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ПРЕДГОВОР 

 

Митът за Прометей, чиито архаични корени отвеждат към най-древните 

митологически пластове на човечеството, се превръща благодарение на 

посредничеството на Хезиод, Есхил и Овидий в една от лайтмотивните теми на 

европейската литература, а самият титан — неспокойна, критична спрямо 

устройството на света и дейно устремена навън натура — в представителен за 

европейската култура герой. От задачата на тази книга — да се разкрие как 

Прометей като „символ на прогресиращата цивилизация” (Лосев) изявява някои от 

съществените черти на поетиката на романтизма изобщо и на английския 

романтизъм в частност — произтичат и особеностите на изложението: 

Първо. Очертава се същественото общо за интерпретациите на мита въз основа на 

хилядолетната му литературна история. От открадването на огъня като 

организиращ за мита мотив, при което значимо е както това, че е откраднат огънят 

(като символ на знанията и уменията, на цивилизацията и човешкия порядък), така 

и това, че огънят е откраднат (като предизвикателство спрямо върховна забрана), 

се извеждат същностните характеристики на прометеизма като един благотворен, 

но понякога и опасен творчески акт, като „новаторство”, което цели 

утвърждаването и развитието на човека и човечеството и което изразява определен 

тип отношение към света и към най-фундаменталните му закони като подлежащи 

на критика, промяна и преподреждане, „космизиране” в съответствие с нуждите и 

целите на човека. 

Второ. Разглежда се особеното в романтическите интерпретации на мита, онова 

префокусиране на гледната точка, при което ценностното, същностното, 

приносното в делото на Прометей се оказва самият му бунт, съпротивата. Огънят 

на романтическия Прометей в такъв смисъл съвпада с открадването; огънят е 

самото предизвикателство, нарушението, незачитането на висшестояща сила, 

наложила върху света един неприемлив за романтиците ред. Това специфично за 

романтизма префокусиране 
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превръща Прометей в изразител на романтическия копнеж по радикално 

преобразяване на света, на романтическия утопизъм, чиято естетическа природа се 

проявява във факта, че в своите тъмни, отрицателни варианти Прометей се оказва 

въплъщение на „непоетичното”, на художествената непълноценност, а в своите 

положителни превъплъщения се стреми към естетическо пресътворяване на 

мирозданието. 

Трето. Анализират се конкретните интерпретации на мита у трима представители 

на английския романтизъм като три различни проявления и три различни фази на 

естетизма на романтическия утопизъм: 

У Мери Щели рисковете на прометеизма, на дръзкото и непочтително усилие да се 

прекрояват природата и вселената произтичат от художествената „бездарност” на 

новия Прометей, от естетическата непълноценност на делото му. Фаталният 

недостиг на наличния свят се оказва в такъв смисъл художествен недостиг, 

несъвършенството му — естетическо несъвършенство. 



У Байрон естетическото е форма на прометеевия бунт, на прометеевското 

несъгласие с онова, което е; то е извайваме на „вътрешен свят в гръдта”, чрез който 

човекът противостои на неприемливия всемир; то е „непроницаемостта” на една 

утопично съхранявана автономност, противопоставяща осмислената човешка 

позиция срещу света като морален хаос. 

У Пърси Щели естетическото е двигател и закон на космизирания от Прометей 

свят: утопичното преобразяване на мирозданието се извършва най-напред чрез 

изкуство, чрез музикално хармонизиране, а след това се осъществява като 

изкуство, като свят със структурата на художествената творба, свят, изграден 

според принципите и законите на поезията, свят, прозрачен и човешки осмислен, 

както е осмислено произведението на изкуството. 

От задачата на тази книга произтичат и нейните ограничения. Тя няма за цел да 

изчерпи многообразието, изменчивото, исторически преходното в литературната 

еволюция на Прометей. 

Тя няма за цел да обхване характеристиките на романтизма изобщо, а се спира на 

онези съществени негови черти, които кристализират чрез мита за Прометей. 

Тя няма за цел да направи всестранен анализ на произведенията на тримата 

английски автори, а се съсредоточава върху начина, по който общото за различните 

интерпретации на мита и особените нюанси, които романтизмът внася в тези 

интерпретации, намират своето индивидуално въплъщение у всеки от тях. 
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В последна сметка смисълът на кристализиралия чрез мита за Прометей 

романтически утопизъм е не толкова че поетът е, който усъвършенствува света, 

колкото че онзи, който допринася за усъвършенствуването на света, е поет 

независимо от пътищата и средствата си — казано с думите на Пърси Шели, поет е 

тъкмо човекът, правещ ни обитатели на свят, спрямо който познатият ни сват е 

хаос. 
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Първа глава 

ПРОМЕТЕЙ КАТО КУЛТУРЕН ГЕРОЙ 

 

Кражбата на огъня е един от разпространените по всички краища митологични 

мотиви, а Прометей, нарушителят на върховна божествена забрана в името на 

върховно благо за човека — класически представител на културния герой, един от 

най-древните митологически персонажи. В своите архаични разновидности 

културните герои са същества често пъти противоречиви, двусмислени и опасни и 

делата им нерядко са не особено благовидни, но те именно са дръзките похитители 

на огъня, които даряват на човека уменията и благата на цивилизацията, а понякога 

го и създават. Този първичен синкретизъм, все още до голяма степен съхранен у 

мошеника Прометей на Хезиод, по-късно е „анализиран” и по любопитен начин 

ръзгърнат в литературното развитие на мита. В поредицата на своите 

превъплъщения Прометей се явява ту похитител на огъня, ту създател на човека; 

ту, най-общо казано, организираща сила, която измъква човечеството от едно 

полуживотинско състояния, ту, напротив, разрушителна сила, която слага край на 

Златния век; ту филантроп, ту затворен в себе си индивидуалист; понякога е 

богоборец, а друг път хленчи за премия от боговете; понякога е учен, скулптор или 

поет, или въобще съвършено частно лице, друг път израства до мощен космически 

принцип. 

Това многообразие не е обединено само от името „Прометей”, то е потопено в една 

обща „прометеевска стихия”, потенциално заложена в историята на огненосеца 

още с възникването й. Нещо в самото първоначално ядро на мита — нарушаването 

на върховен закон с цел да се похити огънят въпреки сила, която „изглежда 

всемогъща” — предпоставя по-нататъшните тенденции в развитието на темата, 

определя границите на пластичност на прометеевия образ, поражда едно съзвездие 

от вътрешно поляризирани мотиви, които очертават същината на прометеизма. 

Към този прометеизъм са причастни разноликите прометеевци — измамникът на 

Зевс у Хезиод не по-малко, отколкото освободителят на човечеството у 
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Шели, при все че помежду им лежат далечините на едно хилядолетно развитие и 

отстояването на два диаметрално противоположни възгледа за човека, за мястото 

му във всемира, за позицията му спрямо превишаващи го сили, за хоризонтите на 

неговите стремежи, за бъдещето, което той разтваря пред света. 

 

ПОХИТИТЕЛ НА ОГЪНЯ 

 

Външният, видим белег, който сродява великолепния Есхилов титан със 

съмнителните герои на различни легенди и митове от цял свят, е тяхното дело — 

донасянето на огъня за човека. В мита за Прометей кражбата на огъня е такъв 

организиращ мотив, какъвто е, да кажем, сключването на договор със силата на 

злото — за Фауст, или братоубийството — за Каин. В това, че Прометей открадна 

огъня, в това, че огънят е откраднат, вече се съдържат в зародиш двете най-важни 

линии за по-нататъшното развитие на мита. 



Първата от тях — „линията на огъня” — е линията на човешките придобивки, 

материални и духовни, линията на цивилизацията и прогреса, на 

усъвършенствуването, на надеждата за един Златен век, който предстои — това е 

„линията на Есхил”, в която се възвеличават творческите постижения на 

човечеството. 

Втората — „линията на кражбата” — внася тревожни, драматични обертонове в 

мита; придава на делото на Прометей опасна двусмисленост. Това е линията на 

„нарушението”, на престъпването на недосегаеми закони, на предизвикателството 

и бунта, и оттук — на страданието и наказанието, на края на Златния век („линия 

на Хезиод”) — на онова непозволено излизане извън предписаните предели, което 

древните са наричали „хюбрис” и което изразява определен тип отношение на 

човека спрямо противостоящия свят. 

Така че още в самия първичен прометеев акт се набелязва едно вътрешно 

раздвоение между положителния аспект на „придобивката, огъня” и отрицателния 

аспект на „нарушението, кражбата” — раздвоение, генетически свързано с 

архаичната двойственост на културния герой. Но двусмислена е и придобивката. 

Огънят, който придобиват предшествениците на Прометей, е винаги конкретен, 

веществен. У самия Прометей според Хезиод — Прометей-измамник, който е още 

твърде близък с по-древните си събратя, „героите трикстъри” — тази вещественост 

на откраднатия огън, „огъня за готвене”, е несъмнена. Доколкото обаче 

конкретният, веществен огън се поставя в служба на специфично човешки, 

неприродни дейности, доколкото похищението му представлява 
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„социализация” на природната стихия, той още от възникването на мита притежава 

и символичен смисъл — приносителят на огъня е културният герой, начинателят на 

цивилизацията, дарителят на всички велики дарове, учителят на човечеството. 

В по-нататъшната история на Прометей това първоначално раздвоение между 

буквалното и символичното значение на неговото дело се трансформира в 

раздвоение, оказало се твърде важно за интерпретацията на образа на титана — 

раздвоение между „практическите” и „духовните” аспекти на прометеевия огън; 

между уменията и знанията; между техническия прогрес и духовното 

усъвършенствуване. Есхиловият титан дава и едното, и другото: и „ум и знания”, и 

„всичките умения”. По-късно обаче се появява тенденция към поляризация на 

прометеевия дар. 

Едната крайност е свеждането на огъня до чисто практическата полза; 

превръщането му в източник само на материални блага. Характерен пример в това 

отношение е Платоновият Прометей от диалога „Протагор”. Огънят, който титанът 

открадна — низшият огън от работилницата на Хефест и Атина, — е огънят на 

уменията и практическата полза; той е лишен от каквито и да било духовни 

измерения. Хората получават „дар за мъдрост в уменията заедно с огъня (…). По 

този начин човекът придобил достатъчно мъдрост, за да поддържа живота си, но не 

притежавал политическа мъдрост”
1
. Висшият дар — политическата мъдрост, — 

който прави човешкото общежитие възможно, е даден от Зевс. По аналогичен 

                                                 
1
 Този пасаж е пропуснат в българското издание на Платон. Цитатът е даден според Platonis opera, 

ed. K. F. Hermann, V. III, Lipsiae, 1871, 321 d. 



начин в недовършената драма на Гьоте „Пандора” Прометей въплъщава 

утилитарната активност и е противопоставен на брат си Епиметей — естетическата 

съзерцателност. 

Противоположната крайност свежда прометеевия огън до „светлината на 

съзнанието”, „духа”. Тази светлина може да бъде достатъчно мощна, за да облъхне 

целия материален свят, както е у неоплатоиците, където Прометей е еманация от 

ноетическите сфери, затопляща с диханието си природата. Или, в по-близко до нас 

време, у Шели, за когото освобождението на титана прониква в недрата на 

безжизнено-стихийното и „размразява” неорганичната вледененост на 

мирозданието, прониквайки го с животворен трепет и любовно-одухотворена 

прозрачност. Но огънят като светлина на съзнанието може да се окаже слаб и 

недостатъчен: за Марсилио Фичино Прометей е мъчителният и неосъществим, 

поради човешката прикованост към материалното, стремеж на душата към света на 

идеите; за Пенчо Славейков в „Симфония на безнадеждността” 
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тази светлина стига колкото да направи мрака видим, без обаче да го разсее. 

Изпразнен от своето „веществено” и практическо съдържание, прометеевият дар 

може да изтънее и да се лиши от действената си сила; обезплътявайки се, да се 

окаже безпомощен пред сенките и инертността на света. 

Природата на прометеевия дар се усложнява от второто основно деяние, 

приписвано на титана — създаването на човека. Тази версия на мита, макар да не е 

съхранена в най-старите текстове, е засвидетелствувана още през античността. Тя е 

напълно в съгласие с предшествениците на Прометей, които често са и създатели 

на човека; двете дела на титана са еднакво присъщи на тоя тип герой. Нещо повече, 

те са твърде близки по смисъл и са лесно отъждествими. 

Фактически приносителят на огъня е и създател на човека, доколкото той чрез 

своите дарове го изтръгва от едно животинско, сляпо, полуспящо състояние и го 

оформя като духовно същество, имащо власт над средата си. Приносителят на 

уменията и прогреса, на знанията и съзнанието извайва духовно човека като човек, 

така както по един по-буквален начин го скулптира, примесвайки като Овидиевият 

Прометей „земя с дъжделивата влага”, Прометей Пластикатор. В редица версии 

титанът открадва огъня, за да одушеви изваяните от глина човеци; така огънят се 

отъждествява с пламъка на живота, душата. В своя роман „Франкенщайн, или 

новият Прометей” Мери Шели свързва мита с някои тогавашни научни теории за 

електрическата или квазиелектрическа природа на „душата” и двете вътрешно 

сходни прометееви дела съвпадат в мотива за похищението на електрическата 

искра на живота. Същевременно създаването на живо същество е новото знание и 

умение, което Франкенщайн иска да даде на хората, за да озари „нашия тъмен свят 

с ослепителна светлина”
2
. 

Макар че двете основни дела на Прометей са достатъчно близки, аналогични, за да 

могат да принадлежат на една монолитна фигура, те са достатъчно разграничени, за 

да предизвикат две интересни по-късни тенденции. Първата — тръгваща от огъня, 

тълкуван като светлина на знанието и науките — превръща Прометей в учен и 

философ, в търсач на най-дълбоката истина, на труднодостъпни познания, в 

                                                 
2
 Shelly, M. Frankenstein New York, 1977, р. 47. 



„озарител” на глъбините на мирозданието. Втората — тръгваща от Прометей като 

„скулптор” на човешките същества — го превръща в художник в точния смисъл на 

думата, в поет, в свободен гений и творец, в съперничещ на боговете създател на 

светове и същества. Това разклонение, 
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засвидетелствано още през IV в. пр. н. е. в стихотворение на лирическата поетеса 

Ерина, се среща и по времето на средновековието, и на Ренесанса, и през един 

прочут пасаж на Шафтсбъри, който обявява съвършения художник за „безгрешен 

Прометей под небето на Юпитер”
3
, достига до времето на „Буря и натиск”, до 

недовършената драма „Прометей” на Гьоте и романтизма; така огънят се преражда 

като „пламък на вдъхновението”. 

Въпреки тези различни конкретизации, които Прометей като „похитител на огъня” 

и като „създател на човека” позволява, двете му дела съвпадат по смисъл и могат да 

се слеят в мотива за огъня като животворна искра, душа. (Франкенщайн е и учен, и 

художник, макар че в първото е гениален, а във второто фатално посредствен.) 

Същественото в случая е поляризацията на самия прометеев дар, който в едната 

крайност се схваща като конкретна, материална стихия — огънят за готвене у 

Хезиод, — преосмисля се като огън на занаятите и практическите умения, 

трансформира се в „светлина” на знанията и съзнанието, в искра на живота, „душа” 

и „вдъхновение” и така достига до противоположната крайност, където се 

превръща в еманация, оживотворяваща и одухотворяваща целия природен свят. 

Своята истинска амбивалентност обаче придобивката на Прометей разкрива едва с 

оглед на последиците от нея. 

 

БЛАГОДЕТЕЛ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО 

 

Прометей открадва огъня, за да го даде на хората. Самият той не се нуждае от него 

и дори понася наказание за благодеянието си. При цялата двусмисленост, 

непредвидимост или дори катастрофалност на последиците от прометеевия 

подарък — който се оказва далеч не безобиден — безкористната добронамереност 

на Прометей е като че ли най-постоянното му качество. Още Хезиод нарича своя 

съмнителен мошеник „благодетел”, а Есхил го фиксира като образец на 

незаинтересована саможертвеност. В по-късните версии той може да се окаже 

недалновиден и индивидуалист, както е в „Пандора” на Лонгфелоу, или 

некадърник, както е в „Прометеевия спор” на Леопарди, но неизменно 

добронамерен. Ето защо разпространеното определение на Прометей като 

„благодетеля par exellence”, базиращо се главно на Есхиловата трагедия, има своите 

основания и е дълбоко свързано с неговия произход като културен герой. 

Благодарение на прометеевата придобивка в цялата й гама от значения, от „огън за 

готвене” до „духовна светлина”, в положението на човечеството и в известен 

смисъл в 
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3
 Shaftesbury, A. Characteristicks V. I, 6th ed., 1737, р. 207. 



целия космически ред настъпва промяна, започва нова епоха. Това е по същество 

функцията на културния герой изобщо — чрез своите дарове той изтръгва човека 

от „пещерните кътища безслънчеви” и става основоположник на човешкото 

общество, на човешкия ред, на цивилизацията. Любопитно е да се отбележи, че в 

„Протагор”, където прометеевото дело е омаловажено чрез свеждането му до 

„низшия огън” на уменията, а „политическата мъдрост”, без която е немислимо 

оцеляването на човека като обществено същество, е дадена на Зевс, все пак 

помощта на Прометей предшествува и в последна сметка предизвиква помощта на 

Зевс. 

Този следващ момент — от осмислянето на донасянето на огъня — като 

установяване на един човешки ред, като движение от хаос към космос, от 

първоначалното съществуване в „мъгла и мрак” към ясните форми на светлината, 

към порядъка на една световна оразмереност и законосъобразност, противопоставя 

делото на Прометей на представата за „Златния век”, за едно минало блажено 

състояние на човечеството, последвано от поредица влошавания, от „регрес” — 

при което движението е от космос към хаос, от ред към безпорядък. Даряването на 

огъня, на знанията и уменията бележи благоприятна за човечеството промяна в 

съотношението на силите между човека и природния свят; то слага началото на 

човешкото развитие. В цялата си гама от значения донесеният от Прометей огън 

цели промяна, движение, прогрес. Оттук идва другото широко разпространено 

схващане — отъждествяването на Прометей с идеята за прогреса — като „символ 

на прогресиращата цивилизация”
4
, като „първопричинител на материалния и 

морален прогрес, инициатор на цивилизацията”
5
. Прометей е „провидецът” според 

етимологията на името си; той въплъщава обърнатостта към бъдещето, активността 

спрямо бъдещето, Златен век, който е не в миналото, а предстои. 

Според класическата версия обаче Прометей има брат близнак Епиметей, който 

пък е типичната „сянка”, типичният отрицателен вариант на културния герой. 

Боговете се възползуват от недалновидността му, за да неутрализират чрез един 

фатален дар провидството на Прометей и да уравновесят благата на огъня с 

всевъзможни беди. Но доколкото деянието на Прометей е, което предизвиква 

неволното участие на Епиметей, и доколкото провидецът не съумява да прозре 

последиците от намесата на недалновидния, бедствията, за чиято поява посредничи 

„лошият 
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брат”, могат да се свържат пряко с придобиването на огъня. Така се достига до 

„преобръщането на знака”, което прави от Прометей причинител на края на 

Златния век, а цивилизацията разглежда като проклятие, изтръгнало човека от 

блаженството на първичната му невинност. У Хезиод, при все че Епиметей 

посредничи на бедите и при все че Прометей е „благодетел”, движен от 

човеколюбиви помисли, действията на огненосеца „по същество служат у древния 

поет за обяснение за появата на злото на земята”
6
. Ето защо докато у Есхил делото 

на Прометей се вписва в картината на един еволюиращ космос, у Хезиод то без 

                                                 
4
 Лосев, А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство, М., 1976, с. 226. 

5
 Sechan, L. Le Mythe de Promethee. Paris, 1951, р. 15. 

6
 Sechan, L.. Цит. съч., с. 28. 



противоречивост се вмества в мита за четирите епохи, за изгубения Златен век, а 

огненосецът „гравитира” към своята сянка, към Епиметей. Включването на 

Прометей в контекста на „деградиращ” космос по един наистина типичен начин се 

появява у Русо. Като куриоз звучи вместването на Шели в тази „Хезиодова линия”. 

В бележките към „Кралица Маб” той обвинява Прометей, че със своя огън е 

сложил край на естественото за човека вегетарианство и е поставил така началото 

на всички беди. 

Клоненето на Прометей към Епиметей, при което провидецът въпреки добрите си 

намерения се оказва недалновиден, неговият дар — не благо, а бедствие за 

човечеството и саможертвата му — безсмислена, се улеснява от поляризацията на 

огъня, която се транспонира вътре в наченатото от Прометей развитие в 

поляризация между „технически прогрес” и „духовно усъвършенствуване”. У 

Есхил тези два аспекта са слети. У Платон е показана недостатъчността на 

техническия прогрес, последствията от който — без политическата мъдрост, дадена 

от Зевс — са по-скоро гибелни за човека. Все пак у Платон прометеевият огън е 

едно начало, макар и недостатъчно; той предизвиква намесата на Зевс. 

„Недостатъчността” на прогреса обаче може да се изтълкува в духа на Русо като 

покваряваща първоначално съвършената човешка природа или, напротив, да се 

окаже следствие от непоправим същностен и изначален дефект на делото на 

Прометей, чийто дар създаденият от него човек — според Леопарди — използва 

било за да сготви собствените си деца, било за самоизгаряне в угода на варварски 

обичаи, било за самоунищожение от скука. Просвещението, доколкото съществува, 

е плод на случайността, а не на делото на титана. Недостатъчността на прометеевия 

дар в тези случаи има нравствена или естетическа природа. Такъв е по същество 

„дефектът” и на „новия Прометей”, Франкенщайн, този пръв „фатален учен”, който 

сътворява човешкото същество като  
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бог, но не може да го обича като бог; несъвършенствата на неговата нравствена 

природа се отразяват в художествената непълноценност (уродливостта) на 

творението му и се завръщат с удесеторена сила върху създателя като вълна от 

непредвидими следствия. 

Другата тенденция поставя ударението върху духовното усъвършенствуване. У 

Хердер Прометей е освободител на човечеството в духовен смисъл, развитието се 

осъществява преди всичко в човека. Доведена до крайност, тази тенденция също 

крие опасности. Лишена от своите практически страни, светлината на съзнанието и 

духовното усъвършенствуване може да се превърне в постоянното и неразрешимо 

противостоене на човешкия дух спрямо света, в безизходната прикованост между 

„страданието и волята”, която в най-добрия случай се превъзмогва в една 

отрицателност, превръща „от смъртта победа”, както е в Байроновия „Прометей”; 

да се окаже едно сгъстяваме на мрака в болка между „ведра безнадеждност” и 

„халосна надежда”, както е у Славейков. 

Така, отразявайки обективната противоречивост на развитието и винаги 

съществувалите съмнения по отношение на него, различните интерпретации на 

мита за Прометей могат да представят огъня на техническия прогрес като 

маловажен или опасен, светлината на съзнанието като болка и мъчително бреме, 



човека, създаден от Прометей, като окаян и противен, а самия титан да слеят с 

неговата сянка, с Епиметей, с неспособния да предвиди последиците от делата си, с 

желаещия добро, но творящ зло.  

Не във всички случаи „гравитирането” към Епиметей е равносилно на обръщане на 

посоката от развитие към регрес; бедите и „болката”, причинени от прометеевото 

дело, могат да бъдат включени — дори като необходим момент (както е при 

Хердер) — в панорама на човешкия прогрес. Същественото е, че древната 

противоречивост на културния герой се запазва в едно винаги готово да изникне 

тежнение на Прометей към неговия „опак” брат; че потенциално съществува 

възможността Прометей да се впише както в канавата на прогреса, на един очакван, 

бъдещ Златен век (линията на Есхил), така и в обратната времева схема, която 

рисува космос, дегенериращ към хаос, движение от ред към разпадане (линията на 

Хезиод). Прометей, с други думи, може да гледа и назад, и напред във времето; той 

е амбивалентен дори само по отношение на своя дар за човечеството, дори само 

като приносител на огъня и благодетел. Такива са в общи линии границите на 

„положителния”, творчески, съзидателен аспект на прометеевото благодеяние — 

между огъня за готвене и светлината 
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на духа, между фаталната недалновидност и провидството, между регреса и 

развитието. Но освен благодетел Прометей е и нарушител. 

 

НАРУШИТЕЛ 

 

Огънят е похитен. Това е вторият съществен момент от прометеевия акт. Според 

световния ред огънят е отказан на смъртните. Донасянето му е нарушение, 

престъпване на съществуващите закони, пробив в един установен порядък. 

Благодетелят е същевременно нарушител. 

В архаичните версии огненосецът е съмнителна фигура, съчетаваща противоречиви 

черти. Той въплъщава както един „подреждащ”, организиращ принцип, така и 

„принципа на хаоса, на безредието; силата, която нехае за табута и разбива 

граници”
7
. Смесването на противоречиви черти у героя трикстър възниква на 

границата на борбата между порядъка на природната вселена и човешкия порядък. 

Така престъпването на граници и закони, рушенето и изграждането, с други думи, 

преизвайването, преформирането на света се извършва от този представителен за 

човечеството герой в неделим процес. Открадвайки огъня, той сякаш изземва от 

природата подреденост, закономерност и структура, за да ги внесе в един сътворен 

от човека свят, спрямо който природното е вече стихийно, хаотично, 

застрашително. 

Свързаността на прометеевото дело с развитието, схващано било в практически и 

технически смисъл, било в духовен, му налага да запази като своя същностна 

характеристика тенденцията да „разбива граници”. След като Прометей 

„новаторствува”, казано с думите на Лукиан, и то нерядко в космически мащаби, 

полагайки началото на човешката цивилизация, която видоизменя и благоустроява 

земята, дотогава „нещо диво и безформено”, той неизбежно нарушава 

                                                 
7
 Campbell, J. The Masks of God : Primitive Mythology. London, 1973, р. 274. 



съществувалото до тоя момент равновесие. Актът на Прометей е 

предизвикателство спрямо наложените на човека предели — нарушавайки 

„хомеостазиса”, той разширява владенията на човешкото, извежда го на ново, по-

високо ниво, „новаторствува”. Поради творческия, новаторски характер на 

извършеното от Прометей — онова, което Мелетински нарича „прометеевски 

патос” — дори когато става дума само за „огъня за готвене”, както е у Хезиод, или 

просто за един „момент” от взаимна еволюция и възвръщане към „мярата”, както е 

навярно у Есхил, или за по-„частни” стремежи към осветяване на най-дълбоките 

тайни на битието (Прометей като учен, разширяващ 
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границите на човешкото познание) и към свободата на творческото вдъхновение 

(Прометей като художник, съперничещ на мощта на боговете да творят ех nihilo), а 

не единствено в крайните форми на бунта, тотално неприемащ света, изискващ 

фундаменталното му преустройство; дори, с други думи, когато делото на 

Прометей има макар и по-малък обхват или по-скромни цели, все пак то е израз на 

преливане на жизнени сили и преминаване на „мярата”, на съзнание за бликаща 

отвътре мощ и прекомерна може би гордост, за радостно израстване на човешкото, 

нерядко свързано с кощунствен стремеж към изравняване с „боговете”. 

Към неговото нарушение обаче може да се подходи по два противоположни 

начина, така както и приносът му може да бъде видян било като благо, било като 

бедствие. Раздвояването тук се проявява най-напред в характера на закона, който 

Прометей престъпва. Дали тоя начин ще бъде „естествен” или „тираничен”; дали 

титанът се опълчва срещу закони, които са вътрешни, същностни, произтичащи от 

природата на нещата и преди всичко неподлежащи на критика, или които, 

напротив, са наложени, предписани отвън, един вид натрапени и критикуеми — 

закони, които са в крайна сметка произвол спрямо естествения ред и вътрешната 

склонност на нещата. 

От гледна точка на самия нарушител това разграничение е невалидно: от една 

страна, бунтовникът приема „природния”, незиблемия закон като наложен му, като 

предписан, външен и чужд, като тираничен. От друга страна, наложеният, 

произволният закон, когато е такъв, е така плътно вграден в световния ред, така 

всеобщо приет (между Хефест и Хермес Есхил дава цяла палитра от степени на 

„приемане”), че Прометей единствен се осмелява или дори единствен се досеща да 

му се противопостави. 

От гледна точка на интерпретирането на прометеизма обаче разграничението е 

твърде важно. Не нарушава ли титанът една хармония и блажена съгласуваност, 

съзвучието и органичното единство на природния ред? Не внася ли дисонанса на 

усилието, борбата, прекомерния стремеж, страданието в „рая на чистата 

непосредственост”, на естествената цялост? Тоя тип нарушение измества Прометей 

към Епиметей, към назад-гледащия в загубеното блаженство на Златния век — към 

линията на Хезиод.  

Ако обаче престъпеният закон е противоестествен, тираничен, тогава Прометей е 

провидецът на заложеното в самата действителност развитие. Както казва 

Лукиановият Прометей за огъня, „Ами че тази е, мисля, природата на това благо, то 

съвсем не намалява, ако някой вземе от него, не угасва, ако някой си запали от  
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него..”
8
. Нищо в природата на самия огън не го прави „забранен” за човека; 

забраната идва отвън като произвол и безсмислена тирания. Не похищаването, а 

отказът от огъня е, което противоречи на природата; според Джордано Бруно този 

отказ слепва пръстите на човешката ръка в копито и превръща човека в „божествен 

осел”. 

Тук се налага едно интересно по-нататъшно нюансиране на „тираничния” закон. 

Дали той противоречи само на Прометей като герой на човечеството, или и на 

целия свят; дали титанът въстава срещу всемира, обособявайки се от него, за да му 

противостои, или срещу сила, която е враждебна не само на него, но въобще на 

вселената; която задушава не само човешкото, но и всемирното развитие? 

Възможно е едно виждане, при което светът, такъв, какъвто е, се оказва 

фундаментално чужд на човека, противоречащ на неговата нравствена и разумна 

природа, така че той изцяло отказва да го приеме. Това противопоставяне, тоя вид 

бунт е сравнително късно възникнал. Той идва от едно схващане за злото като 

неотстранимо от строежа на света и за характера на тоя строеж като ирационален и 

непроницаемо чужд за човешкото. Срещу това зло и тази ирационалност човекът 

не може да направи нищо освен да обяви своя отказ и самото предизвикателство на 

несъгласието си за триумф („Прометей” на Байрон). 

От друга страна, схващането, че нарушението на Прометей „космизира” хаоса и 

отприщва световните сили за растеж, поражда редица конкретизации на бунта му 

от социалната до „космическата” революция на едно всемирно прераждане 

(„Освободеният Прометей” на Шели). 

Законът, който Прометей престъпва, може да бъде персонифициран в 

противостоящ на титана бог или богове (което не го прави автоматично 

„тираничен”), но може и да остане безличен, „природен”, както е при Мери Шели 

(което не го прави автоматично „естествен”). 

Изобщо в този втори аспект на Прометей — като „похитител” и ,,нарушител” — 

всички придобивки, които го характеризират като „приносител” и „благодетел”, 

могат да се транспонират като нарушения — цивилизацията, прогресът, 

прекомерният стремеж към знание, уподобяването на бога чрез творчеството. Така 

дарът на Прометей може да се окаже съмнително благо не единствено сам по себе 

си (като покваряващ или некачествен), но и поради това само, че е нарушение, 

поради това, че е забранен, че е взет против волята на неподлежаща на критика 

сила. 
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Вижда се, че към нарушението на Прометей има две възможни гледни точки: една, 

която е на страната на закона, и втора — ако не на страната на нарушението, то 

поне на нарушителя. Заставането на страната на закона (линия на Хезиод) 

представя нарушения от Прометей ред като може би по-добрия или дори като 

съвършения и при всички случаи като неподлежащ на критика и преустрояване, 

каквото и да мисли по този въпрос самият титан. Противоположната линия — на 

Есхил — най-общо казано — утвърждава прометеевското право на творческо 
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отношение към света. Нарушението на Прометей е творчески акт не само като 

начин за осигуряване на огъня, но и само по себе си, доколкото то цели промяна в 

съотношението на силите между човека и противостоящото му; едно „разместване” 

и преоформяне на всемира, което да отвори повече пространство за човека. С 

прометеев бунт започва творческия си път младият Маркс: в началото на своето 

дело той е вдъхновен от думите на Есхиловия Прометей „мразя всички богове”
9
— 

така той разчиства пространството, необходимо за всеки съзидателен размах. 

Доколко нарушението е свързано с творческия характер на прометеизма се вижда и 

от факта, че в цялостния контекст на мита неговото елиминиране е не по-малко 

значещо, отколкото наличието му. То е продиктувано било от стремеж да се 

омаловажи приносът на титана (както е в „Протагор” или у Леопарди) — където 

липсата на сериозно нарушение се свързва с „второкачествеността” или пълната 

бездарност на извършеното от Прометей — т. е. заедно с ценността на неговия дар 

отпада и предизвикателството, кощунственият му характер; било пък от така пълно 

идентифициране с бунта, че се появява стремеж прометеевският акт да бъде 

представен като нормата, като истинската мяра, като хармония със закона. В 

такива случаи понякога не може да се мине без известни уговорки, които да 

освободят титана от проблематичността на нарушението. Това е всъщност 

върховното утвърждаване на прометеевия бунт — той се оказва израз и 

продължение на един всемирен принцип, макар че всемирът като че ли му 

противостои. 

Нарушението в заключение подсилва тенденцията, заредена в самата двойствена 

природа на прометеевия дар, за поляризация на огненосеца към „напред-” или 

„назад-гледащия”. То може да се окаже гибелна вина, повлякла нещастието на 

човечеството; на другия полюс бунтът може да се утвърди като върховна ценност и 

като същност на човешкото — творческо — отношение към света. 
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СТРАДАЛЕЦ 

 

И като „приносител”, и като „нарушител” Прометей разширява пределите на 

човешкото — като възможности и като права, — „отваря” повече място за човека в 

структурата на всемира. Разгледано отвътре, откъм извършителя, откъм 

представителния за човечеството културен герой — а не откъм самото човечество, 

което той облагодетелствува, нито пък откъм законите, които той нарушава — 

похищението на огъня представлява оттласване на собствените „стени”, израстване 

и възмогване, свързано с прекрачване на собствените ограничения и с превишаване 

на собствените права: самоутвърждаване, граничещо с кощунство, с един вид 

„космическа непочитателност”, „безочливост спрямо вселената”, казано с думите 

на Ръсел
10

. 

И така, видяно „отвън”, обективно, делото на Прометей е благодеяние (макар и 

невинаги благополучно) спрямо човечеството и нарушение (макар и невинаги 

осъдително) спрямо извънчовешкия — божествен, природен — порядък; видяно 

„отвътре”, субективно, то е оскърбително за „боговете” излизане от собствената 
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мяра, дръзко и предизвикателно самовъзвеличаване — „хюбрис”. Старогръцкият 

термин „хюбрис” често изниква във връзка с Прометей. Той покрива широк обхват 

от значения — от „надменност, високомерие, гордост, дързост” до „разпътство, 

престъпление, жестокост, позор” — „необуздана невъздържаност, породена от 

гордостта на сила, страст, похот” — „всичко, което превишава мярата”
11

. Във 

връзка с Прометей Трусон го определя като „желание да получиш повече, 

отколкото ти се полага по право”
12

, а Ръсел пряко свързва хюбристичната 

„тенденция да се престъпват справедливи граници” с прометеизма на гръцката 

култура, довел до забележителните й постижения
13

. 

Независимо дали, нарушавайки мярата си, Прометей престъпна „естествен” или 

„тираничен” закон, нарушението му предизвиква някаква велика сила — „бога” 

или „природата”. В хюбриса обикновено е неизбежна несъразмерността, 

неравнопоставеността на предизвикан и предизвикващ; известно изплъзване и 

трансцендентност на нарушения ред, поради което именно титанът не съумява да 

добие власт над всички възможни следствия — както от 
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своя дар, така и от своето нарушение. Той предизвиква сила, която твърде много го 

надвишава и като нещо закономерно идва противодействието, механичното и 

удесеторено връщане на удара. 

Наказанието е логичният завършек на прометеевото нарушение. Но то е често пъти 

и един вид продължение на нарушението и предизвикателството. В споровете 

около трагедията на Есхил непрестанното оплакване на Прометей се изтъква като 

нехарактерно, прекалено мекушаво за този автор. Дали Есхил е авторът на 

„Прикованият Прометей” в случая е без значение; от значение е, че изтъкването на 

върховното страдание на Прометей всъщност подчертава неговата непреклонност. 

Страданието трябва да пречупи Прометей, но той отказва да бъде пречупен — така 

бунтът му продължава и в наказанието. Страданието интензифицира 

„прометеевския патос” — решимостта му да коригира света, а не да се приспособи 

към него. 

От характера на Прометей като „благодетел” и „нарушител” е достатъчно 

очевидно, че страданието му ще се разглежда в линията на Хезиод като заслужено, 

в линията на Есхил — като потвърждаване на правотата му, а в някои версии ще се 

представи като един вид перманентно състояние на човешкия дух — като 

„прикованост” към неосъществими стремежи между „ведра безнадеждност” и 

„халосна надежда”. Страданието може да се превърне в необходим момент за 

постигането на по-висше благо, както е у Хердер; или в изкупление на 

нарушението, което дава възможност да се задържи само положителното в 

придобивката, както е у Калдерон. Интерпретацията на страданието показва 

познатата амбивалентност: тя може да е обърната и към един невъзвратим, и към 

един още ненастъпил Златен век. 
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Чрез един свой съществен момент обаче наказанието може да се окаже най-далече 

„напред-гледащо” и дори да позволи нахлуването на утопични елементи в мита. 

Трусон обръща внимание върху особената „активност” на Есхиловия Прометей: 

макар и прикован, той предизвиква усилено движение между земята и небето, 

влияе върху събитията и чертае пътищата към своето бъдещо освобождение
14

. Тази 

активност, концентрацията на енергия и мощ в страданието, които се свързват с 

перспективата за бъдещото освобождение на Прометей, лесно могат да го 

превърнат в утопична фигура, в окончателен освободител на човечеството. У 

Хезиод Прометей е ту освободен, ту все още прикован; не е запазена евентуалната 

трета част на Есхиловата трилогия. Така литературните начала на двете линии 

оставят открита възможността 
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митът да бъде „дописан” и освобождението на Прометей да се превърне в една 

потенциалност, заложена в страданието му и осъществима едва в бъдеще: това 

може да транспонира мита в утопия, но, нещо повече, то насища с бъдеще самата 

прикованост.  

„Маркс започва своята литературна дейност с негодуванието на прикования 

Прометей. Маркс завършва своя богат, плодоносен труд, предвкусвайки радостта и 

удовлетворението на освободения Прометей”
15

. Това, което осмисля 

приковаността, е свободата. Така Прометей се превръща в герой на бъдещото 

човечество и бъдещия човек. 

 

**** 

 

В заключение границите на прометеизма могат да се прокарат през следните 

възлови моменти: 1) открадването на огъня на цивилизацията и духовното развитие 

чрез 2) предизвикателството на неимоверно по-могъща сила в един опит за 

надмогване на собствените ограничения, което 3) автоматично повлича наказание, 

нетърпимо страдание, целещо да пречупи нарушителя, но 4) той отказва да бъде 

пречупен и съдържа в себе си потенциално възможността за освобождение, което е 

равносилно на излизане на по-високо ниво на съществуване. Всеки от изредените 

моменти обаче има своята полярна противоположност, към която може да клони: 1) 

огънят да се окаже съмнителна придобивка; 2) нарушеният закон да се окаже 

справедлив; 3) наказанието да се обезсмисли; 4) Прометей да е рушител на Златния 

век, да гравитира към Епиметей. 

И в единия, и в другия случай обаче, и в традицията на Есхил, и в традицията на 

Хезиод, прометеизмът представлява един творчески акт, едно „новаторство”, което 

цели утвърждаването и развитието на човека и човечеството и изразява определен 

тип отношение към света и към най-функционалните му закони като подлежащи на 

критика, промяна и подреждане, „космизиране” в съответствие с нуждите и целите 

на човека. Такъв е „прометеевският патос”, който въплъщава величието и 

рисковете на творческия гений на човечеството; такъв е Прометей като културен 

герой. 

                                                 
14

 Trousson, R. Цит. съч., с. 27. 
15

 Паси, И. Немска класическа естетика. С., 1982, с. 439. 



22 

 



Втора глава 

РОМАНТИЧЕСКИЯТ ПРОЧИТ НА МИТА 

 

ТВЪРДА И ТЪРПЕЛИВА ОПОЗИЦИЯ 

 

В епохата на романтизма митът за Прометей става обект на заострен интерес и 

многобройни интерпретации. Под една или друга форма титанът се появява в 

произведения на Шелинг, Фихте, Август и Фридрих Шлегел, Хайне; на Пиер-Симон 

Баланш, Едгар Кине и Юго, на Самюел и Хартли Колридж, на Байрон, на Пърси и Мери 

Шели, на Леопарди. Тези интерпретации са неизбежно твърде разнообразни. Те се 

простират от героичното възвисяване на титана у Август Шлегел и Пърси Шели до 

насмешливото виждане на Фридрих Шлегел, който в „Луцинде” разглежда Прометей като 

бездарен деятел, покварил хората с вечното си безсмислено суетене, и до карикатурната 

версия на Леопарди. И все пак в повечето случаи един общ интерес насочва вниманието 

към Прометей и това е същият интерес, който довежда романтиците до образите на 

Сатаната, Каин или Ахасфер — все „прокълнати” герои, преосмислени от „отрицателни” в 

„отрицатели” на една действителност, която романтиците намират дълбоко 

неудовлетворителна. Доколкото „общото в различните течения на романтизма е в 

опозиционността спрямо формите на живота, установени след революцията като неин 

естествен резултат”
1
, дотолкова всеобщият интерес към Прометей е именно като към 

архиопозиционер, като към дързък нарушител и критик на най-дълбоките устои на 

световната сграда, като към изразител на тази същностна романтическа опозиционност. 

