
наприклад, принцес, зображених алегорично у подобі німф або 
в мисливських ш атах,— він запалився любов’ю до інших мініа
тюрних картинок такого роду, причому виняткова тонкість вико
нання цікавила його більше, ніж вища мета мистецтва, яку, зви
чайно, дається осягнути і в цьому жанрі. Ви самі захоплювалися 
найкращими зразками цієї колекції; я доповнив її лише дечим, 
та й то випадково.

І, зрештою, коли йдеться про мене, сьогоднішнього щасливого 
власника і загалом доволі невправного доглядача цієї добре ві
домої й хваленої колекції, треба сказати, що мої художні смаки 
уже в юнацтві розійшлися зі смаками мого дядька й навіть із 
батьковими.

Не буду з ’ясовувати, чим це обумовлено: чи то я успадкував 
Дещо поважніший умонастрій від діда, чи то притаманний дітям 
Дух сперечання, умисна впертість спонукали мене зійти з батько
вої та дядькової дороги, але в усякому разі, коли перший дома
гався повного уподібнення твору мистецтва творові природи шля
хом якнайдокладнішого наслідування і надзвичайно старанного 
виконання, а другий цінував маленьку дощечку лише тому, що 
вона була всіяна незліченними дрібненькими крапками, завжди 
мав під рукою збільшувальне скло і вірив, що при його допомозі
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Можна іде глибше проникнути ß чудо такої роботи,— то я, на про
тивагу до них, втішався творами мистецтва лише тоді, коли бачив 
перед собою ескізи, які збуджували в мені жваве уявлення про 
майбутню картину.

Ті чудові аркуші, які були в колекції мого діда й з яких мож
на було виснувати, що ескіз вимагав не тільки точності, але 
й натхнення, лише розпалили мою аматорську пристрасть, однак 
не спрямували її. Мене приваблювали сміливі й сильні рисунки, 
штрихи-натяки, розмашисто покладені тіні, я умів відчитати й не
змірно цінував навіть те, що кількома лініями створювало лише 
ієрогліф фігури; такими аркушами й започаткувалася моя неве
личка колекція, збиранням якої я захопився ще юнаком і продов
жував його в усі наступні роки.

Через це я весь час сперечався з моїм батьком, зятем і дядь
ком, і наші точки зору чимраз більше розходилися, бо ні вони не 
вміли наблизитися до мене, ні я до них.

Хоч я, як уже сказано, найвище ставив одухотворену руку, 
до моєї колекції не могли не потрапити й деякі завершені речі. 
Таким чином, навіть не помічаючи цього, я навчився цінувати 
щасливий перехід від одухотвореного начерку до одухотвореного 
виконання; я навчився шанувати твердо визначене, хоча завжди 
й настійно домагався, щоб і найтвердіший штрих був водночас 
пережитим і зворушливим.

Цьому неабияк сприяли й власноручні гравюри різних італій
ських майстрів, що досі зберігаються в моїй колекції. [...]

Лист четвертий

[...] Принципи, що їх Ви тоді висували, ідеї, над якими Ви 
найбільше розмірковували, я знову знайшов у Ваших нотатках — 
і переконуюся, що Ви не збочили зі своєї дороги, а просунулись 
уперед, тому смію сподіватися, що Ви не без інтересу читатиме
те, як мені жилося і живеться у моєму колі. Ваш рукопис підба
дьорює мене, а лист заохочує до розмови. Історія моєї колекції 
у Ваших руках, отож буде на що покликатися, бо я збираюся ви
класти Вам деякі свої вимоги й засади.

У спогляданні творів мистецтва завжди належить керуватися
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високою неосяжною ідеєю, а в оцінюванні досягнень Художни
к а — застосовувати великий масштаб, вивірений усім найкращим 
із того, що нам відоме, заповзято дошукуватися тільки найдоско
налішого, завжди скеровувати як аматора, так і митця до першо
джерел, допомагати йому піднятись на вищу точку зору, завжди 
прагнути до найсуттєвішого в історії й теорії, в судженнях і на 
практиці — ось що слід вважати похвальним і прекрасним, і та
кі зусилля не можуть не дати благодійних наслідків. [...]

Є художники і аматори, що їх ми назвали наслідувачами , і 
справді, наслідування у прямому значенні цього слова, на тако
му рівні, коли воно набуває вартості, становить для них єдину 
мету, найбільшу втіху; сюди треба віднести мого батька і зятя, 
бо й аматорство одного й мистецтво другого не виходили за межі 
цієї галузі. Наслідування не заспокоюється доти, поки образ по 
можливості не зрівняється зі своїм прототипом.

А що для цього потрібна велика точність і чистота виконан
ня, то в них багато спільного з іншою категорією митців, що їх 
ми нарекли пунктирниками; для цих найголовніше — сама робо
та, а не наслідування. Вони найбільше полюбляють такі предме
ти, які даються відтворити безліччю крапок і штрихів. Тут Ви 
зразу пригадаєте собі аматорство мого дядька. Художникові та
кого типу хотілось би без упину заповнювати простір і наочно 
переконати нас в тому, що матерія подільна до нескінченності. 
Такий талант найбільше цінується тоді, коли відтворює в мініа
тюрі достойну й поштиву особу, даючи нам змогу бачити очима 
те, що стало дорогоцінним нашому серцю,— з усіма його зовніш
німи прикметами, разом і поряд з іншими дорогоцінностями.

Природознавство також багато завдячує цим людям.
Коли знялася мова про цю категорію митців, я, певна річ, не 

Міг не подумати й про себе самого — адже мої тодішні аматорсь
кі пристрасті змушували мене, по суті, займати якраз протилеж
не становище. Усіх тих, хто небагатьма штрихами хотів вирази
ти дуже багато — тоді як ті, попередні, часто багатьма крапками 
й штрихами виражали, можливо, дуже мало — ми пойменували 
єскізниками. Тут, звичайно, не йдеться про майстрів, які роблять 
спочатку загальний начерк твору, що його вони потім збирають
ся завершити, щоб дати змогу і собі й іншим обміркувати все. Ад
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же це тільки попередній ескіз, тоді як ті, що їх по праву прозвали 
ескізниками, школять свій талант виключно на ескізах, не посу
ваючись далі ні на крок, і таким чином ніколи не досягають кін
цевого етапу художньої творчості, тобто нічого не завершують, 
подібно до пунктирників, які здебільшого не зважають на вельми 
суттєвий початковий етап художньої творчості — на вимисел 
і одухотвореність.

Ескізник, навпаки, виявляє нерідко надмір фантазії: він ко
хається в поетичних, ба навіть фантастичних предметах і завжди 
трохи зловживає експресією.

Він рідко буває надто м’яким чи дріб’язковим; ці властивості 
набагато частіше поєднуються з добрим виконанням. [...]

Від прихильників м’якості ми перейшли, природно, до гравюр 
на дереві й на міді давніх майстрів, чиї твори, незважаючи на їх
ню суворість, різкість і з.астиглість, усе ж  таки продовжують нас 
тішити визначеністю і безпосередністю характеру.

По тому ми згадали ще кілька видів, які, можливо, далося б 
підігнати під попередні типи, а саме: карикатуристів, що вишу
кують лише значущі бридоти, фізичні й моральні потвори, імпро
візаторів, що з великим хистом і меткістю накидають свої малюн
ки, художників-учених, твори яких незрозумілі без коментаря, 
аматорів-учених, що дають пояснення і до найпростіших, найоче
видніших речей, та багато інших, про яких у майбутньому пого
воримо докладніше. [...]

Лист п’ятий

[...] Учора до нас завітав чоловік *, з яким я досі не був зна
йомий, хоч його ім’я я чув уже не раз; він вважається добрим 
знавцем [...]. Перше, що мене в ньому вразило, це неприхована 
ненависть до всіляких маньєристів [...]. Ще до того, як зібрався 
увесь наш гурт, я скористався нагодою й узяв під захист моїх 
маньєристів супроти нового гостя. Я говорив про чарівливість їх
ньої натури, про щасливу вправність руки і граціозність; але тут- 
таки, щоб убезпечити себе, додав: усе це я каж у для того, щоб
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виправдати певну терпимість до них, проте я згоден: висока кра
са, найвищий принцип і найвища мета мистецтва полягають, без 
сумніву, в зовсім іншому.

З посмішкою, яка не дуже мені сподобалася, бо виражала, 
здавалося, самовдоволеність і поблажливе ставлення до мене, він 
заперечив:

— Як бачу, ви держитесь традиційної точки зору, що кра
са — кінцева мета мистецтва?

— Я не знаю ніякої вищої мети,— відповів я.
— А чи можете мені сказати, що таке краса? — вигукнув він.
— Можливо, що й ні! — озвався я.— Але я можу вам її пока

зати. Давайте, поки ще видно, хоча б нашвидку оглянемо чудовий 
гіпсовий зліпок з Аполлона й дуже гарну мармурову голову Вак
ха, і тоді побачимо, чи наші думки не збіжаться в тому, що перед 
нами прекрасні речі.

— Перше ніж розпочати таке дослідження,— мовив він,— 
було б, гадаю, доцільно розглянути ближче слово «краса» (Schön
heit) та його походження. Воно походить від слова «видимість» 
(Schein), отож являє собою щось уявне й не може вважатися 
найвищою метою мистецтва; лише наскрізь характерне заслуго
вує того, щоб називатись прекрасним; без характеру немає жод
ної краси.

Уражений такою манерою висловлювання, я заперечив:
— Припустимо,— хоч я і не згоден з вами,— що красиве му

сить бути характерним; та з цього випливає лише те, що харак
терне також лежить в основі краси, але зовсім не те, що харак
терне— синонім краси. Характер відноситься до краси, як кіс
т як — до живої людини. Ніхто не стане заперечувати, що скелет 
править за основу всіх високоорганізованих істот; він підтримує 
і визначає фігуру, проте його ні в якому разі не можна ототожню
вати з фігурою, а ще менше він позначається на кінцевій завер
шеності постаті, а саме це, як сукупність і оболонку органічного 
Цілого, ми й називаємо красою.

— Не буду вдаватися до порівнянь,— відказав гість,— але 
із ваших слів випливає, що краса — це щось незбагненне або дія 
чогось незбагненного. Але ж те, чого не можна збагнути, не існує; 
те, чого не можна пояснити словами,— безглуздя.
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Я. Чи зуміли б ви виразити у словах враження, яке справляє 
на вас кольорове тіло?

В і н .  Це знову ж таки т е м л я к у  я не збираюся розглядати. 
З нас досить, коли піддається визначенню те, що зветься характе
ром. Ви ніколи не знайдете краси, в якій не було б характеру, бо 
вона здавалася б тоді пустою і нікчемною. Усе прекрасне в ан
тичних митців є лише характерним, і тільки з цієї властивості мо
же постати краса.

З ’явився наш філософ і почав розмовляти з небогами Юлією 
і Кароліною; почувши, як палко ми сперечаємося, він підступив 
до нас, а мій гість, наче підбадьорений присутністю нового слуха
ча, провадив:

— У тому-то й лихо, що тямущі голови, люди з великими за
слугами спричиняються до розповсюдження фальшивих засад, які 
тільки здаються правдивими; ніхто радніше не повторює їхніх 
слів, як ті, хто не знає і не розуміє предмета. Так Лессінг нав’я
зав нам аксіому, ніби античні митці відображали тільки гарне. 
Так Вінкельман приспав нас тихою величчю, простотою й споко
єм, тоді як мистецтво античності виявляло себе в усіх можливих 
формах. Але ці панове крутилися тільки навколо Юпітера й Юно- 
ни, навколо геніїв * та грацій * і затаювали необлагороджені тіла 
й голови варварів, скуйовджені чуби, брудні бороди, зсохлі кіст
ки, поморщену шкіру потворної старості, роздуті жили й відвис
лі груди.

— Бійтеся бога! — заволав я.— Д е ж ви бачили самостійні 
твори античного мистецтва тої прекрасної доби, які б у заверше
ному виді пропонували нам отаку мерзоту? Це були скоріше 
другорядні твори, плоди випадковості, твори занепадницького 
мистецтва, змушеного якось пристосовуватися до суто зовніш
ніх цілей.

В і н. Ось вам низка творів, аналізуйте і судіть самі. Гадаю, 
ви не будете заперечувати, що Лаокоон, Ніобея, Д ірке з її пасер
бами * — самостійні твори мистецтва. Гляньте на Лаокоона, й ви 
побачите природу в крайньому обуренні й розпуці, побачите ос
танній болісний спазм, судорожну натугу, несамовите здригання, 
дію палючої отрути, крайню розгубленість, скам’янілу метушню, 
задушливі обійми й паралітичну смерть!
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Філософ, здавалося, міряв мене здивованим поглядом, і я 
озвався так:

— Здригаєшся і дубієш тільки від самого опису. Якщо справ
ді група Лаокоона справляє отаке враження, то що станеться 
з чарівливістю, якої дошукуються навіть у ній, як, зрештою, в ко
жному справжньому творі мистецтва! Але я не хочу втручатися 
до цього, з ’ясуйте це з авторами «Пропілеїв», що дотримуються 
зовсім протилежного погляду.

— Даремно турбуєтесь,— відказав гість.— Уся античність 
править мені за доказ, бо де ще більше шаленіють ж ах і смерть, 
ніж у зображеннях Ніобеї?

Мене злякало таке твердження, бо тільки недавно я розгля
дав ці зображення, правда, в альбомі гравюр,’ який я тут-таки 
приніс і розкрив.

— Я не бачу тут навіть натяку на шалений жах смерті, ста
туї виявляють скоріше цілковиту підпорядкованість трагічної си
туації найвищим ідеям: достоїнству, величі, красі, стриманому 
поводженню. Тут усе засвідчує мету мистецтва — надати тілові 
граціозного й привабливого вигляду. Характер помітний тут хіба 
що в найзагальніших лініях, якими пронизано твори, наче духов
ним кістяком.

В і н. Дозвольте перейти до барельєфів, уміщених у кінці 
книжки.