Ударението, което романтическият прочит поставя върху бунтовните, хюбристични 

аспекти на мита, е толкова силно, че изследовател като Трусон е склонен да отчете 

бунтовника Прометей за откритие, изцяло принадлежащо на романтизма
2
. Това  
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твърдение, разбира се, е преувеличено: прометеевият хюбрис, осмислен като несъгласие и 

бунт срещу един световен ред, не е чужд нито на Есхиловия титан, нито на гръцката 

култура като цяло. Специфичното за романтизма е по-скоро едно префокусиране на 

гледната точка, едно „преобръщане” на релефа, при което ценностното, същностното, 

положителното у Прометей става именно неговият бунт като такъв. Прометеевият хюбрис 

се осмисля не като трагическия модус, в който по необходимост се извършва всяко 

революционно изменение на света, не като аспект на неизбежната двусмисленост на всяко 

човешко завоевание, не като тъмната, сенчеста страна на всяко значимо дело, а като 

ценен, значим сам по себе си, като положителното в приноса на Прометей. За Шелинг 

Прометей е „първообразът на най-величавия човешки характер”
3
, при което величавостта 

му е извадена от неговото страдание, изявено „като упорство, като възмущение и тук 

свободата побеждава необходимостта”
4
 — нещо повече, не просто величието на 

Прометей, но самата му човечност се изявява и осмисля като съпротива, като 

противопоставяне. Прометей принадлежи на човешкия род дотолкова, доколкото е 

опълчаваща се на бога — на незиблемия световен закон — воля: безсилна да победи този 
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4
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закон, но и сама по себе си несломима, непобедима за него
5
. В особено отчетлив вид това 

романтическо отношение към титана е изразено у Байрон, за когото великият урок на 

Прометей е именно урок по противопоставяне, по съпротива и за когото същностно 

човешкото е тъкмо чистотата на една неумолимо противостояща на световния ред воля 

(„Прометей”). Човечността като упорство, възмущение и опозиция — това е 

романтическото виждане, склонно да открои у титана преди всичко бунтовника. По 

същество това съчувствие към огненосеца е съчувствието, което кара Блейк да каже в 

„Сватбата на небето и ада”, че, тъй като е истински поет, Милтън е от „партията на 

дявола”, макар и да не подозира това
6
 (така се слага началото на романтическата 

интерпретация на Милтъновия Сатана) — и поради което в романа на Жорж Санд 

„Консуело” се говори, че Сатаната, „обиденият” от световната нагласа, „не е враг на 

човешкия род, а напротив, негов защитник и покровител”
7
. Закрилник и благодетел на 

човечеството е тъкмо оня, който го учи на несъгласие, непримиримост и бунт, 
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който го дарява със своя критицизъм срещу онова, което е — за романтизма самата 

неудовлетвореност от съществуващото е толкова важна, че разликите в мотивацията на 

тази неудовлетвореност у Прометей и Сатаната често пъти се пренебрегват. В един по-

дълбок смисъл Прометей като нарушителя на граници, като „престъпващия” 

предписаните очертания на космическото устройство резонира с най-същностните 

метафизически основания на романтизма, с романтическата „нетолерантност към 

границите на реалността“
8
, с романтическия копнеж по безкрайното като безгранично, 

нестеснено от формите на видимия свят. 

Но макар и сроден на Сатаната по „кураж и величие, и твърда и търпелива опозиция 

срещу всемогъща сила”
9
, както изтъква Пърси Шели в предговора си към „Освободеният 

Прометей”, титанът е призван да изпълни по-сложна „романтическа” роля. Тази роля 

произтича от изначалната му функция на космизираща, цивилизоваща и очовечаваща 

сила. Самото ударение върху „опозицията”, ценностната наситеност, която придобиват 

съпротивата и радикалният метафизически бунт, е вече едно ново определяне на 

човечността и ново виждане на света, какъвто той е и какъвто е спрямо човека — е вече 

космизиране. Но за оня цялостен преврат в интуицията за световното устройство, към 

който епохата на романтизма се стреми, чистото „сатанинско” отрицание не е достатъчно. 

Съвсем на място тук встъпва в правата си прадревният космизатор и творец на човека, 

културният герой, въплъщението на човешкия гений, и се заема със своята изконна задача 

— да срине старите граници, за да прокара нови, да освети мрака с дръзко похитения огън, 

да извае човека. 

По-точно да го преизвае. Чувството за нов, повторен прометеизъм, за преизвършване на 

първичното прометеевско дело е силно у доста творби от тази епоха и е само по себе си 

показателно за историчността на романтическото светоусещане. Героят на Мери Шели е 

„нов” Прометей. Както на нивото на събитията, така и на едно чисто метафорично ниво, 
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където основната метафора е „кражбата на огъня”, се набляга върху повторността на 

извършеното — повторно похищение на огъня, повторно създаване на човек, повторна 

грешка и повторно страдание, повторна трагична поквара на делото. За Байрон 

прометеевото дело е поначало един постоянно подновяван акт; за Пърси Шели то е 

процес, чийто триумфален завършек предстои. По 
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твърде типичен начин в „Легендата на вековете” на Юго — чийто амбициозен замисъл е 

тъкмо да възсъздаде панорамата на движението на човечеството, на развитието му от мрак 

към светлина — Прометей се появява в преломните моменти, в епохите на „космически” 

преврат. В своя изконен митологически вид той присъства при смяната на поколението на 

титаните от поколението на олимпийските богове, когато „Меркурий затъмнява 

Хиперион”. Същото това „затъмнение” използва и Кийтс, за да изрази в „Хиперион” 

своето виждане за вселената като динамична, неспокойна, еволюираща, като имаща 

история. По-късно, в „Кометата”, Юго вплита митологическото в историческото и 

Прометей се оказва „прародител” на мечтателите и откривателите, които, страдайки като 

него, тласкат човешката история напред. След това титанът е призован като свидетел, като 

пасивното око на една отминала, „грохнала” вече древна вселена, за да наблюдава 

„отключването” на синята бездна, „разкъсването” на булото на Изида — изтръгването на 

„глината” от „вечните й окови” благодарение на дръзката човешка наука. Най-сетне той 

надава вик на изумление, когато Франклин „похищава мълнията” — един нов, 

исторически конкретен „крадец”, чийто „огън” в съответствие с тогавашното състояние на 

науката има, подобно на Франкенщайновия, електрическа природа. 

Това разглеждане на прометеевото дело като „преизвършвано”, „подновявано”; 

различните опити да бъде включено то в някакъв исторически контекст са важна 

особеност в романтическата интерпретация на мита. Защото сред различните 

„космизаторски” задачи, с които е натоварен Прометей през епохата на романтизма, е 

тъкмо домогването до едно виждане на света като процес, като еволюция. Модерната 

култура според Шелинг „съзерцава универсума само като история”
10

 и една от 

съществените характеристики на романтиците е художествената защита на „кантовско-

фихтевския принцип на безкрайно постъпателното движение, на приближението към 

идеала като същност на новата култура”
11

. Историята, схващана като органичен „растеж”, 

като усъвършенстване, у романтиците не е привилегия на отделното съществувание, нито 

на отделните нации, нито на човечеството, но на вселената, на световното цяло. 

Романтическата вселена е еволюираща вселена. „Мистериите на битието” в самата 

вселена са, както многократно набляга Уърдзуърт в „Прелюдът”, които извеждат към по-

съвършено състояние на човечеството. Прекрасен 
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е титанът Хиперион от едноименната поема на Кийтс, но олимпиецът Аполон, новото 

слънце на нов свят, е по-прекрасен от него и е предопределен да го смени — такъв е 

„вечният закон”. Пръстта не може да отрече „върховенството на зелените дъбрави”, 

„свежото съвършенство”, „по-силно с красота”, отмества онова, което го е породило. От 
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Мнемозина, богинята на паметта, на съхраняваното минало, Аполон, слънцето на 

бъдещето, поема своята мощ. Романтиците се стремят да видят еволюцията, израстването 

към все по-голямо съвършенство като закон на всемира и „внедряването”, 

„санкционирането” на този закон е една от съществените космизаторски задачи на 

романтическия Прометей. Той се явява, за да утвърди една разгърната във времето, 

динамична вселена. 

Митът е особено подходящ за тази цел. Предшественици, разбира се, не липсват — сред 

най-непосредствените е Хердеровата драма „Освободеният Прометей”, в която се 

защищава идеята за еволюирането на цивилизацията към все по-голямо съвършенство. 

Митът е поначало темпорално ориентиран и проблематиката му е съсредоточена около 

смяната на епохите, прогреса или регреса, изгубения Златен век или бъдещия рай. Но тази 

негова ориентация може да бъде напълно пренебрегната, както е например у неоплатоник 

като Фичино: там митът е „преобърнат” изцяло в пространството и движението се 

извършва по „вертикалата”, съединяваща сетивния свят с по-висшия (т. е. по-високо 

разположения в пространствено възприеманата космическа йерархия) интилигибелен 

свят. Прометей е стремежът „нагоре” на затворената в сетивното душа към 

интелектуалното. Така че решителността, с която романтиците разработват темпоралните 

аспекти на мита, произтича от собствените им нужди. 

Историзмът на романтиците се проявява и в интерпретацията им на Прометей като 

приносител на знание. В образа му те дават плът на интуицията си за промяната и 

развитието на пътищата за познание, както и за едно раздалечаване, което тогава 

придобива своята съпровождаща ни и до днес драстична форма — раздалечаването и 

нарастващата несъчетаемост на естественонаучното и художественото виждане на света. 

Романтиците се оказват особено чувствителни към това внезапно израснало до 

антагонизъм противоречие и към трагичните последици, които то има за целостността на 

човека и неговия свят. 

Оттук идва основният патос на техния бунт: схващането за рационалното като рушащо 

тази цялостност, като умъртвяващо, и за живота — като неподлежащ на рационалистично 

изчерпване. Рационалното познание придобива „една вселена от смърт”: 
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резултатите от него са, казано с думите на Уърдсуърт, „восъчни идоли”; според Колридж 

„всички продукти на чисто разсъдъчната способност са белязани от СМЪРТТА”
12

; според 

Новалис химиците са „мъртви хора”; природоизпитателят посещава единствено 

болничната постеля на природата, нейната „костница”
13

. Налагайки чрез дързост и знание 

своя ред, древният културен герой е изправен срещу стихийно-природното, което 

непрестанно го застрашава; но сега местата в този антагонизъм са като че ли разменени и 

заплахата, стихийното, хаотичното остават за сметка на човека. Човекът е убиецът на 

албатроса, на мистериозното единство на живота („Старият моряк” на Колридж); той е 

Хофманов майстор на автомати и механизми, зловещите рационалистични имитации на 

живот. Тъкмо от романтизма — и при това опосреден от мита за Прометей — тръгва 

толкова модерният мит за учения, който иска да сътвори живот, но донася смърт; за 

творението, което не може да бъде обуздано от твореца си — за науката като 
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неконтролируем „дух от шишето”, който познава само мъртвото и сам умъртвява 

(„Франкенщайн”). 

Човекът със своята студена аналитична — а значи разчленяваща, раздробяваща — 

любознателност е сега не агент на реда, какъвто би искал да се вижда, а заплаха за 

световната хармония и не защото стремежите му са кощунство спрямо свещени, 

божествени предписания, а защото те са насилие спрямо естеството. Химиците 

„пробуждат творческото сетиво на природата със сила, а то би трябвало да бъде само 

тайна на влюбените, мистерия на висшето човечество”
14

. Рационалното е насилие спрямо 

природата на нещата и аналитично изправеният срещу света човек е насилник, а не дързък 

храбрец и герой. 

Последиците от тази „застрашителност” на човека са обаче парадоксални: в последна 

сметка застрашеният е пак той, както е в случая със Стария моряк или Франкенщайн — но 

застрашен не непосредствено от стихийните природни сили, а чрез посредничеството на 

собствената си дейност, чрез осакатяването, което той нанася върху природното, чрез 

„досътворяването” и „усъвършенстването” на стихийното, което в резултат се обръща 

срещу човека. Човекът като че ли разбужда в глъбините на естеството собственото си 

отражение, но това е уродливото отражение на неговата едностранчивост и раздробеност 

и тази едностранчивост е, която влиза в борба с него и се стреми да го унищожи. 
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Обособяването на чисто рационалното научно познание се осъзнава от романтиците като 

трагичен разрив и това съзнание е съпроводено с първите героични, а понякога и отчаяни 

опити за преодоляване на последиците му: неслучайно толкова силен е повикът за 

„синтез” на знанията в една епоха на все по-ускорената им диференциация. Целият 

романтически порив към природата е вторичен, компенсаторен: това е опит да се 

преодолее антагонизмът между познаващо и познавало; да се постигне знание, което не 

разделя и затова не умъртвява, а слива; да се снеме раздробяващото „микроскопско 

зрение” на науката в един по-висш принцип и така научната „вселена от смърт” да се 

интегрира във визията за движение и живот; да се обединят естественонаучното и 

художествено-интуитивното в едно цялостно виждане на всемира. С тази толкова тежка 

проблематика се нагърбва романтическият Прометей и в това отношение космизираната 

от него вселена е и нашата вселена: повече от сто години по-късно той отново се явява, за 

да напомни, че „всяко осакатяване на човека е само временно”, защото характерното за 

Прометей е, че „не може да отдели машините от изкуството”
15

. 

Търсенето на универсално знание демонстрира много от белезите на романтическия 

утопизъм. Утопизмът е поначало съществена черта на техния историзъм. Може да се каже, 

че утопизмът насърчава и подсилва историзма. „Революционният стремеж да се 

осъществи Царство Божие на земята е пружиниращият център на прогресивната култура и 

начало на съвременната история”
16

 — изтъква Фридрих Шлегел, точно долавяйки този 

революционен стремеж като съществен компонент на новото виждане на света. На друго 

място той пише, че „на човечеството е присъщо да се издигне над човечеството”
17

. 

Същината на човешкото за романтиците е надмогването на човешкото, същината на 
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човешкото е божественото: „да станеш бог, да бъдеш човек, да се развиеш — всичките 

тези изрази означават едно и също”
18

. 

Сам Шлегел — и в това отношение той е едно от фрапиращите изключения сред 

романтиците — не открива у Прометей емблемата на човешката устременост към 

божественото, но за повечето романтически интерпретации той е тъкмо това. Създавайки 

човек, Франкенщайн се опитва да бъде бог. Противопоставянето на Прометей срещу 

Юпитер е за Хайне образец на възвишеното, „когато човешкото надделява себе си, за да се 

издигне до 
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божественото”
19

. Прометеевото отношение към света, прометеевският характер, доказва 

Фихте, не се нуждае от бог — той е сам за себе си бог
20

. В своята съпротива Прометей се 

осъществява като самонадмогване, при което постигането на божественото у човека и на 

царството божие тук, на земята, се поставя като историческа, постижима във времето 

задача.  

Нещо повече. Когато успешно решава тази задача, титанът я решава според представите 

на романтическия утопизъм. В своя осъществен до края романтически вид Прометей е 

поет и като поет той космизира и преконструира света.  

 

ВЕЛИКАТА ВЕРИГА НА БИТИЕТО  

 

Историзмът на романтиците включва преди всичко острото усещане за преломния, 

кризисен характер на собствената им епоха. За Новалис „дълбокосмислено романтическо 

време” — едно междинно царство на по-възвишена духовна мощ — е всяко преходно, 

„смесено”, „здрачно” време между две епохи
21

. Прометей, чиито корени се губят в най-

великата криза на човечеството — в прехода към неговото очовечаване — се появява в 

романтическите творби именно като въплъщение на този прелом. Самият му образ е 

твърде често историзиран, разгръща се в конкретна историческа ситуация. Показателно е 

превърналото се в романтическо клише сравнение между Прометей и Наполеон. В него е 

налице не само тенденцията да се възвеличи и митологизира и без друго митичната 

личност на Наполеон, въплътила толкова много от духа на епохата, но и обратната 

тенденция — да се внедри митът в историята, да се уплътни прадревният контур с 

историческо съдържание. 

Така например във „Франкенщайн” интерпретацията на мита се корени в неговото 

историческо осмисляне и фантастичността на сюжета крие преди всичко историческа 

значимост. Новият Прометей в романа е съвременен учен и разгърналите се събития са 

израз на един исторически прелом в развитието на науката — излизането от нейния 

„алхимически” стадий и навлизането й в „химическия”, истински научен стадий с цялата 

му опасна и напълно реална практическа мощ. Същевременно тук се крие и догадка за 

историческото значение на този научен прелом по отношение изобщо на човешката 

история, както и „пророческо” 
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предусещане на проблематиката в един бъдещ свят, много по-фатално зависим от 

развитието на науката 

С други думи, отразявайки един преломен момент, „Франкенщайн” носи както живото 

още минало, така и изострена чувствителност за бъдещето. Самият парадокс, че този 

роман ту е причисляван към готическата литература с нейния вкус към реставрираното 

средновековие, ту е обявяван за предтеча на научнофантастичната литература с нейната 

почерпена от бъдещето жизненост, достатъчно добре говори за сложната му „времева” 

природа. Изобщо чувството за преломния характер на собствената епоха е неизбежно 

свързано с изострен усет за преди и след — нали характерът на всеки прелом е да бъде 

„здрачен”, да смесва, както казва Новалис, деня и нощта, равнината и планината, билото и 

предстоящото. 

От това съзнание за собствената епоха като граница, като шеметен преход от едно време в 

друго, като неуловим миг, безнадеждно зареян в някаква времева необозримост, се 

поражда романтическата жажда да се обхване времевата целокупност на света, жаждата за 

живот отвъд отреденото за човека, за съучастие във всички епохи. По тази линия тръгва 

другият път за историзиране на Прометей: не чрез оживяването му в конкретен 

исторически човек, както е във „Франкенщайн”, а чрез съпоставянето му с цялата човешка 

история. В „Легендата на вековете” на Юго това става чрез периодичната му поява — чрез 

неговото съприсъствие в историческите събития. У Пърси Шели в „Освободеният 

Прометей” цялата човешка история е вече вътрешно преживяване на титана, негова 

собствена съдба, негов кошмар и в един най-дълбок смисъл негова вина, защото, разбира 

се, преди кражбата на огъня не съществува нито човечество, нито човешка история.  

Романтическата обсебеност от времето е неизбежен продукт на епохата и в това 

отношение самите романтици като че ли не са имали избор — както в „Необикновени 

гости в новогодишната нощ” на Жан Пол идва дванадесетият час между два века, нещо 

повече, между две епохи, както подсказва съпоставката между романтичния главен герой 

и комичното присъствие на просветителя Николай. Часът е ударил, призрачните „пророци 

на времето” са тук и, иска или не иска героят, те започват да „пророкуват”. Но 

романтизмът сам предпочита да приеме своите „необикновени гости”, вместо да се 

възползва от просветителската рецепта на Николай, който си слага пиявици против 

привидения — какво значение има реални ли са или не безплътните гости при 

несъмнената и страхотна реалност на необозримия във времето 
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свят, който те разкриват пред героя! Когато привиденията се стопяват, на тяхно място 

разказвачът вижда разпилени предмети от антична сбирка: призраците „пророкуват” 

онова, което безмълвните предмети доказват с присъствието си. Призраците, срещу които 

се защищава рационализмът, се оказват глас за многозначителното безмълвие на света. 

Ако призраците носят прозрения, ако привиденията дават видимост на скритото, ако 

фантастичното разтваря хоризонтите на действителността, отрезвяващите „пиявици” на 

рационализма са едно „обезкръвяване” както буквално, така и преносно, страх пред 

реалното пълнокръвие на битието. 

Романтическият историзъм обаче не се изчерпва с пълнокръвното усещане за история и в 

такъв смисъл интерпретацията на мита за Прометей не свършва с историческото му 



уплътняване. По-съществено е новото, модерно виждане за космоса, с което този 

историзъм е свързан и което довежда до ценностно преструктуриране на света. 

Романтическият историзъм утвърждава тенденцията светът да се разглежда като 

ценностно еднороден в пространството (като безкрай от сходни, равнопоставени светове) 

и като ценностно диференциран във времето (като растеж, еволюция, усъвършенстване). 

Според Н. Фрай една от особеностите, които правят поетическата вселена на Кийтс в 

„Хиперион” типично романтическа, е „адаптирането на старата пространствена концепция 

за веригата на битието към времева”
22

. Това е тенденция за преминаване от 

пространствена към времева „йерархизация” на битието, за „проектиране” на Дантевите 

ад — чистилище — рай върху координатата на времето. 

Тази тенденция, която с пълно право би могла да бъде наречена прометеизиране на света, 

доколкото Прометей се бунтува срещу една по-високо стояща сила, срещу една йерархия 

„в пространството” и утвърждава нееднородния във времето, еволюиращ свят, съществува 

у романтиците редом с непрестанните им опити да се надмогне времевостта на света, да се 

излезе „извън” времето. Съжителството е изпълнено с напрежение, тъй като всеки опит за 

излизане от времето е неизбежно „вертикален”, утвърждава един пространствено 

йерархизиран свят. 

По такава вертикала е разположен Байроновият прометеизъм. Същностно прометеевското 

у Байрон е в сблъсъка с една висшестояща сила, в конфликтното съприкосновение на 

човека с по-висша реалност, която му е отказана, в „критиката срещу политиката на рая”
23

, 

в опита за трансцендиране на човешката „междинност”. Това не значи, че Байрон е 

безразличен към един 
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исторически осмислен свят, напротив, но прометеевското е за него тъкмо „вечен порив” за 

надмогване на човешкото битие, един чист и лишен от траене стремеж към висшето, така 

както лишен от траене в земното време е полетът на Каин с Луцифер. По такъв начин 

прометеизмът на Байрон очертава един пространствено йерархизиран свят, в който 

различните ценностни нива са разположени във вертикален ред и в който човекът 

„наполовина прах, наполовина божество” заема средно, междинно и в известен смисъл 

свързващо различните нива положение.  

Тази пространствена йерархизация на света от „глината” през човека до поетическия свят 

и „чистите интелигенции” е по същество традиционната. Неин блестящ афористичен изказ 

е например поемата „Опит за човека” на А. Поуп — класицист, когото Байрон е поставял 

сред своите кумири. Поуп утвърждава „великата верига на битието” именно като 

вертикала, като изкачване брънка след брънка от най-низшите материални образувания 

през човека и ангелските йерархии до бога. Много от стиховете на Поуп за човека, 

„увиснал” по средата между звяр и бог, тяло и дух, за човека като хаос от мисъл и страст, 

създаден „полу да излети, полу да падне”, за човека като господар и като жертва, като 

„слава, смешка и загадка на света” дори вербално отекват у Байрон.  

Световната йерархия у романтика Байрон е в общи линии такава, каквато е у класициста 

Поуп. Тя отвежда към „сегашността” на „чистите интелигенции”, на „духовете”, които „не 

дишат с мерките на смъртните” („Каин”), които „не забравят” и в чиято вечност 

„миналото, както и бъдещето, е сегашно” („Манфред”). За духовете всичко е сегашност — 
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един хоризонт, който обхваща целокупното време. Времето е за тях обозримо, както са 

обозрими пространствените измерения: те са обитатели на един четиримерен 

пространствено-времеви континуум. Това е сегашността на паметта, на зрението — 

„информационната” интилигибелна вечност на един трансцендентен свят. 

Поривът към тази вечност, към „отблясъците на по-далечен свят” отвъд „булото на живота 

и смъртта” („Монблан” на П. Б. Шели) — отвъд преходността и времето — е същностен 

романтически порив, неизбежна черта на романтическото двоемирие. Това е разтваряне на 

света в дълбочина, търсене на измерение, перпендикулярно на времето — според Новалис 

„всеки вечен порив е извън житейското време”
24

. Такъв вечен порив в „Необикновени 

гости в новогодишната нощ” се оказват, както е често у 
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ужасното видение на времевия свят към „вечната пролет”, същата вечна пролет, в която 

„мимозата” от едноименното стихотворение на Шели намира своя неунищожим живот. 

Романтическото двоемирие е безспорно мощен опит за преутвърждаване на един 

пространствено йерархизиран свят. Но то по парадоксален начин се самоотрича и в 

последна сметка се ориентира във времето. Самата неистовост на романтическото усилие 

за „пробив” във висшата сфера улеснява това самоотричане. У Байрон, въпреки 

вербалните отгласи от Поуп, прометеевското всъщност подмолно руши пространствената 

йерархизация на битието. Фактически най-висшата ценност за Байрон е не „висшият” 

интилигибелен свят, а една утопична човешка позиция на тотален бунт срещу това, което 

е, срещу тази именно йерархия — най-висше се оказва междинното, проблематично, 

конфликтно, трагически раздвоено положение на човека. 

Поривът към по-висши сфери в такъв смисъл колкото утвърждава пространствената 

йерархизация, толкова я и руши, тъй като се стреми да премахне преградата между тях и 

човешката сфера, да „прекрачи” тяхната степенуваност. „Статусът” на двоемирието става 

още по-проблематичен в очакването, че „неведомият път на безкрайната история на 

естеството” води до „прояснение”
25

. Прояснението се осмисля като одухотворяване на 

естеството, като един вид бъдещо пресичане и сливане на висшия поетически свят с 

тукашния, като проекция на „Царството Божие” тук, в земното бъдеще. „Освободеният 

Прометей” на Пърси Шели е драма за хармонизирането на земята с „това, което чувстваме 

над нас”, но именно чувстваме (реално „над нас” е тиранинът Юпитер): в драмата „това” е 

една потенциалност, която космическата революция на прометеевото освобождение 

актуализира във времето. 

Подобна съдба постига и противоположния романтически опит за надмогване на времето 

— опит, който извежда не към просветваща през „санскрита” на природата 

трансцендентна действителност, а към едно неразчленено от природата битие: не към 

„духовете”, а към извънвремието на звяра, на чисто природното същество. 

За романтиците това е търсене на Златния век. Златният век за тях е „чувството за 

изгубената първоначална тъждественост между отделния човек и природата”
26

. Той е 

включеността на човека в „съюза” на природното цяло. Той е „невинността” на едно 

необособено от природата съществуване, което не се отделя и рисковано се възвисява над 

нея, което не противопоставя човек н всемир. В природата времето не съществува: 
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„Природата събира в едно листа, цветове и във всеки миг е настояща, минала и бъдеща 

едновременно”
27

. Тази неразчлененост на „листа, цветове и плодове”, вечно пируващото 

безсмъртие, при което разтопяването и преизвайването на отделната форма в друга губи 

своето значение в пълнотата и слятостта на цялото, се осъществява като несекваща 

сегашност, като празнично любовно размесване и неразличимост: непомраченото 

настояще е участта на звяра, на растението, на чисто природното предчовешко 

съществувание. Златният век така се осмисля като развременяване на света. Той зачерква 

създаденото от човека в резултат на цивилизованото развитие, разгражда опредметеното 

човешко време; стреми се да разтвори времевата „асиметричност” на човека в празника на 

природното, във всеобщия пир на единния първичен живот. 

Този Златен век, който е изобщо чужд на каквато и да било йерархизация, доколкото в 

него всичко е слятост и единение, в последна сметка също се вписва в романтическата 

„активна вселена” — не просто като нещо било, но и като нещо, което е възможно да бъде 

отново. Дали Златният век е бил — по този въпрос мнозина от романтиците дават 

колебливи, противоречиви отговори: по-същественото е, че той ще бъде. По думите на 

Новалис можем да видим, че онова, за което сме вярвали, че вече се е случило, всъщност 

тепърва ще стане
28

. Обръщайки се към миналото — един често пренебрегван факт, — 

романтикът търси очертанията на едно възможно бъдеще. Казано с понятията на Фридрих 

Шлегел, „припомнянето” е и „стремеж”; споменът е копнеж по бъдещето. Така поемата 

„Прометей” на Август Шлегел започва със завинаги отминалия Златен век, за да отведе 

след това погледа към бъдещето на новия човек, когото Прометей създава от „чиста 

глина”. 

И трансцендентната сфера, и Златният век се вписват във времето от всеобщото 

романтическо предчувствие за някакво бъдещо състояние на света, което се приближава 

било до представите за Златния век, било до блясъка на поетическите сфери, а понякога 

тези два идеала за надмогване на времето са 
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странно смесени: тогава звездите, според Новалис, отново ще посетят земята, всички 

поколения на света отново ще се сродят след дълга раздяла, „старите времена ще се 

обновят и историята ще се превърне в мечта на едно безкрайно, неизмеримо по своето 

блаженство настояще”
29

. Мистичното единение на времена, посоки, съществувания, на 

живи и мъртви, на човек и свят, мечтаната от романтиците извънмерна пълнота на битието 

е задачата, която се поставя като осъществима във времето. По такъв начин 

извънвременното се проектира в бъдещето и влиза във времето: в точката на пресичането 

романтическото двоемирие се снема, а носталгията по митологичното минало и поривът 

към трансцендентен, по-висш свят се трансформират в ориентация към бъдещето. 

С други думи, решаваща роля за превеса на времевата над пространствената йерархизация 

на битието изиграва романтическият утопизъм. Утопизмът на романтиците е своеобразен 

компромис между историзма и порива за надмогване на времето; хибрид между старата 

йерархизация на битието, при което неговите различни ценностни нива са внедрени в 

пространствената му структурираност, и новата, която го структурира времево, която го 

разглежда като растеж към бъдещ разцвет. Утопия в най-общ смисъл може да се нарече 
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състоянието, схващано като бъдещо и като изключващо времето — идеалът, който се 

предпоставя като постижим „отсам” и „във времето”, но вътре в себе си като освободен от 

времето, надмогнал промените, завинаги осъществен. В известен смисъл това е 

характерно за всеки идеал — доколкото е една последна точка на видимост, предел за 

зрението, той неизбежно застива, „замръзва” извън времето, тъй като никакво движение 

отвъд него не може да бъде доловено. Така поради своята „хибридна” природа утопизмът 

сам по себе си не отменя пространствената йерархизация на битието, а само проявява 

нейния „копнеж” да се нанесе във времето. 

Напрежението между двете „вериги на битието”, тяхното често пъти парадоксално 

съсъществуване, при което — както е нерядко у Шели или Новалис — един висш свят се 

„полага” едновременно като „надстроен” над тукашния, като отвеки съществуващ и като 

само потенциален, предстоящ, все още непроявен — това напрежение пронизва 

романтизма. Същественото в случая е, че предпоставяйки „висшия свят” като въплътим 

във времето, романтическият утопизъм конструира свят, устремен като към своето по-

висше не към друго „ниво”, към друга „сфера”, а към собственото си следващо състояние 

— свят, зован както от 
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трансцендентни гласове от своето предстоящо. Значимостта, която придобива бъдещето, 

може да се види от поразителната фраза на Шатобриан, че „чистилището превъзхожда по 

поетичност и рая, и ада, тъй като само в него има място за бъдеще”
30

. Такъв е новият 

поглед към „божествената комедия”. Свят, „изтеглен” към бъдещето — това е 

предпочетеният от романтиците свят, в който живеем и днес. 

Това е светът, който романтическият Прометей космизира — било като руши чрез 

бунтовните си пориви старата „верига на битието”, както е у Байрон; било чрез осмисляне, 

както у Шели, на „рая” като постепенно актуализиране на потенциалното, като въпрос на 

еволюция, на разгръщане, на време. Твърде често обаче Прометей утвърждава този 

„изопнат” във времето свят, като чисто и просто действа в него. Никакъв повик или 

намеса „отвъд” не се долавя, когато той без помощ и без висши указания трябва да 

посрещне плодовете на собствената си творческа свобода в разкрилото се пред него 

необозримо и като че ли безкрайно податливо поле за действие — времето. Сам във 

всемира, така, както Франкенщайн посреща сам в лицето на Чудовището своята добила 

плът утопия и своя крах. 

 

ЗНАНИЕ И ЖИВОТ 

 

Ако нанасянето на „великата верига на битието” върху времевата координата е до голяма 

степен следствие от романтическия утопизъм, то една често срещана характеристика на 

този утопизъм е конструирането на нов познавателен подход към света — така, както 

друга негова характеристика е надмогването на времето в „едно безкрайно, неизмеримо по 

своето блаженство настояще”. В основата на този мечтан от романтиците познавателен 

подход е залегнало убеждението, че чисто рационалното познание е умъртвяващо и че 

животът е нерационализуем.  

                                                 
30

 Шатобриан, Ф. Р. Гений христианства. — В: Эстетика раннего французского романтизма. М., 1982, с. 

167. 



Това схващане се откроява и в тяхното виждане на историята. Доколкото историята за тях 

е не механичен низ от събития, а жива свързаност, еволюиращ организъм; доколкото 

човечеството е „безкрайно растение”
31

 — дотолкова един рационалистичен подход към 

историята и човешкото развитие е неуместен. Той би бил насилие спрямо тях и би бил 

насилие, защото не се основава на адекватно знание за тях, на проникновено разбиране за 

вътрешните 
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им, динамични, „живи” закономерности. У Фридрих Шлегел Прометей е осмян, защото е 

разгледан като злощастния черноработник на един насипен, изкуствен, „нерастителен” 

прогрес. Той е „нарисуван”, „неистински”; поставен е на сцената „вместо декор”, докато 

през нея претичват и весело разговарят амурчета, фавни и всякакви причудливи създания, 

които носят в себе си дяволитата игривост, нескованата от схеми и стандарти капризност 

на истинското, живото. 

Малко неочаквано Прометей по-скоро противостои на романтическото изискване за нови 

пътища за познание, въплъщавайки отрицателните — според романтиците — тенденции 

на епохата. Това е „епоха на изтърваните на свобода чудатости”, твърди Байрон, епоха на 

„противоположни открития” („Дон Жуан”, I, 128 —130). Един открива гилотината, а друг 

чрез галванизма кара труповете да се хилят — зловеща противоположност и твърде 

странна компенсация! Галванизмът, модерното тогава научно откритие, е „живот в 

смъртта”
32

, казва Колридж. Химиците са „мъртви хора” според Новалис, те будят със сила 

онова, което трябва да бъде „тайна на влюбените” — а „който опознава природата не чрез 

любовта, той никога не я опознава”
33

. Изобщо с дейността си човекът „тиранично разделя 

и постоянно предизвиква безредици в природата”
34

. 

Такъв агент на безредието е новият Прометей у Мери Шели, един химик (т. е. един 

„мъртъв човек”), неспособен на любов, който с насилие — чрез галванизма — посяга към 

тайната на живота, която трябва да бъде „тайна на влюбените”: създава своята „чудатост”, 

своя „живот в смъртта”; изтървава творението си на свобода и от опита му по насилствен 

начин да допринесе за прогреса произлиза хаос. В съдбата на Франкенщайн Мери Шели 

разгръща често срещаната през романтизма метафора, че чисто рационалното познание 

получава „вселена от смърт”. 

Гносеологическият утопизъм, на който Прометей остава чужд, е продиктуван от 

романтическия „стремеж към универсално познание на света в неговото движение, 

контрасти и противоречия”
35

. „Който не иска да отметне покривалото, не е истински 

ученик от Саиз”
36

, твърди Новалис и самата разпространеност на метафората за 

„отметнатото було” показва колко силно е било у  
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романтиците желанието да пристъпят „в храма на Изида, където природата говори (с 

човека) в свещени, никога нечувани и все пак разбираеми звуци”
37

: да съзрат живата 

богиня. Стремежът е към знание, което не „разделя тиранично”, не вижда само „граници и 

пространства”, а възприема целостта на света; което не противопоставя познаващо, н 

познавало в трагичен франкенщайновски сблъсък, а се осъществява като „сливане на духа 

и природата”
38

.  

Познанието като взаимно проникване, като непосредствен диалог, като докосване между 

човека и всемира не е достатъчно нито само за обикновената сетивност, за която вселената 

е „купчина от дреболии”
39

, нито само за умъртвяващото рацио. То изисква някакъв особен 

синтез между двете, някакво тяхно „снемане” в по-висша познавателна способност, в 

нещо трето. Това трето трябва да е сетиво, за да получава своето знание непосредствено, 

„живо”, но сетиво не за външното и случайното, а за същностното, за тоталността на 

света, за онова, което е в последна сметка свръхсетивно. Такова познание изисква следова-

телно свръхсетиво, „небесно сетиво”
40

. За „небесно сетиво” повечето романтици обявяват 

въображението, специфично поетическото средство за вникваме в целостта на всемира. 

Само на поета, на човека на изкуството, е дадено да познае света в неговата тоталност и 

жизненост. Само поезията може да проникне в съкровеното на света — „там, където 

науката не хвърля светлина” (Кийтс — „Поетът”), защото „ако искаш да проникнеш в 

глъбините на физиката, посвети се в тайнствата на поезията”
41

.  

Новата, висша сетивност, която за романтиците е прерогатив на човека на изкуството — 

било на музиканта (Хофман), било на поета (братята Шлегел, Новалис, Уърдсуърт, 

Колридж, Шели) — не е сред предимствата на романтическия Прометей. Показателно е, 

че Прометей противостои и на романтическата природа. Романтическата природа е по 

особен начин „прозрачна”, така че през „булото” просветва същността — по думите на 

Колридж, „всичко, което се представя на телесните сетива” е символично („Съдбата на 

нациите”). „Булото” е следователно „знак” за скритото зад него лице; видимото е 

изпълнено с вътрешна значимост, която сама говори през природните форми. Това е един 

от най-разпространените романтически мотиви — природата като  
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„поема, която се крие затворена в тайно чудодейно писмо”
42

, като „могъща азбука за 

детски умове” (Колридж), като „тайнствени писмена” (Ф. Шлегел), като „магическо 

писмо” (Новалис). 

Това схващане за природата, което посреща изискването на нова сетивност и което прави 

възможно познанието като жив диалог, като непосредствен доверителен шепот между 

човека и света, се дискредитира от романтическия Прометей. Ако жлъчната насмешка над 

Прометей у Ф. Шлегел е изключение, съвсем не е изключение фактът, че неговият 

Прометей е враг на съзерцателното, „растително” познание, осъществявано като 

непосредствено преживяване на световната тоталност. У Мери Шели новият Прометей е 

също противопоставен на познанието съзерцание и там той е победител, макар и с цената 

                                                 
37

 Хофман, Е. Т. А. Музикални новели. С., 1972, с. 51. 
38

 Abrams, M. H. Structure and Style in the Greater Romantic Lyric. – In : From Sensibility to Romanticism, р. 551. 
39

 Coleridge, S. T. Biographia Literaria. V. 1, р. XII. 
40

 Новалис. Учениците от Саиз. — В: Немски романтици, с. 34. 
41

 Шлегель, Ф. Эстетика, философия, критика. Т. 1, с. 361. 
42

 Шелинг, Ф. Система на трансценденталния идеализъм. С., 1983, с. 365. 



на една трагическа победа. Неговите съзерцателни „антиподи” — приятелят му Клервал и 

годеницата му Елизабет — не могат да предложат нищо равностойно на постигнатото от 

него. Тяхната „посветеност” в тайнствата на поезията не ги прави по-добри физици от 

Франкенщайн. Отказът от рационалното, научно познание във „Франкенщайн” е 

равносилен на отказ от тайните на битието. 

Това е демонстрирано особено ясно в „алхимическия” епизод в романа. Алхимията е била 

особено привлекателна за романтиците именно поради възможните паралели със 

„знаковата” романтическа природа. За алхимията е характерен символичният прочит на 

химическите елементи и реакции. В тайнствените взаимодействия, привличания и 

отблъсквания, съединения и разединенения алхимикът разчита вселенски мистерии, далеч 

по-дълбоки от простата игра на веществото, домогва се до мистични прозрения за 

подвижното, диалектично единство на всемира, за скритите връзки и съответствия между 

различните му нива, защото „каквото е горе, това е и долу”, звездите се отразяват в 

скъпоценните камъни на земните недра, блясъкът на слънцето — в златото, и рудокопачът 

е според израза на Новалис „преобърнат астролог”
43

. Различните нива на пространствено 

йерархизирания свят за алхимика са изоморфни и затова могат да се изразяват едно друго, 

и тази взаимоизразяемост сама говори за единството и целостта на света. При това 

химическите вещества в алхимията имат характеристиките на същества — те притежават 

„предпочитания”, „стремежи”, „воля”, държат се като живи. Това обаче не е всичко. 

Около алхимията вече витае някакво предчувствие за наука: интериорът с колбите и 

епруветките,  
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самата фигура на алхимика с неговата бездънна любознателност намират своя втори 

живот в по-нататъшното развитие на науката. Историческият факт е, че химията дължи 

немалко на алхимията. Алхимическото в произведенията на романтиците е в такъв смисъл 

своеобразен компромис между опосреденото, научно познание и непосредственото 

съзерцание на света, така, както утопичното е компромисът между пространствената и 

времевата верига на битието. В интереса на романтиците към алхимията намира израз 

големият им интерес към все по-бързо напредващите естествени науки, каквито и да са 

възраженията им срещу тях; демонстрирана е поразителната нужда, която поезията 

започва да изпитва от ореола на „научността”. 

За Франкещайн обаче алхимическият период е само встъпление, само едно разпалване на 

въображението, което го подтиква по-късно към единствено „ефективния” научен път за 

познание. Той се домогва до дълбоката тайна на битието, след като отхвърля 

алхимическия символизъм и се насочва към „точната” наука. Своето откритие той прави 

не чрез живо, непосредствено вчитане във всемира, а като изучава трупове (още една 

метафора за умъртвяващата рационалност), не чрез съзерцание, а чрез експеримент, не 

чрез диалог и съучастие, а манипулирайки природните сили. Той извлича желаното сам, 

със сила, както „мъртвите хора” на Новалис. 

Но и вселената, в която той действа, сякаш оправдава това, защото животът в нея 

изглежда ефимерен, по-скоро случаен, а „посланието” й — проблематично. 

Величествената „зала за аудиенции” на природата в романа е заледената долина пред 

Монблан: такъв е „храмът на Изида”, в който попада Франкенщайн — твърде безчовечен, 

твърде бездиханен, за да откликне на човека в „свещени” знаци. Природата, която 
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заобикаля героя, е безмълвна, равнодушна и единствените „знаци”, които Франкенщайн 

намира и които приписва на добронамерени духове, са оставяни всъщност от собственото 

му творение. Ледовете, мълчанието, студът, тоталното безразличие към човека 

съпътствуват авантюрата на учения от началото до края — единственият глас, който той 

чува, е отглас от собствената му мисъл, от собственото му дръзко деяние. Природата и 

нейното отмъщение „проговарят” едва чрез собственото му дело. Природата тук не е 

„друг”, не е „събеседник”, не е подкана за жив диалог, а едно застрашително 

противостоене на човека, което може да отрази собствените му несъвършенства и така да 

го унищожи, но което само по себе си не влага в това унищожение нито патос, нито 

страст, нито смисъл. 
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Безмълвността на заобикалящия човека свят е още по-абсолютна в пейзажите на 

Байроновия прометеизъм и усиленото общуване, което се извършва там по „вертикалата”, 

напрегнатите диалози между героя и съществата от по-висши сфери само подсилват 

безответността на всемира спрямо човека. Вселената у Байрон не притежава отговор за 

екзистенциалните проблеми на човека — нито Манфред, опитал всички средства, от 

алхимията до чистата магия, нито Каин, готов да умре, за да „узнае”, получават отклик на 

терзаещите ги въпроси. Дори да разполагат с някакво знание — а в действителност те 

разполагат със свръхчовешко знание и Луцифер в „Каин” е приносител на светлината 

именно на знанието — това знание е ирелевантно спрямо човешкото съществуване, то 

няма човешки смисъл. Единственото смислено знание, и това е знанието, което Прометей 

дарява на човека, е знание за собствената му „погребална съдба” („Прометей”), за една 

невъзможност. „Пробив” към осмисляне на заобикалящия човека всемир то не носи. 

С други думи, ако в някои от романтическите творби Прометей се проявява като 

умъртвяващо „живеца” на света познание, то той се реваншира, като посочва 

недостатъчната жизненост, бездиханността, враждебността на света. Не може да се познае 

като живот чуждото на живота. В последна сметка антиутопизмът на прометеевия образ 

по отношение на романтическото изискване за нови пътища за познание произтича 

именно от неговото тежнение към утопичното. „Знаковата” вселена е по същество опит да 

се внедри у утопичното тук и сега, в света, какъвто той е: ако този свят би проговорил, 

стига да имахме сетиво да го чуем, ако диалогът, съучастието, взаимността, познанието 

като сливане, като любовно единение са проблем само за нашата недоразвита сетивност, 

то светът, какъвто той е, е вече какъвто трябва да бъде — остава ние да прозрем това. 

За бунтарството на Прометей, пък и за романтизма изобщо това решение не е докрай 

удовлетворително. Всемирът като хладна непроницаемост, противостояща на човека, е 

алтернатива, не по-малко типична за романтизма, отколкото „знаковата” вселена: не 

прозрачност, а подвеждаща призрачност, не тайнствена азбука, а деформация, не леко 

було, а маска. За най-разпалените привърженици на една знакова, символична вселена — 

за Уърдсуърт в „Прелюдът”, за Новалис в „Хайнрих фон Офтердинген” — прозрачността, 

която дава, „знакът”, „преговарянето” на видимото, се осмисля по-скоро като движение 

към прозрачност. Светът не е проницаем, но той се движи към проницаемост. „Природата 

се приближава към човека”
44

. 

Това е движението, което осъществява Прометей от драмата на Пърси Шели. Неговото 

освобождение смъква „маската” и отстранява деформираността на един студен, омъртвял, 
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враждебен към човека свят, прави го прозрачен, одушевен, очовечен — не просто 

познаваем, но човешки осмислен. Прометей е отхвърлен от Ф. Шлегел като едностранчив 

„деятел”, който не може да схване света в неговата жизненост — но сам Прометей 

отхвърля наличния свят като студен, безжизнен, недостатъчно очовечен. Той отхвърля 

изискването за нова сетивност, за да си позволи миг по-късно изискването за нов свят. И 

вече като път към друг, преобразен в най-дълбоките си основи космос, оправдано е и 

искането за ново „сетиво”, за ново проникновение: космическата революция в драмата на 

Шели започва в един акт на вътрешно прометеевско прозрение. Според една реплика у 

Новалис „смисълът е причастност към новия, разкрит чрез него свят”
45

. Смисълът и светът 

се раждат едновременно, нещо повече — взаимно се обуславят, взаимно се пораждат. 

Прометеевската позиция е тази крайна романтическа позиция: това е търсене на новите 

пътища за вникване във вселената, на новата „сетивност” като мистично извеждаща към 

преобразен свят, а не като адекватна на вече съществуващия. 

 

СЛЪНЧЕВИЯТ КУПОЛ 

 

Романтическият Прометей е следователно дълбоко свързан с романтическия утопизъм, с 

изискването за нов свят и ново участие в света. Това изглежда повече от справедливо по 

отношение на един образ, открай време въплъщаващ най-решителното в човешката 

природа, най-непримиримото, най-гордото, най-предизвикателното. От друга страна, 

трудно е да се констатира утопизъм, по-радикален от романтическия с неговата амбиция 

да види преродени не само обществото и човека, но и самото мироздание. Изискването е 

за свят, който да изразява същностно човешкото, така както то се изразява в човешките 

творения, в произведенията на изкуството. Така, както владее езика, човекът би искал да 

владее и големия свят и свободно да се изразява в него
46

. Свят, овладян от човека, 

изразяващ човека — пластичен, извайвай от човешкия дух материал — „символичен” 

свят, в който през всяка отделна форма прозира смисълът на цялото — самата задача, 

която си поставя романтическият утопизъм, предопределя естетическия 
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му характер. Това е утопизъм, оживотворяван от вярата, че „слънчевият купол” на един 

бляскав и хармоничен свят може да бъде издигнат с „музика трайна и мощна” (Колридж, 

„Кубла Хан”) и че „вечният закон” изисква „първото по красота да бъде първо и по мощ” 

(Кийтс, „Хиперион”). Красотата е истината, доброто, мощта. Когато П. Шели обявява 

Прометей за по-„поетичен” характер от Сатаната, с това той влага в образа му цялото 

богатство на романтическия утопизъм. 

Доколкото обаче амбивалентността на древния културен герой продължава да живее в 

романтическите трактовки — Колридж „транспонира” Прометей в християнската 

тоналност като „Спасителят и дяволът, разбъркани в едно”
47

, — и у романтиците титанът 

може да клони към тъмния си, отрицателен вариант, към „дявола”. Съвсем в съгласие с 

изказването на Шели в предговора към „Освободеният Прометей” този „дявол” се оказва 

непоетичното. У Ф. Шлегел Прометей е жалък, защото е „непоетичен”. Той е принципът 

на един механичен прогрес, на една бездуховна цивилизация, която „произвежда” човека 
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серийно, стандартно, „неорганично”, която е чужда на истински волния, богат и витален 

дух на изкуството, единствено способното да постигне всемира в неговата жизненост. 

Франкенщайн, от друга страна, който не е лишен от блясък и трагична дълбочина, 

въплъщава рисковете на едностранчивия прогрес и на нецялостния, „фрагментарно” 

усъвършенствуван човек — на хипертрофията на рационалното, което се развива за 

сметка на другите качества на човека. Фаталната лишеност на Франкенщайн е лишеността 

му от художествена дарба — неговият „грях” е, че създава живото си същество грозно! На 

пръв поглед абсурдно чрезмерни, така, както преувеличени до някаква грандиозна 

нелепост ни се виждат последствията от „греха” на Стария моряк, който убива един 

албатрос и за това престъпление заплаща със свръхчовешки мъки, катастрофалните 

последствия от художествената бездарност на Франкенщайн открояват метафоричната 

функция на „грозотата” като смислово ядро, в което се концентрират цял комплекс от 

романтически представи. У Леопарди, който дава една от най-жлъчните трактовки на 

титана, Прометей е самомнителен занаятчия, който претендира да бъде оценена високата 

„художественост” на изобретения от него човешки род, но вместо него музите 

награждават изобретателите на виното, зехтина и медната тенджера: тези изделия, оказва 

се, превъзхождат прометеевата творба. 
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Съществен в случая е фактът, че отрицателният полюс за романтическия Прометей е 

„непоетичността”, липсата на художествена дарба. „Сатанинската” му вина е, че е лош 

художник. Колкото и различно да е отношението на Ф. Шлегел и Леопарди, от една 

страна, и на Мери Шели, от друга, към техния герой, и в трите случая несъвършенството 

на света се интерпретира като някакъв художествен недостиг. Онова, което е, е 

неудовлетворително поради художествена непълноценност. Светът е безжизнен, 

прогресът — смъртоносен, и самият човек — вцепенен и стандартен поради естетическата 

си недовършеност. Художественото е, чрез което светът и човекът добиват своята пълнота 

и жизненост, своята потенциална тоталност. Така в антиутопичните си превъплъщения 

Прометей очертава и пътищата на утопизма. От осъзнаването на несъвършенството на 

битието като естетическа „недоизваяност” тръгва и търсенето на неговото — естетическо 

— преодоляване. 

Това преодоляване се постига на първо място като един вид обособяване на свят в света. 

Прометей е в този случай „космизатор” на един вътрешен за човека всемир. Той „извайва” 

противостоящата на мирозданието човешка позиция — „подрежда” автономната вселена 

на човешкия бунт. В тази интерпретация Прометей е преди всичко радикален бунтовник и 

бунтът му се осъществява и осмисля като поезия, защото поетичното е тъкмо създаването 

на бляскави автономни светове, които устояват срещу хаотичните сили и враждебната 

непроницаемост на големия свят. Поезията е свят в себе си, свят по свои собствени закони 

и с това вече тя въстава срещу космическите. Такъв е Байроновият прометеизъм, чието 

предизвикателство към вселената е в чудото да съхраниш своята горда автономност и 

своето несъгласие с онова, което е, въпреки сдруженото противодействие на небето и ада, 

духовете и стихиите. Естетическото осмисляне на бунта откроява неговия градивен 

характер: „подривният” съвет на Луцифер към Каин е да създава „вътрешен свят в гръдта 

си”. Бунтът е в следването на творческия, „поетически” принцип; той е създаване на 

самостойни човешки вселени. 



Прометей, с други думи, търси спасение на човека срещу света. Естетическото в същината 

си се оказва противостоене на всемира, дръзко следване на своя собствен закон и 

метафизически бунт. Тази позиция не е лишена от утопична надменност спрямо 

космическите сили и името на Байрон е за Европа през миналия век синоним на 

бунтарство и непреклонност. Има обаче и по-радикални позиции, които търсят спасението 

и на човека, и на света и обявяват поезията за космическа избавителка, чиято цел е да 

стане движеща сила на битието. Според този възглед „поезията 
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сътворява наново вселената”
48

 и, както интелектуалната красота на Пърси Шели, 

освобождава света от „мрачното му робство” в един съвсем буквален смисъл. В „Хайнрих 

фон Офтердинген” Новалис въплъщава тази романтическа утопия в алегоричния образ на 

„Приказката”: с енергични и решителни действия Приказката пресътворява старото 

мироздание в ново, където тя е законът, тя, вместо старите зли богини на съдбата, започва 

да преде „дните на вечността”. 

Поезията се оказва реална космизираща сила, която пресътворява, преподрежда всемира и 

се превръща в негов принцип и закон. Космизираният от поезията свят е устроен според 

нейните принципи, притежава отликите на художествена творба. Той е разгърнат във 

времето, но е и събран в един миг; той е последователен, но и съсъществуващ, така както 

цялото времетраене на едно поетическо произведение е предоставено на погледа във всеки 

момент. Неговите форми „дишат от вътрешна значимост” така, както одухотворени са 

формите на изкуството. Именно такова естетическа природа има освобождението, 

постигнато от Прометей на Пърси Шели. Освобождението най-напред се извършва чрез 

изкуство, чрез музикално хармонизиране на света, а след това се осъществява като 

изкуство, като свят със структурата на художествена творба, свят от „форми”, които са 

израз на просветващ през тях смисъл — свят, който се „крепи” върху музиката на 

планетите и върху мистичния танц на часовете. Музикално пространство, танцуващо 

време, гравитацията на любовта диктуват фундаменталните закони на новия космос. В 

изкуството времето е и надмогване на времето, и живото дихание, любовният полъх на 

човечността е във всяка форма. „Освободеният Прометей” завършва с естетически 

осмислена вселена, така както с музикална вселена завършва „Луцинде”, с поетическа 

вселена — „Хайнрих фон Офтердинген”. Естетическото се оказва обединяващото звено за 

различните превъплъщения на Прометей — като фатален недостиг в наличното, когато 

делото му се проваля; като форма на бунта и несъгласието му с онова, което е ; като 

двигател и закон на космизирания от него свят — на онова, което трябва да бъде. 

Естетическото в тези романтически трактовки е утвърждаване на дейното отношение към 

наличното битие. То е утопия, но утопия, породена от повишена взискателност към света 

и човека. То е проява на прастария прометеевски подтик у човека да формира — според 

думите на Август Шлегел в „Прометей” — „самия себе си и всичко наоколо”; израз на 

изконните прометеевски стремежи — непримиримостта и бунта, творчеството. 
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Трета глава 

ПРОМЕТЕЙ ОГНЕНОСЕЦ — МЕРИ ШЕЛИ  

 

ПРОРОЧЕСКА КНИГА 

 

„Пророчески” е определение, твърде често използувано във връзка с първия роман на 

Мери Шели, „Франкенщайн, или новият Прометей”. „Мери Шели — романистка-

пророчица” е заглавието на статия от Мюриъл Спарк
1
. Кристофър Смол, автор на 

подробно изследване върху „Франкенщайн”, говори за „пророческа визия” на авторката
2
. 

Блум нарича романа „ценен сам по себе си, но освен това пророчески по отношение на 

един бъдещ интелектуален свят, на един прометеизъм, който ни съпътства и днес”
3
. 

Тази оценка, която романът получи през последните десетилетия, контрастира с почти 

пълната липса на критически интерес към него преди Втората световна война. „Отживял” 

го нарича Р. Грилс в една от биографиите на Мери
4
 — мнение, наистина противоположно 

на удивлението на днешните изследователи от остро съвременния характер на „новия 

Прометей”. Повече от сто години трябваше да чака романът на деветнайсетгодишната 

авторка, докато парадоксите на една историческа перспектива в интерпретациите, склонна 

да оцени като пророчество именно прозрението за недалновидността на „провидеца”, 

насочат вниманието на читатели и критика към действителните му качества. 

Сега вече Мери не е обект единствено на биографите, привлечени от жената, която е 

дъщеря на философа и писателя Уилям Годуин и на писателката феминистка Мери 

Уолстънкрафт; съпруга на Пърси Шели; приятелка на Байрон; и животът на която е 

свързан с понякога странни, понякога скандални обстоятелства; с творчески кипеж, 

романтични страсти и преждевременна смърт. В днешните условия изследователите не 

можеха да не погледнат 
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сериозно на написаната през миналия век история за учения, създал творение, което след 

това не успява да обуздае. Този нов интерес не можеше да не разкрие „Франкенщайн” 

съвсем не като „отживял”, а напротив, като „особено съвременен, типичен за своята епоха 

— и за нашата също”
5
. 

Причините, които пробудиха интереса към „Франкенщайн” обаче, същевременно 

породиха опасността да му се припишат антисциентистките настроения, възникнали в 

нашето твърде „сциентистко” време. Тази опасност стана явна най-напред в киното, 

„открило” романа на Мери Шели далеч преди критиката. В него Франкенщайн се прероди 

в митологичната за нашия век фигура на „зловещ учен”, въплъщение на студената 

антихуманна рационалност, готова да жертва човечеството в името на едно празно 

любопитство. Този Франкенщайнов образ преминава от една в друга филмова версия на 

романа — над тридесет за шестдесет и четири години
6
. Полярно противоположно в 

концепцията си за образа на Франкенщайн, но водено от същите съображения е 
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тълкуването, което непосредствено след войната дава Мюриъл Спарк. Франкенщайн и 

Чудовището са според това тълкуване двойници, като Франкенщайн е емоционалната, а 

чудовището — рационалната половина
7
: поразителна несправедливост към злощастното 

Франкенщайново създание, което през целия роман не иска нищо друго, освен да дава и 

получава любов — а тъй като това се оказва невъзможно, то нека бъде омраза, но да бъде 

чувство, да бъде взаимност, да бъде емоционална връзка, макар и смъртоносна. 

Антисциентистки и антирационалистичен характер има и изследването (юнгианско по 

дух) на Кристофър Смол — безотговорността на науката й е вътрешно присъща, затова — 

такова е дълбокото прозрение на Мери — опасността става особено голяма, когато 

науката си слага „морална маска” и се опитва да решава нравствени проблеми
8
. 

Внимателното вглеждане обаче показва, че в последна сметка Мери Шели се въздържа от 

категорични решения за или против рационалистичния оптимизъм на науката, за или 

против прекомерната любознателност, за или против прогреса с всичките му рискове. 

Нейната сдържаност, двузначността на преценките й стават очебийни, ако творбата й се 

разгледа в контекста на 

48 

 

хилядолетната прометеева традиция. На фона на изначално присъщата на мита полярност 

образите и събитията в романа получават по-голяма релефност. Двусмислеността на 

Франкенщайновата придобивка разкрива истинската си дълбочина в перспективата на 

мита: разбираемо става съчетанието на предизвикателство и конформизъм, дързост и 

недалновидство, благонамереност и злополучие — на прометеевско-епиметеевски черти в 

делото му. Сред многобройните версии, посветени на похитителя на огъня, романът на 

Мери Шели поразява най-вече с начина, по който в него се събират и пресичат различни 

аспекти на прометеизма; със стълкновението между противоречивите тенденции на мита, 

между противоположните гледни точка за прометеевото дело. В известен смисъл това е 

роман не само за съдбата на един нов Прометей и неговия огън, но и за съдбата на самия 

мит за огненосеца — за неразрешимата му амбивалентност, за възможността му да 

обгръща два несъвместими възгледа за времето и човека. Драматизмът на Франкенщайн 

до голяма степен се дължи на сблъсъка между линията на Есхил и линията на Хезиод, 

между утвърждаването и отричането на прометеизма. За или против Франкенщайновата 

дързост е Мери Шели, за или против похитителя на забраненото благо, за или против 

прометеевия огън в съвременния свят? Само осветяването на този основи за романа 

конфликт между двата антагонистични подхода към делото на Прометей би разрешило 

проблема за посланието на Мери Шели, за същината на нейното „пророчество”. 

*   *   * 

„Новият Прометей” е плод на един бас. През лятото на 1816 година Байрон, Мери и Пърси 

Шели за пръв път се срещат край бреговете на Женевското езеро. Байрон току-що 

скандално е напуснал Англия и е в началото на доброволно изгнание, от което никога вече 

не ще се завърне. Шели е изоставил първата си жена и е встъпил в скандална свободна 

връзка с дъщерята на Годуин, неговия младежки кумир. Мери е осемнайсетгодишно 

момиче, донякъде обременено от всеобщото очакване, след като е дъщеря на гении като 

Годуин и Мери Уолстънкрафт, да бъде и тя гениална. И на тримата предстоят няколко 

години, така напрегнати и изпълнени със събития, така драматично и нерядко трагично 
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сгъстени, че са достатъчни за цял човешки живот — нещо повече, за цяла епоха. За 

Байрон това са годините от „Манфред” до „Дон Жуан”; за Пърси Шели — от „Монблан” 

до „Триумфът на 
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живота”. Това е наистина епоха за литературата. Осем години по-късно тримата 

представители на младото поколение романтици —Кийтс, Пърси Шели и Байрон — са 

мъртви, а Мери след една вълна от самоубийства и насилствена смърт надживява не само 

най-близките си и три от децата си, но в известен смисъл и собственото си историческо 

време. „Дано бог даде да умра млада”— пише тя след смъртта на Байрон. — „Нова раса 

изниква край мене. На двадесет и шест години аз съм в положението на старица”
9
. 

През 1816 година обаче Байрон и Пърси Шели са едва в началото на най-творческия 

период от живота си, а Мера — пред прага на произведението, което ще стане най-

сериозната й заявка за собствено място в литературата. Лятото се случва дъждовно и 

младежката компания е принудена да прекарва повечето от времето на закрито, в разговор 

и четене. Един колективно прочетен сборник от разкази за привидения, преведен на 

френски от немски, предшествува решението всеки от присъствуващите да напише 

собствен „разказ за призрак”. Байрон нахвърля част от приказка, която по-късно добавя 

към „Мазепа”; Шели започва да работи върху ранен епизод от живота си, но не довършва; 

Полидори, лекарят на Байрон, изпълнен със страстното желание да бъде вземан сериозно, 

прочита история, с която възнамерява да вледени слушателите си, но предизвиква само 

смях. Мери отначало е притеснена, липсва й сюжет. Една вечер след разговор, посветен на 

постиженията на Еразъм Дарвин, който бил успял да одушеви късче фиде — едно 

наистина твърде романтично, твърде хофмановско „научно” завоевание! — Мери затваря 

очи и вижда „бледия адепт на нечестиви науки, коленичил край съществото, което е 

сглобил”
10

. Така започва приключението, завършило след около година с написването на 

„Франкенщайн”. 

Подтикът е случаен, но не и цялостната атмосфера, която е сгъстено „романтична” и която 

допринася за раждането на тая творба. Наред с близостта на две така типични за 

романтизма фигури като Байрон и Шели, тази атмосфера включва влияния, които се 

разпростират от алпийския пейзаж до готическото присъствие на „монаха” Люис, автор на 

смразяващ кръвта роман; от разказите за привидения до откъсите от първата част на 

„Фауст”, която Люис превежда на глас; от обичания от всички Русо, по чиито места 

Байрон и Шели бродят с „Изповедите” и „Новата Елоиза” в ръка, до Еразъм Дарвин, 

„оживялото фиде” и 
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галванизма. В наетата от Байрон вила — „Диодати” — навремето е отсядал и Милтън, 

чието мощно поетическо дихание е осезаемо и във „Франкенщайн”, и в „Освободеният 

Прометей”. 

В тази атмосфера, пронизана от алпийско сияние и сгъстена от присъствието на велики 

сенки, интелектуалното напрежение е високо и нищо чудно, че една от светкавиците от 

„колективния облак на умовете” преминава през въображението на толкова младо момиче. 

Есхил и Прометей несъмнено са били тема за общите разговори. Критиците продължават 
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да спорят кой на кого е повлиял с възхищението си от „Прикованият Прометей”
11

, от край 

време любима творба на Байрон. Фактът е, че през същия тоя период освен 

„Франкенщайн, или новият Прометей” се появяват и поемата „Прометей”, и 

прометеевската по характер драма „Манфред”. „Освободеният Прометей”, макар и 

написан по-късно, е по същество отговор на Байроновия прометеизъм; той продължава — 

и поставя блестящо заключение на започнатия край Женева диалог. 1816 е щастлива 

година за прометеевската тема в английската литература. 

 

НОВИЯТ ПРОМЕТЕЙ 

 

Огънят, който Франкенщайн открадва, е „искрата на живота”, с която да одушеви 

„сглобеното” от него същество. Така той попада в оная традиция, според която Прометей 

е създател на човека, и двете прометееви дела съвпадат в мотива за искрата на живота — 

похитеният огън е всъщност средството да се вдъхне живот на безжизнената материя. 

Като следствие от водените в „Диодати” разговори за галванизма Мери Шели съгласува 

мита с някои тогавашни научни теории и „божествената” искра на живота, ревниво пазена 

в тайна, се оказва електрическа. По такъв начин авторката интерпретира митологичното 

прометеево деяние, което за съвременния човек може да има само метафоричен смисъл, 

като правдоподобен, „вероятен” факт, давайки му квазинаучно обяснение — ето защо 

романът, причисляван, от една страна, твърде често към готическата литература
12

, 

фигурира в някои изследвания като първи научнофантастичен роман”
13

. 
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Но освен буквалното си значение като „електрическа искра на живота” похитеният от 

Франкенщайн огън има и свой метафоричен смисъл. Създаването на живо същество 

благодарение на електричеството е същевременно новото знание, което Франкенщайн 

донася. Така че в духа на установената вече традиция огънят на Франкенщайн е и знание 

— един „поток от светлина в нашия тъмен свят”. С тази светлина Франкенщайн осветява 

тайната на живота — нищо по-дребно не би го привлякло. Дребните проблеми, чието 

решение води към дребни облаги, са му безразлични. През алхимическия период на 

развитието си той не проявява интерес към философския камък, тъй като богатството е за 

него незначителна цел. Утилитаризмът на съвременното му естествознание го отблъсква и 

той приема науката едва когато вижда в нея път към решаване на алхимическата задача за 

„еликсира на живота” — едва когато всъщност му се струва възможно да съчетае 

научните методи с алхимическите цели. Дори мечтите му да са неосъществими, той не би 

заменил „химерите за безпределно величие с жалката действителност”. В това отношение 

Франкенщайн е един твърде „романтичен” учен. 

Романтичен, но учен, а не просто приносител на знания и мъдрец в духа на древната 

традиция. Като учен и със средствата на науката, чрез наблюдения и експерименти, 

съчетавайки различни клонове на науката, включително математиката — Мери не 

пропуска този конкретен съвет — Франкенщайн постига съкровената тайна; като учен 

„сглобява” създанието си. Както правилно посочва Смол, Франкенщайновото 
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„интелектуално развитие е също така един вид модел на историята на науката”
14

 — то 

преминава най-напред през алхимически, а след това — през „химически”, действително 

научен етап и едва на този етап търсенията на Франкенщайн дават резултат. В своите 

занимания той влага и амбиция, и страст. „Преследва природата в най-затулените й 

скривалища.” Стреми се да „отвори нов път, да изследва неизвестни сили и да разкрие 

пред света най-дълбоките тайни на природата”. Изначалният прометеевски подтик за 

навлизане в нови и непознати, „некосмизирани” територии и романтичната обособеност 

от принципа на живота се съединяват в една научна задача, която Франкенщайн гениално 

решава. 

Но той е не само учен, той е и художник. Тук не става дума просто за присъщите на 

натурата му артистични черти, за неговата пламенна мечтателност, за почти неистовата 

страстност на  
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стремежите му, за безразличието му към утилитарните цели на модерното естествознание. 

Става дума за една съвсем конкретна художествена задача, с която ученият се сблъсква 

при осъществяването на своето дело: той трябва да оформи, да извае създанието си. Както 

и при решаването на научната си задача, и тук Франкенщайн е амбициозен: той се 

постарава крайниците на съществото му да бъдат „пропорционални”, а чертите му — 

красиви. Но „тъй като нищожните размери на различните части биха спъвали до голяма 

степен работата, аз се отказах от първоначалното си намерение и реших да създам гигант, 

висок около два метра и със съответното телосложение”. Така в няколко думи и с едно 

доста мрачно чувство за хумор Мери Шели споменава основната причина за последвалата 

от Франкенщайновото дело катастрофа — „препъването” му о нищожните размери на 

различните части.  

Блум вижда особена ирония във факта, че грозотата на Чудовището става причината за 

толкова гибелни следствия
15

. Грозотата на Чудовището обаче не е просто малкото камъче, 

което преобръща колесницата на големите Франкенщайнови надежди. Защо Франкенщайн 

е художествено „бездарен”, защо той създава своето същество грозно, защо грозотата се 

оказва така фатална? В отговор на тези въпроси се съдържа до голяма степен и ключът 

към цялостния смисъл на романа. 

И така огънят на Франкенщайн е, от една страна, „искра” на живота, одушевител на 

Франкенщайновото създание; от друга — знание, „светлина”, озарила тайната на живота. 

Новият Прометей е едновременно похитител на огъня и създател на човек; учен и 

художник. Както и древният титан, той е деец на прогреса и безкористен благодетел. 

Франкенщайн гори от желанието да допринесе за едно процъфтяващо човечество и да 

стане родоначалник на щастлива нова раса, която да го благославя като свой творец. Нещо 

повече — той ще разкрие може би и тайната на безсмъртието и ще сложи край на всяко 

човешко страдание. В наблягането върху чудотворните перспективи, които науката ще 

разкрие пред човечеството, в тясното обвързване на възможностите за прогрес с 

възможностите на естествознанието, на всеобщото благоденствие с усилията на ония, 

които се „морят над микроскопи и епруветки”, новият Прометей звучи доста съвременно. 

От друга страна, духът на речите, с които Валдман, професорът по химия с необикновено 
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 Small, Chr. Цит. съч., с. 108. 
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 Bloom, H. Afterword, p. 218. 



„благозвучен” глас, прелъстява Франкенщайн за каузата на науката, е жив още у Бейкън, 

един от възможните източници на Мери Шели. Според Бейкъновата 
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притча непрестанното страдание на Прометей — а това ще рече непрестанното 

недоволство на хората от постигнатото в науката и уменията — е похвално и необходимо 

за по-нататъшното развитие”
16

. Както у Бейкън, прометеизмът у Мери Шели е тясно 

свързан с науката, а науката — с възможностите за прогрес. 

Франкенщайновата благонамереност обаче търпи крах, далечните му планове са по 

епиметеевски недалновидни и постиженията, до които го отвежда науката, се оказват 

чревати с рискове — той създава същество, което е дълбоко нещастно и което причинява 

нещастие и смърт. Жадуваният прогрес си остава химера. Франкенщайн е благодетел 

единствено в намеренията си. 

На какво се дължи трагичното разминаване между намеренията и постигнатото? Както и 

древният титан, Франкенщайн е нарушител. Ръководен от миражи за „безпределно 

величие”, от стремеж да стане, по собствените му думи, „по-велик, отколкото собствената 

му природа позволява”, той предизвиква природата, която „преследва” в най-затулените й 

скривалища, престъпва нейните закони и оскърбява живота. На пръв поглед това звучи 

парадоксално — Франкенщайн не е зловещ майстор на автомати (каквито срещаме у 

Хофман), нито абсурден татко на недоносчета хомункулуси. Той не имитира живота, не 

го деформира, не го изопачава карикатурно, а създава пълнокръвно мислещо и чувстващо 

същество. В самото начало на романа Уолтън, мореплавател на път за Северния полюс, 

един „географски” вариант на Франкенщайновата жажда за свръхчовешки подвизи, негова 

„сянка, хвърлена напред”
17

, пише в писмо до сестра си: „Отивам в неизследвани райони, в 

„земята на мъглите и снега”, но аз няма да убивам албатрос…” Франкенщайн с чиста 

съвест би могъл да каже същото. Той не убива албатрос, не извършва престъплението на 

Стария моряк срещу единния Живот. Напротив, той създава пълнокръвен и пълноправен 

живот, утвърждава каузата на живота. Въпреки това Мери Шели въвежда мотива за 

Стария моряк от самото начало на повествованието и подхваща странното преплитане на 

живот и смърт, на оживотворяване и умъртвяване, което е една от поразителните 

характеристики на романа. 

Още докато е в своя „алхимически” период — период, достатъчно невинен в резултатите 

си, но не и във въпросите, които повдига — Франкенщайн наблюдава силна буря, при 

която светкавица унищожава стар великолепен дъб. Един от присъстващите развива своя 

научна теория за природата на електричеството 
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(не трябва да се забравя, че действието се развива през 18 век). Всичко казано от него 

хвърля в сянка авторитетите по алхимия, до тоя момент „господари” на въображението на 

младия Виктор. Така първото запознанство на Франкенщайн с истинската наука, която 

слага край на безплодните му алхимически опити да намери еликсира на живота и 

разтваря път към откритието му, е свързано със светкавицата, изпепелила могъщия дъб. 

Дървото е обичаен символ на живота. Когато отива да го разгледа на другата сутрин, 
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Франкенщайн вижда, че „дървото бе раздробено по особен начин — ударът не го беше 

разбил на трески, а направо на трохи”. 

Съвременната наука, която отвежда Франкенщайн до неговото откритие, му се представя 

най-напред в светкавица, направила могъщото дърво на живота „на трохи”. „Искрата”, с 

която той оживява своето Чудовище, е също електричество. На път за дома, след като е 

научил, че братчето му е убито, Франкенщайн вижда Чудовището при светлината на 

светкавица и в същия миг в съзнанието му проблясва истината, че Чудовището е убиецът. 

Към края на живота си той казва на Уолтън: „Но аз съм поразено от гръм дърво; 

светкавицата е пронизала душата ми…” 

Онова, което изпепелява живота в първия случай, вдъхва живот във втория. Онова, което 

оживотворява Чудовището, го разкрива по-късно като убиец. Стихията, в която 

Франкенщайн вижда едва ли не път към безсмъртието, го превръща като дъба в „поразено 

от гръм дърво”. Границата между живота и смъртта е като че ли замъглена и това е 

естествено следствие от Франкенщайновото престъпване на тая граница. „Животът и 

смъртта ми изглеждаха идеални граници, които най-напред трябва да разбия, за да залея с 

поток от светлина нашия тъмен свят.” 

Същото преплитане на мотиви, както в случая „електрическа искра, светкавица”, се 

подчертава и в съня на Франкенщайн непосредствено след като е завършил своето 

Чудовище. Съществото току-що е оживяло, то е отворило „мътните жълти очи”, които 

толкова ужасяват създателя си, че той побягва и го изоставя. Богоподобният творец се 

опитва да намери забрава в съня и сънува, че вижда Елизабет, своята годеница, „прекрасна 

в своето цветущо здраве, да се разхожда по улиците на Инглощат. Изненадан и зарадван, 

аз я прегърнах, но щом я целунах по устните, те посиняха като на мъртвец, чертите й се 

промениха и ето че държах в ръцете си безжизненото тяло на мама, обвито в саван, а в 

гънките му пълзяха червеи.” 

Докосването, което превръща неодушевената материя в живо същество (любопитно е да 

се отбележи, че в съня си Франкенщайн среща Елизабет в Инглощат, чуждия град, където 

създава 

55 

 

Чудовището), се представя и като смъртоносно докосване — то превръща „цветущото 

здраве” на любимата в трупа на майката. Тези метаморфози и странни съвпадения на 

мотиви на живот и смърт съответстват преди всичко на ставащото в плана на 

действителните събития — отприщената ненавист на Чудовището, което унищожава един 

след друг близките и роднините на създателя си, в това число и Елизабет: така, създавайки 

живот, Франкенщайн донася смърт. Но освен това конкретно значение те имат и по-

дълбок смисъл, засягащ същината на Франкенщайновото дело. Когато Франкенщайн 

решава да унищожи недовършената жена, която Чудовището изисква от него, и да се 

жертва в името на човечеството, той има чувството, че е „разкъсал плътта на жив човек”. 

Създаването на живот се оказва в опасна близост с убийството, с лишаването от живот. 

Тайната на живота, изтръгната от „плесента на гробовете”, и „сглобяването” на живо 

същество благодарение на знанията за „естественото разложение и гниене на човешкото 

тяло” се разкриват по-скоро като тайни на смъртта, а умението да се вдъхва живот по 

резултатите си се оказва равносилно на убийство. По думите на собственото му създание 

Франкенщайн си играе с живота, отнася се към живота непочтително, проявява 

хюбристична дързост спрямо тая най-висша ценност. 



Така създателят на живот се изравнява в нарушението си с убиеца на албатроса, с 

престъпника срещу единния Живот. Мотивът за Стария моряк се въвежда отново в 

момента, когато Франкенщайн побягна и изоставя създанието си. Както и Старият моряк, 

той не смее да се обърне назад, защото знае, че „ужасяващ демон” го следва по петите. 

Този демон е самотното му създание, призракът на вината му, неговото добило плът 

нарушение, агентът на неизчислими страдания за околните и на безмилостно наказание за 

самия създател. 

Както и древният, новият Прометей е не само нарушител, той е и наказан, той е страдалец. 

Наказанието не идва от събуждането, от „раздразването” на някаква мистична сила в 

природата, нито от ревнив бог и тук Мери Шели е най-остро, най-впечатляващо 

съвременна. Природата във „Франкенщайн” е днешната природа — тя е безответна, 

безразлична към човека; тя е само „обект”, неспособен за каквато и да било насоченост и 

интерес към човека. В определени моменти Франкенщайн усеща възвисяващото 

въздействие на алпийските гледки, но в цялостния контекст на романа функцията на 

ледените пейзажи остава твърде двусмислена. Същественото е друго — каквато и да е 

тази природа, тя във 
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всички случаи надвишава човека, необозрима е в тесните хоризонти на неговия разум, 

който я „преследва” в най-затуленйте й скривалища, и затова резултатите от човешката 

намеса в собствения й ход са непредвидими. Франкенщайн е недалновиден, той замисля 

едно, а се получава обратното; новият Прометей е всъщност Епиметей, непрозорливият. 

От тази недалновидност произтича и наказанието му — за разлика от древния титан, чието 

наказание идва отвън и е предвидено от него. Наказанието на Франкенщайн идва от самия 

Франкенщайн. Той сам произвежда средството за своето унищожение. Смисълът на тая 

притча ни се разкрива с особено трагична яснота днес. 

В коментариите върху трактовката на мита за Прометей в романа на Мери Шели 

обикновено се изтъква, че за разлика от Байрон и Пърси Шели „тя единствено се 

възползва от дълбоката значимост, която се крие в превръщането на Прометей в създател, 

а не”, както Байрон и Шели, в страдащ защитник на човечеството”
18

. Очевидно е обаче, че 

връзките на новия Прометей с древния не се изчерпват с неговото дело на демиург. 

Франкенщайн съчетава различни аспекти на мита — той е похитител на огъня и създател 

на човека, учен и художник, безкористен благодетел (поне в намеренията си) и 

нарушител, страдалец и причинител на страдания, жизнедарител и убиец, прозорливец и 

недалновидец, Прометей и Епиметей. Същевременно Мери Шели модернизира мита — тя 

го „историзира” по форма и осъвременява по съдържание. Кражбата на огъня и 

създаването на човешко същество се разгръщат в наукоподобен факт; наказанието, чийто 

изпълнител става собственото творение на Франкенщайн, се осмисля като отражение на 

неговото собствено зле преценено, зле предвидено действие. В Чудовището „оживяват” 

несъвършенствата на създателя му; в грозотата му добиват плът тайните уродства на един 

бездушен свят. Рисковете на прометеизма, на „огнеприносителството” получават 

съвременно звучене — не като предизвикателство срещу свещени природни табута или 

срещу ревността на боговете, а като следствие от сериозен недъг у самия човек, поел в 

себе си „божествената” функция да бъде творец, но в много отношения недорасъл за нея. 
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В крайна сметка те произтичат от една опасна липса на самопознание. В романа на Мери 

Шели провидецът най-слабо познава себе си. 
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ОКЕАН 

 

В списъка на книгите, които Мери Шели прочита, докато пише „Франкенщайн”, фигурира 

и една отдавна и навярно твърде добре позната за нея книга — „Защита на правата на 

жената” от Мери Уолстънкрафт, нейната майка, починала наскоро след раждането й. В 

книгата е отделено голямо място за полемика срещу Русо и срещу опита да се решат 

проблемите на цивилизацията чрез отказ от цивилизацията и завръщане към 

„естественото” състояние на човека. За Мери Уолстънкрафт единственото решение е да се 

прозре „съвършенството на човека в установяването на истинска цивилизация, а не в 

дивото бягство назад към нощта на сетивното невежество”
19

. 

Дъщерята подема проблема и изгражда романа си върху основата на контраста между 

Чудовището, нейния Благороден дивак, създадения от Франкенщайн „природен човек, не 

такъв, какъвто той е, а какъвто го виждат мелиористите”
20

, и самия Франкенщайн, 

последователя на Валдман, защитаващ с „най-благозвучния глас” каузата на прогреса и на 

безграничните перспективи, които интелектът, знанието, науката разкриват пред 

човечеството. 

Двамата герои понасят жестоки удари и Чудовището загубва своята „невинност” на 

Благороден дивак, а Франкенщайн е все по-раздвоен в своята убеденост в предимствата на 

знанието и прогреса. Тяхното противопоставяне не получава разрешение — поемайки 

проблема, Мери Шели не поема и категоричния избор, който прави майка й — но и 

двамата протагонисти гравитират към един своеобразен център на „примирение”, на 

компромис, без обаче да могат да го постигнат. Тази компромисна среда, която търси да 

съчетае по най-благоприятен начин Златния век и прогреса, Благородния дивак и гения, 

Русо и Годуин, е своеобразно карикатурно разрешение, което Мери Шели дава на 

формулираната от Пърси Шели в бележките към „Кралица Маб” задача: да бъдат 

примирени „предимствата на интелекта и цивилизацията със свободата и чистите 

удоволствия на естествения живот”. Така че наред с гласовете на Твореца и неговото 

Създание, на търсещия интелект и копнеещото чувство, на амбицията и молбата за любов, 

на прогреса и невинността в романа на Мери Шели прозвучава още един глас: гласът на 

компромиса, на средата, на „нормалността”. 
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В „Прикованият Прометей” на Есхил един твърде любопитен персонаж е Океан, титанът, 

за когото нещастието на Прометей е „урок” и чиято „четиринога птица” е нетърпелива да 

свие „коляно в обора си” (ст. 391—396). Една среща, аналогична на срещата между 

Прометей и Океан, оформя рамката на „Франкенщайн”. Ученият попада на кораба на 

Уолтън, подобен на него „титан”, решил да покори непокорения по онова време Северен 

полюс — едно метафорично удвояване на свръхчовешкия подвиг на Франкенщайн. 

Виктор разказва на Уолтън трагичната история на своята неумерена амбиция, като ту го 

предупреждава да разбие „опияняващата чаша” на прекомерните стремежи, ту го 
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подтиква към действие. Проявявайки същата раздвоеност и непоследователност, Уолтън в 

последна сметка се отказва от експедицията. Така че не е лишено от основание гледището, 

че „историята на Франкенщайн е всъщност поднесена като разказ предупреждение, който 

постига накрая целта си, като връща Уолтън обратно в света на нормалното общество”
21

. 

В какво се състои „нормалността” на обществото, към което Уолтън се завръща, след като 

изслушва Франкенщайновия „урок”? В романа звучат гласове, които не са концентрирани 

в определен характер, а са по-скоро небулозно разпилени около различни второстепенни 

герои, но които в последна сметка се обединяват в един доста мощен „хор”. Това са трезви 

гласове, изпълнени с благоразумие и бдителност. Както Есхиловият Океан, те съветват, те 

предупреждават, те са винаги нащрек да се „поучат”. Присъствието им е твърде осезаемо, 

те звучат и в думите на самия Франкенщайн — опасно сладостни и прелъстителни, 

същински сирени на здравия разум. Само пренебрегвайки техния зов, Франкенщайн 

извършва своето рисковано дело. 