Ми знайшли їх.
Я. Щиро кажучи, я і тут не бачу нічогісінько, що говорило б 

нам про всі ті страхіття. Д е тут лютують жах і смерть? Я бачу 
лише фігури, які напрочуд гармонійно взаємодіють одна з одною 
й розміщені та розстановлені поміж собою з винятковою майстер
ністю, тому, нагадуючи мені про тяжкі удари долі, вони сповню
ють мене водночас найприємнішим почуттям. Усе характерне тут 
пом’якшено, обумовлене природою насильство усунено. Таким 
чином, можна сказати ось що: характерне являє собою основу, 
на ньому грунтуються простота й гідність, але найвищою метою 
мистецтва є все-таки краса, а його кінцевою дією — почуття при
надності.

Принадність, яка, звичайно, не може безпосередньо сполуча
тися з характерним, особливо впадає у вічі на прикладі цього
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саркофага. Чи ж  мертві дочки й сини Ніобеї не розташовані тут 
на кшталт оздоби? Це найвище марнотратство мистецтва! Воно 
не прикрашує більше квітами й плодами, а... людськими трупами, 
прикрашує найбільшим горем, яке може спостигнути батька чи 
матір, коли вони бачать, як їхня квітуча родина дерев’яніє рап
том в обіймах смерті. Видно, цей прекрасний геній, що стоїть 
біля труни з опущеним додолу факелом, ні на мить не віддалявся 
від художника, зайнятого вимислом і працею, і надихнув його 
земну велич небесною принадністю.

Мій гість, посміхнувшись, кинув на мене оком і знизав пле
чима.

— На ж аль,— озвався він, коли я закінчив,— мені тепер яс
но, що ми не зможемо дійти згоди. Д уже прикро, коли людина 
з вашими знаннями і вашим розумом не хоче зрозуміти, що все 
це — самі пусті слова, що розумній людині краса та ідеал здава
тимуться тільки сном, який вона, звичайно, не стане переносити 
у дійсність, ба навіть уважатиме його за щось протилежне їй.

Під кінець нашої розмови мій філософ, здавалося, почав тро
хи нервуватися, хоча спочатку слухав нас спокійно і байдуже; він 
скрипнув стільцем, поворухнув губами і, як тільки настала перер
ва, заговорив.

Але свої міркування хай він викладе сам! Сьогодні він у нас 
із ранку, бо його участь у вчорашній розмові надала руху тере
зам наших взаємних розбіжностей, і в саду дружби з’явилося 
кілька перших гарненьких паростків. [...]

Лист шостий

Наш достойний друг попросив мене сісти за його письмовий 
стіл, і я вдячний йому за це довір’я, а також за те, що дає мені 
привід порозмовляти з Вами. Він називає мене філософом, але, 
напевне, надав би мені титул школяра, коли б знав, як я прагну 
ще вчитися й розвиватися. На жаль, люди часто бачать у нас уже 
претензію на повагу, хоч насправді ми тільки робимо перші до
брі кроки. [...]

Не стану заперечувати: я скипів, бачачи, як опонент пово
диться із моїм другом. Я ще молодий і, можливо, обурююся іно
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ді не в пору, отож тим менше заслуговую на титул філософа. Сло
ва опонента зачіпали й мене самого, бо коли знавець і аматор 
мистецтва не сміє зректися краси, то філософ і поготів не може 
допустити, щоб ідеал залічили до царства химер.

Що ж до нашої розмови, то її зміст, наскільки пригадую, був 
у загальних рисах таким.

Я. Дозвольте й мені докинути слівце!
Г і с т ь  (трохи погордливо). Д уж е радо, але, якщо тільки 

можна,— не про фантоми.
Я. Можу сказати дещо тільки про поезію античності, на пла

стичних мистецтвах я знаюся слабко.
Г і с т ь .  Д уже шкода, бо за таких умов ми навряд чи поро

зуміємося.
Я. Але ж  усі красні мистецтва близько споріднені між со

бою, і їхні шанувальники повинні як-не-як знаходити спільну 
мову.

Д  я д ь к о. Ну що ж, послухаймо.
Я. Трагічні поети античності поводилися з матеріалом, що 

його вони опрацьовували, так самісінько, як живописці й скульп
тори, якщо, звичайно, гравюри, на яких зображена родина Ніобеї, 
хоч трохи відбивають свій оригінал.

Г і с т ь .  Вони доволі стерпні і дають, правда, лише дуже не
повне, але все ж не фальшиве уявлення.

Я. Коли так, то ми можемо дивитись на них як на основу.
Д  я д ь к о. То що ви скажете про відношення грецьких трагі

ків до свого об’єкта?
Я. Вони дуже часто, зокрема на перших етапах, вибирали 

жахливі предмети, моторошні події.
Г і с т ь .  Античні сюжети були, по-вашому, жахливі?
Я. Авжеж! Приблизно такі, як ваш опис Лаокоона.
Г і с т ь .  І ви вважаєте його жахливим?
Я. Даруйте! Я говорю не про ваш опис, а про те, що опису

ється.
Г і с т ь .  Отже, про твір мистецтва?
Я. Ні в якому разі! Я маю на увазі те, що ви в ньому поба

чили: сюжет, оповідь, кістяк,— одно слово, те, що ви називаєте 
характерним. Бо коли б Лаокоон справді явився нам таким, як
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ви його описали, він заслуговував би на те, щоб його тут же роз
трощили.

Г і с т ь .  Різко сказано.
Я- Ми з вами маємо рівне право на це.
Д я д ь к о .  Перейдімо ж нарешті до античних трагедій.
Г і с т ь. До жахливих предметів.
Я. Цілком слушно! Але водночас і до того трактування, що 

робило їх нежахливими, стерпними, гарними й принадними.
Г і с т ь .  Це досягається, очевидно, за допомогою простоти й 

спокійної величі.
Я. Мабуть, що так!
Г і с т ь .  За  допомогою пом’якшуючого принципу краси?
Я. Либонь, не інакше!
Г і с т ь .  Виходить, античні трагедії не навівали страху?
Я. Наскільки мені відомо, майже ні, коли йдеться про те, що 

говорить сам поет. Певна річ, коли в поезії бачать тільки тему, 
що становить основу твору, коли про твір мистецтва судять так, 
як про дійсно пережиті події, тоді, звичайно, навіть трагедії Со
фокла можна назвати огидними й відворотними.

Г і с т ь. Не беруся оцінювати поезію.
Я. А я — пластичні мистецтва.
Г і с т ь .  Справді, найкраще не виходити за межі своєї галузі.
Я. І все ж  існує точка, в якій сходиться дія всіх мистецтв, 

як словесних, так і пластичних, і з якої випливають усі їхні 
закони.

Г і с т ь .  Що ви маєте на увазі?
Я. Людську душу.
Г і с т ь .  Так! Так! Уже стало звичним для молодих панів фі

лософів переносити всі речі на свій власний грунт, бо ж  набагато 
зручніше формувати світ відповідно до ідеї, ніж свої уявлення 
підпорядковувати речам.

Я. Тут ідеться не про метафізичну суперечку.
Г і с т ь. А я б і не прийняв такої.
Я. Природу, і я не заперечую цього, можна, звичайно, мисли

ти незалежно від людини, але мистецтво доконче мусить співвід
носити себе з нею, бо мистецтво існує тільки завдяки людині і для 
людини.
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Г і с т ь .  Куди це має нас привести?
Я. Адже ви самі, назвавши характерне метою мистецтва, при

значили суддею розсудок, оскільки він розпізнає характерне.
Г і с т ь .  Я справді так зробив. Чого я не в силі збагнути роз

судком, те для мене не існує.
Я. Але людина є істотою, яка не тільки мислить, але водно

час і відчуває. Вона являє собою щось цілісне, єдність різних, 
тісно взаємозв’язаних сил. І мистецтву належить звертатися до 
людини як певної цілісності, воно мусить відповідати цій різнома
нітній єдності, цій єдиній різноманітності.

Г і с т ь .  Не ведіть мене до цих лабіринтів, бо хто ж нам до
поможе вибратися звідти?

Я. Тоді краще припинити розмову, і нехай кожен залиш аєть
ся при своїй думці.

Г і с т ь .  Я, наприклад, не маю наміру здавати свою позицію.
Я. А чи не знайдеться усе ж таки зараз засобу, який дозво

ляв би нам коли вже й не переходити на чужу позицію, то при
наймні стежити за тим, що на ній робиться.

Г і с т ь .  Укажіть цей засіб.
Я. Спробуймо на мить уявити собі мистецтво у поставанні.
Г і с т ь .  Згоден.
Я. Простежмо мистецький твір на шляху до завершеності.
Г і с т ь .  Я можу йти з вами тільки шляхом досвіду! Круті 

стежки умоглядності — не для мене.
Я. Дозвольте мені вернутися на самий початок.
Г і с т ь .  Будь ласка.
Я. Людина відчуває потяг до якогось предмета, наприклад, 

до певної живої істоти.
Г і с т ь .  Скажімо, до цього милого кімнатного песика.
Ю л і я .  Іди сюди, Белло, це немала честь — правити за ар

гумент у такій дискусії.
Я. Справді, песик утішний, і коли б людина, яку маємо тут 

на увазі, відчувала потяг до наслідування, вона спробувала б у 
той чи інший спосіб відобразити це створіння. Припустімо далі, 
Що це наслідування їй цілком удалося,— все одно наш виграш бу
де невеликий: замість одного Белло матимемо тепер двох, та й 
тільки.
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Г і с т ь .  Не хочу перебивати й жду, що з цього вийде.
Я. Уявіть собі, що ця людина, яку за ЇГ талант ми назива

тимемо в дальшому художником, не заспокоїться на цьому і вва
жатиме свою схильність надто вузькою і обмеженою, що вона ки
неться шукати нових індивідів, варіацій, видів і родів, аж  поки 
перед нею постане не сама істота, а поняття, що його врешті їй 
удасться зобразити за допомогою свого мистецтва.

Г і с т ь .  Браво! Такий художник був би мені до вподоби. Йо
го твір неодмінно вийшов би характерним.

Я. Безумовно.
Г і с т ь .  Н а цьому б я заспокоївся і не вимагав би більше ні

чого.
Я. Натомість ми піднімемося вище.
Г і с т ь .  Тоді я відстану.
Д я д ь к о .  А я  спробую йти разом з вами.
Я. Завдяки цій операції міг би, звичайно, постати канон — 

досконалий, цінний з наукового погляду, але нездатний задоволь
нити душу.

Г і с т ь .  А як ви хотіли б задовольнити химерні вимоги цієї 
любої душі?

Я. Вона зовсім не химерна, вона тільки не баж ає зректися 
своїх справедливих домагань. У стародавній легенді розповіда
ється, як боги мовили одного разу: давайте створимо людину — 
єство, в усьому подібне до нас! Тому й людина може з повним 
правом сказати: давайте створимо богів — єства, в усьому подіб
ні до нас!

Г і с т ь .  Ми опинилися на порозі дуже темної сфери.
Я. Є тільки одне світло, що може її освітити.
Г і с т ь .  А саме?
Я. Розум.
Г і с т ь .  Чи він указує нам правильний шлях, чи зводить нас 

на манівці — питання, яке ще треба з’ясувати.
Я. Ми не мусимо користуватися цим словом. Але запитай

мо себе: чого домагається дух від художнього твору? Тут не до
сить наситити певне обмежене прагнення, не досить задовольнити 
нашу допитливість, не досить упорядкувати й поповнити наші 
знання; тут дожидається свого пробудження те вище, що в нас
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закладено, ми хочемо вшановувати і водночас відчувати, що й са
мі теж гідні пошани.

Г і с т ь. Я перестаю вас розуміти.
Д я д ь к о .  А я, здається, зможу йти слідом за ним і хочу по

казати на прикладі, як далеко я просунуся. Припустімо, що той 
художник відлив з бронзи орла, який досконало виражав би ро
дове поняття, і раптом йому забаглося посадити цього орла на 
Юпітерів скіпетр. Гадаєте, він повністю підійшов би для цієї мети?

Г і с т ь .  Залежно від обставин.
Д я д ь к о .  А я каж у — ні! Художник мусив би спершу наді

лити його чимось.
Г і с т ь .  Чим же?
Д я д ь к о .  Це нелегко виразити.
Г і с т ь .  Ще б пак!
Я. Попробуймо знайти хоча б щось приблизне.
Г і с т ь .  Справді-бо!
Я. Він мусив би наділити орла тим, чим наділив Юпітера, 

прагнучи зробити його богом.
Г і с т ь .  Чим же?
Я. Тим божественним началом, якого б ми, звичайно, ніколи 

не знали, коли б людина його не відчула й не зуміла відтворити.
Г і с т ь .  Я залишуся на своїй позиції, а ви літайте собі по

під хмари. Мені цілком ясно: вам хотілося б окреслити високий 
стиль грецького мистецтва, який я ціную лише тому, що він вияв
ляє характер.

Я. Ми бачимо в ньому дещо більше: він задовольняє високу 
вимогу духу, яка, однак, не може все ж таки вважатися най
вищою.

Г і с т ь .  Вам, видно, не легко догодити.
Я. Хто здатен багато зробити, той має право й багато вима

гати. З вашого дозволу, я висловлюся стисло. Людський дух по
чуває себе найкраще, коли щось ушановує, коли чомусь поклоня
ється, коли підносить якийсь предмет і сам підноситься завдяки 
йому, але довго він не здатен перебувати в такому стані: родове 
поняття залишило його байдужим, а ідеальне підняло над самим 
собою; тим часом йому захотілося повернутись до себе, він праг
не знов утішатися колишньою схильністю, що її почував до інди
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віда, не вертаючись, однак, до попередньої обмеженості й не ба
жаючи водночас утратити все те значуще, що піднімає наш дух. 
Що сталося б з ним у такому стані, коли б не втрутилася краса 
й не розв’язала щасливо цієї загадки! Саме вона надихає пізнан
ня життям і теплом, злагіднює значуще й високе, огортаючи його 
небесною чарівністю, і цим знову наближає його до нас. Гарний 
твір мистецтва пройшов усе коло: він знову став чимсь на 
кшталт індивіда, якого ми можемо з любов’ю обійняти й наблизи
ти до себе.

Г і с т ь. Ви скінчили?.
Я. Н а цей раз — так! М але коло зімкнулося, і ми знов опи

нилися там, звідки вийшли; дух домагався — його задовольнили, 
і мені нічого більше сказати.

(Добрягу дядька покликали спішно до якогось хворого).
Г і с т ь .  Панове філософи уже звикли прикриватися в супе

речці чудернацькими словами, немов тою егідою.
Я. Можу запевнити вас, що тепер я не говорив як філософ; 

усе почерпнуто з досвіду.
Г і с т ь .  І ви називаєте досвідом речі, зовсім незбагненні для 

інших?
Я. Д ля сприймання усякого досвіду потрібен відповідний 

орган.
Г і с т ь .  Якийсь особливий, чи не так?
Я. Не думаю, але одну властивість він повинен усе ж  таки 

мати.
Г і с т ь .  А саме?
Я. Він мусить бути здатним творити.
Г і с т ь .  Що творити?
Я. Досвід! Бо немає досвіду, який би не створювався, не ви

роблявся, не виготовлявся.
Г і с т ь. Це вже занадто!
Я. Сказане найбільше стосується художника.
Г і с т ь .  Справді, такому портретистові заздрив би не один, 

він користувався б величезним успіхом, коли б усі його клієнти 
могли приходити по свої портрети, не звідавши спочатку деяких 
незручностей позування!

Я. Цього аргументу я ніскільки не боюся; скажу більше: я
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твердо переконаний, що портрет не має ані найменшої вартості, 
коли художник не створив його в буквальному значенні цього 
слова.

Г і с т ь  ( схопившись). Оце-то так! Мені було б приємніше 
вважати ваше твердження кепкуванням, жартом. Як би я радів, 
коли б мій сумнів розв’язувався отаким чином! З якою приємні
стю простяг би я руку такій чесній людині, як ви!

Я. Н а жаль, я говорив цілком поважно, я просто не можу 
інакше думати.

Г і с т ь .  Що ж, тоді, гадаю, ми принаймні потиснемо один од
ному руку на прощання, тим паче, що пішов наш господар, який 
міг би певною мірою головувати під час нашої запальної дискусії. 
На все добре, мадемуазель! До побачення, добродію! Завтра при
шлю запитати, коли знову можна буде до вас навідатися. [...]

— Ви перебрали міру, мій друже,— озвалася до мене Ю лія 
по короткій перерві.— Хоч мені і здається, що він не зовсім має 
рацію, але й з вами я не можу погодитися беззастережно. Адже 
ви, звичайно, дражнили його, коли наостанку почали доводити, що 
художник справді-таки зобов’язаний творити портрет, над яким 
працює.

—■ Чарівна Ю ліє,— мовив я у відповідь,— як би мені хотіло
ся з’ясувати вам усе якнайкраще! Згодом, можливо, я зумію це 
зробити. Але ви, чий дух так вільно переходить з однієї сфери до 
іншої, ви, що не тільки спроможні оцінити художника, але пев
ною мірою і передхопити його, тобто уявити собі як щось уже на
явне й зриме те, чого очима ви ще зовсім не бачили, ви неодмінно 
повинні були підтримати мене, хоча б тоді, як говорилося про тво
рення і виробляння.

Ю л і я .  Бачу, ви хочете до мене підлеститись. Вам це буде 
не важко, бо я охоче вас слухаю.

Я. Думаймо про людину з гідністю, і хай нас зовсім не тур
бує, коли те, що ми про неї говоримо, здаватиметься трохи не
звичним. Адже всі ми згодні, що поетом треба народитися, всі ми 
визнаємо, що поетові притаманна творча сила; і ніхто з нас не 
вбачає в цьому нічого парадоксального, ми не заперечуємо цього, 
коли йдеться про витвори уяви. Але воістину — бездіяльна, не
здарна людина ніколи не примітить ні в собі, ні в інших доброго,

233



благородного, прекрасного! Та й звідки б воно узялося, коли б не 
поставало з нас самих! Запитайте своє власне серце! Чи ж спосіб 
дії не закладено в нього водночас із дією? Втішатися добрим 
учинком може тільки той, хто посідає здатність до доброчинства. 
Хто може жваво відчувати й не прагнути зобразити те, що він 
відчув? І хіба, власне кажучи, можна щось зображати, не створю
ючи його? І до того ж  не просто раз назавжди, щоб воно тільки 
було, а так, щоб воно діяло, постійно росло, відроджувалося і зно
ву родило. Саме така і є божественна сила любові, яку не пере
стають оспівувати й прославляти за те, що вона щохвилини на
ново народжує чудові властивості укоханого об’єкта, не забуваю 
чи при цьому про найдрібнішу деталь і не випускаючи з поля 
зору цілості, не втихомирюється вдень і не спочиває уночі, захоп
люється своїм витвором і подивляє свою власну бурхливу діяль
ність; знайоме завжди для неї нове, бо щомиті воно заново ство
рюється нею в найсолодшому з усіх занять. Справді, образ коханої 
не може постаріти, бо кожна хвилина є моментом його народ
ження.

[...] Повернувся дядько. Він був настільки люб’язний, що по
хвалив у мені те, за що я себе картаю; виразив також задоволен
ня, що мої ідеї в царині пластичного мистецтва збігаються з його 
власними. Обіцяв найближчим часом зробити приступними моєму 
оку речі, які могли б мені придатися. Юлія, жартуючи, теж пого
дилася бути моїм учителем, коли я зроблюся говіркішим і това
риськішим — і я вже тепер ясно відчуваю, що скорюся усім її 
бажанням. [...]

Лист сьомий

[...] Ми довго сиділи гуртом — дядько, молодий приятель, що 
не хоче надалі фігурувати під іменем філософа, і обидві сестри [...]. 
Коли ми вже мали намір розійтися, дядько озвався так:

— То хто ж  із нас, не зволікаючи, опише нашим відсутнім 
друзям, котрих сьогодні нам так бракувало й котрих ми так ча
сто подумки згадували, події цього дня й ті успіхи, що їх ми до
моглися у пізнанні й оцінюванні як самих себе, так і інших? [...] 
Щодо мене, то раніше ніж через тиждень я не спроможний і по
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думати про листа; мої тутешні й заміські пацієнти поглинуть 
всю мою увагу, я муситиму робити візити, давати письмові кон
сультації, виїжджати в села. Самі домовтеся- якось між собою, 
дорогі діти! А що коли Ю лія тут-таки візьметься за перо? [...]

Я відпиралася як могла, та врешті-решт довелось зда
тися [...]

Учора ми ледь устигли пообідати, коли нас уже повідомили 
про двох гостей: це був один управитель зі своїм молодим па
ном [...]. Невдовзі з’явився і вчорашній гість, якого відтепер на
зиватиму характеристом [...]. Ми помітили, що дядько з приєм
ністю розмовляє з гостем; саме в цю мить увійшла одна дама 
з двома супутниками. Ми, дівчата, чекали цих відвідин і приче
пурилися як могли, тож тепер кинулися їй назустріч, щоб при
вітатися з нею. Вона була привітна й балакуча, і нас не бенте
жив певний надмір серйозності, що личив, зрештою, її становищу 
й літам. Н а голову нижча від мене й сестри, вона, проте, диви
лася на нас згори вниз і, здавалося, раділа, що переважає інших 
і розумом, і досвідом.

Ми спитали її, що вона баж ала б оглянути. Д ам а заявила, 
що воліє знайомитися з галереєю чи кабінетом на самоті, віддаю
чись своїм почуттям. Отож ми, щоб не заважати їй віддаватися 
своїм почуттям, відійшли й трималися на належній відстані.

Коли я почула, як вона, звертаючись до одного зі своїх су
путників, розводила осудливим тоном про деякі нідерландські 
картини та вульгарність їхніх сюжетів, то я подумала, що добре 
виконаю свій обов’язок, поклавши на узвишшя скриньку, в якій 
міститься прекрасна Венера, зображена на ложі. Немає єдиної 
думки, хто її намалював, зате всі згодні, що вона чудова. Я роз
чинила двері й попросила її стати там, звідки найкраще видно. 
І тоді я зрозуміла свою помилку! Тільки зиркнувши на картину, 
дама опустила очі й зразу ж перевела їх на мене з виразом дея
кої досади.

■— Я не сподівалася,— озвалася вона,— щоб молода скром
на дівчина без найменшого вагання могла показати мені отаку 
річ!

— Чому ж це? — запитала я.
— І ви ще питаєте? — обурилася дама.
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Я опанувала себе й мовила з удаваною наївністю:
— Справді, ласкава пані, я зовсім не розумію, чому я не по

винна була показувати вам цю картину. Навпаки, я гадала, що 
засвідчу вам свою повагу, коли вже на самому початку ознайом
лю вас із перлиною нашої колекції, що її ми звичайно пропонує
мо своїм гостям наостанку.

Д а м а .  Невже вас не ураж ає ця голизна?
Ю л і я. А хіба може уразити те найкраще, що відкривається 

нашому окові; до того ж ця річ мені не чужа, я бачу її змалку.
Д а м а .  Не можу похвалити ваших вихователів, коли вони 

не ховали від вас таких речей.
Ю л і я .  Даруйте, але як би вони мали це робити? І як би 

вони змогли? Мене навчали природознавства, мені показували 
птахів у їхньому пір’ї, звірів — у їхніх шкурах, не забули навіть 
про луску риб — то чи ж могли таїти від мене людське тіло, на 
яке все натякає, вказує, до якого все поривається? Це була про
сто неможлива річ. Справді! Коли б усіх людей заслонили від 
мене чернечими рясами, мій розум не спочив би й не заспокоїв
ся б доти, поки я сама не вигадала б собі людського тіла! Крім 
того, я також дівчина! І чи ж  годиться приховувати людину від 
людини? Хіба це не найкраща школа скромності, коли нас, що 
звикли взагалі переоцінювати свою красу, знайомлять з істинно 
незаперечною красою?

Д а м а .  Смирення, власне кажучи, людина черпає зі свого 
нутра, мадемуазель, і справжній цнотливості не потрібні зовніш
ні спонуки. Крім того, до жіночих чеснот, гадаю, належить і здат
ність угамовувати свою цікавість, уміння приборкувати свою до
питливість або принаймні відвертати її від речей, що можуть вия
витися небезпечними у багатьох відношеннях.

Ю л і я .  Не сумніваюся, ласкава пані, що знайдуться люди, 
яким легко прищепити такі негативні чесноти. Але за вади мого 
виховання ганьте мого поштивого дядечка. Він часто мені казав, 
як тільки я почала розмірковувати над собою: звикай до вільно
го погляду на природу! Вона завжди спонукатиме тебе до поваж
них роздумів, а краса мистецтва нехай освятить почуття, що ви
никнуть із цього.

Д ам а відвернулася й заговорила по-англійському зі своїм
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мовчазним супутником. Вона, як мені здалося, була не дуже за 
доволена моєю невимушеністю. А коли знов обернулася до мене, 
я повела її до «Благовіщення», бо до цієї картини було най
ближче. Уважно розглянувши її, дама виразила під кінець своє 
захоплення крильми ангела та їх винятково натуральним зобра
женням.

Постоявши тут доволі довго, вона нарешті рушила до «Хри
ста в терновому вінці», біля якого зупинилася в захваті. Цей 
стражденний образ аж  ніяк не справляє на мене благотворного 
враження, тому я вирішила підсунути на моє місце Кароліну. Я 
кивнула їй, й вона залишила молодого барона, з яким стояла при 
вікні і який у цю мить клав до кишені аркушик паперу.

Н а моє запитання, чим розважав її панич, вона заявила: він 
читав мені вірші до своєї коханої, а також пісні, що їх він поси
лав їй і тоді, коли, подорожуючи, був дуже далеко від неї. «Вір
ші досить гарні,— мовила Кароліна,-— попроси, хай він тобі їх 
покаже».

У мене не було змоги почати з ним розмову, бо він якраз пі
дійшов до дами й відрекомендувався їй як далекий родич. Вона, 
як і належало, зразу повернулася спиною до пана Христа, щоб 
привітатися з паном кузеном. Про мистецтво на деякий час забу
то, й зав’язалася жвава світсько-родинна розмова. [...]

Лист восьмий

[...] Коли ми заходилися розподіляти по наших класах і тих 
аматорів, що гостювали у нас вчора, то зіткнулися з дивною об
ставиною. Вони нікуди не підходили, для них просто не знаходи
лося відповідної рубрики.

Ми стали дорікати за це нашому філософові.
— Мій поділ,— відказав той,— може мати не одну хибу, але 

честь йому робить те, що, крім характериста, ніхто із ваших ос
танніх гостей не вписується в його рубрики. В моїх рубриках по
значено лише ті однобічності, які слід уважати вадами, коли са
ма природа отаким чином обмежила художника, і хибами, коли 
художник навмисне застряває в цій обмеженості. Однак усе 
фальшиве, недоладне, стороннє не прилаштується тут ніде. Мої
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шість класів охоплюють прикмети, які в сукупності дали б справ
жнього художника, а також і справжнього любителя мистецтва, 
але вони, на ж аль, наскільки мені відомо з мого невеликого до
свіду й з довірених мені рукописів, надто часто з’являються тіль
ки поодинці.

А тепер до діла!
Перша категорія. Наслідувачі. Цей талант можна розгляда

ти як основу пластичного мистецтва. Чи воно виникло із неї —■ 
хай це залишиться відкритим питанням. Починаючи з насліду
вання, художник може піднестися до найвищого; та якщо він 
застрягне на ньому, його по праву називатимуть копіювальником, 
пов’язуючи з цим словом досить непринадне поняття. І коли ота
ка натура запрагне рухатися у своїй обмеженій галузі вперед, то 
врешті мусять з ’явитися певні вимоги до дійсності, що їх худож
ник намагається виконати, а любитель — збагнути. Не знайшов
ши переходу до справжнього мистецтва, легко збитися на манів
ці й дійти згодом до розмальовування статуй або до того, щоб, 
як це зробив, наприклад, наш любий дідусь, увічнити себе для 
нащадків в адамашковому шлафроку.

Пристрасть до силуетів чимось наближається до такого ама
торства. Подібна колекція досить цікава, коли тримати її у порт
фелі. От лише стіни не годиться оздоблювати цими сумними на- 
півдійсними подобами.