По аналогия с Есхиловия титан този хор на компромисната среда може да бъде условно 

наречен „Океан”. Океан е опит да се избегнат крайностите на Чудовището и 

Франкенщайн, на едно „диво” естествено състояние и на един прекалено нависоко 

устремен интелект, като по някакъв начин се вземе най-доброто и от двете. Океан е за 

природата, но за една смекчена, цивилизована природа; той е за прогреса, но за един 

умерен — например търговски — прогрес. Океан е за чувството — но неговото чувство 

наистина „си има граници”; той е за интелекта — но за интелект, който не се впуска в 

опасни дълбочини, който се задоволява и с „великолепна привидност”. 
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Океан е „нормалният” свят и уникално индивидуалните съдби на Чудовището и 

Франкенщайн рязко контрастират на неговия фон. В света на Океан няма фантастични 

елементи; фантастичното е поделено между двамата протагонисти и по такъв начин 

добива смисъл на откъсване от нормалния свят, на изтръгване от неговите стандарти. И 

Франкенщайн, и Чудовището са неудържимо привлечени от сладкия зов на Океан и 

именно конфликтът между тяхната изключителност и копнежа им да се завърнат към 

„нормата” е източникът на вътрешното напрежение в романа. От една страна, Чудовището 

е отново и отново отхвърляно при всеки опит да се включи в хора на Океан — така най-

сетне то поема пътя на отмъщението и бунта. От друга страна, Франкенщайн е вътрешно 

раздвоен между подтика към нови пътища и „безпределно величие” и благоразумното 

избягване на рисковете, сигурността на оня, който вярва, че „родният му град е светът”. 

Тоя нерешен конфликт, чийто резултатът е една невярна, изкривена представа за себе си, 

правят създателя сляп за истината за Чудовището, собственото му нестандартно създание, 

а оттук се стига до невъзможност за благоприятен изход от техния сблъсък. Така че 

значимостта на Океан идва не само от това, че той е фактически средата, в която двамата 

герои се движат, но преди всичко от това, че той е конфликтна част от собствената им 

природа. 

Океан намира своята най-пълна реализация в семейството. В семейството — такова, 

каквото то е представено във „Франкенщайн” — се „срещат” природата и цивилизацията, 

като същевременно то се противопоставя както на русоистката представа за природния 

човек като някакво, по думите на Мери Уолстънкрафт, „самотно животно”
22

, включвайки 
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го в топлия семеен кръг; така и на язвите на цивилизацията, породени от конфликтите на 

общественото неравенство, смекчавайки ги в уюта на семейните връзки. Океан е 

фактически един доста смел опит да се решат посредством семейството едва ли не всички 

конфликти и проблеми на човешкото съществуване. 

Мери Шели описва две семейства — Франкенщайновото и семейството на Дьо Ласей, в 

което Чудовището въображаемо се включва, преди да бъде реално отхвърлено. Тези две 

семейства, към които двамата герои в някаква — доста слаба — степен принадлежат, са 

почти идентични по отношение на редица заслужаващи внимание характерни черти. 

Първата от тях е тенденцията да се разширяват семейните връзки и в малкия семеен 
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свят да се включват нови и нови членове. Франкенщайнови приемат Елизабет като 

дъщеря, а по-късно Жюстин като прислужница — но и като член на семейството. Мери 

Шели специално пояснява, че положението на слуга в Швейцария е по-особено — така че 

Жюстин получава добро образование и с нея се отнасят като със собствена дъщеря. Сафи, 

дъщерята на турчин и арабка християнка, е новият член на семейство Дьо Ласей. Тя става 

съпруга на Феликс, но нейното включване сред Дьо Ласей означава много повече — тя е 

била спасена от безсърдечен нехристиянски баща и приета в истинската семейственост. 

Очевидната особеност на тези включвания е разширяването на кръга от взаимност и 

близост, създаването на нови и нови връзки — тенденция, която контрастира с 

откъснатостта и самотата на двамата протагонисти. Друга особеност е странната 

склонност на тия малки семейни светове да замъгляват географските граници и класовите 

различия. Елизабет е дъщеря на италиански аристократ и немкиня; Франкенщайнови я 

намират в колибата на италиански селяни, които се грижат за осиротялото момиче 

(аристократичен произход, отгледана от селяни, приета накрая в буржоазно семейство; 

баща — италианец, майка — немкиня, сродена накрая с швейцарци). Жюстин е от 

„ниските слоеве”, но майка й се отнася зле с нея — и ето че Франкенщайнови я прибират: 

тя е хем слугиня, хем равноправен член на семейството на буржоазен републикански 

деятел. Сафи е дъщеря на турчин мюсюлманин и арабка християнка; тя се омъжва за 

французин. Самите Дьо Ласей са парижки аристократи, принудени от обстоятелствата да 

водят „патриархалния живот” на немски селяни. 

Тази тенденция към заличаване на социални и национални разлики е съпроводена от 

предразположение към благородни постъпки. Майката на Франкенщайн е дъщеря на 

разорен търговец. Бъдещият й съпруг ги открива след дълго търсене, тъй като те не искат 

никой да ги вижда в нещастието им. Търговецът току-що е умрял, но дъщерята става 

съпруга на спасителя. Жюстин е спасена от безсърдечна майка, Сафи — от безсърдечен 

баща. Дьо Ласей са принудени да напуснат Париж без никакви средства за живот, тъй като 

помагат на бащата на Сафи — който всъщност се оказва злодей — да избяга от затвора. 

Двете семейства са представени като оазиси от топлота и благородство, от интимност и 

великодушие и са белязани от спонтанен стремеж да обгърнат света в своята родствена 

свързаност и взаимност. Природното присъства в ударението, което се поставя върху 

близостта именно като роднинска (ако не е кръвно, 
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родството най-често се утвърждава с брак вътре в семейната групичка); цивилизацията — 

в ударението, което се поставя върху образованието, възпитанието, добрите нрави. Океан 



не е против духа. И у Франкенщайнови, и у Дьо Ласей много се чете, пише, свири, а двама 

от представителите на Океан — Елизабет и Клервал — са противопоставени на 

Франкенщайн като интелектуално съответстващи му, но без неговата дързост на самотен 

нарушител. В тяхното лице е обрисувана духовна извисеност според стандартите на 

Океан. 

Елизабет, една типична за романтизма любима и сестра (но не по кръв, това би било 

несъвместим с Океан хюбрис), се интересува от поезия и обича природата, без обаче да е 

съблазнена да прониква отвъд видимостта, което е Франкенщайновият грях. ,,Докато 

моята приятелка съзерцаваше със сериозен и удовлетворен дух великолепната привидност 

на нещата, аз изпитвах удоволствие от изследването на причините им” — отбелязва 

Франкенщайн, Елизабет е най-сладостният глас в хора на Океан. Тя въплъщава духовното 

като съвместимо с „нормалното”, с непристъпващото нормите; като защитено от 

нарушенията и рисковете на Франкенщайновата страст към дълбокото и скритото; като не 

непременно водещо към отчуждение и самота. Защото Франкенщайн, геният творец, е, 

също както и създанието си, самотник, изгнаник, макар и самоволен; чрез убийствата, 

които разкъсват нишките, свързващи го с близките му, които го „оголват” от всяка 

човешка близост, така както „голо” и без никого е и създанието му, Чудовището просто 

актуализира изолацията, която ученият така или иначе си е наложил със своите 

„безпътни”, излизащи от нормите занимания, със своя духовен авантюризъм. 

Франкенщайн създава своето Чудовище далеч от родния си град — откъсването от 

Океановите стандарти се изразява и в географска дистанция. Функцията на Елизабет 

(както, по друг начин, и на Франкенщайновия баща) е непрестанно да го зове обратно в 

кръга на семейството, към една духовност, удовлетворявана от „великолепната 

привидност”, духовност според благоразумните вкусове на Океан. 

Клервал, приятел на Виктор, който се интересува от литература, природа и източни езици 

— интереси не по-малко романтични от Франкенщайновите — е също негов контрапункт. 

Името му е омоним на clair val, „ясна долина”, и той действително предпочита 

плодородните долини пред ледените върхове, които са територия на Виктор и 

Чудовището. Наклонностите му са подчертано хуманитарни, докато Франкенщайновите 

са естественонаучни. Той е загрижен за „нравствените проблеми”, докато 
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Виктор твърде късно вниква в нравствената страна на делото си и така и не успява да я 

види с необходимата яснота. Клерваловата човечност е непосредствена (например 

грижите му за Франкенщайн, докато той е болен), докато Франкенщайн, мечтаещ да 

ощастливи цялото човечество, е съвсем не безупречен по отношение на околните. И — 

преди всичко — Клервал противопоставя на Франкенщайн своя практически план за 

облагодетелствуване на човечеството. Той възнамерява да посети Индия, където с 

познанията си да подпомогне „прогреса на европейската колонизация и търговия”. Такава 

е Океановата идея за прогрес, която се предлага като безопасен заместител на 

необузданите перспективи, мечтани от Валдман и Франкенщайн. 

И така — великолепна привидност срещу Франкенщайновата страст за тайните причини, 

прогрес на европейската търговия срещу Франкенщайновия блян да залее тъмния свят с 

поток от светлина. В света на Океан няма рисковани амбиции — Клервал притежава и 

амбиции, и любов към риска, но с това отново се противопоставя на дръзката амбиция на 

Виктор, на непочтителните му и крайни мечти. Впечатлението е най-вече за уют, за 



стабилност, за сигурност, за защитеност на всеки от включените в кръга от взаимна 

свързаност. В писмо до Франкенщайн Елизабет пише: „Синьото езеро и снежните 

планини не се изменят никога, а мирният ни дом и доволни сърца се управляват от същите 

неотменими закони.” 

Елизабет обаче греши, като прави аналогия между снежните планини и мирния дом: 

снежните планини не са природата на Океан. Ледниците на Шамуни и ослепителните 

полярни пейзажи са обичайният фон за срещите между Франкенщайн и Чудовището. 

Рамката на романа е пътуване между ледени блокове към Северния полюс, което е само по 

себе си символично, един географски аналог на извършеното от Франкенщайн. На свой 

ред Чудовището има много по-непосредствена връзка с природата в нейния „див”, 

предчовешки вид: то се храни с корени и ягоди и живее сред ледовете. В романа се 

подчертава, че то е много по-приспособено към сурови природни условия, отколкото 

обикновените хора. Ледът, недостижимите върхове и полярните морета, ослепително 

белите пейзажи, които се разгръщат, както Монблан от стихотворението на Пърси Шели, 

като че ли отвъд живота и смъртта, принадлежат на Франкенщайн и Чудовището: те се 

движат сред ледове и ледовете накрая ги поглъщат. 

Природата на Океан е друга: тя е спокойна, мека, цивилизована, „зелена” — природата на 

плодородните низини. Пътувайки 
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по бреговете на Рейн по време на гроздобер, Клервал отбелязва: „Швейцарските планини 

са по-величествени и странни, но в бреговете на тази божествена река има чар, който не 

може да се сравни с нищо… Несъмнено духът, който населява и охранява тези места, 

хармонира по-добре с човека, отколкото духовете, които натрупват ледници или се 

оттеглят в по-непристъпните върхове на планините в собствената ни родина.” 

Плодородните долини, култивираната природа е природата на Океан: грешката на 

Елизабет, която приписва на „доволните сърца” от своя мирен дом „неотменимите закони” 

на снежните планини, твърде скоро става явна. Чудовището, приспособеното към ледовете 

същество, убива Уилям, братчето на Франкенщайн, и внася несигурност и разруха в 

идиличния свят на Океан, разсейва „великолепната привидност” на неговата 

всепомиряваща хармония. 

Океан се оказва странно уязвим за Чудовището. Един допир е достатъчен и той започва да 

се разпада почти без съпротива — оставайки докрай сляп за истинската причина за 

разрушението си. Чудовището фактически задвижва неговите скрити механизми и 

разкрива илюзорността на претенциите му за смекчаване на всички конфликти и 

преодоляване на всички противоположности, за обгръщане на целия свят в един кръг от 

топлота и сигурност. Така фантастичното в романа разсейва превземките на онова, което 

се представя за „нормално” и иска да задава норми на реалността: Чудовището изважда 

наяве неговия таен недъг. 

Ключ към скритата същност на Океан дава случаят с Жюстин Мориц. Тя е слугиня на 

Франкенщайнови, типична представителка на Океан — слугиня, но образована и член на 

семейството, обичаща ги и обичана като „своя”. Жюстин е обвинена в извършеното от 

Чудовището убийство на малкия Уилям. Тя е невинна, но стечението на обстоятелствата е 

против нея. Никой не й вярва; законът и общественото мнение са против нея. Елизабет се 

опитва да я защити, но само влошава положението. Преди екзекуцията Жюстин е 

принудена да „признае” убийството, което не е извършила, за да получи опрощение на 



греховете, каквито няма. Така момичето, което изглежда щастливо включено в сигурния, 

защитен и топъл семеен кръг, се оказва съвършено само накрая. Механизъм, срещу който 

тя е напълно безпомощна, е приведен в движение; той я отрязва от човешката общност, от 

която е била като че ли органична част; отчуждава я от самата себе си, принуждавайки я 

да признае, че е това, което не е; и я унищожава. 

Едно обстоятелство, което прави екзекуцията на Жюстин още по-зловеща, е нейната 

физическа прилика с мъртвата майка на 
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Франкенщайн. Вещественото доказателство, решило съдбата й, е портретче на майката, 

което Чудовището взема от убитото дете и остава в джоба на спящата Жюстин — детайл, 

който засилва отъждествяването между нея и майката и същевременно метафорично 

затваря още по-плътно разпадането вътре в самия Океан, в собствените му механизми — 

като че ли мъртвата майка и мъртвото вече дете причиняват тая нова смърт на слугинята, 

която е като родна дъщеря, която е като майка. Самото Чудовище съзнава, че то задвижва 

механизъм, вътрешно присъщ на света срещу който е насочен бунтът му. Наведено над 

спящата Жюстин, то си мисли, че „Престъплението възниква у нея; нека нейно бъде и 

наказанието. Благодарение на уроците на Феликс и на варварските закони на човека аз 

вече умеех да върша зло.” Буквално това, разбира се, не е вярно — Жюстин не е виновна в 

нищо и Чудовището я вижда за пръв път. Но тя е част от враждебния му свят, от света, 

който го отхвърля и осъжда на страдание и изолация, и ето че същият този свят се 

солидаризира с него и признава Жюстин за виновна: престъплението описва пълен кръг и 

остава там, където е възникнало. Чудовището се оказва неуловимо, защото действията му 

се сливат с движенията на разрушаваната от него система. 

Сблъсъкът между индивида и обществото върху територията на съда е една от нишките, 

които могат да бъдат проследени между „Франкенщайн” и произведенията на Годуин, 

автора на „Политическа справедливост” и „Калеб Уилиамс”, според когото схващането за 

принудата и наказанието като средство за поправяне на човека изразява чувствителността 

на варварин. Под мекотата и цивилизоваността на Океан Мери Шели показва неговата 

варварска, нехуманна същност. Тук няма противопоставяне между „семейството” и 

„обществото”. Самите Франкенщайнови, които би трябвало да познават Жюстин по-

добре, се колебаят — включително Виктор, който е убеден, че собственото му създание е 

убиецът. Франкенщайнови вярват ту на Жюстин, ту на съда и „веществените 

доказателства”. Конфронтацията е между индивида и света на Океан — индивидът се 

оказва все пак противопоставен на общността; индивидът е самотен като Чудовището с 

неговата напразна молба за любов. „Вещественото доказателство” е по-силно от живото 

същество; един предмет решава една съдба и Жюстин, „праведната”, се оказва виновна и 

осъдена. 

Така отмъщението на Чудовището започва да разкрива илюзорността на ония връзки, в 

които то толкова копнее да се включи. Отхвърлянето на Чудовището, на чуждото, 

отблъскващото, уродливото, извънстандартното същество е не случайност, не 
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злощастно стечение на обстоятелствата, а симптом на таен недъг, който се проявява и в 

епизода с Жюстин, „своята”, познатата, привлекателната, „праведната” Жюстин — и тоя 

недъг е типичната за Океан умереност, проявена тоя път в любовта. Любовта би 



надмогнала вещественото доказателство, би видяла истината за Жюстин, нейната същина 

— така както любовта би преодоляла вещественото у Чудовището, неговата отблъскваща 

външност, за да проникне до човечната, ранима сърцевина. Но Океан е неспособен на това 

проникновение. Умерената любов е според Мери Шели недостатъчна; тя е равнозначна на 

неспособност за любов. 

На пръв поглед това е парадоксално. Ако Океан е чужд на дивите и величествени гледки, 

на Валдмановите амбиции за неограничено развитие, на жаждата за непозволени знания, 

това се прави тъкмо в името на чувствата, на привързаностите, на загрижената за другия 

близост. „Ако учението, на което си се посветил, отслабва обичта ти и разрушава вкуса ти 

към простите и чисти удоволствия, то това учение е без съмнение противозаконно и 

неподобаващо на човешкия дух” — такова е едно от Океановите предупреждения към 

Уолтън. Но въпреки значимостта, която Океан приписва на „обичта”, в сблъсъка с 

чуждото Чудовище той проявява безчовечност, която се потвърждава в случая със своята 

Жюстин. Така към умерената (култивирана) природа, умерения (колонизаторско-

търговски) прогрес, умерения (задоволяващ се с „великолепната привидност”) интелект се 

прибавя и умереност (в границите на благоразумното) в любовта, която се оказва 

равносилна на неспособност за любов и се проявява в една механично раздавана 

справедливост, безчовечна и сляпа за истината. 

С тази неспособност се сблъсква Чудовището и чистата му, непокварена природа корозира 

при опита му отначало да си намери място в Океан, а по-късно — да го разруши. 

Фаталната роля, която изиграва при неговата поквара Океан, нараства поради факта, че 

той е част от самия създател. В това отношение книгата предлага странно зрелище: 

Франкенщайн действа, воден от прометеевски подбуди — той изследва „скритите 

причини”, добира се до съкровената тайна на живота, похищава неговата „искра” и с тази 

„безмерна власт” с размаха на демиург създава своето живо същество. Но той преценява 

действията си от гледната точка на Океан — придобиването на знания е „опасно”; то е 

„противозаконно”; със знанията Франкенщайн свързва злото, а щастието — с 

пренебрегването им. 

От една страна, Франкенщайн притежава „интуитивна прозорливост;  
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бърза, но непогрешима способност да преценява; необикновено ясно и точно проникване в 

причините на нещата”. Светът е за него една тайна, която би искал да разкрие; той не би 

се задоволил, както Елизабет, с „великолепна привидност”. От друга страна, той разказва 

своята съдба на Уолтън, за да му покаже „колко опасно е придобиването на знание и 

колко по-щастлив е оня, който смята, че родният му град е светът”. Напълно справедлива 

е забележката, че „тесногръдите нотки на викторианския морал могат вече да се чуят”
23

 в 

неговите думи. 

В това отношение той не претърпява особено развитие — случаят не е такъв, че 

Франкенщайн отначало да е дързък и любознателен, а след провала си — предпазлив и 

благоразумен. Конфликтът съществува от самото начало. Франкенщайн се колебае още от 

ранния епизод с поразеното от гръм дърво. Известно засилване на раздвоението 

неизбежно настъпва, когато Чудовището започва убийствата си, но така или иначе в 

последните си дни на кораба на Уолтън Франкенщайн продължава да се държи с 

предишната непоследователност. От една страна, той предупреждава Уолтън да „отблъсне 
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чашата от устните си”, от друга — призовава разбунтуваните моряци да бъдат човеци — и 

повече от човеци; само оня път е славен, който е изпълнен с ужас; само преминалите по 

такъв път ще бъдат поздравявани като благодетели на човечеството. Трагичното 

противоречие изниква и в предсмъртните му думи: „Търсете щастие в спокойствието и 

избягвайте амбициите, дори на пръв поглед невинните амбиции да се отличите с наука и 

открития. Но защо ли говоря така? Аз самият бях съкрушен в надеждите си; друг може би 

ще успее.” 

Океановото присъства до последния момент, прометеевското — също. Именно това 

противоречие довежда до крах делото на Франкенщайн и го прави неспособен да прозре 

истината за своето създание и своята вина, защото има истини, които могат да се видят 

само от непостижимата за Океан любов. 

Но и собственото отношение на Мери Шели към Океан е раздвоено. Тя разкрива неговата 

илюзорност, празните му претенции, неспособността му за истинска човечност. 

Симпатията й към Чудовището е несъмнена — „най-силното нравствено внушение на 

романа е, че Чудовището трябва да бъде обичано”
24

 — но Океан е безсилен за такава 

любов, тя е отвъд границите на неговата умереност, отвъд благоразумието му. Вместо 

любов той предлага едно механично правосъдие, което няма нищо общо нито с 
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истината, нито с морала — в случая с Жюстин съдиите биха предпочели „десет невинни 

да пострадат, вместо един виновен да избяга”. 

От друга страна обаче, Мери Шели, както и двамата й самотни герои, Творецът и неговото 

Създание, е очевидно привлечена от „уюта” на Океан, от неговата, макар и в последна 

сметка илюзорна, топлина, от защитеността му срещу опасните, неизследваните, 

самотните, „вледенени” пътища. Тя не противопоставя нищо на плодородието и 

живителната зеленина на долините. Начинът, по който Франкенщайн създава живот, се 

оказва смъртоносен: снежните върхове са възвишени, но пустинни. В края на романа 

Уолтън, „географският” вариант на Франкенщайн, се завръща. Той възстановява Океан — 

отказва се от експедицията и Северния полюс и поема пътя към дома, към сестра си и 

нейните „прелестни деца”. Вярно е, че е принуден да се върне от разбунтуваните моряци 

— но, от друга страна, от самото начало, дори преди още да е тръгнал, неговата тъга по 

зелената родина и решимостта му да бъде благоразумен са доста силни. „Отивам в 

неизследвани райони, в „земята на мъглите и снега”, но аз няма да убивам албатрос, така 

че не се тревожи за безопасността ми…” „Няма да върша нищо необмислено — познаваш 

ме достатъчно и можеш да се довериш на моето благоразумие. . .” „Няма необмислено да 

се натъквам на опасности. Ще бъда хладнокръвен, упорит и благоразумен.” След толкова 

уговорки Уолтън не стига до Северния полюс: чрез разказа на Франкенщайн той надниква 

отвъд чертата, „не убива албатрос” и се завръща. 

И така Океан е хорът, който приглася на драмата, разиграла се между Твореца и неговото 

Създание. Двусмисленото му присъствие в романа е твърде осезаемо — той се смесва с 

прометеевската природа на Франкенщайн и внася поквара в първозданната чистота на 

Чудовището. В този „хор” се долавят и съмненията на самата Мери Шели, собствената й 

колебливост по отношение на прометеизма. Последвалото първия й роман развитие е 

сякаш продължение на конфликта между „Алпите” и „долините”. Мери Шели, както 

Уолтън, среща един Виктор (това е псевдоним, който Пърси Шели е използвал в редица 
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случаи) и собственият й живот й разказва наистина страшен разказ предупреждение. „На 

двадесет и шест години аз съм в положението на старица.” На тридесет и четири 

литературните амбиции, съпровождали писането на „Франкенщайн”, са й „безкрайно 

безразлични”. В една от биографиите на Мери се отбелязва, че „има поетична, ако не 

историческа истина в анекдота, че когато я упрекнали, задето е изпратила сина си в Хароу, 

а не в някой колеж, където ще се научи 
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да мисли самостоятелно, Мери казала: „За бога, нека се научи да мисли като всички”
25

. Тя 

има съдбата на Уолтън. 

 

СЪЗДАНИЕТО 

 

Дарът, който новият Прометей донася на света, е едно безименно създание, обикновено 

наричано Чудовището. Продуктът на Франкенщайновия огън е огромно уродливо 

същество, което уплашва собствения си създател. Той изоставя току-що оживялото 

Чудовище и по-нататъшната връзка между творец и творение прераства в смъртоносна 

схватка. 

Превръщането на Чудовището в агент на едно самопричинено наказание го обвързва така 

тясно с Франкенщайн (освен очевидната връзка на създаването му), че мнозина 

изследователи са склонни да ги разглеждат като двойници, като „разделените” половини 

на една и съща личност — Мюриъл Спарк като противопоставяне на рационално и 

емоционално; Кристофър Смол — като „его” и един вид юнгианска „сянка”, „личното 

безсъзнателно”, чиято предразположеност към престъпления е естествено следствие от 

„абсолютната добродетелност” на Франкенщайн; а Харолд Блум като обърнатост към себе 

си — обрънатост към другите. 

Тълкуването на връзката между създател и създание като двойничество, като някакъв вид 

отношение на допълнителност между двамата, независимо от светлината, която би могло 

да хвърли върху определени аспекти на тая връзка, във всички случаи подценява далеч по-

важното обстоятелство на тяхната отделност и самостойност, на тяхното 

противопоставяне като завършени и оформени индивидуалности. Грешката на 

Франкенщайн е до голяма степен именно в неспособността му да приеме пълноправната 

самостоятелност на творението си, да посрещне изискванията на едно чуждо съзнание, 

отграничено и равно по статус на неговото. Той е, който вижда своята разбунтувана сянка 

там, където всъщност стои друг, отделен човек, уникална личност. Двойничеството, с 

други думи, е заблуда, илюзия на единия от мнимите двойници. Ако трябва да се тълкува 

връзката им в юнгиански дух, би могло да се каже, че Франкенщайн проектира върху 

своето създание свои собствени „опаки” черти и с това се затваря в една мнима 

действителност, която е толкова по-опасна, колкото по-убеден е той в нейната 

„обективност”. Но Чудовището не е въплъщение, материализация на тия негови черти, то 

не е тъждествено с тях, то е друго, различно. Същественото, дълбоката 
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истина за създателя и създанието е тъкмо в тяхната отделност и автономност. 
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Неспособността на Франкенщайн да осъзнае другия като друг редом с непрестанните 

отчаяни усилия на Чудовището да му натрапи правата на своето индивидуално 

съществуване, на своята субективност, донякъде подкрепят твърдението на Блум, че 

Франкенщайн е „умът и емоциите, обърнати навътре към себе си, а създанието му е умът 

и емоциите, творчески обърнати навън в търсене на една по-голяма хуманност чрез 

конфронтацията с други азове”
26

. Но дори това най-общо интерпретиране на създател и 

създание като „солипсистичната и великодушната половина на една и съща личност”
27

 

отвежда встрани от същината на тяхното противопоставяне като две завършени 

индивидуалности. Фактически Франкенщайн е дотолкова успешен създател, че сътворява 

напълно автономно същество, свободно да решава и избира, способно да се променя и 

развива — не свой роб, не своя сянка, не свой дубъл, не отчуждена част от себе си. 

Прометей е поначало и творец на човешката свобода и през оковите си е винаги обърнат 

към едно окончателно освобождение. Франкенщайн е и в това Прометей, че той създава 

своето същество самостоятелно, свободно. 

Тази свобода и пълноценност на създанието като оформена и автономна личност Мери 

Шели разкрива чрез един наистина майсторски подход. През първата третина на романа 

Чудовището съществува само призрачно — отначало в намеренията на Франкенщайн, а 

после като негова зловеща сянка, като фантом на собствената му вина, задето, 

отчуждавайки се от близките си, се е поддал на своите „противозаконни” занимания — и в 

двата случая чрез и през Франкенщайн. След това перспективата рязко се сменя и 

Чудовището е показано отвътре, през собствените му чувства, преживявания, мисли; през 

пълнокръвието и многомерността на собствената му субективност. Призракът добива 

плът, сянката — пространствени измерения, а събитията — една втора, различна гледна 

точка, която е поне толкова валидна, колкото и Франкенщайновата. Погрешно е 

становището, че тази „интервенция” на субективната гледна точка на Създанието 

разрушава единството на творбата. Смисълът на романа не съвпада с Франкенщайновата 

версия и неговото единство не се основава върху единството на Франкенщайновото 

виждане — напротив, същината му е тъкмо в тази двойна перспектива, в двойното 

осветяване на разгръщаните 
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събития, пречупени за трети път през призмата на Уолтъновата гледна тока. Всяка от тези 

гледни точки си има свое, независимо от другите значение, което се потвърждава в 

автономния, независим и различен избор, който всеки от героите прави в края на романа. 

Франкенщайн успява да създаде не просто автономно и пълноценно човешко същество: 

нещо повече, той го създава чисто, непокварено, с непомрачена от зло, „невинна” 

природа. За Блум един от парадоксите на книгата е, че Франкенщайн действително 

създава „природен човек”, и то какъвто го виждат мелиористите: Чудовището е един вид 

Благороден дивак и за повечето изследователи този факт не подлежи на съмнение. 

Бъдещият безмилостен убиец в началото не убива дори животни — Чудовището е 

вегетарианец, любопитно ехо от Шелиевите вегетариански възгледи, където 

предпрометеевското състояние на „здравословна невинност” се свързва с въздържането от 

месо. На Чудовището му липсва дори простият рефлекс за самозащита при първите му 

сблъсъци с човешкия свят: до такава степен то е лишено от агресивност и злонамереност. 
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То усеща болка, но не и подтик да причини болка. Първоначалната му кротост е 

несъмнена: първите му пориви са свързани със симпатията му към „кротките обноски” на 

Дьо Ласей и с желанието да върши добро. 

Като истинско „природно” същество Чудовището бързо се приспособява към своята 

нецивилизована среда, сравнително лесно си намира храна и, както многократно се 

изтъква, е добре пригодено към сурови условия на живот. Разказът на Чудовището, 

посветен на първите му усещания и преживявания, на постепенното оформяне на света от 

хаоса на все още смътните впечатления, на вълшебството на пробуждащото се съзнание, 

ненапразно се смята за най-високото постижение на романа. Мери Шели проследява 

самотните скитания на създанието, все по-точната му ориентация в околния свят, първите 

му сблъсъци с хората. Този „благороден дивак” обаче спонтанно се стреми към хората и 

цивилизацията — и тук Мери Шели се солидаризира с мнението на Мери Уолстънкрафт, 

която спори с русоистката представа за човека като „самотно животно”. Чудовището 

инстинктивно се насочва към другите и към благата на цивилизацията и не е 

предразположено да оценява високо своето диво и самотно, асоциално „състояние на 

невинност”. В неговия стремеж се поражда сблъсъкът му с обществото, откъдето започва 

страданието и покварата му: самотата му е неприсъща и мъчителна, но допирът с 

цивилизацията, която го отхвърля, се оказва разрушителен. Фактически комбинираното 

въздействие на самотата му и контакта му с 
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цивилизацията, на изолацията му сред едно враждебно човечество довежда до „загубата 

на невинността”. 

С хората и цивилизацията Чудовището най-напред се среща чрез посредничеството на 

изоставен от пътници огън. Това е своеобразно метафорично наслагване и удвояване на 

мита: рожба на един „нов” прометеевски акт, създанието за втори път влиза в 

прометеевска „зона”, съприкосновавайки се със „стария”, първичния прометеевски огън, 

огъня на цивилизацията. В резултат, както някогашният човек, то отпада от своето 

състояние на невинност. Чудовището не е създадено зло, това е съществен момент, който 

помага да се локализира по-точно Франкенщайновата вина, но то не е „програмирано” да 

бъде добро. То е в един доста буквален смисъл „чисто” — то е празно, tabula rasa. 

Повечето съвременни критици споделят гледището, че предпоставките на Мери Шели при 

проследяването на развитието на създанието могат да бъдат изведени от Лок — 

„отсъствието на вродени принципи, извличането на всички идеи от усещанията”
28

. 

Изваяно веднъж от своя създател, Чудовището е втори път изваяно от средата, то става, 

казано с думите на Годуин, „рожба на обстоятелствата и събитията”
29

.  

Инструмент за покварата на Чудовището — и това е втори съществен момент — става 

извън всяка мяра идеализираното семейство Дьо Ласей. На фона на кървавата история на 

човечеството, с която то се запознава чрез книги, и на болезнените първи впечатления от 

хората Дьо Ласей са като вълшебен оазис. Дьо Ласей са едно от ядрата на Океан и 

съчетават по непостижим начин различни добродетели — изтънчеността на парижки 

аристократи с патриархалните нрави на немски селяни, щедростта с благородната бедност, 

тежкия физически труд с изкуството. Те привличат Чудовището както с тази своя 
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извънмерна добродетелност, рязко противопоставена на гледките от нищета, несправед-

ливост и кръвопролития в човешката история, зад която „Изгубеният рай”, прочетен от 

чудовището като хроника на действителни събития, отваря втора перспектива, където 

„един всемогъщ бог воюва със своите създания”; така и със своята интимност, близост, 

взаимна обвързаност (Ласей от фр. lacer — свързвам?), които контрастират със самотата 

на Франкенщайновото същество. То им помага според възможностите си и по тоя начин 

си „открадна” едностранно общуване с тях; нарича ги „моите покровители”, макар че те не 

подозират съществуването му. „То е като самотно  
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дете, което си измисля идеално въображаемо семейство”
30

. 

Дьо Ласей се оказват част от всеобщия фон. Тяхната спонтанна реакция срещу 

Чудовището — срещу онова, което е отвъд границите на собствения им свят — е 

враждебност и насилие, както и в предишните инцидентни сблъсъци между създанието и 

човечеството. Така Дьо Ласей, проявили в редица случаи наивно до глупост човеколюбив, 

не издържат изпитанието по човечност, на което чуждото, уродливо същество подлага 

всеки от героите, с които се сблъсква. Дори за техните „кротки обноски” Чудовището е 

прекалено голямо предизвикателство. Те стават, от една страна, проводници на 

световното зло, което достига до Чудовището като знание за човешката история и нрави; 

от друга — преки причинители на страданието, което го превръща в бунтовник и 

отмъстител. Чудовището научава злото от цивилизования свят. Насочвайки подозренията 

за убийство към Жюстин, то с чиста съвест може да каже, че „благодарение на уроците на 

Феликс (Дьо Ласей) и на варварските закони на човека аз вече умеех да върша зло”. Този 

факт е особено важен за определяне на истинската вина на Франкенщайн и оттук — за 

изясняване на отношението на Мери Шели към прометеизма. 

В началото на бунта на Чудовището Мери Шели отново въвежда мотива за огъня — то 

опожарява изоставения дом на Дьо Ласей и оттук нататък „злото става негово добро”. 

Тези негови думи са отглас от думите на Милтьновия Сатана. Така похитената от новия 

Прометей „искра”, съприкосновявайки се с първичния прометеевски „огън”, се превръща 

в неконтролируема сила, в пожар. 

Във връзка с разрухата на Франкенщайновото създание при допира му с човешкото 

общество от осветляване и интерпретация се нуждае неговата грозота. Уродливостта на 

Чудовището е причината за неговото страдание и неговите престъпления — тя е 

унищожителното „веществено доказателство” срещу него. Грозотата и уродливостта са 

чест мотив в произведенията на романтиците. Интересен паралел на Чудовището е 

Хофмановият Цахес. Грозотата на Цахес е израз на вътрешното уродство, но никой не я 

забелязва — напротив, на него му приписват добрите качества на околните. Той си 

присвоява от другите една илюзорна красота, красота привидност, която в действителност 

не му принадлежи — всички виждат хубав, умен и надарен мъж там, където има 

отблъскващо чудовище. Случаят с Франкенщайновото създание е тъкмо обратният. При 

опита си да се обясни пред слепия Дьо 
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Ласей, то казва за своите „покровители”, че „фатален предразсъдък замъглява зрението им 

и там, където трябва да видят чувствителен и благ приятел, те съзират само отвратително 

чудовищe”. 

Видяна в юнгиански дух, за Смол грозотата на Чудовището се превръща в портрет на 

„другата или невидимата страна”
31

, в „следствие от абсолютната добродетелност на 

Франкенщайн”, при което самото Чудовище е „средство да се извършва убийство от 

разстояние, като самият ти оставаш невинен”
32

.Действително дивата, ирационална, 

светкавична реакция на насилие спрямо Чудовището е като че ли реакция спрямо сянка, 

която всеки носи у себе си — всеки като че ли вече знае за него и спрямо това ново, 

невиждано и в дълбочина напълно непознато създание реагира, сякаш то му е добре 

известно, отдавна познато. „Пусни ме… Чудовище! Гаден изрод! Ти искаш да ме изядеш, 

да ме разкъсаш на парчета. Ти си човекоядец!” — такава е реакцията на малкия Уилям 

спрямо създадения от брат му вегетарианец. Върху „чистотата”, върху непокварената 

„празнота” на създанието всеки от сблъскалите се с него нанася породените от собствения 

му свят представи — представи, крито нямат никакво отношение към „невинния” свят на 

Франкенщайновото природно същество. Дори у детето е налице фаталното 

предубеждение, което „замъглява зрението” и скрива същината на създанието. 

Интересна илюстрация би могла да се приведе от тогавашната преса. Вестникът, според 

който романът на Мери Шели е изтъкан от „ужасни и гадни нелепости”
33

, през същата тая 

1818 година дава определение на своите схващания за „либералност” — „но тук 

либералността трябва да спре; ако се превърне във всеобщ принцип, че всеки човек е 

достоен, докато се докаже обратното, това означава разточително да се смесват доброто и 

злото”
34

. Явно е, че при такъв подход Чудовището няма особени шансове — при такъв 

подход всеки човек е Чудовище, докато да каже, че е „достоен”, и всяка „праведна” 

Жюстин е виновна, защото по-добре е „десет невинни да пострадат, отколкото един 

виновен да избяга”. 

В сблъсъците между Чудовището и цивилизованото човечество (след отхвърлянето му от 

Дьо Ласей създанието прави още два опита да се върне към първоначалната си доброта) 

Мери Шели показва колко лесна, бърза и лека е реакцията на страх, омраза и готовност за 

насилие, реакция, която обаче всеки нанася върху 
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самото Чудовище, очаквайки я от него. Хората действително виждат в него своята сянка, 

своята тъмна, отрицателна страна, внезапно добила видимост. Но така както илюзия е 

красотата на Цахес, илюзия е и уродството на Чудовището — то не отговаря на неговата 

същност. Така както върху Цахес пренасят достойнствата на околните като един скриващ 

истината екран, върху чудовището сблъскалите се с него пренасят страха, омразата си, 

предразположението си към насилие, собственото си потайно уродството. 

Самото Чудовище не е това. Погледнато отвътре, откъм собственото му страдание, 

уродството му се превръща в белег на неговата самота. Чудовището е затворено в своята 

грозота, тя го отделя от света, прави връзката между тях невъзможна. Тя е емблемата на 

изолацията му, на неговата различност. То научава какъв е външният му вид дълго след 

                                                 
31

 Small, Chr.. Цит. съч., с. 12. 
32

 Пак там, с. 186. 
33

 The Quarterly Review, Jan 1818 Acc to Grylls R. Цит. съч., с. 315. 
34

 The Quarterly Review, March 1818. Асс. To Small, Chr.. Цит. съч., с. 23. 



като е привикнало към вида на останалите хора и грозотата му от мига, в който я осъзнава, 

се осмисля като отхвърленост от света, като непреодолима бариера, като знак за неговата 

отритнатост. „Когато се оглеждах наоколо, не виждах и не чувах за никой подобен на 

мене. Нима бях чудовище, петно върху лицето на земята, от което всички бягаха и от 

което всички се отричаха?” 

Епитет, често използван, за да определи грозотата на Чудовището, е unearthly. Независимо 

дали значението на думата ще се възприеме като „свръхестествен” или „тайнствен”, или 

„призрачен”, или, по всяка вероятност, като „ужасяващ”, в него присъства и другият 

елемент — като „не-земен”, „не-от-този-свят” — чужд. Дори Сатаната, оплаква се 

създанието, е имал своите поддръжници и макар и отхвърлен, е продължавал да 

принадлежи по някакъв начин на божията вселена; „но аз не зависех от никого и не бях 

свързан с никого”. 

А това, което Чудовището единствено иска, е да бъде „свое”, да бъде „свързано”, да бъде 

обичано — и в трогателните си, все още изпълнени с надежда опити с Дьо Ласей, и в по-

късните епизоди със спасеното момиче и малкия Уилям, и в отчаяното преследване на 

създателя си. Невероятна е наистина грешката на Мюриъл Спарк, която обявява 

Чудовището за рационалната половина, за „рационалистичния хуманизъм в неговата 

последна и дехуманизираща степен”
35

. Чудовището е чувство, изцяло чувство, и това, 

което иска, е емоционална връзка, нищо друго. То иска любов, то цялото е молба за 

любов, за любовта милост, на която има право всяка твар под небето — но никой не 

успява да чуе тая молба. „Все така желаех любов и приятелство и все така бях отритван.”  
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Ако не любов, тогава омраза. Феята, която надарява Цахес с илюзорна красота, се надява, 

че привидността ще предизвика промени във вътрешното, същностното, но това не става, 

Цахес не се променя. Чудовището обаче се променя, то преминава през различни фази на 

развитие, през състоянията на „невинността” и „опита”. Тъй като в него виждат 

Чудовище, то наистина се превръща в чудовище. Тъй като него го осъждат на самота и 

изолация, то също може да предизвиква самота и изолация. Причиняват му само 

страдание — „аз също мога да причинявам мъка”. Тъй като е откъснато и чуждо на целия 

свят, то също може да разкъсва връзки. „Измежду милионите хора на земята нямаше нито 

един, който да се смили над мен или да ми помогне; защо тогава да изпитвам жал към 

враговете си?” Жертвите на Чудовището — обичаното от цялото семейство дете, 

„праведната” Жюстин, която е едновременно слугиня, дъщеря и майка, Елизабет, 

сестрата-любима, приятелят — всички те засягат най-съществени връзки, най-голяма 

възможна близост. „Злото оттук нататък стана моето добро.” 