Наслідувач тільки подвоює наслідуване-— він і не доповнює 
його нічим, і не допомагає нам просунутися далі. Він замикає 
нас у єдиному, вельми обмеженому бутті, нас дивує можливість 
такої операції, ми відчуваємо навіть певну втіху, але справжньої 
приємності такий твір не дає, бо в ньому немає правди мистецт
ва — прекрасної видимості. Як тільки з ’являється хоч тінь її, 
картина зразу набуває тої великої принадності, що її ми відчуває
мо, розглядаючи деякі німецькі, нідерландські і французькі пор
трети чи натюрморти.

(Візьміть до уваги! Щоб Ви не помилилися і, читаючи моє 
письмо, не подумали, ніби й міркування ці вийшли з моєї голів
ки, я хотіла спочатку підкреслювати фрази, виписувані дослівно 
з розкладених переді мною паперів, але тоді були б самі підкрес
лення. Та Ви, зрештою, легко помітите, де я лише переказую, ба
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навіть натрапите де-не-де свої власні слова з вашого останнього 
листа).

Д руга категорія. Фантазери. З цією громадою наші друзі 
повелися вже надто пустотливо. Здавалося, наче цей предмет спо
кусив їх трохи вийти з колії, й, хоч я сама була при цьому й ви
знала свою причетність до цього класу, закликаючи до справедли
вості й чемності, мені все ж не вдалося перешкодити тому, що 
він одержав безліч епітетів, які далеко не завжди виражали по
хвалу. їх  називали поетизаторами, бо вони, замість того щоб 
збагнути поетичну частину образотворчого мистецтва й поривати
ся до неї, воліють змагатися з поетом і ганятися за його перева
гами, недооцінюючи й занедбуючи при цьому свої власні. їх  на
зивали лицарями видимості, оскільки вони настійно домагаються 
видимості і, пропонуючи уяві те чи інше, зовсім не задумуються, 
чи задовольняє воно нашу споглядальну здатність. їх  називали 
фантомістами, бо їх принаджують облудні химери; фантастами, 
бо їхні безладні й пошматовані образи скидаються на сновидін
ня; захмарниками, бо вони не можуть обійтися без хмар, що пра
влять їм за гідне підгрунтя для їхніх видив. Наостанку з ними 
повелися зовсім безцеремонно й, удавшись до рими, прозвали л і- 
тунами-сліпу нами. У них, говорилося, немає реальності, вони зов
сім не причетні до буття, їм бракує правди мистецтва — прекрас
ної дійсності.

Хоча фальшива природність була засуджена вже у насліду
вачів, від цього докору не врятувалися й фантазери, яким зроб
лено й багато інших подібних закидів.

Я, правда, помітила, що наші мужчини хотіли подратувати 
водночас і мене, проте зробила їм таку приємність і справді дуже 
розсердилася.

Я запитала їх:
— Хіба геній не виявляється головним чином у винахідливо

сті? Навіщо ж тоді висміювати цю похвальну властивість у. фан
тазерів? Адже гідним подяки є вже й те, що щасливі видіння роз
важають дух. Хіба ця прикмета, що її так ображають дивовижни
ми прізвиськами, не являє собою основу й передумову найвищого 
мистецтва? Хіба здатність творити нові світи не є наймогутнішим 
засобом проти нікчемної прози? Тільки рідкісний талант, рідкіс
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на вада не наказують нам схилятися перед ними й тоді, коли ми 
бачимо, що вони заблудили!

Мужчини невдовзі здалися. Вони нагадали мені, що йдеться 
лише про однобічність; що саме ця прикмета, будучи вельми ко
рисною для мистецтва в цілому, шкодить йому дуже, коли висту
пає відрубно, сам остійної незалежно. Наслідувач ніколи не по
шкодить мистецтву, бо щосили піднімає його на той ступінь, де 
його може й повинен перейняти справжній художник; тим часом 
фантазер завдає мистецтву незмірної шкоди, змушуючи його вий
ти поза всякі свої межі, і тільки найбільший геній здатен повер
нути його назад з цієї невизначеності й необумовленості своїм 
істинним осереддям до того кола, яке надане й приділене йому по 
праву.

Ми посперечалися ще трохи; наостанку вони сказали: я нав
ряд чи зможу заперечити, що саме таким чином виникла й вини
кає сатирична карикатура — потворність, згубна не тільки для 
мистецтва й смаку, але й для моралі.

Тут мені важко було, звичайно, виступити у ролі оборонни
ці, хоч мушу признатися: мене часом забавляє таке неподобство, 
а для зловтіхи, цього спадкового й первородного гріха всіх А да
мових дітей, воно — доволі смачна й пікантна присмака.

Третя категорія. Характеристи. З цими Ви вже достатньо зна
йомі, бо ми сповіщали Вас про суперечку з одним своєрідним ін
дивідом такого типу.

Якби цей клас хоч трохи був зацікавлений в моєму схвален
ні, то він може бути спокійним щодо цього; бо коли моїм любим 
фантазерам хочеться гратися з характерними рисами, то спершу 
треба володіти чимось характерним. Коли значуще повинне тіши
ти мене, я залюбки терпітиму, бачачи, як хтось серйозно ним 
займається. Отож коли характерист запрагне виконати підготов
чу роботу, щоб мої поетизатори не обернулися фантастами 
або, що набагато гірше, не загубилися в літунах-сліпунах, то 
у мене він завжди заслуговуватиме якнайбільшої поваги й по
шани.

Дядько по останній розмові теж, видно, зробився прихильні
шим до свого гостя-аматора й перейшов на бік цього класу. Він 
зауважив, що їх певною мірою можна було б назвати ще й риго
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ристами. їхня абстрактність, їхнє обмежування себе поняттями 
завжди пов’язані з якимсь обгрунтуванням, завжди до чогось 
провадять, і тому характерист, коли зважити на пустоту інших 
митців та аматорів, набуває особливого значення.

Проте малий упертий філософ знову почав огризатися і зая 
вив, що їхня однобічність саме внаслідок їхньої гаданої правоти, 
обмежуючи мистецтво, шкодить мистецтву набагато більше, аніж 
буяння фантазера; при цьому він запевнив, що ніколи не пере
стане ворогувати з ними.

* Дивовижні речі діються з цими філософами: в одних випад
ках вони здаються аж  надто поступливими, в других, навпаки, 
непохитними. От би мені, ключ до цієї загадки!

Скинувши оком на папери, я бачу зараз, що наш філософ 
переслідує їх усякими непривабливими прізвиськами. Він іменує 
їх скелетниками, геометрами, схематиками й в одній примітці за 
значає, що мистецтво не може покладатися тільки на логічне 
буття і розсудкові операції. Не хочу сушити собі голову тим, що 
означають його слова.

Він стверджує далі, ніби характеристам бракує гарної легко
сті, без якої немислиме мистецтво. Тут, гадаю, він має певну 
рацію.

Четверта категорія. Ундулісти *. Цим іменем позначено тих, 
хто виявився антиподами попередніх, хто полюбляє м’якість і гра
ціозність без характеру й значущості, в результаті чого постає 
в крайньому випадку байдужа принадність. їх  охрестшш ще 
вРюнами, згадавши при цьому ті часи, коли звивиста лінія * вва
ж алася зразком і символом краси і багатьом здавалося, що та
кий погляд вельми перспективний. Ц я звивистість і м’якість як 
у художника, так і в аматора має передумовою певне безсилля 
й млявість і, коли хочете, певну хворобливу збудливість. Такі тво
ри мистецтва користуються успіхом лише в тих, хто прагне бачи
ти в картині щось ледь-ледь більше, ніж ніщо, кому дає приєм
ність навіть мильна банька, яка леліє, злітаючи в повітря. Ос
кільки такі твори ледве чи мають плоть або якийсь там інший 
реальний зміст, то їхнє достоїнство зводиться найчастіше до тех
ніки виконання і певної миловидної зовнішності. їм  бракує значу
щості й сили, через те вони подобаються здебільшого, бо світські
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кола взагалі полюбляють нікчемність. Адже світська розмова по 
праву має бути чимсь не набагато більшим, ніж ніщо.

Як тільки художник чи аматор однобічно перейметься дією 
пристрастю, мистецтво замовкне, наче обірвана струна.

Виконання робиться дедалі банальнішим, поверховішим. Із 
картин зникають барви, штрихи на гравюрах перетворюються у 
крапки, і так крок за кроком, на радість зніженому аматорові, 
усе розвіється, як той дим.

З огляду на мою сестру, що, як знаєте, не любить жартів на 
цю тему й зразу обурюється, коли хтось наважується руйнувати 
її духмяний куточок, ми невдовзі перевели розмову на інше. В 
іншому разі я спробувала б накинути цьому класові захмарність, 
звільняючи від неї моїх любих фантазерів. Сподіваюся, ласкаві 
панове, що ви, переглядаючи цю справу, зважите на мої слова.

П'ята категорія. Художники малих форм. Цей клас не викли
кав гострих суперечок. Ні в кого, здавалося, не було причин на- 
падатися на них; про них можна було сказати досить багато до
брого й мало поганого.

Коли оцінювати їх із погляду ефекту, то вони все ж таки до
волі приємні. З надзвичайною ретельністю засівають вони крап
ками невеличку дощечку, й в аматора з ’являється можливість 
зберігати у скриньці працю багатьох років. Там, де їхня праця 
є гідною похвали, цих художників доцільно, мабуть, звати мініа- 
тюрниками; там же, де вони зовсім не виявляють натхнення, від
чуття цілісності й уміння надати своєму творові необхідну єд
ність, їх годиться прозивати крапкарями й пунктирниками.

Вони не віддаляються від справжнього мистецтва, а тільки 
поділяють долю наслідувачів; справжньому митцеві вони завжди 
нагадують: оту прикмету, яка у них виявляється відокремлено, 
він повинен приєднати до решти своїх прикмет, щоб домогтися 
цілковитої завершеності й виконати свій твір на найвищому рівні.

У цю мить мені спало на думку, що вже у  дядьковому листі, 
адресованому Вам, докладно й непогано говориться про цей клас, 
отож даймо спокій цим мирним людям, побажавши їм будь-що 
домогтися у своїх творах значущості, енергії та єдності.

Шоста категорія. Ескізники. Дядько зарахував себе якось до 
цієї категорії, і ми були схильні не відзиватись про неї надто
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погано, аж  тут він сам звернув нашу увагу на те, що накреслювані 
можуть сприяти такій же небезпечній однобічності у мистецтві, 
як і герої усіх інших рубрик. Пластичне мистецтво повинне не 
тільки через зовнішній орган звертатися до духу, йому належить 
задовольняти й сам цей орган; тоді сюди приєднається і дух і не 
відмовиться виразити своє схвалення. Ескізник ж е розмовляє 
з духом безпосередньо і цим принаджує й захоплює кожну недо
свідчену людину. Влучна думка, не зовсім ясна, але нібито сим
волічно зображена, мчиться крізь око, розбурхує душу, дотеп, 
уяву, і збентежений аматор бачить те, чого насправді й немає. 
Тут уже не йдеться про рисунок, пропорції, форми, характер, ви
разистість, композицію, гармонію, виконання, бо все це стало са
мою видимістю. Дух спілкується з духом, а засіб, при допомозі 
якого це мало б відбуватися, зник.

Цінні ескізи великих майстрів, ці чарівливі ієрогліфи, най
частіше спонукають до такого aMajopcTBa і крок за кроком про
вадять справжнього аматора до порога всього мистецтва, звідки, 
якщо тільки його погляд скерується вперед, він уже ніколи не 
поверне назад. Однак для художника-початківця тривале обер
тання в колі задумів і начерків значно небезпечніше, ніж для 
аматора; бо хоч ця брама й веде якнайшвидше у коло мистецтва, 
проте саме тут на художника чигає небезпека прилипнути до 
порога.

Ось приблизно слова, сказані тоді моїм дядьком.
Та, на жаль, я забула імена художників, які, маючи гарний 

талант, що подавав багато надій, обмежилися цим одним боком 
і не справдили надій, що на них покладалися.

В дядьковій колекції була одна спеціальна папка з рисун
ками таких митців, які ніколи не посувалися далі начерків, і він 
твердить, що особливо цікаві спостереження можна зробити тоді, 
коли зіставимо їх з ескізами великих майстрів, котрі вміли вод
ночас і завершувати.

Після того як ми деякий час розглядали ці шість класів по
одинці, ми стали знову сполучати їх один з одним, бо в окремих 
художників вони проявляються саме у сполуці, про що я, зреш
тою, уже згадувала у своєму звіті. Так, приміром, наслідувач 
поєднувався часто з художником малих форм, а іноді й з харак-
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теристом; ескізник міг переметнутися на бік фантазера, скелет- 
ника чи ундуліста, а цей останній легко зав’язував приязні з фан
тазером.

Кожен із цих зв’язків породжував твори вищого гатунку по
рівняно з творами цілковитої однобічності, яка, зрештою, на прак
тиці виявляє себе дуже рідко.

Таким чином ми знову вернулися до тези, з якої вийшли, 
тобто визнали, що досконалий художник виникає тільки завдяки 
сполученню цих шести властивостей і що справжньому аматоро
ві теж необхідно поєднувати в собі усі шість нахилів.

Одна половина цієї півдюжини ставиться до всього надто 
поважно, суворо й лякливо, друга — з грайливою легкістю і не
дбалістю. Лише з тісної сполуки Серйозності й Гри може поста
ти справжнє мистецтво, і коли наших однобічних митців і ам а
торів протиставити один одному парами:

то з поєднання цих антитез завжди випливатиме одна із трьох 
вимог, що їх ми ставимо до досконалого твору мистецтва. Д ля 
більшої наочності можна загалом і коротко зобразити це так:

наслідувача — фантазерові, 
характериста — ундулістові, а 
художника малих форм — ескізникові,

схильність.
Манера.

Художники 
малих форм.

Наслідувачі.
Характеристи.

Серйозність 
і тільки.
Індивідуальна

Серйозність і гра 
у сполуці. 
Розвиток у бік 
загального.
Стиль.
Правда мистецтва. 
Краса.
Завершеність.

схильність.
Манера.

Гра
і тільки. 
Індивідуальна

Фантомісти,
Ундулісти.
Ескізники.

От Вам і весь огляд! [...]
Юлія.
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Афоризми

У мистецтві, в науці, як і в практичній діяльності, все зво
диться до того, щоб, виразно сприйнявши об’єкти, трактувати їх 
відповідно до їхньої природи.

Далеко не одне й те саме, чи поет для загального підшукує 
особливе, чи в особливому бачить загальне. Перший шлях веде 
до алегорії, в якій особливе править лише за приклад, взірець 
загального; другий же продиктований властивою природою поезії, 
яка вираж ає особливе, не думаючи про загальне й не вказуючи 
на нього. І хто жваво сприйме особливе, той заразом, не усвідо
млюючи цього, посяде й загальне, але помітить це, можливо, 
тільки згодом.

Явище не є незалежним від спостерігача, воно ніби погли
нається індивідуальністю останнього, вплітається у неї.

Класичне — здорове, романтичне — хворе.

Овідій залишився класичним навіть у вигнанні: причину сво
го нещастя він шукає не в собі, а в своїй розлуці зі столицею 
світу.

Спочатку говорять про природу й про наслідування її, відтак 
про те, що буцімто існує гарна природа. Необхідно вибирати, але, 
звичайно, найкраще! Та по чому його впізнати? Якими критерія
ми послуговуватися при виборі? І де їх узяти? Адже ж не у при
роди?

Припустімо, нам дали об’єкт — найгарніше дерево в лісі, до
вершеність якого в своєму роді визнав і сам лісничий. Та щоб 
це дерево перетворити на образ, я обходжу його з усіх боків, ви
бираючи найкращий вигляд; потім віддаляюся, щоб оглянути 
його в цілості, й дожидаю сприятливого освітлення. Чи ж після 
цього від дерева, яким воно існує у природі, може перейти бага
то на папір?
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Хто хоче звершити щось велике, той мусить настільки розви
нути свої сили, щоб, подібно до еллінів, мати змогу підняти ниж
чу реальну природу на висоту свого духу і зробити дійсним те, 
що унаслідок внутрішньої слабості чи зовнішніх перешкод є тіль
ки можливістю і тенденцією.

Ми даремне намагаємося з ’ясувати сутність речей. Зате ми 
здатні виявити їхні дії, вичерпна історія яких становить, без сум
ніву, сутність самих цих речей. Ми даремне намагаємось з ’ясува
ти характер людини, але опишімо її вчинки, її справи — і перед 
нами з ’явиться образ її характеру.

Величезне захоплення в Аполлоновому залі вілли Альдобран- 
діні, що у Фраскаті, викликає те, з яким надзвичайним хистом 
Доменікіно добирає для метаморфоз Овідія найвідповідніший 
пейзаж; при цьому ми залюбки пригадуємо собі, як із подвійною 
радістю сприймали щасливі події, коли вони траплялися з нами 
у чудовій місцевості, як навіть байдужі моменти набували зав
дяки достойному оточенню вищої значущості.

Невже тому, що Альбрехт Дюрер, незважаючи на свій не
зрівнянний талант, ніколи не міг піднятися до ідеї гармонійної 
краси чи хоча б до поняття приємної доцільності, ми теж навічно 
повинні прилипнути до землі?

Альбрехтові Дюреру допомагало винятково глибоке, реалі
стичне світобачення й похвальна людська цікавість до всіх су
часних справ. Однак йому шкодила його понура, безформна й 
безмірна фантазія.

Кожний, хто певний час сумлінно досліджує, мусить скоріше 
чи пізніше змінити свій метод.

І посередній талант сповнюється натхненням, коли набли
зиться до природи [...].



КОМ ЕНТАРІ

Естетична спадщина И.-В. Гете вперше видається українсь
кою мовою, якщо не брати до уваги кількох уривків з його есте
тичних праць, опублікованих у нашому перекладі журналом 
«Всесвіт» в 1974 р. (№ 10, с. 140— 145) і в 1978 р. (№ 6, с. 183— 
197).

Гете багато розмірковував над проблемами художньої твор
чості. Це засвідчують передусім його численні художні твори: 
драматичні фрагменти «Земне життя художника», «Обожнення 
художника», «Апофеоз художника», балада «Співець», вірші 
«Присвята», «Тлумачення давньої гравюри на дереві, що вира
жає поетичне покликання Ганса Сакса», незакінчений роман «Те
атральне покликання Вільгельма Майстера», роман «Літа ман
друвань Вільгельма Майстера», філософська драма «Фауст», так 
звані «Сумирні ксенії» — епіграми, написані разом із Шіллером, 
автобіографічна книга «Поезія і правда» тощо.

Поряд з цим Гете полишив нам численні теоретичні статті, 
замітки й афоризми, присвячені тим чи іншим проблемам худож
ньої творчості, розгорнуті мистецтвознавчі й літературознавчі ко
ментарі до «Західно-східного дивана» й до власних перекладів із 
Дідро, розмови з И,-П. Еккерманом, записані цим останнім, і зо
крема листування з Ф. Шіллером. Питань художньої творчості 
Гете торкається також у багатьох природознавчих і філософсь
ких працях.

У цій книжці ми намагалися представити все краще із тео
ретичної спадщини Гете-естетика. В так званому «ювілейному 
виданні» творів Гете (Штутгарт і Берлін, 1902— 1912), за яким 
робився наш переклад, ця спадщина зібрана у 33—38-у томах. 
Деякі статті ми скоротили — «Вступ до «Пропілеїв», «Про Л ао
коона», «Дослідження про живопис» Дідро», «Колекціонер та йо-
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го рідня», «Про німецьку архітектуру» та ін. (Купюри позначені 
трьома крапками в квадратних дуж ках). Відібраний і опрацьо
ваний матеріал ми розбили на п’ять розділів. Підставою для від
несення статті до певного розділу служила її головна, тематична 
спрямованість. Дробити статтю на кілька шматків, як це зробив 
літературознавець із Н Д Р В. Гірнус 1, ми вважали недоцільним, 
бо цілком згодні з А. Гулигою, що «кожний фрагмент, кожний ря
док Гете — художній твір» (И.-В. Гете. Об искусстве, с. 60). Це 
суперечило б також принципові системності й цілісності, яким 
постійно керувався Гете.

У роботі над книжкою ми користувалися російськими видан
нями творів Гете: И.-В. Гете. Собрание сочинений, т. 1— 13.—М.— 
Л.: Гослитиздат, 1932— 1949; И.-В. Гете. Статьи и мысли об ис
кусстве. Сборник статей под ред. Л. С. Гущина.— М.: Искусство, 
1936; Гете и Шиллер. Переписка, т. 1.— М.— Л.: Academia, 1937; 
И.-П. Эккерман. Разговоры с Гете в последние годы его жизни.— 
М.— Л.: Academia, 1934; И.-В. Гете. Об искусстве. Составление, 
вступительная статья и примечания А. В. Гулыги.— М.: Искусст
во, 1975.

Обсяг нашої книжки не дозволив нам включити всі теоретич
ні праці Гете з питань естетики, вміщені в цьому останньому най
повнішому російському виданні. Зате український читач знайде 
чимало нових статей, заміток і афоризмів Гете-мистецтвознавця, 
яких немає у російському збірнику.

1 W. G і г n u s. Goethe über Kunst und Literatur. Eine Auswahl. 
Aufbau-Verlag, Berlin, 1953.
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Д о  р о з д і л у  І

ЛІТЕРАТУРНЕ САНКЮЛОТСТВО 

Literarischer Sansculottism us

Стаття з ’явилася вперше 1795 р. в журналі «Ори», що його 
видавав Ф. Шіллер. Переклад виконано за текстом Зб-го тому 
(с. 139— 144).

28 *. Санкюлотство.— Санкюлотами аристократи зневажливо 
називали представників революційних плебейських мас під час 
Французької буржуазної революції кінця XVIII ст.

У «Берлінському архіві»... з’явилася стаття...— Автором статті 
був Данієль Ієніш (1762— 1804).

МИСТЕЦТВО І РЕМ ЕСЛО 

K unst und Handwerk

Цей чорновий варіант статті надруковано посмертно. Перек
лад зроблено за текстом 33-го тому (с. 70—74).

Ш ЕКСПІР І НЕМА ЙОМУ КРАЮ 

Shäkespeare und kein Ende

Д ва перших розділи статті Гете надрукував уперше в «Ран
ковій газеті для освічених станів» (M orgenblatt für gebildete 
Stände) 12 травня 1815 р., а останній— 1826 р. в журналі «Ми
стецтво і давнина» (т. 5, вип. 3). Переклад виконано за текстом
37-го тому (с. 37—50).

38. Едіп — у грецькій міфології фіванський герой. Оракул 
прорік йому, що він уб’є свого батька й одружиться з рідною

* Тут і далі цифрою перед словами і фразами із текстів Гете по- 
значуемо сторінку, на якій вони е в цій книжці.
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матір’ю. Коли це сталося, Едіп виколов собі очі, а його мати, 
Іокаста, наклала на себе руки.

Антігона — у грецькій міфології дочка Едіпа та Іокасти 
і водночас Едіпова сестра. Добровільно перебувала з батьком на 
вигнанні до кінця його життя. Коли Креонт, володар Фів, скарав 
на смерть її брата Полініка за зраду вітчизни, Антігона, всупе
реч забороні, поховала його належним чином, за що Креонт ве
лів замурувати її живцем. Образи Едіпа й Антігони відтворив 
Софокл у своїх трагедіях. До них звертались також інші митці 
в античну й нову добу.

42. Епітоматор — автор епітоми — виписки, витягу з якогось 
більшого твору.

АНТИЧНЕ І СУЧАСНЕ 

A ntik  und Modern

Стаття опублікована вперше 1818 р. в журналі «Мистецтво 
і давнина» (т. 2, вип. 1). Переклад виконано за текстом 35-го 
тому (с. 124— 132).

45. Геркуланум — стародавнє місто в Кампанії (область на 
півдні Італії, на узбережжі Неаполітанської затоки), засноване, 
згідно з легендою, Гераклом. У 79 р. під час вибуху Везувія мі
сто було засипане вулканічними виверженнями.

Мойсей — за біблійною легендою, пророк, автор «П’ятикниж- 
жя» — перших п’яти книг «Ветхого завіту». Тут ідеться про скульп
туру Мікеланджело «Мойсей» (1515— 1516).

ЛУ К РЕЦ ІЙ  У П ЕРЕКЛА Д І КН ЕБЕЛЯ 

Von Knebels Übersetzung des Lucrez

Стаття надрукована вперше 1822 р. в журналі «Мистецтво 
і давнина» (т. З, вип. 3). Переклад виконано за текстом 37-го то
му (с. 216—219).

47. К.-Л. Кнебель (1744— 1834)— німецький філософ і поет, 
друг Гете.

48. Калокагатія — філософське поняття, що вираж ає ідеаль
не поєднання фізичної краси і моральної досконалості.
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Оркус — у римській міфології світ померлих. Оркусом нази
вався також бог, який правив цим світом. Його ототожнювали 
з Гадесом.

Олімп — найвищий гірський масив у Греції, поблизу берега 
Салонікської затоки. В грецькій міфології вважався місцем пере
бування верховного бога Зевса та інших богів.

Горгони — в грецькій міфології три сестри: Стено, Евріала 
і Медуза, зовнішній вигляд яких викликав несамовитий жах. 
Слово «стігійський» походить від «Стікс» — у грецькій міфології 
назва ріки, через яку перевозили померлих до Оркуса, і означає 
«моторошний», «жахливий». Можливе інше походження цього 
слова: від назви джерела в Аркадії (гірська область в центрі Пе
лопоннесу) , яке б’є з чорної скелі й у воді якого містяться отруйні 
речовини.

49. «Ви що, собаки, хочете жити вічно?..» — з такими слова
ми прусський король Фрідріх II напустився на своїх гренадерів, 
які завагалися на мить перед атакою.

ПРО ПАРОДІЮ  В АНТИЧНОСТІ

Über die Parodie der A lten

Замітка надрукована посмертно. ї ї  зміст перегукується з ли
стами Гете до К.-Ф. Цельтера (1758— 1832) за 26 червня 
і 25 серпня 1824 р. Перекладена за текстом 37-го тому 
(с. 290—293).

51. Фавн — у римській міфології бог полів і лісів, покровитель 
отар; ототожнювався з грецьким Паном.

52. «Троїл і Кресида» — п’єса Шекспіра, написана, ймовірно,
1602 р.

ДО БРО ЗИ ЧЛ И В А  ВІД П О ВІД Ь 

W ohlgemeinte Erwiderung

Уперше надруковано 1832 р. в журналі «Мистецтво і давни
на» (т. 6, вип. 3). Перекладено за текстом 38-го тому (с. 240 —* 
242).
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АФОРИЗМ И

Низку афоризмів Гете опублікував уперше в романі «Спо
ріднені натури» (1809 р.) з приміткою «Із щоденника Оттілії» 
й у «Вченні про барви». Починаючи від 1817 р., він під різними 
назвами часто друкує такі матеріали на сторінках своїх журналів 
«Мистецтво і давнина» (Kunst und A ltertum ), «До природознав
ства» (Zur N aturw issenschaft), «До морфології» (Zur M orpholo
gie). В романі «Літа мандрувань Вільгельма Майстера» Гетеві 
афоризми з ’явилися під заголовками «Роздуми в дусі мандрівни
ків» та «Із архіву М акарії». Незадовго до смерті (15.V.1831) він 
доручив* И.-П. Еккерману видавати надалі його афоризми разом 
з відповідними творами, розбивши на три групи: 1) афоризми, що 
стосуються природознавства, 2) етики і літератури, 3) образо
творчого мистецтва. Афоризми «Із спадщини» були опубліковані 
в посмертному виданні творів Гете (1836).

Український переклад афоризмів Гете, уміщених в цьому і 
наступних розділах, виконаний за текстами томів 4, 35, 38 і 39 
(сторінки відповідно: 201—252, 303—328, 250—286, 58— 116).

Д о  р о з д і л у  II 

АЛЕМ АНСЬКІ ВІРШ І

для друзів сільської природи і сільських звичаїв .
Вірш і Й[оганна] П[етера] Гебеля

ALLEMANNISCHE GEDICHTE

für Freunde ländlicher Natur  
und S itten  

von J. P . Hebel

Рецензія надрукована вперше 13 лютого 1805 р. в «Ієнській 
загальній літературній газеті» (Jenaische Allgemeine L iteratur
zeitung). Перекладено за текстом 36-го тому (с. 236—244).
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65. Історія Давида і Авігеї — Авігея — ім’я однієї із дружин 
напівлегендарного іудейського царя Д авида (II ст. до н. е.).