Парадоксът е, че омразата е за него тъкмо връзка, единствената осъществима за него 

връзка. Когато всичко друго се оказва невъзможно, престъпленията са единственият начин 

да се установи контакт със света, макар и по отрицателен, разрушителен начин. Чрез 

престъпленията Чудовището дори успява да спечели своя създател само за себе си — 

макар и като преследвач. Любопитен детайл е загрижеността на Чудовището да не загуби 

преследвача си — по пътя той му оставя съобщения, един вид „омразни писма”, и храна 

(храната Франкенщайн по твърде характерен начин приписва на „добрите духове”). 

Омразата на Франкенщайн, дълбоко личната му ненавист е единственото чувство, което 
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Чудовището успява да вдъхне, и единствената трайна връзка между него и света — 

толкова трайна всъщност, че я прекъсва само смъртта. 

Престъпленията — доколкото са единственият начин на Чудовището да бъде в света, имат 

за него и смисъл на самоосъществяване, на утвърждаване на собствената автономност, на 

правата му на уникална личност — „ако не мога да вдъхвам любов, ще вдъхвам страх”. 

Такова самоосъществяване е, разбира се, саморазрушително. При това Чудовището остава 

докрай трагично отчуждено от онова, което върши; докрай не успява да се отъждестви с 

„демона”, който другите виждат у него. Ако то осъществява връзката си със света чрез 

омраза, ако реализира себе си чрез престъпления, това е поради пълната безизходица на 

неговата изолация, с която то докрай не се примирява. Това е 
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реализация, която е в последна сметка самоотричане: неприемащият го свят все пак 

постига своето — и в бунта си Чудовището се самозачерква; в бунта си то се осъществява 

като друг, то пак не постига себе си, остава осъдено на небитие. „Гледам ръцете, 

извършили това злодейство, мисля си за сърцето, родило подобен замисъл, и жадувам за 

момента, когато вече няма да виждам тези ръце, а споменът не ще преследва мисълта ми.” 

Така че Чудовището, не по-малко от създателя си, е също раздвоено — с раздвоеност, 

която е индуцирана от сблъсъка му с човешкия свят и която противопоставя онова, което 

то счита, че е и трябва да бъде, и онова, което виждат у него и което то на практика става. 

Според Белский авторката е показала „гибелността на индивидуализма, трагедията на 

принудителната самота, невъзможността на щастието без общуване с другите хора”
36

. Но 

смисълът на съдбата на Чудовището, на благородния дивак, превърнат от допира си с 

цивилизацията в злодей и престъпник, би останал недоразкрит, ако не се отчете, че това е 

съдбата на създанието на Франкенщайн, на огъня на новия Прометей. Когато попада на 

първия знак от човешката цивилизация — изоставения огън, — създанието, възхитено от 

топлината му, се опитва да напъха ръцете си в него и възкликва изненадано: „Колко 

странно… че една и съща причина предизвиква такива противоположни следствия!” 

Историята на Чудовището е притча за покварата на благородния „природен човек”, за 

разрастването на промеетевския огън в пожар. Несръчни ръце превръщат искрата на 

живота му в опустошителна стихия. 

 

ПРОМЕТЕЙ ИЛИ ЕПИМЕТЕЙ 

 

„И все пак сърцето ми преливаше от доброта и от любов към добродетелта. Бях започнал 

живота си с добри намерения и жадувах за момента, когато ще ги осъществя и ще бъда от 

полза за ближните си. Но всичко рухна… ” Въпреки безупречните намерения на 

Франкенщайн, въпреки несъмнения успех на задачата, чрез която се надява да ги 

осъществи — той овладява искрата на живота и създава същество, което е не просто живо, 

но е и чувстващо, и мислещо, и „чисто”, — въпреки неговия безспорен гений от делото му 

произлизат само страдание и разруха. Проблемът е защо за Мери Шели новият Прометей 

е Епиметей, защо благодетелят на човечеството донася не ред, а хаос; защо неговото 

създание изминава „Хезиодовата” линия на отпадане от Златния век на невинността и 

само се превръща в оръдие на хаоса. Митът е удвоен  
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тъкмо в хезиодовски смисъл — създанието е покварено от първичния прометеевски огън, 

цивилизацията; но самото то, рожба на нов прометеизъм, е късен и закономерен продукт 

на същата тази цивилизация, естествено продължение на първичния прометеевски акт и на 

свой ред внася в следпрометеевския свят разруха и хаос. Проблемът е дали Мери Шели 

вижда причината за катастрофата в стремежа на Франкенщайн да стане „по-велик, 

отколкото собствената му природа позволява”, както сам той преценява от позицията на 

„Океан” — дали последната дума в романа е на Океан, на завръщащия се Уолтън, на 

хезиодовския призив към отказ от опасни амбиции, или тя принадлежи на друг— или на 

други. 

Франкенщайн е типичен романтичен „гений”. Той надвишава значително обкръжаващите 

го, превъзхожда ги и по интелект, и по страст. Той споделя общата за романтиците 

обсебеност от „жизнения принцип”, жаждата по самата най-съкровена и пулсираща 

сърцевина на битието. Той влага цялата си неистова енергия в преследването на своята 

върховна цел. И той успява — открадва искрата на живота и одушевява живо съществото. 

Той постига тая най-недостъпна мечта. Но той създава своето същество грозно. Тук 

според Харолд Блум се крие един от парадоксите на романа. Ако създанието беше 

естетически приемливо, то нямаше да бъде отблъснато от човечеството и катастрофата 

нямаше да настъпи
37

. Доколкото Чудовището не е създадено зло, престъпленията не са 

пряко следствие от извършеното от Франкенщайн нарушение на жизнения принцип — те 

са косвено следствие от неговата грозота. Грозотата опосредява връзката между 

похищението на искрата на живота и произтеклите от това беди. Ето защо едно от 

обясненията за толкова фаталната роля на тази грозота би могло да бъде именно, че, 

видяна откъм Франкенщайн, тя е белегът на неговото нарушение, на престъпването на 

„идеалните граници” между живота и смъртта, на непочтителното му вмешателство в най-

съкровените тайни на битието. „Грозотата е всъщност отчуждение, отдалечаване от 

жизнения принцип — органичното не може да бъде грозно, грозно е неговото нарушаване 

и убиване”
38

. 

Франкенщайновото творение обаче е тъкмо „органично”, природно същество — ученият 

успява да създаде благороден дивак. Не органиката е нарушил Франкенщайн със своето 

дело и грозотата 
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не е белег на липсваща органика — следователно тя не произтича пряко „от кражбата” на 

Франкенщайн, от самата му намеса в жизнената тайна, от прометеевското в неговата 

природа. Нейният смисъл трябва да се търси другаде. 

Във връзка с „Франкенщайн” често пъти се цитира едно изречение от Шафтсбъри, почти 

със сигурност известно на Мери Шели още по онова време. В него художникът е обявен за 

„втори създател, безгрешен Прометей под небето на Юпитер”39
39

. Цялостният смисъл на 

цитирания пасаж обаче не се ограничава с тълкуването на Прометей като богоподобен 

творец вместо като бунтовник и богоборец. Шафтсбъри фактически дава определение на 

съвършения художник — а такъв се оказва моралният художник, нравствено 
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съвършеният човек. Злодеят според Шафтсбъри не може да притежава художествен 

талант. В този пасаж се съдържа ключ към художествената „бездарност” на гениалния 

учен. Франкенщайн не притежава художествен талант, защото е нравствено несъвършен. 

Той създава съществото си грозно, тъй като има сериозен морален „дефект”. Често 

срещаните твърдения за „абсолютната добродетелност”
40

 на Франкенщайн, героизирането 

на неговите постъпки (например унищожаването на недовършеното женско „чудовище”) 

като проява на „истински, войнстващ хуманизъм”
41

 се дължат на прекалено критическо 

доверие към собствените твърдения на Франкенщайн и на недостатъчно проникване в 

морала, който Мери Шели защищава. 

Франкенщайн е всичко друго, но не и „абсолютно добродетелен” — поне в оня смисъл, 

който Мери Шели влага в добродетелността. Една поразителна характеристика, която 

Чудовището му дава — а на Чудовището принадлежат най-възхитените от всички 

възхитени оценки, които Франкенщайн получава, — е определението му като 

„великодушно и себеотдайно същество”. Франкенщайн е наистина „великодушен и 

себеотдаен” — великодушно себеотдаен и себеотдайно великодушен. Ако той остава сляп 

за своето създание, ако той така и не постига истината за него, то той е не по-малко сляп и 

спрямо своите ближни, своите себеподобни. 

Характерен е случаят с Жюстин. Франкенщайн е сигурен, че Чудовището е убиецът и че 

Жюстин е невинна; че косвено самият той е причинил смъртта на брат си. Но той е 

убеден, че ще го обявят за луд, ако каже истината, и затова много грижливо пази тайната 

си и не е особено активен при защитата на Жюстин. На 
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фона на горчивите му самообвинения рискът да излезе луд би бил по-естествен. Друг 

случай е унищожаването на незавършеното женско създание. Чудовището съвсем 

недвусмислено заплашва, че ще убие Елизабет, бъдещата жена на Виктор. Той обаче 

тълкува думите му като заплаха за собствения си живот. Епизодът е пронизан от ирония. 

Франкенщайн е погълнат от възвишени размисли за своята решеност да жертва себе си в 

името на човечеството, но всъщност не той, Елизабет е застрашената, не себе си жертва, а 

годеницата си. „Войнстващият хуманизъм”, който Белский открива в постъпката му, е за 

чужда сметка. 

Тези прегрешения на Франкенщайн, може би дребни и несъществени, може би естествени 

и човешки (по-късно той се опитва да разкрие истината за Чудовището и действително е 

обявен за луд), са израз на същата липса на проникновеност, на същата душевна „тъпота”, 

която той проявява към Чудовището. Към създанието си Франкенщайн се държи от 

момента на оживяването му колебливо и безотговорно. Още при отварянето на 

създадените от самия него „мътни очи” той е вече убеден, че е извършил грешка, нещо 

повече — престъпление. Още преди да се е случило каквото и да било нещастие поради 

прометеевската му дързост, той започва да преценява делото си от гледна точка на 

Океановото благоразумие. В резултат — първата му постъпка спрямо творението му като 

вече живо същество (и следователно имащо правата на живо същество) е да го изостави. 

Така чувството, че е извършил грях — а това е грях спрямо Океановите стандарти — 

ръководи от самото начало поведението му към всъщност напълно невинното му 

творение, определя съвсем непрометеевската му неувереност в собственото му дело. Той 
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през цялото време вижда Чудовището деформирано — от съзнанието за собственото си 

престъпление, че го е създал. 

Франкенщайн не пести самообвиненията, но те са винаги като че ли встрани от целта. Той 

е съкрушен от косвената си вина за убийството на Уилям — но не прави нищо, за да спаси 

Жюстин. Той заклеймява „беззаконните” си занимания, довели до създаването на 

Чудовището — но се отвръща от него, буквално побягва от него — от отговорността на 

вече извършеното. Той не се щади, приема, че смъртта на близките му е негово дело — но 

в никой момент не успява да предвиди и предотврати тая смърт именно защото всичките 

му опити да се справи със ситуацията са странно объркани и погрешно насочени, като в 

случая с Елизабет. Той охотно поема бремето на своята вина, но тая вина се оказва друга, 

фалшива, неистинска вина. При това в неговите самообвинения се 
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долавя самочувствието на човек, който поради това, че се е съгласил да поеме вината си, 

счита, че е вече надмогнал тая вина, че е дори в един по-висш смисъл добродетелен. (Във 

всеки случай такова е очевидно чувството на критиците, които вярват в неговата 

добродетел.) Не е чудно, че за себе си той се оказва също така сляп, както и за другите; 

себе си той разбира също така непълно, превратно, фалшиво, както и другите. 

Тази липса на проникновеност, душевното заслепение, което обръща всичко към 

собствената личност на Франкенщайн и му пречи да прозре присъствието на другия — а в 

последна сметка забулва и истината за самия него, защото този „великодушен и 

себеотдаен” творец така и не успява да разбере истинската си вина и истинския си дълг, — 

Мери Шели извежда от характерния Океанов недъг, от недостига на любов. Обичащият би 

трябвало да прозре — а при това Чудовището се изразява доста ясно, — че любимата е 

застрашената, не той. Обичащият би рискувал в случая с Жюстин. Обичащият би 

проникнал в страданието на Чудовището, през „вещественото доказателство” на 

отблъскващата видимост би схванал дълбоката му нужда, би чул молбата му. На 

Франкенщайн така и не му хрумва, че любовта — а тъкмо любов и само любов иска 

неговото създание — е първата характеристика на твореца. На два пъти той се сеща, че 

негов дълг е било да даде щастие на омразното си създание — първия път при срещата им 

в долината Шамуни, втория — на кораба на Уолтън, където непосредствено преди 

смъртта си ученият отново се връща към тоя въпрос. Но, казва той, „моите задължения 

към съществата от собствената ми раса имаха предимство, тъй като те се отнасяха до по-

големи пропорции от щастие или нещастие”. 

Тези Франкенщайнови думи са напълно в духа на „Политическа справедливост”. 

Добродетелта, по мнението на Годуин, „предполага пространното разглеждане на 

причините и следствията, така че след като сме намерили точното равновесие между 

облагите и вредите, които съпровождат човешките работи, да можем да предприемем 

действието, което води до най-голямата възможна изгода”
42

. 

Франкенщайн е добродетелен тъкмо в този Годуинов смисъл: той се чувства виновен и 

задължен спрямо по-многобройните „свои”, не и спрямо самото си създание. Това е една, 

така да се каже, количествена добродетелност, основана на изчисляване на пропорции. И 

спрямо своите обаче, и спрямо Чудовището тази добродетелност се оказва зле 

„пресметната”; на всички тя донася 
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страдание и гибел. Вместо да изчислява пропорции, Франкенщайн трябва да обича. 

Чудовището не е създадено зло, не е готов убиец и неговите злодеяния не са пряко 

следствие от Франкенщайновия грях, от разрива в природната хармония, който ученият е 

придизвикал със своята противозаконна намеса — те са резултат от сблъсъка на 

създанието със свят, неспособен да обича, свят, от който собственият му създател е част. 

Франкенщайн се отнася към Чудовището така, както всички останали, със същата 

враждебност и страх — още от мига, в който побягва от протегнатата към него ръка на 

създанието. Той се проваля не при създаването на Чудовището; неговият провал е в 

неспособността му да го обикне. Причината за неуспеха му е не в самата жажда за 

непозволени знания, а в склонността да пресмята щастието, вместо да обича. 

Франкенщайн успява да даде на съществото си здраве, сила, разум, но не съумява да му 

даде красота и любов. Грозотата се оказва знакът, оставен от създател, който сътворява 

живот, но не съумява да го обикне и така предизвиква само смърт, защото не може 

предопределеното за живот да се създава без любов и няма жизненост лишеното от 

милостта да бъде обичано. 

Това е точката, в която Франкенщайн се докосва до Стария моряк. Греховете на 

жизнедарителя и убиеца съвпадат и преплитането на мотива за Стария моряк в историята 

на гениалния учен получава своето обяснение. Това, което и двамата трябва да разберат 

(но Франкенщайн никога не разбира), е, че „трябва да се обичат всички неща — големите, 

както и малките, защото милият бог, който ни обича, той създаде и обича всичко” 

(„Старият моряк”). Тъкмо това Франкенщайн не прави. Той създава като бог— но не 

обича като бог, не може да обича като бог. „Поуката”, която съвременниците на Колридж 

и Мери Шели отказват да видят, е една и съща. Според известния анекдот г-жа Барболд 

заявила, че на „Старият моряк” му липсва поука
43

. По същия начин в пресата от онова 

време се оплакват, че „Франкенщайн” не съдържа „никакъв урок за поведението, 

маниерите или морала”
44

. Заедно с Колридж Мери Шели би могла да възкликне, че, 

напротив, в романа й има прекалено много поука. 

Така Мери Шели се противопоставя на утилитарния Годуинов морал, базиращ се на 

намирането на „точното равновесие между облагите и вредите”, и застава на страната на 

романтичното гледище, което във формулировката на Пърси Шели гласи, че 
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„великата тайна на морала е любовта”
45

. „Любовта за романтиците е тъждествена на 

човечността изобщо”
46

. Неспособността за любов е за Мери Шели равносилна на 

безчовечност, тя е нравствено уродство — а нравствено дефектният не може да бъде 

пълноценен художник и творец, не може да бъде „безгрешен Прометей под небето на 

Юпитер”; затова и творението му е грозно, а грозотата повлича гибел. 

У Франкенщайн, с други думи, има разминаване между „божествената” мощ на интелекта 

му и съвсем не-божествената, Океанова неталантливост в любовта, която в последна 

сметка стеснява кръгозора му, прави го непрозорлив, сляп за истината. От съчетанието на 
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прометеевска интелектуална одареност и океановска посредственост в чувствата се ражда 

недалновидецът, неспособният да предвиди следствията от делата си, Епиметей. Не 

самото „незаконно” преследване на забранено знание, а това разминаване е причина за 

катастрофата. Ученият у Франкенщайн превъзхожда художника — а това за Мери 

означава, че ученият е изпреварил човека. Човекът изостава спрямо собственото си знание 

— с това Мери отново спори с просветителската убеденост, че „нравственото 

усъвършенстване на човека в някаква степен ще съответства на интелектуалното и 

действията му ще съответстват на мненията му”
47

. 

Същественото е, че не самата прометеевска дързост на Франкенщайн, не кощунственото 

му нарушение и не сам по себе си стремежът да стане „по-велик, отколкото собствената 

му природа позволява” довеждат до краха на неговото дело, а попадането на това дело в 

зоната на Океан. Ако Чудовището корозира при контакта си с Океан, то Франкенщайн в 

не по-малка степен е непълноценен творец поради океановските черти, които се смесват с 

прометеевските му стремежи. И природният човек, и геният убиват своята „чистота” в 

света на посредствеността — оттук Хезиодовата тенденция към „поквара”, към израждане 

и хаос. Мери Шели се съмнява не в прометеизма, а в прометеизма в свят като този, който 

заобикаля Франкенщайн и Чудовището. 

Една от особеностите на романа, особеност, която налага интерпретациите да се правят 

особено внимателно, е, че всеки от героите — и главните, и второстепенните — е прав. 

Право е Чудовището да запита защо само то е считано за престъпник, след като цялото 

човечество се държи престъпно спрямо него. Защо да не е престъпник Феликс, който 

напада приятеля си? Защо да не е 
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престъпник селянинът, който стреля по спасителя на детето си? И защо да не е престъпник 

създателят, който изоставя създанието си, а след това желае само смъртта му? Но Феликс 

е прав да бъде ужасен от непознатото гигантско същество, сграбчило ръцете на баща му. 

Прав е селянинът, който не е видял спасяването на детето. Прав е Уилям, на когото са 

разказвали приказки за човекоядци. Прав е Франкенщайн от начало до край — ако 

създава, създава с най-добри намерения; ако се съмнява в творението си, то наистина 

довежда да разруха; ако унищожава недовършената жена, то е, за да предотврати нова 

линия от непредвидими събития; ако недоразбира заплахата, насочена към Елизабет, не 

може да се отрече, че той реагира наистина храбро. 

Ако всеки е прав, кое е все пак решението на романа? Повече любов в съответствие с 

повечето знание; ако създаваш като бог, научи се да обичащ като бог? Или, напротив, 

обуздай стремежа си към знание, не се опитвай да станеш повече, отколкото природата ти 

позволява? Дали — както е от позицията на Океан — да се отхвърлят извънмерните 

стремежи не просто в името на чувствителността, но в името на една посредствена, 

океановска чувствителност? Или е възможно чувството да стане така широко, така 

прозрачно, така изпълнено с милост и разбиране, така загрижено за другия, че да се 

изравни по „божественост” с нетърпеливия разум? Нещо в трагичната интензивност, 

която страданието, разкаянието и незагубеният копнеж за любов у Чудовището 

придобиват в последната сцена от романа, нещо в тая толкова човечна, толкова „жива” 

ранимост, която то съхранява до края, почти съдържа обещание, че това е възможно. Но 

романът не предлага отговор — нито „сциентистки”, нито „антисциентистки”. Мери Шели 
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не осъжда похищаването на огъня, но и не вижда лек изход от проблемите, които то 

поражда. Макар че според нея любовта е силата, която би приобщила Чудовището към нас 

и би ни дала власт над собствените творения; макар че „най-силното нравствено внушение 

на романа е, че Чудовището трябва да бъде обичано”, все пак тя очевидно не залага твърде 

много на любовта. Въпросът дали всъщност е възможно да се отиде в „земята на мъглите 

и снега”, без да се убие албатрос, остава отворен. Уолтън не убива албатрос, но той се 

завръща в „долините” и изоставя ледните ширини и арктическите амбиции. Той 

възстановява Океан, неговият отговор е, че за да не убиваш албатрос, по-добре е изобщо 

да не влизаш в „земята на мъглите и снега”. Това е решение против Прометей, по линията 

на Хезиод. 

Франкенщайн умира сред ледовете, като до последния момент се държи с характерната за 

него непоследователност и раздвоеност. 
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„Аз самият бях съкрушен в надеждите си; друг може би ще успее” — казва той накрая, 

така че все пак в тези най-сетни думи отеква „благозвучният глас” на Валдман, на вярата в 

развитието, в могъществото на човешкото знание. „Усилията на гениите — отбелязва 

Валдман при решаващата за Франкенщайн среща, — колкото и погрешно да са насочени, 

почти винаги в последна сметка допринасят за благото на човечеството.” Отговорът на 

Франканщайн е следователно, че в „земята на мъглите и снега” трябва да се навлиза дори 

с риск да донесеш оттам само един убит албатрос. Това е решение за Прометей, по 

линията на Есхил. 

Чудовището няма отговор: то има само своето страдание и отчуждената почуда от онова, в 

което се е превърнало. То се разделя с мъртвия Франкенщайн в сцена на необуздана мъка 

и след това е „отнесено от вълните и се загубва в далечина и мрак”. Движението му е по 

посока на Северния полюс, където то възнамерява да се самоизгори — последна, трагична 

проява на прометеевския огън, и то на самия недостигнат от Франкенщайн и Уолтън 

полюс, символ на техните свръхчовешки стремежи — но този полюс е покрит в мрак, а 

огънят — погребална клада; сега огънят трябва да разруши онова, което е създал, да върне 

извършеното обратно, да се превърне в пепел. Все пак до последния момент чудовището е 

все още живо, все още страдащо, все още изпълнено с любов и мъка и може би това е и 

неговият отговор — любов въпреки страданието, жестокостта, престъпленията; въпреки 

мрака и арктическите ледове; любов в самото сърце на „земята на мъглите и снега”. 

Този трети момент, това трето решение са нещо ново. Колкото и безнадеждно да звучат, 

те отварят една врата. Със своето разкаяние и своето упорство в любовта отхвърленото от 

всички уродливо, нелюбимо създание сочи към пътя, който романтизмът избира в търсене 

на прометеевската свобода — милостта, любовта. Изглежда парадоксално, но Чудовището 

е, което сочи към „Освободеният Прометей” на Пърси Шели, към надеждата за 

прераждане на човека и преобразяване на света. 

Така че романът завършва с три разклоняващи се линии. Уолтън се завръща „невеж и 

разочарован”; Франкенщайн остава в смъртта си на ледената граница, където прекарва 

целия си живот — без да отиде докрай в своето „арктическо” дело, но и без да се върне в 

нормалния свят на долините. Чудовището продължава движението към недостигнатия 

Северен полюс, движение по-скоро безнадеждно, но движение. 

Никое от тези решения не доминира над останалите. В своята силна и страстна книга 

Мери Шели не прави избор, не дава 
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окончателен отговор. Нейното пророчество се отнася до сложната проблематика на 

прометеизма в съвременния свят, не до изхода от нея. Романът остава отворен — отворен 

към перспектива от „далечина и мрак” може би, но все пак отворен.  

 

МРАК И ЛЕДЕНА СВЕТЛИНА 

 

Важен елемент в мита за Прометей е високият, гол и непристъпен планински връх, където 

титанът страда за своето дело: планината е наказание за прекомерните му стремежи, но 

същевременно и възвишен символ на тези стремежи. Този елемент е особено 

привлекателен за романтиците, за които „самата пространствена извисеност се асоциира с 

извисеността на духа”
48

. Не е учудващо, че алпийските гледки от дъждовното лято на 1816 

година присъстват доста осезаемо в прометеевите творби на малката компания от 

Диодати. 

В романа на Мери Шели Алпите, където доминиращата недостъпна точка е Монблан, и 

северните морета, където аналогична недостъпна точка е Северният полюс, имат тъкмо 

такава функция — те са емблемата на Франкенщайновото духовно величие, но и на 

неговото страдание. В самото начало на повествованието Уолтън, разхождайки се по 

улиците на Петербург, описва студения северен вятър, идващ от районите, към които се е 

запътил, като „многообещаващ полъх”, който го кара „да предвкусва онези ледени 

простори”. Обещанието е изпълнено. Леден полъх пронизва романа от край до край; 

замръзналите северни морета се отразяват в морета от лед при Шамуни; „бледите мълнии, 

играещи над Монблан”, „ледените и сияйни върхове... в слънчевия блясък над облаците” 

хвърлят своята студена светлина върху всички събития в романа. Самата му структура е 

изградена като че ли от концентрични кръгове лед. Най-външният кръг е пътуването към 

Северния полюс, което служи като рамка на Франкенщайновата история. Разговорът 

между Чудовището и Франкенщайн сред морето от лед при Шамуни е рамката за 

историята на Чудовището, която пък заема сърцевината на романа. Централната част на 

тази история е, когато, „изоставено” от Дьо Ласей и опожарило дома им, Чудовището се 

запитва: „А сега, със света пред мен, накъде да насоча стъпките си?” То тръгва да търси 

създателя си и това пътуване е същевременно отдалечаване от неговата чистота и 

невинност и навлизане в „опита”, страданието и  
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престъпленията. „Природата около мене залиня и слънцето загуби топлината си; дъжд и 

сняг ме шибаха; могъщите реки бяха замръзнали; повърхността на земята бе твърда, 

студена и гола и аз не намирах подслон.” Така навлизането в опита е същевременно 

навлизане в една сърцевина от студ. Самата структура на романа е ледове в ледове. 

Най-очевидните функции на тези „ледени простори” са да бъдат подходящ фон за 

разигралата се прометеевска драма. Преди да започне разказа си, Франкенщайн отбелязва 

пред Уолтън, че сред „по-опитомените” пейзажи думите му навярно биха предизвикали 

недоверие и насмешка, „но много неща изглеждат възможни в тези диви и тайнствени 

области”. Сферата на ледовете е сферата на възможното — а затова и на фантастичното, 

на богоподобния творец и неговото създание — и с това тя и смислово се противопоставя 
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на „по-опитомените пейзажи”, на „долините”, на природата на Океан, на „нормалния” 

свят. 

Те се противопоставят на първо място именно като една по-висша, недосегаема, 

неподвластна на промени действителност. Те възвисяват Франкенщайн над „всяко 

дребнаво чувство”, изпълват го с „възвишен екстаз, който дава криле на душата и й 

позволява да се издигне над мрачния свят към светлината и радостта”. Те се разкриват — 

както Монблан от стихотворението на Пърси Шели — отвъд „булото на живота и 

смъртта”, отметнато от „някакво незнайно всемогъщество”. Както това „незнайно 

всемогъщество” Франкенщайн отмята булото на живота и смъртта, разбива техните 

„идеални граници” и отвъд се разкрива пейзаж от ледени планини и морета, от сияйни 

върхове и бледи мълнии над мощното присъствие на Монблан, тази „бляскава зала за 

аудиенции на величавата природа”. Този аспект на дивите и тайнствени области” като 

прочутата романтическа втора, по-висша действителност, разкриваща се отвъд булото на 

променливото, е отразен и в надеждите на Уолтън за Северния полюс. „Там, Маргарет, 

слънцето никога не залязва; широкият му диск се плъзга по хоризонта и разпръсква вечно 

великолепие. Там… снегът и мразовете са прогонени и след като преплаваме спокойното 

море, вятърът ще ни отвее до места, несравними по красота и приказност с която и да е 

област, скрита досега по обитаемата земя… Какво ли не е възможно в страна на вечната 

светлина?” В самата сърцевина на ледовете, в най-недостъпната точка, към която е 

устремено опасното пътуване, студът изчезва и се разгръщат бляскавите пейзажи на 

„вечната светлина”. Такава е и Франкенщайновата надежда; чрез своите рисковани 

занимания той се стреми да залее „с поток от светлина нашия тъмен свят”. 
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Вселената на романа е метафорично разцепена между „ледените простори” и „долините”, 

между „вечната светлина” и „мрачния, тъмен свят”, между „дивите и тайнствени области”, 

където се срещат сътвореното от човек създание и неговият творец, и „по-опитомените 

пейзажи” на Океановата умереност, между „Виктор” и „Клервал”. При това 

противопоставяне ледените простори имат несъмнено излъчването на една възвишена и 

вечна действителност. 

Но нещата не спират дотук. Недостъпният връх е не само символ на устремения 

прометеевски дух, но и наказание за прекалената му устременост. В романа ледът има 

втори аспект — като нещо безплодно и безжизнено; като сила, враждебна на живота; като 

мълчание. Така или иначе ледът е фонът за драмата на създателя на живот, който 

причинява само смърт, а за героите надеждите в един доста буквален смисъл „замръзват”. 

До смърт сред ледовете довеждат надеждите на Франкенщайн да създаде живо същество и 

да постигне безсмъртие. Заклещен сред айсберги, Уолтън е принуден да вземе решение за 

връщане — така приключват надеждите му за приказни земи без сняг и мраз, за полюс на 

вечната светлина. Надеждите на Чудовището да се приобщи (чрез Дьо Ласей) към света са 

последвани от пейзажите на една безжизнена земя, покрита със сняг и замръзнали реки; и 

когато Франкенщайн е мъртъв и последната му връзка със света се прекъсва, то се загубва 

върху сал от лед „в далечина и мрак” със заканата да се самоизгори сред ледовете на 

самия Северен полюс. Мечтаните пейзажи от приказен блясък и вечна светлина така и не 

се достигат; те си остават само обещание и надежда, само блян, неосъществима представа. 



Ледовете се оказват образ на безответността на света, на неговото дълбоко равнодушие 

към разигралата се драма. 

Този втори аспект на ледените простори като сфера на мъртвото, безжизненото, 

безредното се свързва вече не с прометеевския блясък на „сияйните върхове”, а с 

непрогледен „епиметеевски” мрак — с „тъмните” планини, сред които Франкенщайн за 

пръв път съзира изоставеното от него Чудовище, с „дълбоката, мрачна, подобна на смърт 

самота”, която следва надеждите му да създаде нова раса и залее света със светлина, с 

мрака, за който копнее след срещата си с Чудовището сред блестящите планински 

върхове, молейки се дори звездите да се скрият. В „далечина и мрак” завършва романът, в 

тях се загубва отнасяното върху леден блок Чудовище — в последния акорд на книгата 

ледът и мракът се сливат напълно и поглъщат прометеевския огън, чиято задача сега вече 

е да унищожи създанието, да 
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превърне в пепел искрата на неговия живот. Така своеобразният „метафоричен гръбнак” 

на романа, започнал с похитената от Франкенщайн „искра”, преминал в „огъня” на 

цивилизацията, разпръснал се в „пожара” на бунта, завършва с „кладата” и пепелта. 

В последна сметка със своя огън, с освободената светкавица на творческата и 

разрушителна мощ на човека Франкенщайн успява да постигне като че ли само това — 

той осветява един безнадеждно раздвоен, несъединим свят — свят на долини и върхове, на 

мрак и леден блясък. Това раздвоение е също така и особеност на неговото наказание, то е 

неговото лично проклятие — преминава през прометеевско-океанската му природа и 

трагично се отразява в създанието му. Около тази неразрешима раздвоеност се 

концентрира прометеевската проблематика на Байрон; от нея тръгва Пърси Шели, но с 

една визия за любовта като космическа сила, която прониква с топлина безжизнено-

вледенения свят на страдащия Прометей. В света на „Франкенщайн” това не може да се 

случи; той остава несъединим. И все пак думите на Франкенщайн, човека на ледената 

граница, че „друг може би ще успее”, отварят една последна надежда — надеждата, че 

отвъд епиметеевското було от „далечина и мрак” вечно похищаваната прометеевска 

светлина все още ни очаква. 
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Четвърта глава 

ПРОМЕТЕЙ ПРИКОВАН — БАЙРОН 

 

ОГЪНЯТ, КОЙТО ПОНАСЯМЕ 

 

В творчеството на Байрон името на Прометей се среща на седемнадесет места
1
; но тези 

споменавания далеч не изчерпват многобройните метафорични отпратки към древния мит, 

които пронизват Байроновите произведения. Огънят като стремящото се, извисеното, 

склонното да излиза от предписаните му предели, като духовното, божественото у човека, 

противопоставено на „глината”, „прахта” — на низшето, телесното, зависимото и робски 

ограниченото у него; при това огънят като похитен, като едно опасно притежание, като 

предизвикателство; титаничното страдание; лешоядите, разяждащи „самонаказаната 

гръд”; гръмотевичното отмъщение на ревниво небе — цяла поредица елементи на мита са 

дълбоко проникнали в образната система на Байроновото творчество. От възвеличаването 

в третата песен на „Чайлд Харолд” на „гигантските умове” на ония смъртни, които с 

мисълта си повторно атакуват пламъка на небето, до пародийното свеждане на 

възвишеното прометеево страдание до не особено ласкателните за човешкото 

достойнство, но нетърпящи възражение мъки на глада във втората песен на „Дон Жуан” 

— под една или друга форма митът съпътства поета от ученическите му години в Хароу 

до края му в древната родина на огненосеца. Осезаемо е присъствието на самия титан — 

бунтарството, гордото самотно страдание, мрачната съдбовност, които характеризират 

байроническия герой, са все черти, които го сродяват с похитителя на огъня. Сам Байрон 

във връзка с „Манфред” казва, че Прометей „винаги до такава степен е присъствал в 

мислите ми, че лесно мога да си представя неговото влияние върху всичко и върху 

каквото и да било от онова, което съм написал”
2
. При това титаничното е характерно не  
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само за творчеството, но и за живота, и за личността на поета — за оня мит за бунтовния 

романтик, който пленява Европа и който води до обявяването му за „трансформация на 

безсмъртния Прометей”
3
. 

Ето защо е донякъде парадоксално, че митът за огненосеца, преплетен така плътно и с 

творчеството на поета, и с мита за поета, не е получил едно по-мащабно литературно 

въплъщение. Пряко на Прометей Байрон посвещава само едно не особено голямо по 

размер стихотворение. Ако наред с него обаче бъдат разгледани и „Манфред”, чийто 

прометеевски характер е потвърден от самия поет, и „Каин”, където Луцифер, „утринната 

звезда”, „приносителят на светлината” представлява един почерпан от християнството 

вариант на огненосеца, както и някои други значими, макар и на пръв поглед инцидентни 

позовавания на Прометей, своеобразието на Байроновата трактовка на мита, онова ново, 

което внася, акцентите, които той поставя, се очертават с необходимата яснота. 

Характерът на Байроновата интерпретация на мита може да бъде до голяма степен 

предугаден още от източника на неговия Прометей. У Байрон може да се долови и 

Хезиодовата тъга по изгубения Златен век — мотивът за отпадането от „рая” е въобще 

често срещан в творчеството му, — и отглас от Овидиевата версия на Прометей като 

                                                 
1
 Bush, D. Mythology and the Romantic Tradition in English Poetry. Harvard University Press 1969, р. 78. 

2
 Байрон, Дж. Г. Дневники и письма. М., 1963, с. 153. 

3
 Mazzini on Byron and Liberty. – In: Byron: The Critical Heritage. Ed. By A. Rutherford. London.1970, p. 339. 



Plasticator, като изваятел на човешки същества, макар че у английския поет това са 

поетически „създания от дух”. Но за образа на титана и за характера на неговия трагичен 

сблъсък с превъзхождаща го, непреодолима сила източникът е един — Есхил, 

„Прикованият Прометей”. Още през 1804 година, дванадесет години преди 

стихотворението „Прометей”, като ученик в Хароу той прави превод — който е по-скоро 

волна интерпретация — на откъс от Есхиловата драма. Не само изборът на текста, но и 

отклоненията от него красноречиво говорят за Байроновото отношение към прастарата 

драма на огненосеца. Прометей е една от „свещените жертви” на „страшните повеления” 

на Юпитеровото всемогъщество, Юпитер — неумолима, тиранична сила. Байрон 

съсредоточава вниманието си върху ония моменти, които го привличат и в по-

нататъшното му творчество — неподчинението, страданието, съдбовността. Те обаче са 

видяни през очите на океанидите и на почтения Океан — с други думи, откъм 

покорството, смирението, приспособеността — и това придава на откъса дистанцираност 

и безпристрастност, които се стопяват в по-късните прометеевски творби на Байрон. 
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Така в самото начало на прометеевата тема у Байрон стои Есхиловото Vinctus, прикован. 

Байрон често е обявяван за „поет на отрицателното”
4
. В своята концепция за романтизма 

М. Пекъм го поставя в пустинята на „Вечното Не”, в „отрицателния романтизъм”, който 

бележи изпълнения със съмнения и отчаяние преход от „утвърждаване на космоса като 

статичен механизъм към неговото утвърждаване като динамичен организъм”
5
. Независимо 

от това до каква степен и с какви уговорки подобни твърдения могат да бъдат съотнесени 

към цялостния смисъл на Байроновото творчество, несъмнено е, че що се отнася до мита 

за Прометей, Байроновата позиция е почти изцяло съсредоточена в отрицателната „фаза” 

на мита, в нарушението, бунта, хюбриса, произтичащото оттук наказание, в страданието 

— и в упорството и непреклонността в това страдание. Байроновият Прометей е не 

толкова защитникът на човечеството и още по-малко — неговият бъдещ освободител; той 

е страдащият противник на Зевс, прикован, но непреклонен; прикован сякаш към 

собствената си непреклонност. 

Така, макар и тръгвайки от Есхил, Байрон пренебрегва почти напълно толкова 

съществения за Есхиловия Прометей аспект на благодеянието в името на прогреса на 

човечеството; неговата прастара цивилизаторска функция. Като „просветител на нациите” 

Манфред се проваля (а и просветителството е само част от цивилизоващата роля на 

Есхиловия Прометей), пък и характерът на ония наставления, чрез които Прометей от 

едноименното стихотворение намалява човешката окаяност, се оказва в последна сметка 

твърде далеч от практическите уроци на Есхиловия титан. 

Превръщането на Прометей преди всичко в бунтовник и страдалец, възвеличаването на 

„хюбриса” заради самия него, а не като сянката, съпътстваща един иначе благотворен акт, 

е основната особеност на Байроновия романтически прочит на Есхил. Тук се намесва още 

едно мощно влияние, също преминало през филтъра на романтическото светоусещане. 

Това влияние е на Милтън, чийто Сатана дава на романтичния титан доста от своето 

мрачно величие, от своята обреченост и непреклонност в обречеността. У Байрон ехото от 

Сатана е несъмнено и цялостното изместване на мита по посока на предизвикателството, 

                                                 
4
 Cooke, M. The Blind Mantraces the Circle : On the Patterns and Philosophy of Byron’s Poetry. Princeton, 1969, p. 

181. 
5
 Peckham, M. Toward a Theory of Romanticism. PLMA, 1951, LXVI, p.20. 



страданието и убедеността в прочутото „сатанинско” верую, че „умът е място в себе си” 

(I, 254) е изместване на Прометей по 
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посока на този по-мрачен и лишен от надежда бунтовник — и далеч по-двусмислен в 

отношението си към човечеството. 

Въпреки това Прометей си остава благодетел и герой на човечеството и ядрото на 

прометеевата легенда — кражбата на огъня — запазва своята функция. Байроновият огън 

обаче е също особен. На пръв поглед огънят се появява в традиционните си варианти — 

най-често като знание. „Забранено знание” търси Манфред; знание и истина обещава 

приносителят на светлината, прелъстяващ само с истината Луцифер. С мисъл, 

предизвикваща гръмотевици, атакуват отново небето Русо и Волтер („Чайлд Харолд”, III, 

105). 

Огънят се явява и в едно второ значение, също традиционно, но принадлежащо на по-

странична линия в развитието на мита — линията на Пандора, на фаталната жена, довела, 

подобно на Ева, поради прекомерна любознателност до загуба на Златния век и 

невинността. Това второ значение е любовта не само като прометеевско човеколюбив, но 

като лична човешка любов. По твърде характерен начин то се появява в „Дон Жуан” (I, 

127). Мотивът за любовта се преплита с мотива за знанието както в „Манфред”, така и в 

„Каин” — „непростеният” прометеевски огън неизменно изправя човека пред тази двойна 

дилема. Така у Байрон огънят — както библейската ябълка — е знание и любов и от 

противоречивата природа на тоя дар се определя до голяма степен и драмата на човешкото 

съществуване. 

Но огънят — и това е отново едно от традиционните значения — е преди всичко съзнание 

и самосъзнание, дух. Той е „светкавицата” на човешкото същество, бляскава и устремена, 

макар и в „клетка от глина” („Манфред”); интелектът, който се противопоставя на 

„обременителната глина” и я „осветява до дух” („Пророчеството на Данте”). Той е 

устременост навън, към „живот отвъд собствената ни съдба” — едно екзистенциално 

разширяване на душата. В такъв смисъл оня по-интензивен живот, който дарява 

поетическото творчество, свободните от глината създания на изкуството, новите хора на 

нови Прометеевци, са единственото постижимо небе, към което децата на земята могат да 

се стремят. 