ЧУДЕСНИЙ РІГ ХЛОП’ЯТИ 

Des Knaben Wunderhorn

Стаття вперше надрукована 21 січня 1806 р. в «Ієнській за 
гальній літературній газеті». «Чудесний ріг хлоп’яти» — назва 
збірки німецьких народних пісень і віршів, зібраних і частково 
опрацьованих письменниками-романтиками Л.-А. фон Арнімом 
і К. Брентано. Перекладено за текстом 36-го тому (с. 247—263).

ПРО ПЛАН НАРОДНОЇ КНИГИ Л ІРИ Ч Н О Ї П О ЕЗІЇ

Über den Plan eines lyrischen Volksbuches

Стаття надрукована посмертно. Написана у зв’язку з пропо
зицією Ф.-І. Нітгаммера (1766— 1848) створити «Національну 
книгу як основу загального просвіщення нації». Перекладено за 
текстом 37-го тому (с. З—6).

ЕПОХИ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ

Geistes-Epochen

Стаття являє собою короткий виклад дисертації Готфріда 
Германа «Про найдавнішу грецьку міфологію». Вперше надруко
вана в журналі «Мистецтво і давнина» (1817 р., т. 1, вип. 3). П е
реклад здійснено за текстом 37-го тому (с. 102— 105).

НІМ ЕЦЬКА МОВА 

Deutsche Sprache

Стаття вперше надрукована 1817 р. в журналі «Мистецтво 
і давнина» (т. 1, вип. 3). Перекладено за текстом 37-го тому 
(с. 90—95).
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СЕРБСЬКІ ПІСНІ

Serbische Lieder

Стаття надрукована вперше 1825 р. в журналі «Мистецтво 
і давнина» (т. 5, вип. 2). Переклад зроблено за текстом 38-го то
му (с. З— 15).

75. Еол — у грецькій міфології бог, володар вітрів.
77. Рустам — один з героїв славнозвісної поетичної епопеї 

«Шахнаме», автором якої є класик таджицької і перської літера
тур Фірдоусі (бл. 934 — бл. 1020).

78. Георгій Чорний — керівник сербського повстання проти 
турків у 1804— 1813 рр.

Суліоти — одна з народностей Албанії. Після тривалої бо
ротьби в 1822 р. поневолена турками.

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Kurze Anzeigen

Замітка надрукована вперше 1826 р. в журналі «Мистецтво 
і давнина» (т. 5, вип. 3). Переклад здійснено за текстом 38-го 
тому (с. 54—55).

80. «Фрітьйоф» — «Сага про Фрітьйофа» написана видат
ним шведським національним поетом Е. Тегнером (1782— 1846) 
у 1819— 1825 рр. Являє собою новаторський синтез епосу, лірики 
й драми.

ВАЛЬТЕР СКОТТ. «ЖИТТЯ НАПОЛЕОНА»

Leben Napoleons von Walter Scott

Рецензія надрукована посмертно. Зустріч Гете з Наполеоном 
відбулася 2 жовтня 1808 р. в Ерфурті. Переклад зроблено за 
текстом 38-го тому (с. 132— 134).
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СЕРБСЬКІ ВІРШІ

Serbische Gedichte

Стаття з ’явилася вперше в журналі «Мистецтво і давнина» 
в 1827 р. (т. 5, вип. 1).

83. В. Гергард (1780— 1858)— перекладач з сербської мови 
на німецьку. Жив у Веймарі. 1827 р. він подарував Гете свою 
книжку перекладів «Віла. Сербські народні пісні та казки про 
героїв». Статтю перекладено за текстом 38-го тому (с. 107— 109).

НАЙНОВІШ Е ІЗ СЕРБСЬКОЇ 
ЛІТЕРАТУРИ

Das Neueste serbischer Literatur

Уперше надруковано в 1827 р. в журналі «Мистецтво і дав
нина» (т. б, вип. 1). З «Сербіянкою» С. Мілутиновича Гете озна
йомився завдяки В. Гергарду. «Сербіянка» (1826) — головний 
твір Мілутиновича. Це патріотична поема, пройнята національно- 
визвольними ідеями, в ній оспівується перше сербське повстання 
1804— 1813 рр. Написана під впливом народних пісень. Замітка 
Гете перекладена за текстом 38-го тому (с. 109— 111).

German Romance

Ця рецензія на переклади англійською мовою творів німець
ких письменників з’явилася вперше 1828 р. в журналі «Мистецт
во і давнина» (т. 6, вип. 2). Перекладено за текстом 38-го тому 
(с. 140— 142).

87. Коран — священна книга мусульман, збірник релігійних 
догм, міфів і правових положень ісламу (мусульманства) — од
нієї з головних світових релігій. Н азва мусульманської релігії по
ходить від арабського слова «муслім», що означає «покірний».

Євангеліє — назва походить від грецького слова, що означає 
«добра звістка». Це — ранньохристиянські твори, де оповідається 
про земне життя міфічного засновника християнства Ісуса Христа.
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Виникло в середині II ст. Християнська церква канонізувала 
лише 4 книги Євангелія: від Матфія, Марка, Луки та Іоанна, реш
ту віднесла до апокрифів. Значне місце в Євангелії, як і в Корані, 
посідає проповідь покори і терпіння.

Н АЦІОНАЛЬНЕ ПОЕТИЧНЕ МИСТЕЦТВО 

Nationalle D ichtkunst

Під цим заголовком Гете надрукував у «Мистецтві і давнині» 
(1828, т. 6, вип. 2) чотири замітки. В українському перекладі по
даються лише дві із них. Перекладено за текстом 38-го тому 
(с. 142— 144, 145— 146).

90. Проспер Меріме випустив під псевдонімом Гіацинт Ма- 
гланович збірку віршів «Гузла», видавши їх за народну творчість 
західних слов’ян. Гете розкрив цю містифікацію.

Edinburgh Reviews

Замітка надрукована вперше 1828 р. в журналі «Мистецтво 
і давнина» (т. 6, вип. 2). Переклад здійснено за текстом 38-го то
му (с. 170— 172).

«Faust». Tragedie de Mr. de Goethe

Замітка надрукована вперше 1828 р. в журналі «Мистецтво 
і давнина» (т. 6, вип. 2). Перекладено за текстом 38-го тому 
(с. 164— 167).

ЩЕ ПРО СВІТОВУ ЛІТЕРАТУРУ 

Ferneres über Weltliteratur

Ці матеріали надруковані посмертно. Переклад виконано за 
текстом 38-го тому (с. 202—207).
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ЕПОХИ СУСПІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

Epochen geselliger B ildung

Замітка надрукована вперше 1832 р. в журналі «Мистецтво 
і давнина» (т. 6, вип. 3). Публікація з ’явилася уже по смерті Ге
те. Перекладено за текстом 38-го тому (с. 232—233).

Д о  р о з д і л у  III 

ПРО НІМЕЦЬКУ АРХІТЕКТУРУ 

Von deutscher B aukunst

Вперше надруковано окремою брошурою восени 1772 р. Пе
реклад виконано за текстом 33-го тому (с. З— 13).

101. Геракл — у грецькій міфології герой, який звільнив при
кутого до скелі Прометея і здійснив багато інших подвигів. У 
римлян він називався Геркулесом.

ЕПОХА ФОРСОВАНИХ ТАЛАНТІВ 

Epoche der forsierten Talente

Цей конспективний план статті чи книги опубліковано по
смертно. Переклад виконано за текстом 37-го тому (с. 334—336).

101. «Ори» — назва журналу (Die H oren), що його видавав 
у 1795—98 рр. Ф. Шіллер. У грецькій міфології Ори — богині пір 
року і громадського ладу (Евномія — богиня правосуддя, Ейре- 
не — богиня миру, Діке, яку звали також Астреєю,— богиня 
справедливості). їх  зображали з квіткою або овочем в руці.

РЕЙ СДА ЛЬ ЯК ПОЕТ 

Ruyisdael als Dichter

Стаття вперше надрукована в тюбінгенській газеті «Ранко
вий листок» (M orgenblatt) 3 травня 1816 р. Перекладено за тек
стом 35-го тому (с. 3—8).
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МОВНІ ЗВОРОТИ,
КОТРИХ ПИСЬМЕННИК у н и к а є , д о з в о л я ю ч и ,  

ОДНАК, ЧИТАЧЕВІ ВСТАВЛЯТИ ЇХ НА ВЛАСНИК РОЗСУД

REDENSARTEN,
WELCHE DER SCHRIFTSTELLER VERMEIDET, SIE JEDOCH 

DEM LESER BELIEBIG EINZUSCHALTEN ÜBERLÄSST

Стаття з ’явилася вперше 1817 p. в журналі «Мистецтво і дав
нина» (т. 1, вип. 3). Переклад здійснено за текстом 37-го тому 
(с. 95—96).

ЮСТУС М ЕЗЕР 

Justus Möser

Стаття вперше надрукована 1823 р. в журналі «Мистецтво 
і давнина» (т. 4, вип. 2). Переклад здійснено за текстом 37-го то
му (с. 251—254).

108. «Оснабрюкська історія» — головна праця історика 
Ю. Мезера. В 1824 р. посмертно видано третій том цієї праці.

109. Рейнеке-Лис — персонаж багатьох байок, які почали 
складатися у фольклорі європейських народів у XII ст., відтак він 
став героєм низки літературних творів, найчастіше сатиричного 
й соціально-викривального характеру, до яких належить і поема 
Гете «Рейнеке-Лис» (1793).

Астрея — див. пояснення до «Ори» (с. 101).

«CAIN», A MYSTERY OF LORD BYRON

Стаття вперше надрукована 1824 р. в журналі «Мистецтво 
і давнина» (т. 5, вип. 1). Перекладено за текстом 37-го тому 
(с. 263—267).

110 «Монітер» — паризька газета.
110— 111. Адам, Єва, Каїн, Авель — за біблійною легендою, 

перша людська родина. Адам і Єва були прогнані богом з раю 
за те, що Єва, піддавшись спокусі змія-диявола, скуштувала за 
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бороненого плода з «древа пізнання добра і зла». За цей «пер- 
вородний гріх» були засуджені богом на тяжку працю не тільки 
Адам і Єва, але й усі їхні нащадки. До «первородного гріха» при
єднався незабаром справжній злочин — убивство сином Адама і 
Єви Каїном свого молодшого брата Авеля.

110. Медея — грецька міфологія зображує її колхідською 
царівною і чарівницею, жорстокою і мстивою; коли її чоловік 
Язон захотів одружитися з іншою, Медея убила двох їхніх синів. 
Образ Медеї відтворили у своїх трагедіях Евріпід і Сенека. Д р а 
матурги і поети зверталися до нього і в наступні епохи.

112. ...закінчимо наш розгляд словами однієї розумної при
ятельки... вона сказала...— Мається на увазі, очевидно, Оттілія, 
невістка Гете. Останні слова Байронової філософсько-символіч
ної поеми в драматичній формі «Каїн» такі: «Каїн: О Авель, 
Авель! Адам: Мир йому! Каїн: А мені?»

ПЛАТОНОВА ПРИЧЕТНІСТЬ 
ДО ХРИСТИЯНСЬКОГО ОДКРОВЕННЯ

Platon als M itgenosse  
einer christlichen O ffenbarung

Поява статті зв’язана з виходом у світ наприкінці 1795 р. 
першого тому «Вибраних розмов Платона» в німецькому перекла
ді Ф.-Л. фон Ш тольберга (1750— 1819). У своїй передмові ИІтоль- 
берг характеризує платонізм як відгалуження іудейсько-христи
янського світогляду. В листах до В. фон Гумбольдта (З.ХІІ.1795) 
і Пфеннінгера (26.IV. 1774) Гете висміює «попівську безсором
ність» Штольберга, який, вдаючись до фальсифікації, видає са
тиру за канонічну книгу, подібно до того як шматок проскури 
видається попами за тіло бога, а «слово людське» шляхом уся
ких махінацій перетворюється на «слово боже». Залишається 
тільки одне, іронізує Гете: «кинутися в обійми першому-лІпшому 
і заволати: «Мойсею! Пророче! Євангелісте! Апостоле, Спінозо 
чи М аккіавеллі!» Стаття Гете з ’явилася вперше на сторінках жур
налу «Мистецтво і давнина» 1826 р. (т. 5, вип. 3). Перекладено 
за текстом 36-го тому (с. 144— 149).
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113. Теургічний — від грецького слова «теургія», що означає 
«божественне діяння», «чудо»; своєрідна магія, за допомогою якої 
віруючі намагаються вплинути на волю богів і духів, щоб змінити 
хід подій.

114. ...Сократ не визнав за свою подобу.— В комедії «Хмари» 
Арістофан намалював карикатурний образ Сократа.

116. ...таку дію людського духу можна з’ясувати психологіч
но, не вдаючись до чудес і незвичайних сил...— Слова Платоново
го Сократа про одержимість поетів Гете трактує як насмішку над 
тими, хто припускає, ніби поетові потрібне божественне на
тхнення.

117. Сивіли — сивілами, або сибілами, називалися в давніх 
греків і римлян, як і в деяких інших народів, жінки-пророчиці.

ДОПОВНЕННЯ ДО «ПОЕТИКИ» АРІСТОТЕЛЯ 

Nachlese zu Aristoteles ' Poetik

Замітку надруковано вперше 1827 р. в журналі «Мистецтво 
і давнина» (т. б, вип. 1). Переклад виконано за текстом 38-го то
му (с. 81—85).

118. ...як це трапилося з Авраамом і Агамемноном.— За вет- 
хозавітною легендою, бог наказав Авраамові принести в жертву 
свого першого довгожданого сина Ісаака (він народився, коли 
Авраам і його дружина Сара були вже в дуже похилому віці); 
переконавшись, що Авраам готовий виконати це повеління, бог 
через ангела наказує йому, замість Ісаака, принести в жертву яг
ня. Аналогічний епізод подибуємо і в легенді про Троянську вій
ну. Агамемнон, головний вождь греків у цій війні, мав пожертву
вати богині Артеміді свою дочку Іфігенію, щоб забезпечити вій
ську легку переправу через море. Коли Агамемнон уже збирався 
убити Іфігенію, богиня, окутавши її імлою, перенесла в Тавріду 
й зробила своєю жрицею.

«Повернення Альцести» — назва трагедії Евріпіда.
«Едіп у Колоні» — назва трагедії Софокла; йому належить 

також трагедія «Едіп-цар».
...реалістичній естетиці...— Слово «реалістичній» вжите тут,
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мабуть, у значенні «практичній», на противагу до теоретичної 
естетики.

119. ...вакхічним шалом.— Вакх в античній міфології бог ви
на, виноробства і веселощів. Свята на честь цього бога супрово
дилися розгульним бенкетуванням, нестримним пияцтвом, лю
бовними розвагами.

ЩЕ РАЗ ПРО ГОМЕРА 

Homer noch einmal

Ф. A. Вольф доводив у своїх роботах, що Гомер — міфічний 
образ, а його поеми складені різними авторами. Гете спочатку 
поділяв цю точку зору, але згодом рішуче відійшов від неї; 
в 1798 р. Гете працює над «схемою» Іліади, прагнучи довести ці
лісний характер твору, схвально відгукується про дослідження 
англійського поета Т. Кемпбелла і німецького філолога К. Шу- 
барта, в яких заперечувалася концепція Вольфа. Нещодавно гру
зинський учений Р. Гордезіані знову потвердив Гомерове автор
ство обох поем. Зам ітка Гете надрукована вперше 1827 р. в жур
налі «Мистецтво і давнина» (т. б, вип. 1). Перекладено за текстом 
38-го тому (с. 77—78).

«ІСТОРІЯ РИМУ» Щ БУРА  

Römische Geschichte von Niebuhr

Ця замітка — відгук Гете на друге видання книги Нібура. 
Перше видання з’явилося в 1812 р. Замітка надрукована посмерт
но. Переклад виконано за текстом 38-го тому (с. 118— 119).

122. ...хисткими паралогізмами.— Паралогізм — ненавмисна 
логічна помилка в міркуванні, що виникає внаслідок порушен
ня законів і правил логіки і спричинюється часто до хибних 
висновків.

THE FOREIGN QUARTERLY REVIEW

Рецензія надрукована посмертно. Перекладено за текстом
38-го тому (с. 129— 132).
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122. Автор цієї статті...— Вальтер Скотт.
124. Автор «Нової Мелюзіни» — сам Гете.

НАТУРФІЛОСОФІЯ

Naturphilosophie

Замітка вийшла друком в 1827 р. в журналі «Мистецтво 
і давнина» (т. 6, вип. 1). Переклад здійснено за текстом 38-го то
му (с. 117— 118).

ПРО ДИДАКТИЧНУ ПОЕЗІЮ  

Über das Lehrgedicht

Уперше замітка з ’явилася в журналі «Мистецтво і давнина» 
у 1827 р. Перекладено за текстом 38-го тому (с. 71—72).

РЕМ БРАНДТ-М ИСЛИТЕЛЬ 

Rembrandt als Denker

Стаття опублікована посмертно. Переклад здійснено за тек
стом 35-го тому (с. 296—298).

127. Гете цитує тут книгу Лонгі «Мистецтво гравюри» (1830).

Д о  р о з д і л у  IV 

ДО ДНЯ Ш ЕКСПІРА 

Zum Schäkespears Tag

14 жовтня 1771 р. (цей день у деяких протестантських кален
дарях вважається днем Вільгельма, тобто Вільяма) Гете виголо
сив у товариському колі промову про Шекспіра. М атеріал опуб
ліковано посмертно. Переклад зроблено за текстом Зб-го тому 
(с. 3 - 7 ) .
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135. Орест — герой давньогрецького епосу; імена Ореста і Пі- 
лада вживаються для означення нерозлучних друзів.

Дельфійський храм був присвячений Аполлонові. Дельфи — 
давньогрецьке місто у Фокіді, область Середньої Греції. Тут жри- 
ця-пророчиця (піфія) виголошувала від імені Аполлона пророцтва. 
Аполлон — у грецькій міфології бог сонця і світла, покровитель 
скотарства, мистецтва і землеробства. Н ад входом до його храму 
були два славнозвісні надписи: «Нічого понад міру» і «Пізнай 
самого себе».

Терсіт — негативний персонаж «Іліади».
Улісс — в римській міфології ім’я Одіссея, легендарного 

грецького героя у Троянській війні, персонажа епічних поем Го
мера «Іліада» і «Одіссея».

136. Прометей — у грецькій міфології один з титанів; украв 
у богів вогонь і дав його людям, за що його прикуто на Кавказі 
до скелі, де орел клював йому печінку.

Елізіум — у грецькій і римській міфології країна вічної весни 
і щастя, де по смерті перебували душі праведників; інша назва — 
Єлісейські Поля.

КРАСНІ МИСТЕЦТВА

(їхнє походження, істинна природа 
і найкраще застосування 

у розгляді Й.-Г. Зульцера)

DIE SCHÖNEN KÜNSTE

in ihrem Ursprung, ihrer wahren 
Natur und besten Adwendung, 

betrachtet von J. G. Sulzer

Уперше надруковано у «Франкфуртських наукових відомо
стях» (Frankfurter gelehrte Anzeigen) 18 грудня 1772 р. Переклад 
виконано за текстом 33-го тому (с. 13— 19).

139. Пококуранте ■— «той, хто не знає турбот» (італ.). Пер
сонаж із повісті Вольтера «Кандід».
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ІЗ ГЕТЕВОГО ГАМАНЦЯ

Aus Goethes Brieftasche

139. Луї-Себастьян Мерсьє — французький письменник, ви
ступав проти класицистської драми.

Г.-Л. Вагнер (1747— 1779) — один із представників «бурі і на
тиску», перекладав твори Мерсьє на німецьку. Замітку перекла
дено за текстом Зб-го тому (с. 115— 116).

ПРО ПРЕДМ ЕТИ ОБРАЗОТВОРЧОГО 
МИСТЕЦТВА

Über die Gegenstände der bildenden Kunst

Рукопис замітки датований 13 жовтня 1797 р. З ’явилася щой
но у «веймарському виданні» творів Гете (т. 47). Переклад зроб
лено за текстом тому 33 (с. 91—95).

ПРО ЕПІЧНУ І ДРАМАТИЧНУ ПОЕЗІЮ  
ГЕТЕ І Ш ІЛ Л ЕР

Über epische und dramatische D ichtung  
von Goethe und Schiller

Стаття виникла в результаті листування з Ф. Шіллером. 
Уперше з’явилася 1827 р. в журналі «Мистецтво і давнина» (т. 6, 
вип. 1). Перекладено за текстом Зб-го тому (с. 149— 152).

МАТЕРІАЛ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

M aterial der bildenden Kunst

Уперше надруковано в жовтні 1788 р. в журналі «Німецький 
Меркурій» (Deutscher M erkur), що його видавав Віланд. Пере
клад виконано за текстом 33-го тому (с. 48—49).
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ПРО ПЛАСТИЧНЕ НАСЛІДУВАННЯ ПРЕКРАСНОГО 
(книга Карла-Філіппа Моріца)

Über bildende Nachahmung des Schönen  
von Karl Philipp M oritz

Уперше надруковано в журналі «Німецький Меркурій» в лип
ні 1789 р. Переклад здійснено за текстом 33-го тому (с. 60—64).

ПРО ПРАВДУ І П РА ВДО П О ДІБН ІСТЬ 
У МИСТЕЦТВІ

Über Wahrheit und Wahrscheinlichkeit 
der Kunstwerke

Уперше надруковано в журналі «Пропілеї» (Propyläen), який 
Гете видавав за участю художника Г. Майєра, Ф. Ш іллера і 
В. Гумбольдта. Пропілеями називали в давній Греції переддвер’я 
храмів (парадний, архітектурно оздоблений вхід), де збиралися 
філософи для наукових диспутів. Перекладено за текстом 33-го 
тому (с. 84—91).

153. ...згадайте птахів, що зліталися на вишні великого май
стра.— Мова про давньогрецького художника Зевксіса із Гера- 
клеї (464—398 р. до н. е.). Розповідають, що до його картини, на 
якій був намальований виноград, зліталися птахи.

ПРО СУВОРІ ОЦІНКИ 

Über strenge Urteile

Цю чорнову замітку опубліковано посмертно. Перекладено 
за текстом 33-го тому (с. 100— 102).

ВСТУП ДО «ПРО П ІЛЕЇВ»

E inleitung in die Propyläen

Уперше надруковано 1798 р. в журналі «Пропілеї» як про
грамну статтю. Переклад здійснено за текстом 33-го тому 
(с. 102— 124).
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162. Ми вважаємо за свій обов’язок докладно розробити це 
вчення...— Цю обіцянку Гете виконав у своєму «Дослідженні про 
колір».

ПРО ЛАОКООНА 

Über Laokoon

Уперше стаття з ’явилася в першому номері журналу «Про
пілеї» (1798 р.). Скульптурна група Лаокоона, творцями якої бу
ли родоські митці Агесандр, Афінодор і Полідор (І ст. до н. е.), 
стала в епоху Гете предметом запальних мистецтвознавчих дис
кусій; про неї писали Лессінг, Вінкельман, Гердер, А. Гірт. Згід
но з переказом, Лаокоон був жерцем Аполлона; під час Троянсь
кої війни він переконував своїх співвітчизників-троянців не впу
скати до міста полишеного греками дерев’яного коня, в якому, як 
потім з ’ясувалося, містилися воїни. Богиня Афіна П аллада, був
ши покровителькою греків, покарала його за це: на Лаокоона й 
обох його синів накинулися величезні змії. Гете, услід за Лессін- 
гом, доводить, що образотворче мистецтво і поезія по-різному 
ставляться до об’єктів свого зображення, оскільки у них різні ху
дожні цілі і різні художні засоби. Перекладено за текстом 33-го 
тому (с. 124— 137).

169. Юпітер — у римській міфології головний бог, ототож
нюваний з грецьким Зевсом. Уважався богом неба, дощу й грому.

Юнона — у давньоримській міфології охоронниця жінок, дру
жина Юпітера. її  ототожнювали з грецькою Герою.

Мінерва — у римській міфології дочка Юпітера, богиня муд
рості, покровителька ремесел і мистецтв. Ототожнювалася з грець
кою Афіною Палладою.

«Ніобея», «Хлоп’я, що витягає колючку зі своєї ноги» — 
ці й інші названі тут твори — античні статуї. Ніобея, або Ніо- 
ба,— у грецькій міфології дружина фіванського царя Амфіона. 
Багатодітна мати. Вона насміхалася з богині Латони, яка мала 
тільки двох дітей. Аполлон і Артеміда, діти Латони, покарали 
Ніобу за це, убивши всіх її дітей. Від горя Ніоба перетворилася 
на скелю.
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Діана — у римській міфології богиня Місяця і полювання, 
ототожнювана з грецькою Артемідою.

171. Еней — персонаж греко-римської міфології, син дардан- 
ського царя Анхіза і богині Афродіти, учасник Троянської війни. 
Після загибелі Трої подався до Лаціуму (стародавня область 
Італії), де його нащадки заснували Рим. Ця легенда покладена 
в основу Вергілієвої «Енеїди».

«Д О СЛІД Ж ЕН Н Я ПРО Ж ИВОПИС» Д ІД РО  

Diderots Versuch über Malerei

Гете переклав два перших розділи праці Дідро і написав до 
них розгорнутий коментар. Надруковано вперше в журналі «Про
пілеї» (1799 р.). Переклад здійснено за текстом 33-го тому 
(с. 205—261). Цитати з Дідро перекладалися за перекладом Гете.

175. Знавець семіотики...— Тут «семіотика» означає вчення 
про хворобливі зміни в організмі.

178. Венера — у римській міфології богиня весни, садів і пло
дючості. Згодом її ототожнили з грецькою Афродітою і зробили 
богинею кохання і вроди. Родина флорентійських банкірів Меді- 
чі замовила статую, яка зображає Афродіту в той момент, коли 
богиня виходить із води, що засвідчує дельфін біля її ніг.

179. Софісти — назва давньогрецьких філософів (IV—V ст. 
до н. е.), яка походить від слова «мудрість». У вченні софістів го
ловне місце відводилося мистецтву елоквенції. В наступні століт
тя вчення утратило свій прогресивний характер, в ньому посили
лися елементи релятивізму (Протагор) і скептицизму (Горгій), 
що були одним із джерел давньогрецького ідеалізму.

180. Пігмаліон — у грецькій міфології скульптор, який зако
хався у вирізьблену ним статую дівчини Галатеї. Богиня Афро- 
діта оживила її, і вона стала його дружиною.

185. Картезіанці — так називали себе ченці картезіанського 
(або картузіанського) ордену.

267



РЕЛЬЄФ  ІЗ Ф ІГАЛІЇ

Relief von Phigalia

Стаття була відповіддю Гете художниці Л уїзі Зайдлер, яка 
в лютому 1818 р. прислала йому свої рисунки одного з рельєфів 
храму Аполлона у Фігалії (місцевість в Аркадії — гірській обла
сті Греції). Рельєфи походять з V ст. до н. е., їх відкрив барон 
Ш такельберг; згодом вони перекочували до Британського музею 
в Лондоні. Рельєфом у мистецтві називається опукле зображен
ня на площині. Стаття надрукована вперше 1821 р. в журналі 
«Мистецтво і давнина» (т. 5, вип. 1). Перекладено за текстом 
35-го тому (с. 160— 163).

201. «Життєвість, грандіозність стилю...» — уривок із листа 
Луїзи Зайдлер.

202. Цариця амазонок.— Амазонки — у грецькій міфології 
войовничі жінки, що нібито не одружувалися і жили окремою гро
мадою в Малій Азії, біля Чорного моря та в пониззі Дону.

«Таємна вечеря» — картина Леонардо да Вінчі, на якій зобра
жена остання зустріч Христа з апостолами.

202, 203. Іоанн, Іуда, Фаддей — за євангельською легендою, 
належали до 12 апостолів — найулюбленіших учнів Христа, обра
них ним для проповідування християнської релігії.

Колос із Монте Кавалло — точніше, два колоси, бо йдеться 
про дві античні скульптури, на яких зображено приборкання ко
ней. їх  приписували славнозвісним античним скульпторам Фідію 
і Праксітелю, потім з’ясувалося, що це — копії значно пізніших 
грецьких оригіналів невідомого походження.