Като знание, като любов, като прометеевската искра на духа, даряваща свободата на едно 

по-интензивно съществуване, огънят е неизменно човешкото — славата и бремето, от 

които е белязан животът на човека, пламтящият знак, който той, както Каин, трябва да 

носи — знак едновременно на неговия бунт срещу боговете и на неговата белязаност от 

божественото. Това е „огънят, който понасяме” („Чайлд Харолд”, IV, 163) — постоянното 
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усилие, непрестанното подновяване на прометеевия хюбрис, което отстояването на 

човешкото изисква. Прометеевият дар трябва да бъде подновяван и преизвършван именно 

защото човешкото трябва да бъде защитавано от противостоящи му сили. Онова, което 

донася Прометей от едноименното стихотворение, е, в последна сметка, че „укрепва 

Човека със собствения му дух” и го учи на собствената си непреклонност. Отстояване 

срещу всички сили на небе, земя и ад е позицията на Манфред, който и в смъртния си час 

„стои върху собствената си сила”; отстояване е най-съкровеният урок на Луцифер — 



втория, безценния плод на живота човекът ще получи, като „бъде верен на себе си в 

своята съпротива”. Духът е преди всичко съпротива, непрестанна опозиция, той е „равен 

на всички мъки” и на всички мъки може да противопостави единствено себе си в 

„независимостта на изтезанието”. 

Така любовта, знанието и по-общото значение на огъня като дух, като светкавицата на 

човешкото съществувание, се оказват сравнително второстепенни — онова, което 

Прометей донася, е като че ли самото устояване, съпротивата. „Понасям” е ключова дума 

в Байроновото творчество — огънят, както знанието, което изисква дързост, както 

любовта, която изисква кураж, както духът, който изисква надмогване на глината, както 

самото съществуване и дори както вечността, трябва да бъде понасян. Да изтърпи и 

издържи докрай света, живота, съзнанието — такава е позицията на Байроновия герой. 

Ето защо у Байрон страданието е не следствие от прометеевата кражба, не пряк или 

страничен продукт на неговия дар, а самото то е прометеевият дар. Страданието е общото 

между човека и титана Прометей, между Каин и Луцифер, у когото „мъката изглежда 

половината от безсмъртието му”. Страданието сродява човека с неговия герой; то е 

титаничното в собствената му природа. Това страдание е гордо; то е неговото достойнство 

и неговата свобода, защото „болката е условието, което поддържа съзнанието у Прометей, 

а съзнанието е единствената сила, която може да представлява заплаха за Юпитер”
6
. 

Положителният момент в мита, прометеевият дар — като знание, като любов, като дух, 

като свобода, — в Байроновото тълкуване съвпада с отрицателния момент — 

нарушението, страданието, приковаността, които на свой ред се преосмислят 

действително като една чисто човешка придобивка. От тази странна сплав на два 

разграничени елемента на мита — при което страданието от следствие от 
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прометеевия дар се превръща в негова същност — произтичат парадоксите на 

Байроновата интерпретация на прометеевото дело. 

 

НЕВЪЗМОЖНОСТ НА ЗНАНИЕТО 

 

Като знание прометеевият огън е страдание, тъй като това знание, което човекът 

придобива, е по-скоро Сократовото „знам, че нищо не знам” — и то не като начало на 

плодотворно и изпълнено с надежда търсене, а буквално, като съзнание за ограничеността 

на човешките възможности и за безкрайния „Нютонов” океан отвъд тях. За Байроновото 

„агностично смирение”
7
 се говори обикновено във връзка с „Дон Жуан”, където се 

появява красноречивият образ на Нютон, събиращ камъчета край океана на истината. Но 

поетът е не по-малко скептичен по отношение на постижимостта на истината и в своите 

прометееви творби, при все че героите му превъзхождат себеподобните си именно в 

знанието. Манфред е представен като могъщ маг, който чрез тайни науки е овладял 

скритите сили на природата, а Каин със свръхестествена помощ е преведен из дълбините 

на всемира. И двамата се срещат със „сенките”, търсят „нещата отвъд тленността”, 

„мистериите” на смъртта и на живота — тази най-важна за романтиците загадка. Както 

Франкенщайн, Манфред (започнат през същото дъждовно лято в Диодати) извлича от 

                                                 
6
 Frye, N. A Study of English Romanticism. New York, 1968, p.96. 

7
 Marchand, L. A. Byron and the Modern Spirit. – In: The Major English Romantic Poets: A Symposium in 

Reappraisal. Carbondale, 1957, р. 165. 



„изсъхнали кости, черепи и струпана прах най-забранени заключения”, търсейки 

„причината в нейния резултат”. И двамата получават достъп до непозволени гледки, 

разкриват тайни, недосегаеми за обикновените смъртни. И за двамата се отваря 

панорамата на вечността — Манфред „привиква” очите си към нея, а Луцифер показва на 

Каин миналите и бъдещите светове. Всичко това обаче довежда единствено до „замяна на 

едно невежество с друго” и до съзнание за собственото нищожество, до Каиновото „Уви! 

Изглеждам нищо”, което според Луцифер е сумата на човешкото знание. Онова, до което 

в последна сметка се свежда полученото от Прометей знание в стихотворението 

„Прометей”, е предвиждане на собствената окаяност и мрачна (или дори траурна, 

гробовна) съдба. Смъртта — потвърждава Луцифер — е единственото сигурно знание. 

Смъртта е единственото сигурно знание, но тя е също така негов плод. Дървото на 

познанието не е дървото на живота. У Манфред самотните търсения завършват с копнеж 

по забрава и разтваряне сред „атомите”, по завръщане сред стихиите, по 

95 

 

отпадане от болката на едно прекалено будно, безмилостно самосъзнание. Фатално е 

неговото познание и за Астарта — той я убива с любовта си, но това е любовта на 

изстудения от знанието и неспособен за „жалост, усмивки и сълзи”. Знанието се оказва 

смъртоносно особено когато обича. Смърт носи ябълката, даряваща едновременно 

любовта и знанието, смърт донася знанието, което Луцифер дава на Каин. 

Непосредственото следствие от Каиновия полет с Луцифер, от шеметното прекосяване на 

времена и пространства е първото убийство. Според една красноречива версия на 

легендата Каин убива Авел с клон от дървото на познанието и това е, което фактически се 

случва в Байроновата мистерия — Луцифер изкушава Каин със знание и Каин убива Авел. 

Знанието донася смърт и се отнася единствено до смъртта. 

Нещо повече. Манфред и Каин смятат, че „глината” е онова, което пречи на ясното зрение, 

на проникването до най-дълбокото знание. Но духовните, интелигибелни същности — 

духовете, които призовава Манфред, самият Луцифер — също притежават хоризонт на 

знанието си и истината, жизненоважна за смъртния човек, е невидима и за тях. Именно 

според духовете в „Манфред” знанието не е щастие и науката е само „размяна на 

невежество за нещо, което е друг вид невежество”. Самият Луцифер е представен като 

„същество, чиято мощ за познание е ограничена”
8
. Така че ако човекът е ограничен от 

смъртната глина, от телесността, тъй като „материята не може да разбере духа докрай” 

(„Каин”), чистите интелигенции са ограничени именно от безтелесността си — има 

области, открити само за плътта. Знанието, истинното, дълбокото, всепроникващото 

знание, една безпределна откритост на света за зрящия, каквато Луцифер, приносителят на 

светлината, обещава, но сам не притежава, се оказва невъзможно и за смъртни, и за 

безсмъртни, и за затворения в глина, и за безтелесния дух. 

Огънят, прометеевата искра, която Манфред носи в себе си и която го сродява с чистите 

интелигенции, е в такъв случай не самото знание, а жаждата за него. За Манфред тая 

жажда расте с всяко ново научаване, за Каин няма знание, което той не би жадувал да 

научи. Заедно със съзнанието за собствените граници човекът получава и копнеж по 

онова, което е отвъдгранично. Дори Ада, която въплъщава принципа на любовта, е 

неудържимо привлечена от Луцифер, който идва да съблазнява с истината — и за сметка 

на любовта. 
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Този копнеж по знание е така неутолим, че се утвърждава с 
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цената на проклятие (както е при Ева), на непрестанно терзание (както е при Манфред), с 

цената на смъртта, която е негов плод. Каин жадува за живот само в знанието — съгласен 

е да издъхне, но да види отблизо загадките на всемира. Готов е да умре в името на 

знанието, което е тъкмо смърт. Този парадокс отваря една врата, една последна 

възможност. Ако смъртта е пределът, който скрива всемира за погледа на човека, ако 

отново смъртта е оная област, която остава затворена за безсмъртните духове, то тогава 

„може би смъртта отвежда към най-висшето познание” („Каин”). Ето защо докато в 

началото Каин изразява готовност да издъхне или да види, по-късно той желае да издъхне, 

за да види. Жадуващ за знание, за да превъзмогне смъртта, той в последна сметка започва 

да жадува смъртта, за да постигне знание. 

В „Дон Жуан” с едно наистина агностично смирение поетът се пита защо е цялата мъка, 

терзанието на неразрешимите въпроси, когато след тъй краткия човешки живот всеки ще 

узнае — или поне ще намери покой (XI, 4). С това той като че ли се стреми да защити 

крехкостта на живота, да го съхрани като ценност сам за себе си. В „Дон Жуан” причината 

за мизерията на човека се търси не в ревнивото небе, не в неговите метафизически 

ограничения и страданието не е следствие от хюбристичен бунт срещу тези ограничения; 

причината е в злоупотребата с онова, което човекът има, с даденото му. Това отговаря на 

позицията на поета в „Дон Жуан”: важни са не амбициите, били те за знание, слава, 

могъщество, власт, не стремежите, готови да прекрачат човека — истинската ценност е 

диханието, топлината, животът на отделния, конкретния, уязвимия, страдащ и смъртен 

човек. 

Манфред и Каин са далеч от подобно смирение и тяхната драма идва тъкмо от наложените 

им ограничения. Парадоксът обаче е, че въпреки тяхната готова на всичко жажда за 

знание знанието е не само невъзможно, но е в последна сметка и несъществено само по 

себе си. Своите окултни знания Манфред използва за предизвикателство спрямо земните и 

неземни сили и ако Каин толкова съжалява за неоткъснатия плод на живота, то е, защото с 

него човекът би могъл да се опълчи срещу тиранина бог. Героят използва знанието си и 

жадува за все по-дълбоко знание не за друго, а за да даде израз на несъгласието си със 

света и собственото си място в него, на „беса и яростта си от несъответствието между 

своето положение и своите представи”
9
. Така, чрез овладяването на тайните на живота и 

смъртта, Каин се стреми да постигне действителна мощ на мислите — на духовното, 

прометеевското в себе си, — които се надигат в него, „сякаш могат 
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да овладеят всичко”, докато самият той „изглежда нищо”. Чрез своите непозволени 

занимания Манфред иска да бъде равен на духовете, да преодолее глината, която е 

клетката на човешкия дух. Проблемът за знанието се преосмисля като проблем на 

човешките предели и на човешкото недоволство от тези предели. 

Тази значимост на знанието не само за себе си, а като израз на човешкото несъгласие, на 

неговата съпротива и неприемане на един чужд, непроницаем и противостоящ му свят, на 

един бог, който тиранично му отнема нужното пространство и нужната видимост, 

кристализира с голяма яснота в „Прометей”. Предимството на титана е на пръв поглед 
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предимство в знанието, което той като провидец има, а неговият противник няма. При 

това той е облекчил положението на човека чрез своите наставления. Миг по-късно 

неговото знание обаче е като че ли сведено до знанието, което човекът, подобно на титана, 

притежава — предвиждане на собствената „мрачна съдба”, и то „отчасти”. В последна 

сметка цялото знаене и провидство на титана, в което няма и намек за бъдещо 

освобождение или друга победа освен смъртта, се осмисля напълно в неговото 

единоборство с „неумолимото Небе и глухата тирания на Съдбата”. Такъв е и урокът, 

който хората получават от своя герой, такъв е смисълът на прометеевите наставления и на 

човешкото познание — в непоклатимата воля, в съпротивата, в предизвикателството. Това 

е знание хюбрис — не толкова поради съкровеността на узнатото, колкото поради 

особената позиция спрямо света, която човекът заема чрез знанието, чрез самата си воля и 

жажда за знание. 

Така че ако ударението върху неразрешимите въпроси в тези творби (за разлика от 

подплатената с хумор тъга в отказа от подобни въпроси в „Дон Жуан”) е силно и 

подчертано, това се прави не толкова в името на очаквани отговори, колкото в името на 

самите въпроси. Упорстването в тези въпроси е същината на позицията на героя спрямо 

света — с упорстването в тях той му се противопоставя дори по-успешно, отколкото с 

онова, което знае. Ако той така страстно пита, но отговор няма, то това е още един довод 

срещу света, безмълвно противостоящ на човека. 

Истинското знание според Луцифер води до свобода от страх. Но истинското знание се 

оказва непостижимо. Възможно е обаче упорството във въпросите без отговор — и 

доколкото това упорство е не по-малко от самото знание хюбрис и риск, протест срещу 

устройството на всемира, без обаче да донася освобождението от страха, което знанието 

обещава, то настойчивостта на героя да знае изисква смелост, кураж. Луцифер 

неколкократно пита Каин дали би имал „сърце” да види онова, което иска да види. 
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Ако знанието е непостижимо, постижима е смелостта да се узнава — постижима е 

свободата от страх, макар и без знание. Знанието е може би невъзможно, възможен е 

куражът да се узнава”. Така в надрастването на страха чрез откритото зрение, чрез 

готовността за знание героят постига състояние сродно,, нравствено равностойно на 

състоянието на истинното знание. И това състояние е за Байрон по-важно от самото 

знание. Неговият Прометей не извършва нарушение, за да придобие знание — той се 

стреми към знание, за да се осъществи като нарушител и бунтовник. 

 

НЕВЪЗМОЖНОСТ НА ЛЮБОВТА 

 

Както и знанието, в прометеевите творби на Байрон любовта е проблем на човешките 

граници, на предела на човешките възможности. Ограничението идва преди всичко, както 

и при знанието, от „клетката на глината”, от човешката телесност и смъртност. Така след 

„пейзажите” на знанието, които Луцифер разкрива, Каин се сблъсква с „пейзажа” на 

любовта — спящия му син Енох. След шеметния полет из всемирните пространства той 

трябва да стъпва „тихо”, за да не смути съня на детето. След изискванията на жаждата за 

знание в един наистина великолепно постигнат контраст идват изискванията на любовта 

— грижата, нежността, „тихото” стъпване. Детето обаче спи в сянката на кипарис — 



траурно, като че ли скърбящо дърво. Едва родено, то е в сянката на смъртта — и самата 

любов е обречена да бъде в тази сянка, сянката на човешката ограниченост. 

Осъзнаването на тази сянка е паралелно на придобиването — в предходната сцена — на 

едничкото знание, което Каин донася от полета с Луцифер — знание за собственото си 

нищожество, за окаяните си човешки предели. Така у Каин при вида на спящото дете, на 

уязвимата, засенчена от смъртта човешка любов за пръв , път се надига тъмната 

неовладяна ярост, довела по-късно до убийството на Авел. В единия случай яростта е 

следствие от съзнанието за ограничеността и безсилието на човешката любов, в другия — 

от придобитото чрез Луцифер съзнание за нищожеството на неговото знание. 

При това любовта е не просто засенчена от смъртта, но е и призвана да разпространява 

смъртта, тъй като раждането според думите на Каин е само умножаване на смъртта. Както 

и на знанието, плодът на любовта е смърт. 

Не само смъртта обаче е силата, която осуетява любовта. „Избирай между любовта и 

знанието, тъй като друг избор няма” — обръща се Луцифер към Каин и с този съвет го 

изправя пред една 

98 

 

дилема, която в Байроновата вселена е космически факт. Любовта и знанието са 

разграничени и несъвместими. Има ангели на любовта — серафими, н ангели на знанието 

— херувими (и едните, и другите асоциирани според традиционните представи с огъня), 

така че дори в рая те остават несъчетаеми. Според духовете от „Манфред” любовта е 

слабост, недостойна за мощните духове, и заслужава само насмешка. Луцифер, поради 

когото „всички неща са разделени”, който внася в света самия принцип на разделеността, 

идва да съблазнява с истината за сметка на любовта. Любовта е според него вид 

невежество и се основава на илюзия. Знаещият не може да обича, обичащият не знае, 

защото основаното на илюзия не би допуснало ясното зрение на знанието. 

Разделението между любов в знание е космическо, световно — и небесно — разделение, 

то разполовява рая, но то минава и през човека. Ада вярно долавя, че Луцифер, 

приносителят на светлината на знанието, съблазнителят с истина, „стъпва между сърцето 

и сърцето. И у Манфред, в у Каин стремежът към знание е съпроводен със студенина към 

хора и природа, с отчужденост и дори известна погнуса от обкръжаващите ги същества, с 

плътно обгръщаща ги самота: този стремеж ги прави „негодни за общуване със смъртни”. 

А кой може да е щастлив и сам? — пита Ада, защищаваща принципа на любовта. Но 

знанието налага самота и не води към щастие: Луцифер не обещава щастие, сам той не е 

щастлив, а — по негово мнение — и бог не е. 

Тук се появява съществената разлика между Луцифер и Прометей в двете творби на 

Байрон. В богоподобното престъпление на Прометей влиза добротата му, съчувствието му 

към човека, милостта — ако не щастие, той се стреми да донесе на човека поне 

облекчение, намаляване на „сумата на човешката окаяност”. Прометей е човеколюбец и 

любовта е негово съществено качество. Луцифер в такъв смисъл е един „редуциран” 

Прометей: от огъня на титана, който, както библейската ябълка, е и знание, и любов, той 

предлага само „искрата” на знанието — оттук студеният му, „звезден” блясък, обаянието 

му на „ефирна нощ”, с което привлича дори Ада, и оттук — тъмните, плашещи черти в 

него, високомерието му, арогантното му поведение спрямо Каин, липсата на съчувствие 

към човека — докато Прометей прегрешава тъкмо в съчувствието си. 



С това разграничение между любов и знание Луцифер е по-скоро изразител на всемирния 

закон, на световния ред, но не и съюзник на човека, защото човекът, стремейки се към 

знание, не се отказва от любовта и обичайки, не престава да е привличан от знанието. Така 

в изстудената и отчуждена изолация на Манфред и 
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Каин има пробив: любовта им към конкретно човешко същество, към жена. За разлика от 

Луцифер, който намира за прекрасно само далечното и с това проявява типичната за 

разума склонност към обективността на дистанцията, Каин намира, че най-прекрасното, 

което познава (Ада), е най-прекрасно отблизо — типичната за чувството нужда от 

непосредствен контакт, от интимност на съприкосновението. На свой ред Ада е запленена 

от вдъхващата страх привлекателност на Луцифер, от „ефирните” бездни на неговото 

знание. Сам Манфред като представител на човешката раса, посочва Глекнър, „е надарен 

както със способност за знание, така и със способност за любов”
10

. Като най-съвършено 

въплъщение на единството на любов и знание е представена Астарта: тя съчетава дълбок 

ум, стремеж към тайните на вселената с нежността, грижата, съчувствието, с „жалост, 

усмивки и сълзи”. 

Това несъобразяване с всемирното противопоставяне между любов и знание е нарушение, 

хюбрис. Със знанието, което притежава, Прометей служи на любовта си към хората и с 

това предизвиква гнева на небето. При Манфред и Каин, където любовта е вече лична — а 

личната любов, както отбелязва Макган в проникновеното си изследване, Байрон 

представя като „специфична за човешкото същество добродетел”
11

 — престъпването на 

един предписан предел се докосва до обикнатия романтически мотив за кръвосмешението 

(„хюбрис” в едно от значенията си е тъкмо „кръвосмешение”). Кръвосмешението в случая 

придобива метафоричен смисъл като израз на човешкия стремеж да се слее онова, което 

космическият закон разделя. Този опит на човека да съедини една зададена му 

раздвоеност има трагични последствия — след нарушението неизбежно идва и 

наказанието. Франкенщайн знае, но не обича и затова причинява смърт. В „Манфред” 

именно любовта на знаещия е гибелна. Прегръдката на Манфред е „фатална” — любовта 

на изстудения от знание, отчужден от света интелект се оказва смъртоносна; сърцето на 

Астарта „се взира” в неговото — и изсъхва. Каин, който иска да знае и обича, става убиец. 

Най-съвършеното съчетание на любов и знание — Астарта — е само сянка, мъртва е. 

Човекът се оказва ограничен и в любовта, и в знанието, и двете са в сянката на смъртта и 

плодът им е смърт, и чрез едното е застрашено другото. „Така може да се види, че 

стремежите на човека към божественост приемат две форми, но и двете са обречени на 

неуспех”
12

. 
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Въпреки това Байроновият герой избира и любовта, и знанието. Манфред не се отказва от 

любовта въпреки насмешката на духовете. Въпреки Луцифер Каин не се отрича от Ада. 

Тяхната любов Байрон отново осмисля като противопоставяне, като съпротива срещу 

зададения космически ред. Така както със стремежа си към знание Каин се 

противопоставя на бога, с любовта си той се противопоставя на Луцифер. Дори Ада е 
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готова чрез любовта си да се противопостави на бога. В думите й в края на драмата, че 

работата й отсега нататък ще бъде да изтрива сълзи, не да ги пролива, прозвучава 

типичното за героичните Байронови характери устояване “срещу непреодолими сили, 

съпротивата. Като предизвикателство е осмислена любовта и в близката по дух драма 

„Небе и земя”. Несъвместими и невъзможни в живота, засенчени винаги от смъртта, 

любовта и знанието стават съвместими в устояването, съпротивата, противопоставянето 

срещу всемирното изискване. Те се съчетават и допълват и дори съвпадат в човешкото 

неприемане на света. Истинският герой и защитник на човечеството, истинският му 

съюзник Прометей, макар и „осуетен от горе”, се осмелява и да знае, и да обича — чрез 

съчувствие и провидство той застава на страната на човека и се опълчва срещу „глухата 

тирания на съдбата”, срещу неизменния, но докрай неприеман космически ред. 

Невъзможни сами по себе си, любовта и знанието са възможни като позиция на критика 

срещу устройството на света — възможни са като кураж, като хюбрис и бунт. 

 

НЕВЪЗМОЖНОСТ НА ЧИСТОТАТА 

 

Неадекватната позиция на човека в света, липсата на съответствие между положението и 

представите му произтича от неговата двойствена природа. Човекът е огън и прах, 

светлина и глина, дух и плът — не връзка и примирение между двете стихии, а 

непрестанен и неразрешим конфликт, едновременна принадлежност към несъединими 

нива на съществуване. 

В тази дихотомия огънят, прометеевата искра, която Манфред носи в себе си и която го 

сродява с чистите интелигенции, се осмисля като дух. Доколкото този огън е знание и 

любов, дръзко устремена мисъл и треска в кръвта, воля и желание, той се противопоставя 

като активното, подвижното, стремящото се и копнеещото у човека на „глината”, която е 

инертното, пасивното, тежкото, свързаното със земята. 

Този тип раздвоеност е специфична за човека, съществото „наполовина прах, наполовина 

божество”, но не и раздвоеността 
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изобщо като характеристика на Байроновия космос. Преди да се сблъскат у човека, 

любовта и знанието се противопоставят в устройството на всемира и това е само едно 

следствие от присъствието на Луцифер, раздвояващ, по собствените му думи, всички 

неща. Както човекът е огън и глина, така и мирозданието е „небе и земя” и опитът да се 

преодолее това Деление, да се съчетаят двете крайности — както опитват да направят в 

любовта си двамата серафими и двете земни жени от „Небе и земя” — е нарушение. 

Тяхното космическо прегрешение, престъпващо вградената в самия строеж на всемира 

бариера, намира своя мрачен аналог в потопа — преодоляването на бариерата, 

съединяването на двете сфери се осъществява не в любовта, а в гнева на бога, устроителя 

и тирана на света — в наказанието, хаоса, смъртта. Раздвоението на човека е в такъв 

случай само едно от отраженията на метафизическата раздвоеност: ако двата духовни, 

безкрайни, безсмъртни принципа (Йехова и Луцифер) не могат да си поделят 

безбрежността, какво остава за скромните владения на плътта. Именно това е според 

Байрон метафизическото основание за убийството на Авел. На въпроса на Каин как се е 

стигнало до разделението на две така мъдри и могъщи духовни сили, Луцифер отговаря: 

Не си ли ти брат на Авел? 



В тези сблъсъци е трудно да се каже кое е доброто и кое — злото и на чия страна е 

справедливостта. Луцифер е несъмнено тъмен, двусмислен персонаж, но не по-малко 

съмнителен е Йехова, самотният тиранин, който се радва на кървавите Авелови 

жертвоприношения. Същата неяснота има и в противопоставянето между Каин и Авел. 

Байрон съвсем не ги представя като „злия” и „добрия” брат. Убийството е поредното 

разиграване на една световна драма: същественото е самият сблъсък, борбата, агонията на 

неразрешими антагонизми. 

Своята специфична, фундаментална за собственото му съществуване раздвоеност между 

огъня и глината човекът носи като бреме, от което непрестанно се опитва да се освободи. 

И Манфред, и Каин се стремят, от една страна, да се изравнят с духовете, с „чистите” 

интелигибелни същества. И двамата предпочитат тяхното, общество пред обществото на 

себеподобните, които ги принуждават да се върнат към „глината”. Така те опитват да се 

освободят от своята двойственост чрез стремежа си към прозрачността на чисто 

духовното, на „безтелесната мисъл”, която се представя и в други творби на Байрон като 

желан и радостен изход. Като за най-върховно щастие Манфред копнее да бъде „невидим 

дух на звук прекрасен /жив глас и дишаща хармония/ и безтелесна радост”. Радостта идва 

тъкмо от безтегловността, от бягството от дисонанса на смесената човешка природа. 
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Но — макар и по твърде различен начин — „безтелесно” е и стихийното, неодушевеното, 

необремененото с топлината, която принадлежи на плътта. В стремежа на Манфред към 

„дишащата хармония”, която се ражда и умира в един звук, присъства твърде много от 

желанието за забрава, разпадане, блажена безпаметност, което е характерно за втория 

възможен изход от човешката двойственост — изход в стихийното, в „атомите”, в прахта. 

Атомите, в които иска да се превърне Манфред, както и „чисто” духовното битие са също 

по своему „чисти”. У Каин, както и у Франкенщайновото създание, отеква трагичният 

въпрос на Милтъновия Адам: никой от тях не е молил да бъде изтръгнат от глината и 

оформен човек, да бъде откъснат от „тихата земя”, за да носи врявата на един несекващ 

конфликт и бремето на огъня, който трябва да бъде понасян. 

Общото и за двата стремежа — и към изравняване с духовете, и към отъждествяване с 

прахта — е опитът за чистота — за надмогване на двойствеността. Този опит е 

предварително обречен на неуспех, защото той е насочен срещу най-фундаменталното 

условие за човешкото съществуване. Докато е човек, човекът не може нито да избяга от 

глината, нито да се слее с нея. Той е смесица, хибрид, „наполовина прах, наполовина 

божество, еднакво неспособен на падане или на полет”. Самото му съществуване го 

осъжда да принадлежи и на едното, и на другото, да бъде „конфликт на елементи”: той 

носи ада в себе си и никъде не намира покой, защото „не може да надскочи смъртните си 

предели; половината божество не компенсира половината прах”
13

. 

Страданието, безпределната мъка, конфликтната проблематика на битието принадлежат 

според Байрон не само на земната, смъртна, открита за човека сфера, но и на висшите, 

нематериални сфери, на чисто духовните същности. Великото страдание дори е онова, 

което най-вече сродява смъртните Манфред и Каин с могъщите духове: страданията на 

Манфред имат „безсмъртна природа”, както е при духовете; в „Небе и земя” страданието е 

общото между серафимите и човека; у Луцифер „мъката изглежда половината от 

безсмъртието му” и дори противостоящият на Луцифер Йехова се очертава като мрачен и 
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самотен страдалец, осъден на своята „намръщена вечност”. Страданието се обяснява като 

разпростиране и умножаване, като ново и ново въплъщаване на страдащата божествена 

самота. Страданието като безсмъртно и самото безсмъртие като страдание: такава е 

вечността, „жалкият 
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дар”, с който разполага Байроновият Прометей. При това, ако човекът се стреми към 

чистота, терзан от хифридността на своето съществуване, чистите интелигенции от своя 

страна се стремят към човека, бягайки като че ли в земното от една чистота, която е 

непълна и в която липсва удовлетворение. Страданието, борбата, раздвоеността, 

неразрешимата конфликтност, бремето на копнежа и неутолимата жажда към допълване и 

окръгляне на едно вечно незавършено, винаги терзано от вътрешната си 

несамодостатъчност съществуване е характерно за чистите интелигенции не по-малко, 

отколкото за смесените владения на човека. 

Това трагично Байроново схващане, тази визия на всемирна борба, на неугасимо 

стремление и копнеж, това страстнострадалческо прозрение за същината на света 

превръщат човека в арена на космически сблъсък. Както проникновено отбелязва 

Глекнър, за Байрон раят и райското блаженство са човешко изобретение — 

несъществувало и непостижимо, така че човекът фактически „поема върху себе си вината 

за загубата на нещо, което никога не е било”
14

. Ако човекът е конфликтно, страстно и 

страдащо същество, то е не защото е „паднал” и се отдалечил от блаженството на една 

божествена невъзмутимост, а защото неговата конфликтност и страдание израстват от 

конфликтите и страстите на всемира. В известен смисъл той е инструмент, оръдие на 

световната диалектика — двата принципа в „Каин” „използват човека, за да съхранят 

диалектиката и да демонстрират своята мощ”
15

. 

Човешката двойственост, с други думи, е признак на човешката принадлежност към света. 

Тази двойственост му е зададена като предопределение и проклятие, тя го сплита в 

стълкновенията на битието, вгражда го в световната сграда и от нея няма изход нито тук, 

нито „оттатък”, защото самите „чисти” същности не просто задават, но и участват в 

раздвоението, борбата, неразрешимата мъка. Такава е „фаталността”, „глухата тирания на 

Съдбата”, надвиснала над героя. Тя е фаталността да бъде, какъвто е, да бъде в света. 

Ето защо стремежът към чистота е по същество опит да се излезе от света. Той е 

продиктуван от едно дълбоко, изосновно неприемане на света. Ако чистотата е 

невъзможна, ако човекът е осъден да понася бремето на вътрешния ад от противоречиви 

сили, възможно е и самото неприемане, критичната дистанция. Така, макар че е в света, 

човекът е извън него чрез своето несъгласие. А това състояние е за Байрон отново по-

съществено от чистотата. Противоречивите подтици към знание или любов, или към 

чистота 
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като изход от противоречивостта се обединяват именно в това неприемане, в „крайния 

романтически бунт срещу условията на самия живот”
16

. 
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Естественият контрапункт на тази позиция е приемането, примирението, опитът за 

хармония между противоречивите начала на човешката природа. Този опит е свързан с 

честата в творчеството на Байрон представа за изгубения — макар и несъществувал и 

непостижим — Златен век. Неговото въплъщение е природният човек. Той се появява и в 

прометеевските творби на Байрон. Така прометеевската проблематика у Байрон извиква 

образа на природния човек като противоположност на изкушения от огъня титанизъм. 

Природен човек е ловецът от „Манфред” и неслучайно той е, който поставя точната 

диагноза на Манфредовото състояние — чиито „дух и тяло са еднакво неспособни да се 

доверят един на друг”. Природният човек предлага здравословно и съзвучно съчетание на 

крайностите, тяхното подкрепяне и доверие. Природният човек е преди всичко смирение, 

търпение, съгласие със света такъв, какъвто е. Урокът на ловеца е „търпение”, урокът на 

Ева, която е забравила духа, подтикнал я да търси знание с цената на проклятие, е „бъди 

доволен от това, което е”. Урокът на Прометей е тъкмо противоположният — предизвика-

телство и бунт най-вече и преди всичко срещу това, което е, срещу неизменно зададеното, 

непоклатимото. Изборът на човека е да се смири или да отхвърли. 

Именно по отношение на този избор са противопоставени Авел и Каин. В Байроновата 

мистерия при жертвоприношението в обръщението си към бога Авел дава израз на своето 

смирение и съгласие — и самото му кърваво жертвоприношение е също израз на това 

съгласие — съгласие с кръвта, плътта, смъртта, с условията на тоя свят. Докато Каин 

принася „чиста” жертва — така както чистота, изход от неприемливия свят е стремежът 

му — и думите му са изпълнени с предизвикателно очертаване на оня човешки контур, в 

който той „понася”, „изтърпява”, „издържа” света. Неприемането на неговата жертва от 

законодателя на тоя свят е неприемане на човешкото право на такава — макар и тясна, 

ограничена — автономност, на правото му да се изправи срещу вселената от своята 

собствена позиция. Убийството е отговорът на това неприемане, отчаян отговор, който 

иска да утвърди и докаже правото на човека да отстоява своята автономност. Трагичният 

парадокс е, че този бунтовен акт окончателно вплита Каин в света. Чрез него той 

потвърждава онова, което иска да отхвърли — кръвта, бога, който „обича кръвта”, 

„условията на самия живот”. 
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Започнал с протест срещу смъртта, бунтът на Каин завършва с това, че той я въвежда. Не 

чрез действие човекът „устоява”, не е и то, което предлага изход и надмогване на 

проблематиката на битието. 

 

ВЕЛИКОТО ПРОТИВОСTОЯНИЕ 

 

Обединяването на различните значения на прометеевия огън у Байрон в идеята за 

противопоставяне и несъгласие със света извежда на преден план нарушението и бунта, 

превръща ги в сърцевина на прометеевия дар. Този бунт, от една страна, критикува самите 

устои на мирозданието, самата му същина, законите на съществуването му; от друга — 

утвърждава „автономността и изолацията на човешката душа”
17

. Това е, както отбелязва 

Торслев, „метафизически бунт в името на романтическото себеутвърждаване”
18

, макар че 

една по-точна формулировка би изисквала навярно преобръщането на това уравнение, 
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извеждане на романтическото себеутвърждаване в името не метафизическия бунт, на 

критиката на света, на хуманистичната неудовлетвореност от космическото нехайство 

спрямо човека, от безгрижието, с което великите всемирни сили се отнасят към него. В 

този бунт Байрон защищава „хуманистичните ценности в една аморална вселена”
19

, 

отстоява човешкото в студения спрямо човека свят и „се опитва да предписва условия на 

Вселената”
20

. 

Това е най-дълбоката пукнатина, която разполовява от край до край раздвоения и 

конфликтен Байронов космос — пукнатината между човека и противостоящия му свят с 

всичките му естествени и свръхестествени сили, и степента, в която светът се отхвърля, е 

равна на степента, в която човешката автономност се утвърждава. Бунтът на Прометей 

цели „да укрепи човека със собствения му дух” и Луцифер, макар и „редуциран” в други 

отношения, в това е напълно и изцяло тъждествен с титана. „Да мисли и да устоява”, да 

бъде „себе си в свойта съпротива”, да противопоставя на всичко духа си — „равен на 

всички мъки”, да сътвори вътрешен свят в гръдта си, да стои, както Манфред, „върху 

собствената си сила” — прометеевият бунт у Байрон е по същество задълбочаване на 

дистанцията между човека и света чрез укрепване и хюбристично възвеличаване на 

човешкото. 
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От изключителното ударение, което пада върху устояването и верността към себе си 

именно като мислене, като дух, като вътрешно сътворяване, ясно се вижда в какво се 

състои особеността на този бунт. Той се изразява не в действие — когато се осъществи 

като действие, той нерядко се осуетява, има противоположния резултат, както в случая с 

убийството на Авел — а в постоянна разпаленост на съзнанието, в непрестанно бдение. 

Ако за героите от ранните поеми на Байрон може да се твърди, че са герои не на 

действието, а на съзнанието
21

, толкова по-големи са основанията за подобно твърдение 

във връзка с неговите прометееви творби. Във всичките си значения прометеевият огън у 

Байрон се осмисля като съпротива, а тази съпротива е всъщност особено състояние на 

духа, особена настроеност на съзнанието, едно настойчиво и безпощадно взиране и тъкмо 

чрез това взиране човекът се дистанцира и отграничава от света. С други думи, тайната на 

тази съпротива е дистанцията, а дистанцията се постига чрез неуморно будуване на 

съзнанието, което не позволява нито за миг на героя да се вплете в света — да забрави 

своята обособеност и да се отъждестви духовно с онова, от което като глина така или 

иначе е част. 

Оттук идва значимостта на „бдението” на Манфред, неспособността му да потъне в 

дрямка, да се потопи в забрава. Сънят му е „продължение на постоянната мисъл” и ако 

затвори очи, то е само „за да погледне навътре”. Сънят е тъкмо разтваряне на границите 

между аза и света, отпускане в обективното и затова — пауза в съпротивата, в 

противопоставянето на света. По същия начин ясното зрение, безпощадното взиране е 

горчивият дар, който Луцифер предлага на Каин — откритостта, която отхвърля 

заблудите, утехите и самоизмамите, защото „ние, които виждаме истината, трябва да я 

изречем”. Тази бдителна разтвореност, тази прозрачност на зрението, която Байрон 

превръща в най-съществена характеристика на позицията на своя герой, е за мнозина 
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съвременни критици и най-ценното качество на поета, който въпреки ужаса и болката не 

се отвръща и от най-непригледните страни на битието. Пейзажите, които Байрон осветява, 

са мрачни, но в самото им осветяване, в куража му да ги обгледа с ясното око на поета 

вече се съдържа онова надмогване, което той предвижда за своите титанични герои — 

единственото надмогване, впрочем, което им позволява — надмогване в прозрачността на 

духа, макар и затворен в глина, защото „нищо не може да угаси духа, ако духът на себе си 

е верен”. В последна сметка понякога „един неотклонен поглед към демоните е по-

лечителен от каквато и да било 
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заклинателна проповед”
22

 и тъкмо този неотклонен поглед Байрон открива у своите 

героични характери и осъществява в творчеството си. 

От осмислянето на прометеевия бунт преди всичко като бдение и разпаленост на 

съзнанието не трябва да се прави заключение, че Байрон, сам активна, витална и крайна 

натура, е подценявал действието и практическото участие в световните дела. Поне в някои 

отношения той е смятал света напълно подобрим и поне един вид свобода — 

националната — той е считал осъществима. Но дори когато интересът му е насочен към 

герои, които са изцяло и напълно ориентирани към практиката дейци, какъвто е Наполеон, 

все пак дейността им той разглежда като израз на определено състояние на човешкия дух. 

Пренасянето на бунта в духа — без то да отрича делото в рамките на човешките 

възможности — следва неизбежно от дълбочината на Байроновото неприемане на света. В 

самия си фундамент светът е достъпен само за утопичното действие — действието, което 

се разгръща в „Освободеният Прометей” и което радикално хуманизира мирозданието. 

Шелиевият утопизъм, породен от същото тотално несъгласие с онова, което е, е чужд на 

Байрон: изосновното очовечаваме на извънчовешкото е за него немислимо, възможно е 

обаче съхраняването и устояването на човешкото у човека, ако той е „верен на себе си в 

своята съпротива”. 

Тази вярност на себе си, критична и дистанцираща, устоявана в духовното отграничаване 

от света, се осъществява в поредица от отрицания. Метафизическият бунт обрича човека 

на всемирна самота, на „лишено от съюзници съществуване” („Прометей”) — не само го 

обрича, но го и изисква от него. В „Манфред” се проследява последователното отхвърляне 

от страна на героя на всевъзможните естествени и свръхестествени внушения — духове и 

човешки същества го изкушават с обещания, с насмешка, с проклятия или със 

загриженост; но той не се поддава, запазва своята непроницаемост. 

„Непроницаемост” е идеалът за тоя дух, гордо затворен в себе си, подчинен единствено на 

себе си, отчуждено взрян във всемира, но недопускащ ничий поглед да проникне в 

собствената му „задушаваща” мъка, „която говори само в самотата си” („Прометей”). 

Непроницаемостта означава, че героят, който, както Каин, не се превива пред никое 

всемогъщество, изявява своята непреклонност по един наистина дълбок, вътрешен, 

същностен начин; че 
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макар и външно заплетен в противопоставянето и борбата със своя всесилен противник, 

той не допуска тази борба и това противопоставяне да определят „света в гръдта”, 
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законите на духа му, автономността му. „Непроницаем” е духът на Прометей, когото 

„земя и небе не успяха да разтърсят”. 

Да не търпи въздействие, никой да няма власт над душата му, както е при Манфред — 

такъв е идеалът на непроницаемостта, която е същевременно единствената възможна 

свобода. Свободен е този, който не се опира на нищо външно, който, както Манфред, 

„стои върху собствената си сила”. Независимостта на прометеевия дух се реализира като 

своеобразен херметизъм, като огледално отразяване на всяко външно въздействие — така 

както Прометей отмята и отразява обратно към своя антагонист дори „терзанията на 

своята разруха”. 

В поредицата от отхвърляне и отричане героят отказва дори знанието, което му предлагат 

духовете. В тези предложения винаги има противоречия. Алпийската вълшебница с 

нейните малко неясни обещания за помощ изисква подчинение, така както Луцифер вече 

съвсем определено предлага знание и чрез знанието — свобода и надмогване на всеки 

страх, но тази свобода се заплаща с робство, с условието героят да се преклони пред 

дарителя на свободата му. И това е логично, доколкото полученото отвън така или иначе 

би било накърняване на непроницаемостта и нарушаване на автономността на душата. 

Така се стига до парадокса всяка свобода, която се предлага у Байрон, да минава през 

вериги. Затова той я намира накрая в отказа си и от свобода, в приковаността. В 

героичната херметичност се осъществява онова, което Майкъл Кук определя като 

„мистика на минаването без”
23

. Защото не се нуждае от нищо, Прометей е свободен 

въпреки „скалата, лешояда и веригата”. Свободата става постижима чрез отказ от свобода. 