КАЛЬДЕРОНОВА «ДОЧКА ПОВІТРЯ»

Calderons Tochter der Luft

Уперше надруковано 1822 р. в журналі «Мистецтво і давни
на» (т. З, вип. 3). Перекладено за текстом 37-го тому (с. 213— 
216).
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Д о  р о з д і л у  V

ЗВИЧАЙНЕ НАСЛІДУВАННЯ П РИ РО Д И ,
МАНЕРА, СТИЛЬ

Einfache Nachahmung der Natur,
Manier, S til

Уперше надруковано в журналі «Німецький Меркурій» в лю
тому 1789 р. Перекладено за текстом 33-го тому (с. 54—59).

К О ЛЕКЦ ІО Н ЕР ТА ЙОГО РІД Н Я

Der Sam m ler und die Seinigen

Уперше надруковано в журналі «Пропілеї» (1799 р.). Пере
клад здійснено за текстом 33-го тому (с. 137—204).

215. Прототипом «юнака-філософа» був, імовірно, Ф. Шіллер.
222. Учора до нас завітав чоловік...— Йдеться, очевидно, про 

археолога А. Гірта.
224. Геній — у римській міфології дух — охоронець окремих 

осіб, групи людей (племені), міста, країни. В переносному зна
ченні — людина, яка позитивно або негативно впливає ка долю 
іншої людини («добрий геній», «злий геній»).

Грації — у римській міфології три богині (Аглая, Євфросинія, 
Талія) краси і радості, втілення жіночої чарівливості. У грецькій 
міфології звалися харітами.

Дірке — у грецькій міфології чарівниця. У Гомера вона пере
творила Одіссеєвих супутників на свиней, а його самого цілий рік 
тримала на своєму острові Ея. Хитрощами Одіссей змусив її усе ж 
повернути його товаришам людську подобу.

241. Ундулісти.— Н азва походить від «Undulation», що озна
чає «хвилеподібний рух».

...звивиста лінія вважалася зразком і символом краси...— 
Йдеться про естетичне вчення англійського художника У. Хогарта 
(1697— 1764), який доводив, що в основі усіх гарних явищ лежить 
хвиляста лінія.
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П О К А Ж Ч И К  ІМ ЕН

Август (63 до н. є — 14 н. е.) — римський імператор.— 48.
Алківіад (бл. 450—404 до н. е.) — афінський політичний діяч і полково

д ец ь— 134.
Альдобрандіні — дворянська родина у Флоренції.— 246.
Арістотель (384—322 до н. е.) — великий старогрецький філософ і вче

ний.— 117, 119.
Арістофан (бл. 445—385 до н. е.) — старогрецький комедіограф.— 51, 114, 

116, 117.
Байрон Джордж-Ноел-Гордон (1788—1824) — великий англійський поет — 

109—112.
Бальде (Бальдус) Якоб (1603 або 1604—1668)— теолог і поет, писав латин

ською мовою.— 73, 204.
Боргезе (16—17 ст.) — родина італійських аристократів; в їхньому палаці 

та віллі у Римі зберігалися цінні твори мистецтва і пам’ятки античної 
культури.— 32.

Бюргер Готфрід-Август (1747—1794)— німецький поет.— 101.
Вергілій (70—19 до н. е . ) — видатний римський поет.— 171.
Верне Клод-Жозеф (1714—1789) — французький художник-пейзажист.— 

190, 195, 196.
Віланд Крістоф-Мартін (1733—1813)—німецький письменник-просвітитель — 

113, 135.
Вольтер Франсуа-Марі (справжнє прізвище Аруе; 1694—1778) — фран

цузький письменник, філософ-просвітитель.— 135.
Гебель Иоганн-Петер (1760—1826) — німецький письменник-просвітитель, 

писав також алеманським діалектом.— 62.
Гельвецій Клод-Адріан (1715—1771) — французький філософ-матеріаліст, 

ідеолог революційної буржуазії.— 187.
Гельвіг Амалія фон (дівоче прізвищ е— Імгоф; 1776—1831)— німецька пи

сьменниця.— 80.
Гендель Георг-Фрідріх (1685—1759) — видатний німецький композитор — 119.
Гомер (бл. 8 ст. до н. е . ) — легендарний поет Стародавньої Греції; вва

жається автором епічних поем — «Іліади» та «Одіссеї».— 32, 114, 115, 
116, 120, 134, 190.

Горацій (65—8 до н. е.) — римський поет.— 51, 114.
Гофман Ернст-Теодор-Амадей (1776—1822) — німецький письменник-роман- 

тик і композитор.— 85, 91, 122, 123.
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Грез Ж ан-Батіст (1725—1805) — французький живописець-жанрист; зазнав 
впливу сентименталізму.— 200.

Гретрі Андре-Ернест-Модест (1741—1813)— французький композитор.— 74.
Грімм, брати: Якоб (1785—1863) і Вільгельм (1786—1859) — німецькі філо

логи; видали «Дитячі і родинні казки», «Німецькі легенди» тощо.— 
80, 81, 83, 124.

Делакруа Ежен (1798—1863)— французький живописець^ один з найви- 
датніших представників прогресивного романтизму, автор ілюстрацій 
до творів Шекспіра, Гете, Байрона.— 92, 93.

Дідро Дені (1713—1784) — видатний французький письменник, філософ-ма- 
теріаліст і атеїст, ідеолог революційної буржуазії.— 172, 175, 176, 
184—200.

Доменікіно (справжнє прізвище — Доменіко Замп’єрі; 1581—1641) — учень 
Карраччі, автор монументальних картин.— 246.

Дюрер Альбрехт (1471—1528)— великий німецький художник.— 246.
Евріпід (бл. 480—406 до н. е.) — видатний давньогрецький драматург.— 

50, 51.
Ервін фон Штайнбах (помер 1318) — від 1284 р. був архітектором Страс

бурзького собору.— 99, 100.
Ж ан Поль (справжнє прізвище — Йоганн-Пауль-Фрідріх Ріхтер; 1763— 

1825) — німецький письменник.— 85.
Зульцер Йоганн-Георг (1720—1779) — німецький філософ і естетик.— 137— 

139, 189.
Кавіні Джованні (1499—1570)— італійський різьбяр і карбувальник.— 90.
Калідаса (4—5 ст.) — великий індійський поет і драматург.— 55.
Кальдерон де ла Барка Педро (1600—1681)— видатний іспанський драм а

тург.— 55, 204, 206.
Кант Іммануїл (1724—1804) — видатний німецький філософ-ідеаліст.— 101.
Караджич Вук Стефанович (1787—1864)— визначний сербський філолог 

і фольклорист.— 80, 82.
Карраччі — родина італійських живописців кінця XVI — початку XVII ст., 

що заснували першу в Європі Болонську Академію мистецтв (1585).— 
46.

Карлейль Томас (1795—1881) — англійський філософ, історик і публіцист.— 
86.

Коцебу Август-Фрідріх-Фердінанд фон (1761—1819)— німецький письмен
ник сентиментального напряму, виразник міщанських смаків.— 56.

Клеопатра (69—30 до н. е.) — остання цариця Єгипту.— 110.
Корнель П ’єр (1606—1684) — видатний французький драматург, один із за 

сновників класицизму.— 55, 110, 134.
Лагрене — родина французьких живописців: Жан-Франсуа (1724—1805), 

Ж ан-Ж ак (1740—1821), Ансельм-Франсуа (1775—1833).— 199.
Леонардо да Вінчі (1452—1519) — великий італійський художник, вчений 

та інженер.— 45, 203.
Лепренс Ж ан (1734—1781) — французький живописець, більшість своїх тво

рів вигравірував спеціальною голкою.— 199.
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Лессінг Готтольд-Ефраїм (1729—1781) — видатний німецький письменник- 
просвітитель, літературний критик і теоретик мистецтва.— 108.

Лісіпп — видатний давньогрецький скульптор 2-ї половини IV ст. до н. е.— 
52.

Лонгі Джузеппе (1766—1831) — відомий італійський гравер.— 126.
Лукрецій (бл. 99—55 до н. е . ) — давньоримський філософ-матеріаліст, 

атеїст, поет.— 47—49.
Лютер Мартін (1483—1546)— діяч Реформації в Німеччині, основополож

ник лютеранства.— 87.
Маршан Теобальд (1741—1800) — актор і директор театру.— 74.
Мезер Юстус (1720—1794) — німецький консервативно-патріотичний публі

цист й історик.— 108—109.
Меріме Проспер (1803— 1870) —  відомий французький і т г с ь м є н н и к ; виявляв 

глибокий інтерес до історії та культури Росії й України.— 90.
Мікеланджело Буонарроті (1475—1564) — великий італійський скульптор, 

живописець, архітектор і поет.— 45.
Мілютинович Сіма Сарайлія (1791—1847)— сербський письменник і куль

турний діяч.— 82.
Мільтон Джон (1608—1674) — видатний англійський письменник, публіцист 

і політичний діяч.— 110.
Мірон (бл. 500 до н. е.— рік смерті н евід .)— видатний давньогрецький 

скульптор.— 52.
Моріц Карл-Філіпп (1757—1793) — німецький плебейсько-демократичний 

письменник.— 146.
Музеус Йоганн-Карл-Август (1735—1787)— німецький письменник, популя

ризатор давніх казок і легенд германських, романських і слов’янських 
народів.— 85.

Наполеон Бонапарт (1769—1821) — видатний французький полководець, по
літичний і державний діяч.— 83—84.

Нібур Бертольд-Георг (1776—1831)— німецький історик античності.— 121.
Ніколаї Крістоф-Фрідріх (1733—1811) — німецький письменник, критик, ви

давець і книготорговець.— 123.
Обренович Мілош — в 1817—1839 та 1858—1860 рр. князь Сербії.— 82.
Овідій (43 до н. е.— 17 н. е.) — римський поет.— 246.
Оліве П ’єр-Жозеф (1682—1768) — французький письменник і перекладач.—

110.
Паолі (1720—1807)— вождь корсіканського визвольного повстання.— 84.
Пассов Франц (1786—1833) — німецький філолог і перекладач.— 73.
Перікл (бл. 490—429 до н. е.) — політичний і військовий діяч Афін, видат

ний оратор.— 46.
Персій (34—62) — римський поет-сатирик.— 48.
Гіеруджіно П’єтро (бл. 1445—1523) — італійський живописець, учитель Ра- 

фаеля.— 45.
Платон (427—347 до н. е.) — великий давньогрецький філософ, об’єктивний 

ідеаліст.— 113—117.
Пуссен Нікола (1594—1665) — видатний французький живописець — 200.
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Рафаель (1483—1520) — великий італійський живописець і архітектор.—
45, 197.

Реза Людвікас (1776—1840) — литовський фольклорист, філолог і поет.— 80.
Рейсдаль Якоб ван (1628/29—1682) — голландський пейзажист.— 102.
Рейш Рахіль (1664—1750)— амстердамська художниця.— 212.
Рембрандт (1606—1669)— великий голландський живописець.— 126.
Рішельє Арман-Жан дю Плессі (1585—1642)— французький державний 

діяч, ідеолог абсолютизму, кардинал.— 55.
Рубенс Пітер-Пауль (1577—1640) — великий фламандський живописець.—

46, 200.
Секундус Йоганнес (справжнє прізвищ е— Ян Ніколаї Еверард; 1511— 

1536) — нідерландський поет, писав латинською мовою.— 72—73.
Скотт Вальтер (1771—1832)— видатний англійський романіст.— 83—84.
Сократ (469—399 до н. е . ) — давньогрецький філософ-ідеаліст, один із 

перших діалектиків античного світу.— 114—116, 146.
Софокл (бл. 495—406 до н. е.) — великий давньогрецький драматург.— 134.
Талфя (справжнє прізвище — Тереза-Альбертіна-Луїза фон Якоб; 1797— 

1870) — перекладачка і популяризаторка слов’янських літератур на 
Заході.— 80, 81, 83, 89.

Тассо Торквато (1544—1595) — італійський поет.— 65.
Тік Людвіг (1773—1853) — німецький письменник і естетик романтичного 

напряму.— 85.
Тіціан (бл. 1477 або бл. 1485—90—1576) — великий італійський живопи

сець.— 190, 197.
Фатер Йоганн-Северін (1771—1826)— німецький богослов і філолог, за 

ймався також славістикою.— 80.
Феокріт (Теокріт)— давньогрецький поет III ст. до н. е., започаткував 

жанр ідилії.— 134.
Фіхте Йоганн-Готліб (1762—1814)— німецький філософ-ідеаліст.— 107.
Фортіс Джованні-Баттіста (1741—1803)— італійський учений і письменник, 

популяризатор у Західній Європі сербохорватської (тоді говорили: 
«морлакської») народної поезії.— 79.

Фосс Йоганн-Генріх (1751—1826) — німецький поет і перекладач, представ
ник радикально-демократичного крила.— 101.

Хейсум Ян ван (1682—1749) — амстердамський художник-пейзажист; нату
ралістично змальовував квіти й овочі — 212.

Ходовецький Данієль (1726—1801) — польський та німецький художник; 
ілюстрував твори Руссо, Гете, Шіллера.— 44.

Чорний Георгій — вождь сербського повстання проти турків у 1804— 
1813 рр — 78, 82, 83.

Шарден Жан-Батіст-Сімеон (1699—1779) — французький живописець, автор 
реалістичних жанрових картин.— 190, 195, 196, 200.

Шекспір Вільям (1564—1616)— великий англійський драматург і поет.— 
33—37, 39—42, 43, 55, 133—136, 205.

Шіллер Йоганн-Фрідріх (1759—1805) — великий німецький поет, драматург, 
естетик.— 86, 101, 102, 142.
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Шлегелі, брати: Август-Вільгельм (1767—1845) і Фрідріх (1772—1829) — 
німецькі теоретики мистецтва і літературні критики, представники ні
мецького романтизму.— 101.

Штапфер Філіпп-Альберт (1766—1814) — богослов, письменник і швейцар
ський політичний діяч консервативного напряму.— 92.

Шубарт Карл-Ернст— класичний філолог і естетик, автор книги «До кри
тики Гете» (1817—1818).— 43
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