Свободата като прикованост, така както свободен върху своята скала е образцовият 

бунтар Прометей, дава точна картина на неподвижността, която характеризира 

Байроновия метафизически бунт. Това е неподвижност, наситена с напрежение. Тя е 

разположена между полюсите на „страданието и волята”. Страданието е следствие от 

нежеланието на героя да се приспособи, от дисонансното му разминаване със света. То е, 

от една страна, унизително за героя, защото е знак, че той е по-слабият, победеният и че 

херметичната му автономност не е абсолютна — светът прониква в него чрез агонията и 

задушаващото чувство на мъка, макар че той „не го показва”. От друга страна обаче, 
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страданието му е най-висш знак на неговата независимост. Чрез страданието световните 

сили се стремят да сломят героя, но той го прегръща като свое, вътрешно, гордо 

притежание, вдишва го с въздуха на своята непреклонност, така че „общото впечатление е 

не за отчаяние, а за предизвикателна воля”
24

. Волята е, която предпочита „независимостта 

на изтезанието” пред „блаженството на робството”. По такъв начин героят превръща 

страданието в самоналожено, в още един признак на своята автономност. В един по-висш 

смисъл страданието е самото съзнание, доколкото това е съзнание за един чужд, хаотичен 

от гледна точка на човешкия морал свят. Както отбелязва Н. Фрай, осъзнаването на 

битието като морален хаос означава „осъзнаване на болката”
25

. Така самото страдание 

става „приток на волята” и волята открива в него „своята собствена концентрирана 

отплата”. Отплатата е утвърждаването й чрез страданието, което, както и приковаността, е 

бдение и начин, по който се осъществява свободата. 
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Свободата като прикованост дава точна представа за „страстното равновесие между 

(Байроновия) прометеевски хуманизъм и калвинистката му убеденост в човешката 

грешност, което дълбоко определя диалектиката на чувството в най-добрите му 

произведения”
26

. Героят е сразен, във вериги — и в това се вижда фаталността, „глухата 

тирания на съдбата”, вграждането му в света. Събитийно героят е обречен. Както и 

древният титан, той предвижда, но е неспособен да измени съдбата си. Морално и духовно 

обаче той е свободен — в готовността си, както Есхиловият Прометей, да посрещне 

страданието, без да се преклони, в дистанцията, която му дарява неговото провидство. 

Както е и при знанието и любовта, дръзновението към свободата се оказва нравствено 

равностойно на действителната свобода. Принудата е отвън, свободата — отвътре, в ума, 

който, казано с думите на Милтъновия Сатана, е „място в себе си”. Това е веруюто, което 

позволява на Байроновия герой да стои върху собствената си сила. 

Въпреки вътрешното напрежение обаче това е все пак прикованост, все пак 

неподвижност. Неподвижността е особено явна в усещането за времето в разглежданите 

творби. Времето в тях се възприема по-скоро като дълбочина а не като трайност. Манфред 

съвсем определено противопоставя наситеността на съществуването и времето като чисто 

траене — неговите дни и 
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нощи са „неунищожими и безкрайни”. Действието в „Каин” е също, така да се каже, 

перпендикулярно на нормалния ред на събитията: полетът с Луцифер е едно разтваряне в 

дълбочина, което почти не накърнява житейското време на Каин. И в единия, и в другия 

случай това е вътрешно време, „пространство и вечност — и съзнание”. То е измерение 

тъкмо на съзнанието, на автономния свят в гръдта — измерение на интензивността и 

дълбочината на преживяването, а не измерение на световния събитиен ход. Времето е 

сякаш спряло в един безкрайно наситен миг — мига на безсмъртното страдание на 

Манфред, на странстванията на Каин с Луцифер, на Прометеевата прикованост и в 

дълбочината на тоя неизчерпаем миг героят познава вечността — вечността на 

неугасимото бдение, на неуморното вторачване в антагониста — неумолимото небе, 

глухата тирания на съдбата, онова, което е. 

Така че Байроновият Прометей е прикован и във времето, преди всичко във времето. Той 

не гледа нито към Златния век на Хезиод, нито към прогреса на Есхил. Това, към което е 

неизменно взрян, е вечното сега на един нечовешки свят, в който той съхранява своята 

човечност чрез бунта на неуморното отрицание, на несближимото противостояние. 

В последна сметка в поредицата от отрицания той стига до „върховното превъзходство на 

минаването без живот”
27

. За свободата, схващана преди всичко като непроницаемост, 

смъртта, която не се съобразява с никоя непроницаемост, е голямото изпитание. Ако 

героят е готов да я посрещне според свои собствени условия, като „свой собствен 

разрушител”, ако той, както Манфред, може да устои позицията си дори в отхвърлянето на 

живота, това е вече път да се направи и „от смъртта — победа”. За една позиция, 

постигната чрез отказ, за една свобода, осъществена като прикованост, за едно време, 

лишено от траене, смъртта като кулминация и апотеоз е дори логична. Макар и 

отрицателна, това е победа — победа на съхранената докрай човечност в лицето на 

неумолимото небе. 

                                                 
26

 Bloom, H. Introduction to: English Romantic Poetry: An Anthology. New York, 1961, p.17. 
27

 Cooke, M. The Blind Man Traces The Circle, p.66. 



Но колкото и да е „отрицателен” романтизмът на Байрон, той не спира дотук. При все че 

неговият прометеизъм е съсредоточен в отрицателната фаза на мита, в застиналия до 

вечност миг на приковаността и страданието, изходът за титана не е единствено през 

веригата, отказа и смъртта. Има едно небе, към което можем да се стремим с надеждата то 

да бъде постигнато, има огън, който ни е дарен чист и прозрачен, без примеса на глината. 

Това небе и този огън са изкуството, поезията — човешката отплата на 
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Прометей за неговия „огън, който понасяме”. Художникът, човекът на изкуството е, който 

се отблагодарява заради цялото човечество на страдащия в името на това човечество титан 

— само в художествената творба прометеевият огън постига своя истински блясък. 

Творбата, макар и излязла от ръцете на човек, не е „от човешка мисъл” („Чайлд Харолд”, 

IV, 163): изкуството е единствената мислима чистота, осветяване на глината до дух, 

спиритуализиране на земното, но така, че то не се разсейва напълно, а се запазва като жив 

глас и дишаща хармония, не толкова безтелесна мисъл, колкото безтелесна радост. 

Ликуването, по което копнее Манфред, е всъщност ликуването, в което живее и диша 

художествената творба; желанието му да бъде „невидим дух на звук прекрасен” е желание 

да се освободи от тромавата земна телесност и да я замени с леката, волна, дишаща в 

хармония телесност на изкуството. Манфред иска сам да бъде изкуство, защото само в 

изкуството човекът осъществява мечтаното надмогване на човешката двойственост — 

поетът извайва създания от дух, не от глина, „по същината си безсмъртни”, блестящи, 

както Шеридановите творения, с „багрите на прометеевата жар”. Изкуството е чистота и 

преодоляване на двойствеността, но именно чрез нейното осветяване до прозрачност, чрез 

нейното хармонизиране до блясък и радостно ликуване. 

Поетът е, който осветява глината до дух — но и нещо повече, оня, който осветява глината 

до дух, е поет, независимо дали се е осъществил в поетически творби, или не. Важно е 

вътрешното горене, „сгъстеният” бог отвътре, разпалването на онова божествено, 

родствено на звездите сияние, което всеки човек носи в себе си. Така че за Байрон поезия е 

не толкова осъщественото в конкретни творби на изкуството, колкото едно „сгъстяване” 

на вътрешната божественост, извайване на свят в гръдта. Луциферовият съвет към Каин 

да създаде „вътрешен свят в гръдта си” е в такъв смисъл насърчение за поетическо 

твърчество и неслучайно постигнатият накрая от Манфред покой е наречен Kalon — което 

значи и благо, и добро, и наслада, но преди всичко красота. Kalon е съхранената докрай 

автономност, поезия е противопоставянето на една осмислена човешка позиция срещу 

света като морален хаос. 

Поезията, с други думи, е подреждане на един вътрешен космос, неговото художествено 

извайване и отграничаване от агресията на хаотичните външни сили, населяването му със 

сияйни създания от дух, които „умножават в нас по-ярък лъч”, какъвто „мътният живот” 

не позволява. Творчеството е в последна сметка един по-интензивен живот, невъзможен в 

света; чрез творчеството 
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поетът, както Данте, се стреми към „външен живот отвъд съдбата си”. Поезията 

разширява човешкото съществуване в пространства, неподвластни на съдбата — тя води 

към преодоляване и надрастваме дори на „глухата тирания на съдбата” — на човешката 

включеност в една аморална вселена. Тя е излаз от приковаността, свобода. Така у Байрон, 



както у Мери Шели, възможността за коригиране на прометеевия хюбрис и за увенчаване 

на прометеевото дело е дадена на художника. „Новият Преметен” на Мери Шели е учен, 

който предизвиква хаос поради своята художествена непълноценност. У Байрон „новият 

Прометей на нови хора”, творецът на създанията на духа, които не са от глина и затова 

надмогват съдбата, е поетът. Значимостта на художественото като начин на 

взаимодействие със света и като път към пресътворяване на света се разкрива у Мери 

Шели чрез хаоса, който причинява неговата липса, а у Байрон — като възможно небе, като 

постижима чистота, като незасенен от глината блясък. Изкуплението е чрез пламъка на 

изкуството, спасението е естетическо. Такава е надеждата на тримата толкова различни 

събеседници от „Диодати”, получила у Пърси Шели своето продължение. 
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Пета глава 

ПРОМЕТЕЙ ОСВОБОДЕН — П. Б. ШЕЛИ 

 

СТРАСТ ЗА РЕФОРМИРАНЕ НА СВЕТА 

 

Страстта за реформиране на света е същностната прометеевска страст, доколкото 

Прометей от самото си прадревно рождение е културният герой, цивилизаторът, 

космизаторът на всемира. Великият прометеев спор е спор между боговете, които, 

като устроители или най-малкото като поддръжници на световната сграда, я 

намират достатъчно сполучлива такава, каквато е, и човека, който от собствената 

си позиция е склонен да се съмнява в нейното съвършенство. Преобразяването, към 

което Прометей се стреми, е в такъв смисъл преподреждане на света от човешка 

гледна точка, досътворяване на завареното в съгласие с едни или други човешки 

изисквания, опит да се хуманизира изънчовешкото. 

Франкенщайн прави този опит по дързък и решителен начин — той „изнася” 

собствения си живот и собственото си съзнание, строежа на членовете си и 

устройството на разума си и ги налага върху безжизнената материя. И 

неодушевеното оживява и се изправя срещу създателя си с придобитите от него 

живот, чувства и разум, с блясъка на похитената от него искра — но само за да го 

погуби и накаже за неговата недостигаща човечност, която, вместо да подреди, 

разбужда, силите на хаоса. Външният свят откликва враждебно на човешките 

космизаторски намерения — може би поради самомнителната тромавост на тези 

намерения, а може би поради неуловимата, чужда, ирационална природа на този 

свят, поради неговата неотстранима противопоставеност на човека. 

Байроновият титан грижливо се отграничава от нехайната или агресивна спрямо 

човека вселена, прокарва дълбока межда между хаоса отвън и вътрешния космос, 

осмисления човешки „свят в гръдта”. Това, което не достига на учения 

Франкенщайн, за Байроновия герой се разкрива в поетическото умножаване на 

прометеевата светлина, в достижимото небе на изкуството. Но и в краха на 

Франкенщайн, и в суровия отказ, в отрицателността, която обуславя 

байроническата победа, стремежът е един — да 
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бъде осмислен и досътворен светът. Светът не е готов, не е завършен, той е суров 

материал, който се нуждае от извайване, хаос, от който трябва да изплува космосът 

— редът, хармонията, красотата. Независимо дали е осуетен, или победоносен, 

прометеевият подтик е „светът да повишава реда и хубостта си” — като 

въплъщение на творческия гений на човечеството, Прометей навсякъде се появява, 

за да остави след себе си един преобразен всемир. 

У „гениалния пророк”
1
 (както нарича Енгелс Пърси Шели) тази толкова 

прометеевска страст започва парадоксално — с критика на древния реформатор. В 

„Кралица Маб”, юношеска творба, представляваща „нещо като общ план за по-

нататъшното развитие” на поета
2
, възниква познатият контрапункт между 

прометеевия титанизъм и естественото „невинно” благородство на дивака, при 

                                                 
1
 Маркс, К. и Ф. Енгелс. Съчинения. Т. 2. С., 1957, с. 452. 

2
 Baker, C. Shelley’s Major Poetry: The Fabric of a Vision. Princeton, 1948, p.23. 



което дилемата е категорично решена в хезиодовски дух: чрез огъня — сведен, 

както у Хезиод, до огън за готвене — Прометей е разрушил „здравословната 

невинност” на човечеството, приучавайки го да яде месо и внасяйки по такъв начин 

„тиранията, суеверието, търговията и неравенството”. 

Контрастът между Прометей като злосторен внедрител на месоядството и 

Прометей като „образец на най-висше морално и интелектуално съвършенство”, за 

какъвто той е обявен в предговора към „Освободеният Прометей”, зрялата творба 

на Шели, е наистина куриозен, но не трябва да се преувеличава. Преди всичко и 

юношеското отричане, и зрялото възвеличаване на титана имат обща, единна 

основа — критиката на съществуващото, недоволството от заварения свят. Своето 

критично неприемане на действителността Шели съхранява от времето на 

ученическите прокламации в Итън и памфлетите в Ирландия до прозренията на 

последните си творби. Проявите на неговото бунтарство се променят, променят се 

и метафизическите им основания. Ударението във философските предпочитания на 

Шели все повече се измества от Годуин и френските материалисти към Платон, но 

все пак общият фундамент — непримиримостта със съществуващото — остава. 

Така че престъпникът от „Кралица Маб” и героят от „Освободеният Прометей” са 

обединени от Шелиевия „отказ да приеме за дадено окаяното състояние на света 

такъв, какъвто го е заварил”
3
. „Целта му — изумено отбелязва един критик — 

никога не е била да се примири с реалността”
4
. 
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Шели не само е отказвал да се примири с тази реалност, той е отказвал и да я 

признае за реална. Човекът е заобиколен от призрачен свят; той е същество, 

изгубено сред „бурни видения”, погълнато от борба с фантоми, замахващо като в 

транс с „острието на духа” към „неуязвимото нищо”. Това е едно „здрачно 

царство”, „долина на непрестанно сънуване” — свят илюзия, танц на сенки, 

изрисувано було — свят, който е не просто покривало върху действителната 

същност на битието, но и нейно изкривяване, изопачаване, деформация — 

отвратителна маска, марионетно представление, неразбираем, мъчителен и 

отблъскващ карнавал, в чието трескаво шествие са унизени да вземат участие и 

най-великите духом. 

В този изкривен свят на деформация е подложен и огънят на Прометей. Вторият 

общ момент за юношеската и за зрялата творба е „ужасяващият парадокс на 

прометеевите дарове”
5
. Макар че в отношението си към бунтаря страдалец — 

оформено в единия случай от Хезиод и защитника на вегетарианството Джон 

Нютън, а във втория от Есхил — Шели претърпява прелом, виждането му за 

трагичните последици от първичния прометеев огън е неизменно. Разликата е, че 

докато в „Кралица Маб” Прометей става причина за деградацията на света, в 

„Освободеният Прометей” той сам е жертва на тази деградация и най-жестокото 

изтезание, на което е подложен, е гледката на деформацията на собственото му 

дело — гледката на свят, поделен между тирани и роби, свят, в който „всичко най-

добро в зло се обърква” — дареното от него знание се превръща в опустошителна 

                                                 
3
 Webb, T. Shelley: A Voice not Understood. Manchester, 1977, p.19. 

4
 Clutton-Brock, A. Shelley: The Man and the Poet. London, 1929, 4

th
 edn., p.197. 

5
 Hildebrand, W. Shelley’s Polar Paradise: A Reading of ‘Prometheus Unbound’. Salzburg, 1974, p.35. 



треска, любовта влече разруха, борбата за свобода — робство, прогресът — нищета 

и отчаяние. 

Това е светът на страдащия Прометей, на прометеевата прикованост. За Шели 

окаяното състояние на света е порождение на робското положение на човека — роб 

на себе си, на страстите и слепотата на егоизма си, на предразсъдъците и 

страховете си; роб на царете на този свят, самите те „роби на роби”; роб на 

небесния тиранин, върховна проекция на собствения му робски дух. Робството е, 

което сгърчва човешката душа и поражда фантомите, призрачния карнавал, който 

забулва истината. Свободата е, която ще разкрие истинския ръст на човека и ще 

смъкне маската от истинския блясък на битието. 

Съществената крачка, която поетът прави в „Освободеният Прометей”, е, че като 

обвързва робството на човека с прометеевата прикованост, той обвързва и 

надеждата за освобождение с прометеевото освобождение: така титанът се 

преосмисля като 
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герой и защитник на човечеството. Ако първичните прометееви дарове са 

парадоксални, ако те по една или друга причина са били включени в един 

деформиран свят и сами са били подложени на изопачаване и деформация, все пак 

отново прометеевият огън, пренесен до „далечната цел на времето” — 

прометеевото освобождение — е силата, която ще отстрани парадокса на 

първоначалната амбивалентност на прометеевото дело. Този втори прометеев огън 

е следователно огънят на свободата, която ще превърне човешкия дух в „океан от 

блясък и хармония” и ще отмахне „булото” към „царства, където въздухът, който 

дишаме, е любов”, към земя, „хармонизирана” с представата ни за рая. 

Така, макар че тръгва в по-късната си творба от Есхил, Шели влиза в противоречие 

с Есхиловото разрешение на конфликта между Зевс и Прометей, с компромисното 

възвръщане към „мярата”, с което според правдоподобната и широко разпростра-

нена версия е завършвала трилогията на античния драматург. Такава „бледа” 

развръзка Шели не може да приеме. Ръкописите на поета показват, че той е 

замислил творбата си като съзнателно предизвикателство. Нужни са не компромис 

и не взаимни отстъпки между бунтовник и тиранин, а доизвършване на делото, 

повторно похищение на огъня. Есхиловата линия, утвърждаваща прогреса и 

човешкото право на активно „космизаторско” отношение към света, Шели извежда 

до предел, който е вече твърде чужд на предпазливото Есхилово отношение към 

прометеевия хюбрис — извежда до свят, неузнаваемо преобразен, до човек, 

божествено прероден. 

Крайният „ултраесхиловски” утопизъм на „Освободеният Прометей” е отново само 

привидно противоположен на хезиодовското тълкуване на Прометей в „Кралица 

Маб”, на хезиодовското обръщение към Златния век и невинността на дивака. 

Ранната и късната поема си схождат и в Шелиевия утопизъм, в неговата „страст за 

реформиране на света”, призната в предговора към „Освободеният Прометей”. В 

„Кралица Маб” тази страст е вече решително проявена — в космически мащаби, в 

перспективата на хилядолетията, с опит за една „неантропоморфна духовност”
6
 и с 

патоса на апокалиптична промяна, включваща виденията за агнето, легнало до 
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лъва, и за човека, напълно прероден. Ако в бележките Шели въздига като идеал 

Златния век и благородния дивак, той прави това в търсене на ефектен и 

драматичен начин за изразяване на по-благородни възгледи за човешката природа и 

съдба — такава според собствения му коментар в „Есе върху християнството” е 
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била целта и на Русо. Благородният дивак е нужен на младия Шели не толкова за 

да отрече прогреса — в същите тези бележки той задава и програмния въпрос „как 

да бъдат примирени предимствата на интелекта и цивилизацията със свободата и 

чистите удоволствия на естествения живот”. Благородният дивак му е нужен 

именно като идеал, който да подбужда към действие и промяна, към желание за 

„реформиране” на света. 

Този нюанс на Шелиевото отношение към „дивака” е твърде съществен. Той 

разкрива Шелиевия утопизъм в неочаквана светлина. „Дивакът” не трябва да бъде 

схващан съвсем буквално — той е само начин — търсен заради ефектността и 

драматичността си — само средство за определени внушения. Шели не толкова 

рисува това, което трябва да бъде и каквото трябва да бъде; не толкова дава 

буквален модел, според който съществуващото трябва да се подреди, нито пък 

претендира да е проникнал до точните очертания на един несъмнено по-съвършен 

свят. ,,Дивакът”, така да се каже, се вписва в даденото, внася се в съвременния свят 

като един вид упражнение по „по-благородни възгледи” върху човека, като начин 

за привикване към възможността за по-съвършено устроен свят. Визионерството на 

Шели има не онтологически, а педагогически смисъл — не в духа на елементарния 

дидактизъм, който, по собствените му думи, го отвращава, а като едно насърчение 

на висшето у човека. Чрез това насърчение към висшето поетическата творба 

живее в дадения свят, прибавя му нови измерения и по такъв начин го допълва и 

досътворява — така „визията на един съвършен свят може да оформи човешката 

история”
7
. 

Шелиевият утопизъм е следователно неизменно спрегнат с наличното, с „трудните 

и неподатливи реалности на действителния живот”, които той въпреки честите 

противоположни твърдения не е изпускал от погледа си. Утопизмът му трябва да 

бъде разбиран не едномерно и буквално, а като настойчиво изискване за двойно 

виждане — виждане едновременно на близкото и на далечното, на явното и на 

скритото, на даденото и на възможното. Той включва „съзнанието за злото и 

визията на доброто”
8
, съчетава недоволството от света със страстта за неговото 

реформиране, непрестанно съпоставя, както в „Триумфът на живота”, „рай който 

си представям, или ад / като суровия ни свят, в който за плач се будя”. При това 

съпоставяне обаче Шели запазва скептична дистанцираност и спрямо 

„неподатливите реалности”, които, 
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видяни срещу светлината на визията за един съвършен свят, са само сенки, 

призрачни марионетки; и спрямо „скритата красота”, която посещава света не 

толкова за да се разконспирира, колкото за да го възпитава. 
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Повърхностно изтълкувано, Шелиевото възприемане като истински реално именно 

на потенциалното, непроявеното „отсам” е породило разпространената представа за 

неговата „ангелическа” природа, за Шели като въздушен Ариел, като „пърхащ дух 

от по-лека сфера”, като същество със „сияйни криле”, поръсено от „звезден прах”. 

За тази представа немалко допринася неговият често коментиран възглед, че 

„собствената ни воля ни приковава към допуснатото зло” („Джулиън и Мадало”). 

„Шели вярваше — пише Мери в бележка към „Освободеният Прометей”, — че 

човечеството трябва само да пожелае да не съществува зло, и злото би изчезнало.” 

За тази представа допринася и лирическият блясък на поезията му, нейната ефирна 

метафоричност, и личните му качества — великодушието, безкористността му, 

разсеяното му отношение към чисто житейските обстоятелства. Сам Байрон, които 

едва ли може да бъде заподозрян в снизходителност при преценката на ближните 

си, го обявява за „най-малко егоистичния между хората”
9
. Така Шели. заживява в 

популярните представи като „серафим, дух от друг свят, божествен пратеник”
10

. 

Действително в „сградата” на прометеевия мит Шели заема най-горния етаж — 

разредената атмосфера на очакваното освобождение, на прозрачността към 

утопичните пейзажи на един прероден свят. Лирическата драма „Освободеният 

Прометей” е сводът, звездният простор на мита, неговото разтваряне в „небето на 

времето”. Това е върховният опит на Шели да се възползва от поетическия 

прерогатив да улавя „гигантските сенки, които бъдещето хвърля върху 

настоящето”, опит да се даде решителен израз на „необходимостта от изосновно 

пресътворяване на човека”
11

. 

Една трудна, рискована и, може да се каже, невъзможна художествена задача. 

Мнозина критици педантично са формулирали нейната невъзможност. „Неговата 

цел е да изрази чувството си от настоящото пагубно състояние на вселената, да 

представи внезапно чудотворна промяна в това състояние и, най-сетне, да възпее 

славата на така преобразената вселена”
12

. Сам Шели 
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съзнава, че е създал драма, която не е имитация на нищо, писано до него
13

, „с 

характери и конструкция от неизпробван досега вид”
14

. 

В световната литература има произведения, същински колоси, които поразяват със 

своята мощ, с концентрацията на духовна енергия в тях, с като че ли непосилните 

за ума и ръката на един човек мащаби. И най-често това са произведения, които 

разкриват трагичните дълбини на човешката душа, „шума и яростта” на живота, 

жестоката игривост на световните сили. Изключително редки сред тях са онези 

върховни постижения, които, както „Рай” на Данте, се стремят да разчленят 

нюанси у светлината, да изобразят свят от бистрота и прозрачност, да дадат не 

съвършена форма, а форма на съвършенството. Защото „нека лекомислените 

смятат, че в известно отношение несъществуващото се предава с думи по-лесно, 
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отколкото съществуващото, но все пак за благочестивия и добросъвестен 

летописец е точно обратното: нищо не е толкова неподатливо на словесно описание 

и за нищо не е по-необходимо да бъде видяно с човешки очи, отколкото нещата, 

чието съществуване нито е доказуемо, нито е вероятно, които обаче тъкмо с това, 

че благочестиви и добросъвестни люде ги разглеждат донякъде като 

съществуващи, се приближават с една крачка към битието и възможността да бъдат 

родени”
15

. 

Едно от тези толкова трудни, едно от тези невъзможни постижения е драмата на 

Шели — този „огромен подвиг на моделиращото въображение, усилие да се изкаже 

нещо, което е навярно неизразимо”
16

. И тъкмо така е виждал Шели своята задача — 

да приближи към битието недоказуемото и малко вероятното, да го внедри чрез 

прозрачните светове на изкуството като жива и реална част от територията на 

човешкото, „да спаси падналия свят, създавайки нов”
17

. За тази задача не е 

достатъчно лекокрилото вълшебство на Ариел и все повече изследователи са 

склонни зад неговото въздушно очарование да виждат Просперо — прозрението, 

дълбочината и мощта, които карат Йейтс да постави „Освободеният Прометей” 

сред свещените книги на човечеството. 
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УСТОЯВАНЕ И ПРОШКА 

 

По отношение на кражбата на огъня Шели прави едно съществено уточнение. 

Прометей похищава не някакъв външен, далечен, „небесен” огън, а — според 

разказа на Азия пред Демогоргон — укротява вътрешния огън, който играе у 

човека, като „хищник ужасяващ и прекрасен”. Този предпрометеев човек очевидно 

не е благородният и невинен дивак от юношеската творба — тук той е по-скоро див 

звяр, притежаващ наистина огъня, който в другите трактовки на мита трябва да 

бъде донасян от небето, но лишен от власт над него. Първият цивилизоващ дар на 

титана е следователно преди всичко себевладеене — оттук тръгват всички блага и 

придобивки и ако тези придобивки са парадоксални, парадоксът произтича именно 

от недостатъчната вътрешна овладяност, от липсата на „себевладичество”. 

По такъв начин, при все че първичният огън на Шелиевия Прометей покрива 

всички класически значения като цивилизоващ дар, донесъл знанията и уменията, 

изкуствата и занаятите, прогреса и обществения ред, у този огън силно подчертани 

са духовните му аспекти, подчертана е вътрешната му, скрита у човека страна. С 

други думи, още в трактовката на първия прометеев огън се набелязва една 

тенденция към интериоризация на прометеевата драма, към разиграването й като 

„драма на духа”
18

. Още първото дело на Прометей е видяно в неговите духовни 

измерения и с това се слага начало на онова пренасяне на действието навътре, 

което характеризира въобще процеса на Прометеевото освобождение. В 
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многобройните алегорични интерпретации на творбата Прометей най-често е 

обявяван за олицетворение на човешкия дух — и несъмнено интересът на Шели е 

насочен към вътрешното, духовно преобразяване на човечеството. В това 

преобразяване според него е надеждата и на всемира да бъде разкрита забулената 

му великолепна същност. 

Тази тенденция към интериоризиране на действието, към пренасянето му в едни 

по-скоро духовни измерения е изразена и в страданието на Шелиевия Прометей. 

Прометей е прикован към класическата безжизнена планина сред скали и снегове, 

шибан от бурите, пронизван от „лунно-замразените кристали” на ледниците, 

разяждан от веригите и лешояда, почти слят с бездиханната неорганична природа, 

която го заобикаля. Но лешоядът в творбата на Шели разкъсва не черния дроб, а 

сърцето на титана — метафорична подмяна, която потвърждава, че истинското 

наказание 
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на Прометей не е физическото. Върховното изтезание, на което неговият мъчител 

го подлага, е осъзнаването на „ужасяващия парадокс” на собствените му дарове. 

Нещо повече — фуриите, които му показват този парадокс, са аморфно 

порождение на нощта и хаоса, приемащо формата на собствените прометееви 

мисли — те са сянка на страданието му, те само материализират неговата вътрешна 

агония и са в последна сметка тъждествени с „ужасяващата мисъл” в собствения му 

ум, с „терзаещите и конфликтни множества отвътре”. Така Прометеевото 

страдание се разкрива като една вътрешна дисхармоничност, като следствие от 

врявата и сблъсъка на противоречиви сили в самия него — страданието му 

принадлежи, то по тайнствен начин има своя произход както у Юпитер, който 

изпраща фуриите, така и у самия Прометей, който единствен ги вижда, и то във 

формата на собствените си мисли. 

Но Прометей е властен над своето страдание — той е „крал на тъгата”, който 

царува както над „империята” на чисто физическата болка — „болката е моята 

стихия”, — така и над „шумните и празни множества” в себе си, над собствените си 

противоречия и съмнения, над самотата и отчаянието си. Тази власт се проявява, 

както у Байроновия титан, в безсънното устояване, в непреклонността на 

„всеустояващата воля”, в непрестанно будното съзнание. „Превъзходството на 

човека, както превъзходството на Сатаната, е превъзходство на болката” — пише 

младият Шели в бележките към „Кралица Маб” и в зрялата творба той отново 

извежда превъзходството на Прометей от страданието, от овладяното чрез духа 

страдание, от страданието съзнание. Прометей — според фуриите — е непобедим, 

защото има „непреклонна мисъл”. Ако страданието на Прометей е предимно, но не 

напълно пренесено в сферата на духа, неговото превъзходство е вече изцяло 

духовно, докато физически той продължава да бъде във вериги. 

Овладяването на страданието е израз на прометеевата власт над себе си, на 

неговото „себевладичество”. Това себевладичество е силата, която Прометей 

противопоставя на Юпитер, насилника и тиранина, „монарха на богове и демони, и 

всички духове освен един”. Властта над себе си срещу насилието над другите, 

всеустояващата воля срещу всемогъществото — значимостта на качествата, които 

Прометей противопоставя на Юпитер, се вижда и в тяхната важност за противника 



му. Още в античната драма предимството на прикования титан има 

„информационен” характер — това е тайната, която само той владее и която е белег 

на неговото провидство, на духовното му превъзходство. 

Също така в античната драма яростта на Зевс е предизвикана 
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не само от незнанието на тайната, от която зависи господството му, но и от отказа 

на титана да се превие и сломи, изказвайки я — отказ, който сам по себе си вече 

поставя под съмнение Зевсовото господство. Значимостта на прометеевата 

„непреклонна мисъл” се проявява в сблъсъка с Меркурий. Шелиевият Меркурий не 

е праволинейният „слуга на боговете”, прекият изразител на Зевс от драмата на 

Есхил — той се колебае, съжалява и дори се възхищава от Прометей — след 

срещите с него небето му изглежда ад. Така че лично за Меркурий желанието 

Прометей да „преклони душата си в молитва” и волята му „да коленичи в 

горделивото сърце” е продиктувано не от някакъв собствен или солидаризиращ се с 

монарха интерес към прометеевата тайна, а по-скоро от съзнанието, че поведението 

на Прометей прави явна собствената му мизерна лакейска позиция, духовната му 

нищета. Ако той желае Прометей да бъде сломен, то е, за да си отдъхне 

собствената му съвест. 

В образа на Меркурий Шели демонстрира механизмите, които според него правят 

възможна всяка тирания: първо страха, след него — себепрезрението, накрая — 

угризенията — цялата оная душевна раздробеност, оная липса на 

„себевладичество”, която насилническата власт използва, за да се осъществи. 

Липсата на власт над себе си е характеристиката на роба — робството е състояние 

на духа и „себепрезиращите се роби на небето” са роби въпреки привидната си 

свобода; сам Меркурий е роб въпреки разкоша и блясъка, в които живее и които 

предлага на Прометей — а владеещият себе си Прометей е свободен, макар и във 

вериги. Свободата е също състояние на духа. 

Така Шели постепенно въвежда в една драма, където конфликтът произтича от 

сблъсъка на съзнания, където борбата е между съвести, където победата е за 

овладелия себе си и развръзката се диктува от духовното превъзходство. Затова 

съвсем логично решаващият акт, който отприщва космическите процеси на 

прометеевото освобождение, е не физическо действие, а „акт на прозрението и 

съзнанието” — не действие, а „отказ от действие”
19

. „Това, което освобождава 

Прометей, е едно състояние на съзнанието, един акт на прозрение, който позволява 

да се прояви творческата мощ на човека”
20

. 

Този акт на прозрение, това действие, което е отказ от действие, е прошката на 

Прометей — оттеглянето на произнесеното от него проклятие над Юпитер — 

отричането на всичко, 
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което причинява болка и страдание, на всяко насилие — дори над тиранина на 

вселената. Справедливостта изисква не насилие, а милост — истинската сила е в 

кротостта — истинското наказание е отказът от наказание. Доброто е отмъщението 
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спрямо злия. Това е решението, което Шели предлага в „Освободеният Прометей”, 

на проблема, отекнал още веднъж с трагична сила и в далеч по-мрачни краски в 

последната му недовършена поема, „Триумфът на живота” — „защо бог 

несъвместими е направил / доброто с неговите средства”. 

За творческото развитие на поета решението очевидно не е окончателно. Шели 

твърде ясно е съзнавал „трудните и неподатливи реалности на действителния 

живот” и ако гледището му наистина би могло да се сведе до формулата, че 

човечеството трябва „само” да пожелае да не съществува зло и злото би изчезнало, 

това по-скоро е свидетелство за горчивия парадокс на трудността в самото 

пожелаване на доброто. В контекста на „Освободеният Прометей” обаче прошката, 

„актът на съзнанието” като решаващо за преобразяването на всемира действие има 

своите дълбоки основания — ако разгръщащата се драма е драма на духа, 

естествено е духовните движения да определят действието в нея. 

Преди всичко, ако свободата е себевладичество и владеещият себе си е свободен 

дори във вериги, логично е върховната свобода, смъкването на веригите и 

отхвърлянето на всяка следа от гнет да се осъществи в един акт на още по-пълна, 

още по-съвършена себеовладяност, акт на „божествен самоконтрол”. Властта над 

страданието още не е всичко, макар че тя е подстъпът към следващата степен на 

контрол над „терзаещите и конфликтни множества отвътре”. Това е контролът — 

нещо повече, превъзмогването — нещо повече, очистването от всяка омраза, гняв, 

зложелателство. „Разкайвам се: прибързани и празни са словата. / За кратко мъката 

е сляпа. Не желая / да страда нищо живо по земята.” Овладяването на страданието 

получава завършеност в превъзмогването на злото дори като намерение. 

Оттегляйки проклятието си, Прометей напълно се отграничава от средствата и 

методите на своя противник — факт, който донякъде гротескно е илюстриран в 

„припомнянето” на това проклятие чрез фантомния двойник на самия Юпитер. 

Прометей дори „не си спомня “ своята закана за отмъщение, а „припомняйки” си я, 

той изцяло я прехвърля върху територията на антагониста си — така Юпитер е 

принуден сам да прокълне себе си. Това по-скоро ритуално действие, с което се 

открива драмата, се удвоява в събитийния план — Юпитер действително сам 

предизвиква крах 
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си, така както Прометей сам се освобождава. В творбата на Шели тиранинът 

действително се сдобива с по-могъщ син, който го детронира: той става родител на 

своя край. 

Самопроклятнето на Юпитер илюстрира и друг факт: той така или иначе вече се е 

самопроклел чрез служенето на злото — както Демогоргон, тайнственият изразител 

на непостижимите глъбини, указва, служенето на злото е вече робство. 

Прометеевият отказ от собствените му думи, които той влага в устата на Юпитер и 

така ги оставя за негова сметка, е същевременно отказ от всяко служене на злото, 

от злото дори като справедливо възмездие, от злото дори като намерение — така 

начеването на неговото пълно освобождение идва от пълното духовно 

отграничаване от злото. Над себе си е властен само оня, който е неподвластен на 

злото. 



Произнасянето на някогашното Прометеево проклятие от „привидението” на 

Юпитер има и още един, „метафизически” смисъл — по такъв начин проклятието е 

препратено не просто към Юпитер, но и към енигматичния свят на мъртвите, 

странна небитийствена сфера, призрачно удвояваща битието — удвояваща дори 

„сънищата и леките представи на човека”. Тази сфера е очевидно свързана с 

вселената, освобождавана от Прометей, и дори е засегната от това освобождение, 

макар и по не много ясен начин — тя така си и остава необяснена и нелокализирана 

в Шелиевия космос. Същественото е, че проклятието е изтласкано в нея, извън 

сферата на прометеевата вселена. 

„Интериоризираността” на драмата, която извежда преобразяването на вселената от 

себевладеенето и духовното отграничаване от злото, достига своите мистични 

глъбини в загадъчната свързаност между Прометей и Юпитер, бунтовника и 

тиранина. Юпитер е, който осуетява даровете на Прометей, това се посочва 

неколкократно — но и самият Юпитер е креатура на Прометей, „дар” от Прометей 

— Прометей е, който му дава власт. Юпитер приковава Прометей, но титанът е 

прикован не по-малко и от своята още непълна овладяност, от „заслепението” на 

мъката, която „за кратко” го прави частично подвластен на злото. Духовният акт на 

Прометей — прошката — разгъва съдбовната змия на вечността и предизвиква 

намесата на възмездителя Демогоргон — но Демогоргон се появява, „инкарнира” 

се като дете на Юпитер. Целият развой на преображението протича в два 

успоредни процеса — докато Прометей (до голяма степен несъзнателно) „работи” 

за освобождението си, Юпитер — също несъзнателно — „работи” за 

унищожението си; докато Прометей произнася прошката, отприщила Демогоргон, 

Юпитер произнася закани, за чието изпълнение разчита на бъдещия си син. 
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„фаталното дете” — този син обаче е Демогоргон, възвестител на края му. Всеки от 

двамата противници се движи според логиката на собственото си съществуване до 

точката на пресичането — краха на единия, триумфа на другия. Всеки подготвя 

отвътре своята съдба, която обаче е енигматично свързана със съдбата на другия, а 

двете заедно съставляват единния процес на космическата промяна. 

В тази тайнствена, „пресичаща се” успоредност Шели загатва за диалектика, 

според която „злото, ако трябва да бъде отхвърлено, трябва по някакъв начин да 

сътрудничи в своето унищожение”
21

. Нещо повече — ако Юпитер получава власт 

от Прометей и чрез тая власт му отрежда наказание, което обаче произтича от 

недостатъчността на властта над себе си у самия Прометей, не е трудно да се види 

у тиранина образ, проекция, „маска” на тази вътрешна за Прометей липса на 

овладяност — т. е. Юпитер да се окаже двойник на Прометей, отчуждена негова 

част. Защото тъкмо така е виждал Шели процеса на богосъздаването — боговете са 

„маски” на вътрешната несвобода; те овъншняват робското в човешкия дух, така 

както фуриите приемат очертанията на наличното у Прометей страдание. В такъв 

случай двата като че ли независими един от друг, но извеждащи до една обща 

развръзка процеси ще се окажат тъждествени и смъкването на тираничната маска 

— неотделимо от едно вътрешно себенамиране. Ако първото дело на Прометей е 

да укроти прекрасния, но ужасяващ хищник на играещия в човека огън — да го 
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укроти, но не докрай, както се вижда от показаните от фуриите гледки — второто 

му дело, делото на неговото освобождение, е пълното „себевладичество”, вътрешна 

прозрачност, осветеност на човека до самите му глъбини. 

Отказът от омраза и отмъщение — „прошката” като решаващ освободителен акт — 

е точката на най-голямо сближение между Шелиевия Прометей и Христос. 

Амбивалентността на Прометей у английските романтици се разполага между 

двата антагонистични християнски персонажа — Сатаната и Исус. Шели, който 

споделя всеобщото романтическо възхищение от Милтъновия Сатана, в предговора 

към драмата си отграничава своя герой от Милтъновия, тъй като Прометей е 

очистен от примеса на „амбицията, завистта, отмъстителността и желанието за 

лично възвеличаване”, които характеризират героя на „Изгубеният рай”. От друга 

страна, гледката на прикования Христос като „емблема” на невъзмезденото 

човешко страдание на всички онези, които — както самият 
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Прометей — са се опитали да облекчат това страдание, се появява редом с другите 

мъчителни гледки на фуриите. „Непротивенето на злото”, което ознаменува 

началото на прометеевата победа, има обаче у Шели основания, които издават в 

мотива за прошката известен елемент на хитруване, на лукавство и същевременно 

придават особена дълбочина на мотива за прометеевото провидство. 

Лукавството произтича от факта, че прошката е всъщност обусловена от 

съзнанието, че крахът на Юпитер и неговата, на Прометей, победа са неизбежни. В 

светлината на прометеевото провидство това е дори вече станало. Прометей, макар 

и прикован, може да съзерцава как жестокият тиранин целува кръвта от нозете му. 

Така че оттеглянето на проклятието е силно улеснено от сигурното знание, че то ще 

се сбъдне. Отказът от отмъщение е съпроводен от увереността, че възмездие ще 

има. И ако всяка злонамереност „е мъртва вътре”, несъмнено е, че тя фактически 

няма вече към какво да се насочи, тъй като обектът й така или иначе ще бъде 

сразен — в светлината на прометеевата прозорливост той вече е сразен. Прометей 

оттегля своите лични пристрастия от процес, в който тези пристрастия така или 

иначе ще се осъществят — така както всекидневното нагряване на слънцето, 

струвало толкова труд на древните ацтеки, от съвременния човек не изисква 

никакво усилие. 

Още у Есхил провидството на Прометей буди въпроси от чисто психологическо 

естество. Защо са този гняв, тази невъздържаност, това шумно оплакване от 

разгръщането на една верига от събития, към която титанът съзнателно се е 

стремил, която той съзнателно е „отключил” и чиито евентуални изходи са му 

добре известни? Защото несъмнено е, че бъдещето, прозряно от Прометей, е с 

„варианти”, измежду които той може да избира — чрез своето знание и виждане 

той може да го предопределя в рамките на неговата вариативност. Защо тогава са 

обвиненията срещу Зевс, тъмния, невежия, сляп изпълнител на неразбираем за 

самия него сценарий — оръдието на избраната от самия Прометей съдба? Има 

нещо прекалено театрално, прекалено показно в поведението на Прометей: той 

сякаш се раздвоява — от една страна, знае ставащото, от друга — го „играе”; от 

една страна, е спокойно уверен в своето знание, от друга — постоянно учуден и 

възмутен от сбъдването на това знание. 



Но тъкмо чрез това „разиграване” на абстрактно известните му събития Прометей 

става жив и конкретен; чрез гнева, болката, омразата, чрез целия комплекс от чисто 

лични, свои, индивидуални отношения той демонстрира своята — на конкретното, 

отделно 
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съществувание — дързост в направения избор, своя хюбрис. Хюбрисът е немислим 

извън страстите на единичното съществувание, нарушителят не може да бъде 

носител на закономерното или всеобщото, самата му природа е да бъде против 

закона. И прометеевото знание за бъдещата развръзка само прави хюбриса му по-

дързък, нарушението му — по-голямо. 

Нещо повече. Прометей престъпва закона на Зевс — това е първото му нарушение 

и последиците от това нарушение са му предварително известни — с други думи, 

той е разполагал с необходимото знание, за да ги избегне. Но той избира тези 

последици, а след това шумно изразява своето възмущение от тях — а това е вече 

израз на несъгласието му, че от дело като неговото трябва да има следствия като 

сполетелите го — на несъгласието му със самия факт, че нещата са така — т. е. 

обвиненията му срещу Зевс говорят за несъгласието му вече не със Зевс, а със 

закона, който е и над Зевс, и над Прометей. Знаейки неизбежното, Прометей не го 

приема. Такъв е по-висшият смисъл на неговото нарушение. 

Този втори аспект на прометеевото нарушение е развит в чист вид у Байрон. 

Байроновият титан не разполага със знание, което би му позволило да избира или 

предопределя — той е изцяло потопен в неизбежност, която отказва да приеме, и 

затова е под знака на хюбриса, на надменния бунт срещу това, което е. Тръгвайки 

от прометеевото провидство обаче, избирайки първия аспект на неговото 

нарушение, Шели извървява противоположен път. Провидството на Шелиевия 

Прометей му позволява да види, че онова, което той лично, като конкретно, 

единично същество желае, е всъщност една неизбежност, една обективна 

насоченост. Неговата прошка е осъзнаване на собственото му сливане с всемирния 

закон. Още в страданието си той е показан на страната на вселената срещу нейния 

тиранин — мъченичеството му е „бариера”, съхраняваща всемира от Юпитеровото 

всемогъщество. Ето защо това страдание има космически мизансцен, ето защо 

планините трябва да чувстват прометеевата болка, а „глухите вълни” — да чуят 

агонията му. Прометей се обръща към вселената като към съучастник. 

Превъзмогването на омразата, идващо от знанието за неизбежния крах на 

противника, се основава на чувство за хармония и единство, за съприродност 

между Прометей и света. Провидството на титана е прозрение за неговата общност 

с всемира, за неговото отъждествяване със закона. Но ако Прометей е в известен 

смисъл самият закон, той не може да бъде нарушител. Нарушител е неговият 

противник. Така Шели очиства своя герой от 
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хюбриса, в който винаги се е таяла опасната двусмисленост на прометеевото дело и 

който би поставил под съмнение всеки проект за пълно и окончателно 

„прометеизиране” на света. 



Съществената разлика между Шели и Байрон е тъкмо в различното осмисляне на 

отношението между човека и света. Докато Байрон ги противопоставя, Шели 

вижда между тях дълбоко метафизическо единство, съюзява ги — и в тяхното 

робство, изразено в природата като омъртвялост, безжизненост, като превес на 

стихийното, неорганичното, вледененото, а в човека — като страдание; и в 

надеждата за освобождение. Двамата фавни, вълшебно въплъщение на природното 

начало, са тромавите, наивни, будещи усмивка, но и симпатия изразители на тази 

обща надежда — някой ден Прометей ще бъде освободен и ще превърне земята в 

„единно братство”. 

Тази общност е изходният пункт за Шелиевото възражение срещу Байрон. 

Устояване — да, и Шелиевият титан е велик в устояването. Още в „Кралица Маб” 

се появява образът на Ахасфер, който устоява сред „вихрушки от влудяваща 

агония”, но „спокоен, ведър, себесъхранен”, противопоставящ на „ужасното 

проклятие и на безсилния тиранин” своята „упорита и непреклонна воля”. Силно 

подчертано е и Прометеевото устояване в драмата — твърдостта му, непреклонната 

воля, безсънното бдение — редица пасажи дори вербално препращат към 

Байроновия герой. Но изтърпяването на приковаността и страданието се осмислят у 

Шели не статично, като цели сами за себе си, като победа и превъзмогване сами по 

себе си, а като изчакване и движение, като приближаване към тяхното 

отстраняване, към друг свят, друго време. 

Провидството на Прометей обаче не е абсолютно. Той предвижда своята победа и 

съкрушаването на Юпитер. Знае, че един от „пълзящите” часове, които бележат 

терзанията му, ще бъде час на края на тези терзания. Но той не знае нито кой точно 

ще бъде часът, нито какво ще извика неговото идване. Той знае, че крахът на 

Юпитер е неизбежен, и това е условие за превъзмогнатата му омраза, но не знае, че 

именно превъзмогването на омразата е условието за настъпването на този крах. 

Провидството му е относно закона; невежеството му — относно факта, че той 

трябва да осъзнае собственото си съвпадане със закона и това ще направи закона 

валиден. 

Прометеевото невежество относно космическата значимост на постигнатото от 

него прозрение напомня освободителното действие на Стария моряк, който също 

ненадейно, „без да иска”, така да се каже, несъзнателно, благославя светостта на 

живота във всичките 
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му проявления и по такъв начин размагьосва собственото си съществувание. 

Невежеството и в двата случая е гаранция за безкористността на благодатния акт, 

за свободната незаинтересуваност на неговото извършване. 

С други думи, осъзнаването на всемирния закон е условието за неговото 

осъществяване. Прозрението за неизбежното е свободният акт, чрез който 

неизбежното влиза в сила. Освобождението на Прометей е едновременно 

обективен, необходим процес — и субективен, свободен акт — „акт на прозрението 

и съзнанието”. 

Но чрез това съвпадане на извършващото се като духовен процес у Прометей с 

обективната насоченост на битието „интериоризираността” на Шелиевата драма 

претърпява драматично преобръщане: тя се „овъншнява”, излиза в широките 



простори на обективния свят. Чрез този прост ход с една вълшебна непринуденост 

Шели превръща драмата на духа в космическа. 

 

НЕОБХОДИМОСТ И ЛЮБОВ 

 

Освободителният „акт на прозрението и съзнанието”, чрез който Прометей 

надмогва всяка злонамереност и овладява напълно „терзаещите и конфликтни 

множества отвътре”, не е просто акт на дистанциране и изстудяване; господството 

над вътрешната противоречивост, над страстите и дисхармонията не е равносилно 

на отърсване от емоционалното начало. Наистина първо действие завършва с 

дълбока умора, с пълно духовно изчерпване, с някакво като че ли непреодолимо 

изтощение у титана, за когото „ни мъка, ни утеха е останала; не може вече / нито 

Земята — да успокоява, нито Небето —да терзае”. Умората, внезапното стихване, 

вътрешната омъртвялост, които правят Прометей безразличен дори към това дали 

действително му е съдено да бъде спасител на страдащия човек, или да потъне в 

„първоначалната бездна на нещата”, са израз на психологически вярно уловеното 

затишие, на застоя и апатията, които предхождат всяко духовно прераждане.  

Настъпилото мъртвило позволява на Прометей да долови и осъзнае нещо, което 

той на дело и несъзнателно вече е осъществил — да осъзнае, че „всяка надежда е 

напразна” — с изключение на любовта. Прошката на Прометей към противника му, 

желанието нищо живо да не страда са проява на любов. Прошката е израз на 

чувството, че злият, който, защото е зъл, „добро не може да получи”, заслужава 

всъщност съжаление. В един свят от страдание да не си страдалец е нещастие, 

признак на осакатеност, на трагичен недъг — тези, които не са измъчвани от 

разкритите от фуриите язви и несъвършенства на света, са за окайване, не за 

омраза. Само 
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несправедливостта е жестока, само тя е съпътствала от страдание — 

справедливостта ще „изплаче жалост, не наказание” над собствените си 

оскърбители. 

Прометеевата прошка е акт на милост, на възвишена състрадателна любов, на 

Агапе — неговото върховно самоовладяване е триумф на любовта. Първото 

прозвучаване на темата за действената, преобразяваща мощ на любовта е в 

прогонването на фуриите чрез жалост: тази малка победа над собственото зло чрез 

състрадание подготвя за също така започнатата чрез състрадание победа над 

космическото зло. 

Но когато Прометей обявява любовта за единствена надежда, той мисли не за 

жалостта си към своя антагонист, а за Азия, своята любима — а с нея го свързва 

съвсем не любовта на състраданието и милостта. По такъв начин Шели разширява 

зазвучалата вече тема за любовта като състрадание с темата за личната, чувствена 

любов: решителното действие, което Прометей е осъществил като състрадание, без 

да си дава сметка за неговата значимост, той осъзнава като надежда в любовта, 

осъществена като продиктувана от плътта връзка. В това се разкрива твърде 

съществената за Шели неразличимост на двете проявления на любовта, на Ерос и 



Агапе; неразличимост, която разграничава Прометей от Исус и християнската 

любов. Любовта в „Освободеният Прометей” е колкото небесна, толкова и земна, 

колкото състрадателна, толкова и чувствена. Азия, любимата на Прометей, която 

Мери Шели определя в бележките си като „Венера или Природата”, е колкото 

Venus Genetrix, толкова и Venus Urania: тя въплъщава една колкото реална, толкова 

и идеална любов. 

На тази единна любов, съединяваща милосърдието и чувствеността, Шели отрежда 

ролята на активен преобразувател на всемира. След като Прометей изрича своята 

прошка и надмогва всяка злонамереност, той практически не извършва нищо 

повече. По-нататъшните събития се поемат от Азия: тя е дейната сила, енергията, 

която осъществява започнатото от него. Чрез своя акт на състрадание, чрез 

самоовладяването си като триумф на любовта Прометей отприщва тази дейна сила, 

освобождава нейната енергия, а оттук нататък тя довежда докрай неговото 

освобождение. 

Приписвайки такава космическа роля на „преобразяващото присъствие” на 

любовта, Шели не забравя нейното истинско положение в „падналото” състояние 

на света: в Юпитеровото мироздание любовта, макар че „стъпките й настилат света 

със светлина”, е неизменно следвана от страдание и разруха. Това се отнася както 

за земната любов, която сънува сънища от „въздушна радост” само за да намери, 

събуждайки се, „сянката Болка”; така и 
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за възвишената прометеева любов към човечеството. Любовта е двусмислена и 

парадоксална както всичко добро, което „в зло се обърква” в Юпитеровото царство; 

тя води след себе си разрушение и смърт. В по-късната и по-мрачна творба на 

Шели „Триумфът на Живота” любовта е по особено коварен начин пагубна, тъй 

като, обещавайки път навън от поробения свят, тъкмо тя привързва към 

унизителната триумфална колесница на живота дори такъв велик дух като 

Платоновия. 

Така Шели, който, докато работи над „Освободеният Прометей”, превежда 

Платоновия „Пир”, извежда докрай парадокса: именно защото обещава толкова 

много, любовта се оказва опасна и гибелна; прелъстявайки със същностното, тя 

вплита в призрачното; предлагайки изход от марионетното зрелище, тя набира 

участниците в него. 

Поради голямото значение, което, както повечето романтици, Шели отдава на 

любовта, нейните деформации в света, нейната противоречива природа, нейната 

лесна „чупливост” са тема на редица от произведенията му. В „Освободеният 

Прометей” деформирането на любовта очевидно идва тъкмо от разделението й, от 

„раздробеността” й в един свят, покварен именно в своята раздробеност, свят, в 

който добрите нямат власт, властниците — доброта; в който на мъдрите липсва 

любов, а на обичащите — мъдрост; „тъй всичко най-добро в зло се обърква”. За 

тази раздвоеност говори и раздялата между Прометей и Азия, между — ако 

приемем алегоричните им интерпретации — човешкия дух и природата, между 

състрадателната и чувствена любов. Така че освобождаването на Прометей й 

преобразяването на всемира е същевременно и осъществяване на целокупността на 

любовта: у Прометей съвпадат милостта към Юпитер и надеждата в Азия, а 



съединявайки в себе си функциите на земната и небесната Венера, Азия поема 

ролята си в космическото прераждане. 

Това прераждане започва в една сънувана прегръдка, в любовно сливане и 

размесване между Прометей и Азия — прегръдка, в която обаче вземат участие и 

двете сестри на Азия, Йона и Пантея, и дори Пантея е нещо като посредница, един 

вид препредавател между разделените влюбени. Същественото в случая не е, 

разбира се, „типичното Шелиево домакинство”
22

 в лицето на Прометей и трите 

сестри. Същественото е, от една страна, особената прозрачност, която това 

любовно докосване внася — някаква нова, непозната проницаемост на света, 

някаква улеснена съобщаемост — една пронизаност на битието със светлина, която 
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смъква от Прометей „бледата и изранена” плът на неговото страдание и разкрива 

блясъка на „формата, която живее вътре неизменна”. Това е фактически едната 

страна на делото на Азия: като въплъщение на космическата любов — тя пронизва 

света със светлина — разбулва неговата „спяща красота”, неговата прекрасна и 

неизменна „отвътре” форма. От друга страна, тази прегръдка е взаимно преливане 

на живот, взаимно разтваряне, при което кръвта на всеки става живот на другия. 

Това е втората страна на делото на Азия — оживотворяването на мирозданието, 

превръщането на космоса в дишащо, трептящо от витални сокове създание. 

В тези важни функции, които Шели приписва на любовта, се преобръща линията на 

Пандора, на фаталната жена и фаталната любов, довели до опорочаване на 

прометеевите дарове. В древните варианти на мита фактически е 

засвидетелствувано същото онова противопоставяне между човеколюбието на 

Прометей и чувственото влечение на Епиметей, между провидството на 

възвишената и недалновидността на еротичната любов, срещу което Шели възра-

зява. У Шели спасителното преобразяваме на всемира — освобождаването на 

неговото вътрешно съвършенство и размразяването му за пълнокръвен и радостен 

живот — се разкрива най-напред в едно пронизано от еротика преживяване. 

Еротиката не противоречи на спасението на света. И ако първият сън — първата 

вест — първият освободителен тласък, който Пантея препредава на Азия, е любов, 

нейният втори сън е зов, който отвежда двете сестри до непостижимите глъбини, 

до дълбоката истина без образ, до „единното”, което е загадъчният източник на 

световната мощ — до Демогоргон. 

Така различието между Байрон и Шели, започнало като различно виждане за 

липсата или наличието на метафизическо единство между човека и света, става все 

по-дълбоко. У Шели любовта е не само възможна и нейният принцип не само не 

противоречи на принципа на знанието и истината, но и нещо повече, именно 

любовта е, която отвежда, която се спуска до истината, до енигматичната 

сърцевина на мирозданието. Само стъпките на Азия могат да събудят „неизречения 

глас”, който спи в „света незнаен”. 

Този неизречен глас, това дълбоко безмълвие, което очаква . Азия, за да „зазвучи”, 

принадлежи на „онзи с името зловещо” — според определението на Милтън в 

„Изгубеният рай” — Демогоргон. Макар че фигурата на Демогоргон у Шели е 

                                                 
22

 Bush, D. Mythology and the Romantic Tradition and English Poetry. Harvard University Press, 1969, 

p.146. 



твърде сложна и ако не зловеща, то до голяма степен — неизбежно-неразгадаема, 

все пак срещата между Азия и Демогоргон несъмнено има аспект на среща между 

любовта и истината. Разговорът им е „космогоничен” 
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по характер и засяга най-важните тайни на битието, и смисълът на цялата сцена е в 

това, да бъде изправена пратеницата на Прометей и обновителка на света пред 

последната, най-дълбока същност. 

Това, че Демогоргон не казва кой знае какво, не променя нещата: той не изрича, 

той представя в свое лице истината, той сам е крайната, пределна реалност. Самото 

му описание като „могъщ мрак”, но мрак, който излъчва „лъчи от тъмнина”, както 

слънцето в зенита — светлина, напомня някои традиционни описания на 

последната „инстанция”, на най-висшата, крайна реалност. У Платон, когото Шели 

непрестанно чете, докато работи над драмата, благото може да ослепи душата при 

пряко взиране, така както оня, който посред бял ден се взира право в слънцето, се 

чувства окръжен от нощ. Сам (или сама — загадъчното божество е неопределено 

по пол) Демогоргон заявява, че „дълбоката истина е без образ” и такъв, какъвто е 

— безформен, незрим, „лишен от глас” за най-дълбоките световни тайни — той е 

живото въплъщение на безoбразната истина, на истината, която е преживяване, 

среща, непосредствен допир с основанията на реалността. Неговият мрак е мрак от 

премного светлина, от премного блясък и първото очевидно и дори ослепително 

следствие от докосването на Азия до този мрак е нетърпимото сияние, което тя 

започва да излъчва — любовта подобно на „атмосферата на слънчевия огън” 

осветява мирозданието и пронизва земята и небето, океана и „безслънчевите 

пещери”. 

Тези „безслънчеви пещери”, озарени от всепроникващото сияние, напомнят за 

„пещерните кътища безслънчеви”, от които Есхиловият Прометей измъква скотски 

живеещите хора. Вижда се разликата в амбициите: у Пърси Шели освободителният 

прометеев дар е не просто извеждане към светлината, а осветяване на всеки мрак. 

„Превеждайки” мощния мрак, излъчван от Демогоргон, във формите и светлината 

на проявения свят, Азия осъществява първия аспект на съня на Пантея — тя е 

„лампата на земята”, която изпълва с блясък „смътните форми”, която смъква 

„булото” от истинския лик на света, прави го прозрачен, открит, видим. Ако у 

Милтън „безликият безкрай”, „трудните извори” на нещата, утробата и гробът на 

природата, където елементите на света са хвърлени без ред във „вековечна бран” и 

където е Демогоргон, е мястото, през което Сатаната преминава на път към своите 

„ентропийни”, стремящи се към хаоса, разрушителни дела — у Шели към 

безликите глъбини се спуска любовта на път към творческото преустройство, към 

космизирането на света. 
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Демогоргон е живата истина, „жив дух”, източникът на първичната мощ. Навярно 

със стихиите е започнала някаква благотворна промяна, коментира Пантея, щом 

могат да понесат незабулена, открита сияйната красота на Азия. Тази благотворна 

промяна, която кара „неодушевените ветрове” да се влюбят в Азия, е пронизването 

на мирозданието с живот — живот, разпръскван, както разбулващият блясък, от 



Азия, но очевидно отново „преведен” чрез нея от самите глъбини, от Демогоргон. 

Безплодната пустош, класическият мизансцен на прометеевата прикованост, е 

размразена: от снеговете, сред които засяда дързостта на Франкенщайн, бликват 

„живи фонтани” — освобождаването на титана прониква с „топлината на 

безсмъртна младост” в старата и вледенена плът на земята и събужда дори „живот 

в забравените мъртви”. 

Озаряването, кристалната видимост, вълшебната прозрачност, в която заискрява 

истинската форма на всяка вещ — и, от друга страна, „размразяването” за живот, 

диханието, виталният трепет — всепроникващата светлина и жизненост са двете 

сили, чрез които принципът на любовта се превръща в закон на новата вселена. 

Предусетен в сънуваната прегръдка, този космизаторски процес се увенчава с 

космически танц, със страстен „планетарен “ дует на Земята и Луната. В това 

последно, по-късно добавено действие Шели демонстрира любовта като силата, 

която, както у Данте, „движи слънцето и светилата” — любовта е тук законът, 

върху който се гради космическата хармония; планетарното движение, поразявало 

открай време човечеството със своята божествена оразмереност, е любовен танц; 

„музиката на сферите” е любовен химн. Един „разпален”, трептящ от любовна 

екзалтация космос, от край до край проникнат от топлина и блясък, е естественият 

завършек на освобождението, осъществено чрез любовта като Ерос и като Агапе. 

В осъществяването на своето всемирно дело любовта се явява агент на 

необходимостта. Демогоргон, „аморфното и мистериозно същество, което 

осигурява триумфа на Прометей над Юпитер”
23

, е в последна сметка „един 

енигматичен аморален закон”
24

 — непостижимата, непознаваема докрай 

необходимост, която потвърждава прометеевото провидство. Освобождението е 

неизбежност, предвиждана от Прометей, но разбуждането и осъществяването на 

тази неизбежност е работа на любовта — започнала в прошката на Прометей и 

подета от Азия, която единствена може да 
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„развърже” през „дверите на живота” „змиевидната Съдба”, „навита” под трона на 

вечността. 

С други думи, Азия извършва своето дело като осъществителка на съдбата. Тя е, 

която пуска през дверите на живота — за въплъщаване, за инкарнация в света — 

Демогоргон, заченатата от Юпитер негова собствена гибел — добилата плът 

неизбежност. Същевременно Азия е пратеница на Прометей — неговата прошка и 

препредаденото от Пантея любовно докосване предхождат нейната дейна намеса. А 

още в прошката има една особеност — чрез прошката Прометей осъществява 

необходимостта в един не само освободителен, но и свободен акт. Този момент по-

късно се обяснява като че ли в полза на необходимостта — според коментара на 

хор от духове, наблюдаващи приближаването на Азия и Пантея към пещерата на 

Демогоргон, „предопределените” са всъщност „изсмуквани” към „фаталната 

планина” от потоци сладостна, омагьосваща музика; страничният наблюдател 

вижда, че те са носени от издишван от земята ветрец; но те самите си мислят, че 

                                                 
23

 Pulos, C.E. The Deep Truth: A Study of Shelley’s Scepticism. Lincoln, 1962, p. 65. 
24

 Baker, C. Shelley’s Major Poetry, p.94. 



движението им се подчинява на „сладките желания отвътре”. Така че те „желаят” 

единствено извършваното с тях; „избират” една предопределеност. 

В цялостното разгръщане на събитията в драмата обаче съвпадането на желано и 

предопределено съвсем не е така плътно; ролята на „сладките желания отвътре” 

съвсем не е така илюзорна. В заключителните думи на последното действие 

Демогоргон препоръчва някои „заклинания”, чрез които при евентуална нова 

деградация на вселената тя би могла да бъде пак възродена, а „развързаната съдба” 

— отново овладяна. Ако тези заклинания, които до едно имат емоционално-волеви 

характер, могат да „завържат” развързаната съдба, очевидно е, че човешкото 

поведение може да определя курса на световните събития: връзването и 

развързването на съдбата зависи от действия, които са във властта на човека, които 

са въпрос на неговата човешка свобода. И ако надеждата може „от собствената си 

разруха” да възсъздаде своя обект, трудно е да се каже дали Прометей е пред-видял 

една неизбежност, или по-скоро вярата в собственото му провидство, която прави 

надеждата му така упорита, довежда до желаното от него еволюиране на света. 

В последна сметка Шели като че ли съзнателно се въздържа в своята утопия от 

еднозначен отговор. Към „Необходимостта”, обявена в „Кралица Маб” за „майка на 

света”, в „Освободеният Прометей” той се отнася по-предпазливо. Тя е може би за 

Прометей и за човека, но е така или иначе извън човешкото. Онова, което поне 

донякъде изглежда във властта на човека, е 
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надеждата, желанието и волята за по-добър свят. В основата на тази по-късна 

предпазливост безспорно има някакво извъртане, някакъв опит да се надхитри 

световната нагласа, каквато и да е тя. Нека човекът силно желае и току-виж се 

оказало, че ако той така силно е желаел, това е, защото желанието му е изискано от 

една обективна насоченост, защото то съвпада с предопределеното и в сладостта 

му звучи омагьосващата музика на необходимостта. 

Да се надхитри необходимостта чрез надеждата — да си „помисли” 

необходимостта, че ако надеждата е така настойчива, то е, защото е продиктувана 

от необходимост — това е смел ход и той определя както вътрешния смисъл на 

драмата, така и нейната .,. мисия в света. Защото в крайна сметка Шели иска не 

толкова да съобщи как би изглеждал един утопичен свят,, колкото как да се 

надяваме на по-добър свят. 

Но според думите на Прометей единствената надежда, която не е напразна, е 

любовта. Любовта има уникално място в прометеевата вселена. Дори след 

освобождаването и пречистването на тази вселена в нея продължава да действа 

необходимостта със своите закони, които като „букаи” възпират човека от 

прекалено възвисяваме. Съществува обаче сила, която е над тези закони, която ги 

превъзмогва — сам Демогоргон, мистериозният провъзгласител на 

необходимостта, обявява, че тази сила е любовта. На съдбата и времето е 

подчинено всичко „освен вечната любов”. Ето защо надеждата, тази хитруваща 

проява на човешката свобода, трябва да бъде любов. Любовта е агент на 

необходимостта и основен закон на новата вселена, но сама тя остава свободна и 

трансцендентната, неподвластна на света, обгърнат в „оздравителните й криле”. 

Така че всяко действие, продиктувано от любов, е продиктувано от свободата и, 



доколкото е акт на любов, освободителният акт на Прометей е и свободен, а 

срещата на Демогоргон и Азия, на истината и любовта, е също така среща на 

необходимостта и свободата; преживяване на тяхното сливане. 

 

МАСКА И ИСТИНА 

 

Ако освободителните задачи на Азия включват внасянето на прозрачност, на една 

особена проницаемост и всевидимост на битието, както и пронизването му с 

витални сокове, които подчиняват дори движението на космическите тела на 

пламенността и грацията на живото, органичното, то е, защото падналото, 

поробено състояние на света се състои в неговата „помътнена” деформираност и в 

неговата омъртвялост — в едно безжизнено изкривяване, в застинала и 

непроницаема гримаса, в маска. 
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Фалшивостта на Юпитер е неизменен спътник на неговата сила. Тиранията е 

„омразна маска”, която трябва да бъде смъкната, за да се разкрие, както в съня на 

Пантея, „всевиждащата”, „блясъка на формата, която живее вътре неизменна”. 

Всичко зло и грозно у човека е също така „отвратителна маска”, която скрива 

„онова прекрасно същество, наричано човек от духовете”. И онова, което е пречело 

на сияйните часове на новата епоха да се родят от дълбините, е „изрисуваната 

завеса на съня”. 

Тиранията, робството, злото изобщо е заблуда, измама, перверзна деформация на 

истинските пропорции и истинските форми, един закриващ реалността екран; 

прекъсване на връзката с дълбоките, истинни основания на света, което 

същевременно означава прекъсване на връзката с източника на жизненост, на 

витална мощ — ето защо тиранията е и мъртвина, неорганичност; тя е свързана с 

пустинните пейзажи на прометеевото страдание, с планетарния хлад на един 

вледенен, механично функциониращ космос. 

Окаяното състояние на света произтича от идентифицирането му с тази маска. Чрез 

прошката на Прометей идентификацията се „размагьосва” и титанът осъзнава 

своята истинска принадлежност — освобождавайки се от своята омраза, той се 

„развързва”, дистанцира се от Юпитер и законите на Юпитеровата власт и по такъв 

начин напълно я лишава от основания. Резултатът за известно време е удвояване на 

събитията. От една страна, текат събитията, свързани с Прометей и Азия. Тяхната 

линия се разгръща по посока на все по-плътното приближаване към самите 

основания на реалността, към Демогоргон — и оттук към преустройството на света 

съгласно изискванията на Демогоргоновите глъбини — към разкриване на 

истинските пропорции, на формата, която „живее вътре неизменна”. 

Онова, което се извършва междувременно на Олимп, е карикатурен вариант на 

прометеевото освобождение, изкривено отражение на реално извършващото се. 

Светът сякаш се е „разлепил”, същността му се е отделила от неотговарящата на 

природата й фасада и фасадата, макар че не би могла да съществува самостоятелно, 

по инерция продължава за някакъв период от време да функционира, без да съзнава 

собствената си призрачност. Това е сцена двойник, сцена призрак, великолепна 

илюстрация на механизмите на деформация, на „маската” в действие — едно 



разминаване с действителността толкова по-дълбоко, колкото повече са 

преобърнатите карикатурни подобия. 

Преди всичко това е сцена, в която Юпитер очаква окончателното утвърждаване на 

своето господство и пълното 
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потъпкване на „неугасения огън” на човешката душа — тъкмо когато това 

господство е разтърсено в основите си и Прометей е, който в действителност 

очаква пълното си освобождение, а огънят му — разпалване до всеосветяващ 

блясък. Юпитер се обявява за всемогъщ, но мощта е вече на страната на Прометей. 

Юпитер предрича скорошното рухване на човека, макар и все още останал „властен 

над мъката”, но благодарение на това върховенство над мъката Прометей 

осигурява възхода на човека. Съюзът между Юпитер и Тетида, от който според 

тирана ще дойде неговата пълна победа, е отражение на съюза между Прометей и 

Азия, който действително е залогът за тяхното освобождение. Удвоена е дори 

прегръдката, от която започва преобразяващата и оживотворяваща дейност на Азия 

— съмнителният комплимент, който Тетида прави на Юпитеровата любов, е, че тя 

я разтапя на роса подобно на отровата на нумидийски гущер. Самата Тетида, 

„бляскав образ на вечността”, е двойница на Азия, „сянката на красота незрима” и 

въплъщение на вечната любов. Но „образ на вечността” според неоплатоническата 

традиция е времето. Сам Юпитер като син на Сатурн, от чийто трон се отделя 

„злобната сянка” на времето, в един от символичните си аспекти е времето. Тук е 

най-големият парадокс. Юпитер вярва, че от любовта им с Тетида ще се роди по-

могъщ от него син, който напълно ще „стъпче искрата” — но този могъщ син, това 

„странно чудо”, това „фатално дете”, на което Юпитер разчита, е самият 

Демогоргон, освободен през дверите на живота и в известен смисъл роден от Азия: 

въплътената като Юпитеров син вечност, която, вместо да го укрепи, оповестява 

края на неговото подвластно на времето владичество. 

Сцената дори образно и словесно удвоява извършваното в действителност — в нея 

отекват музиката, „триумфиращите хармонии”, „елисейските ветрове”, 

екзалтациите, които съпътстват шестването на Азия и които на Олимп са само една 

марионетна привидност, „маска”. 

При интерпретациите на Шелиевото схващане за злото като някакво привиждане, 

като нереалност, добре би било може би да се изменят акцентите — не злото е 

нереално, а именно отдалечаването от реалността, скриването и изопачаването на 

реалността, измамата, заблудата, илюзията, лъжливите надежди и страхове, които 

(в „Сонет: Не вдигай изрисуваното було…”) тъкат призрачната завеса, наречена 

живот, са зло. В известен смисъл в лъжата е концентрирана мизерията на битието и 

няма смъртен грях, по-красноречив за падналото състояние на света. Лъжата 

означава заплитане в играта на сенки, в буйството на 
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ирационални сили, които изтъкават непрогледността на всемира. В образната 

система на Шели маската е най-злокачествената форма на отдалечаване от 

истината. Маската може да придобие известна самостоятелност и, както в случая с 



„отвратителните ликове”, в които под различни имена е бил почитан Юпитер, да се 

превърне в тиранин на света. 

Друга метафора за положението на човека сред един фантомен, изкривен свят е 

булото. Ако лъжливите надежди и страхове тъкат завесата на илюзиите и 

заблудите, ясно е, че деформацията тръгва от самия човек: човекът преди 

прометеевото освобождение е „многостенно огледало”, което може да изопачи в 

много „погрешни очертания” този „прекрасен истинен свят на нещата, това море, 

отразяващо любовта”. Но като проявление на отдалечаването от реалността и от 

истинския облик на мирозданието булото е все пак за предпочитане пред маската. 

Маската в своята омъртвяла застиналост и в застрашителната си самостоятелност 

не само скрива и деформира, но и се „брани”, както се брани Юпитер, докато 

булото може да просветлее, да стане прозрачно, да се раздвижи от полъх. Ето защо 

моментът с фактическото детрониране на Юпитер, с пълното и безмилостно 

смъкване на „маската”, е предхождан от последователно смъкване едно след друго 

на различни „була”. 

Първото отстранено було е разкъсано от фуриите, които разкриват пред Прометей 

истината за последиците от собствения му дар. Този момент потвърждава 

необходимостта на прометеевото страдание по пътя към истината и е още един 

случай на парадоксалното участие на Юпитер в собственото му унищожение — 

измъчвайки своя противник, той му помага да намери верния път към 

освобождението си. Страданието озарява, духът на Прометей е „просветлен от 

мъката”. Така че първото смъкване на булото означава ясно виждане на окаяното 

състояние на света. 

Следващото смъкване е вече преминаване отвъд тази окаяност и в известен смисъл 

отвъд света. За да стигнат до Демогоргон, Азия и Пантея трябва да преминат отвъд 

„сянката на съня”, отвъд „мъглявата борба на живота и смъртта”, отвъд „булото и 

пречката на нещата, които се привиждат и които са”... 

Връзката между булото, от една страна, и живота и смъртта, от друга, заслужава 

внимание. Булото на различни места у Шели е определяно като „онова, което 

живите наричат живот” — „заспят ли, то се вдига”. Тук очевидно булото, 

заблудата, илюзията е животът; смъртта, както Байроновият Каин е склонен да се 

надява, е пътят към истината. Но булото всъщност е мнимият живот, имитацията, 

празната мимика на живот и умирането е 
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умиране в живота, така както в съня на Пантея изранената плът на Прометей се 

смъква — а такова освобождаване от плътта би могло да бъде само смърт, — но 

тази смърт разкрива истинския, бляскав и пълнокръвен живот. Ето защо в 

„Освободеният Прометей” втория път за булото се казва, че то е наричано живот от 

„онези, които бяха” — от поддадените на илюзии, невъзродени, предхождащи 

прометеевото освобождение хора. 

Такъв мним, илюзорен живот, живот — „сянка на съня”, е зловещият триумфатор в 

„Триумфът на Живота”. Това е живот карнавал, куклено зрелище, танцуване на 

сенки върху „пяната” на света, един сън, който поетът сънува, виждайки 

същевременно — типична разраснала се метафора на Шелиевото „двойно виждане” 

— изгрев над океана от бреговете на някаква първозданна чистота на битието. Това 



не е животът, който Азия събужда с присъствието си, който размразява 

вледенените лунни реки и за който Прометей „умира”, събличайки плътта на 

страданието. 

Истинският живот, животът, който Азия вдъхва и който преминава като любовна 

тръпка през неорганичния студ на всемира, може да бъде намерен едва след 

отстраняване на „изрисуваното було”: този живот е отвореност към източника на 

първична мощ, вярност към праизвора на нещата. Ако при спускането си „в 

дълбокото, в дълбокото” към Демогоргон Азия и Пантея преминават отвъд 

„мъглявата” (с други думи, отново някак смътна, неясна, илюзорна) борба на 

живота и смъртта, то е, защото първичната жизненост, бездната, от която блика 

„влудяващото вино на живота”, е отвъд тази борба и това разделение: у Демогоргон 

е събрана ненакърнимата целокупност на живота. Ако същевременно те трябва да 

преминат и отвъд „нещата, които се привиждат и които са”, това вече поставя 

Демогоргон не само отвъд призрачното було на илюзиите, но и отвъд всяко 

проявено съществуване въобще. 

Такова е следващото було, което пада: както в „Монблан”, зад него се разкрива 

„нескулптираният образ” на движещата света мощ. „Нескулптиран” означава, от 

една страна, „неръкотворен”, „несътворен”, и затова — „изначален”; но то означава 

също така неизваян, неоформен, лишен от черти, безобразен — какъвто е и 

Демогоргон в „Освободеният Прометей”. Мракът и безобразността на Демогоргон, 

„дълбоката дневна тъмнина”, „божественият здрач” като нещо разкриващо се отвъд 

нещата, които са, говорят не само за заслепеността на душата, непригодна за пряко 

взиране в толкова блясък, не само за непостижимостта на пределната реалност. 

Мракът и лишеността от черти не са само в окото на зрящия: те са иманентни 

характеристики на единното, всеобемащото, 
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всесъдържащото, което е непосредственият източник на проявения свят, но което 

само остава отвъд тази проявеност, „обратно” е по знак на тази проявеност. 

Същевременно мракът и аморфността на единното световно начало говорят за 

друга важна особеност — за несъмнен хтонически „привкус” на Шелиевата 

първична реалност. Това се вижда още от пространствената ориентираност на 

Демогоргон: ако към Платоновото благо човешката душа възхожда, изкачва се, 

Демогоргон е разположен в „дълбочината на дълбокото” — към него се слиза. 

Тронът на Демогоргон е в пещера — надолу и навътре в кухините на земята сред 

„пукнатини, пропасти и бездни” и „могъщият портал” към него е като „дишащата 

метеори бездна” на вулкан. За да стигнат до него, Азия и Пантея преминават през 

лабиринт от езера, лесове и планински гънки; през омагьосана гора, толкова гъста, 

че сред непрогледния „божествен здрач” славеите пеят и посред бял ден. Преди да 

се спуснат към „най-далечния трон”, Азия оглежда разкриващата се от фаталната 

планина панорама от ледени върхове, водопади и свличащи се лавини — 

грандиозна гледка, чието шеметно разгръщане е очевидно част от обземащото 

океанидите опиянение. До Демогоргон те стигат, вдишвайки „пророческите пари” 

на пещерата. Вдъхновеното от дълбините опиянение, пищното присъствие на 

природата, слизането навътре в земните бездни, фактът, че водачите на океанидите 

са сънища — цялата образност, свързана с Демогоргон, говори за ирационалната 



природа на единното световно начало у Шели. У Милтън „безликият безкрай”, 

където е и „оня с името зловещо” Демогоргон, макар и да може да послужи като 

„тъмно градиво” за бъдещи светове, все пак е сам по себе си „ентропийно” 

ориентиран към повече хаос, безреда и неразчленима врява — творецът е друг, 

подтикът към ред, към изграждане, към „свят” идва от другаде — от бога и 

божествената светлина. У Шели творческото, космизаторско начало е завърнато 

към мрака и глъбините. Азия е необходима като посредница при превръщането на 

„лъчите от мрак” в светлината на проявения свят: Прометей е необходим, за да 

бъде отприщена мощта на Демогоргон — но така или иначе светът израства от 

дълбокото и у самото дълбоко е скрит спонтанният подтик към растеж, у сияещия 

мрак — към светлина, у безобразното — към разчленените форми на света. 

Но ако „дълбоката истина” е сама по себе си без образ, всеки образ и всяка форма, 

без които е немислим светът, биха били повече или по-малко отдалечаване от тази 

истина, движение към призраците и сенките, към булото. Подобно гледище би 

могло да 
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доведе до обезценяване на всяко проявено съществуване, до пълен отказ от света. 

Шели обаче не е склонен към такъв отказ; оттук — особената двусмисленост на 

сянката. Сянката е понякога призрачна, неуловима, смътна; тя може да мами и 

подвежда; тя може да бъде „отрицателно” отражение на „субстанцията”, така както 

в Юпитеровия свят разрухата е сянката на любовта. Но тя може да отвежда към 

своята субстанция, да бъде вест за нея, да внася нейното присъствие. Така в „Химн 

към интелектуалната красота” сянката на незрима мощ е присъствието, което 

събужда у поета надеждата за освобождаване на света от тъмното му робство; в 

„Монблан” той търси сред сенките „някакъв оттенък, фантом, слаб образ” на тази 

изначална мощ. Ако маската е винаги деформация на истинските пропорции, ако 

булото, макар и по-леко, по-„въздушно”, е винаги пречка към истината, сянката, 

фантомът могат да бъдат и вест за тази истина, да съдържат нейните очертания. 

Така Пантея донася на Азия „сянката на душата”, чрез която Азия живее 

(Прометей). Земята, към която Азия се обръща при обземащото я преди срещата с 

Демогоргон опиянение, е може би „сянката на още по-прекрасен дух”. Духът на 

часа, който ознаменува края на Юпитер, е „сянка на съдба по-страшна от моя вид”. 

Най-сетне самата Азия е „светлината на живота” и заедно с това „сянката на 

красота незрима”. Самата светлина е сянка на някаква невидима субстанция. 

Проблемът идва тъкмо от необходимостта незримото да стане достъпно за 

съзерцание, да стъпи в обсега на светлината, на проявеното — на света. Сред 

срещата на Азия с Демогоргон „разбулването” на освобождаващия се свят 

продължава — красотата на Азия започва да „пламти” през дрехата и Пантея се 

досеща, че в стихиите навярно е настъпила промяна, щом могат да понесат 

присъствието на Азия „така незабулено”. Но смъкването на „отвратителните 

маски”, отпадането на злото и заблудата „було след було”, разкъсването на 

„изрисувано було”, с което се ознаменува освобождението на света, вече не е така 

крайно, както в пещерата на Демогоргон: то не оголва битието до могъщия мрак на 

дълбоката истина, на реалността, недокосваема от глас и форма. 



Ето защо последвалото срещата с Демогоргон „разбулване” на света е също така в 

известна степен и неговото ново „забулване” — но забулване, при което 

„пламтящото” отвътре тяло, красотата на „субстанцията” гори и прозира, както 

тялото на Азия гори и прозира през привидно скриващата я дреха. При това 

разбулване-забулване влиза в сила противопоставянето между „отвратителните 

маски” и „прекрасните форми”. Маските падат, за да се разкрият 
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формите. Формата у Шели е осмислена и като израз, и като отражение на 

разположената отвъд видимостта реалност. Формата, от една страна, разчленява, 

изразява и тълкува тази реалност, която е в себе си единна и безобразна. Формата 

отвежда към реалността; реалността се провижда през нея — ето защо процесът на 

успоредното освобождаване на Прометей и всемира е същевременно процес на 

нарастване на прозрачността. „Формата” означава прозрачност, защото, за разлика 

от „маската”, тя не скрива, а разкрива „дълбоката истина”. Кристалната 

множествена сфера, в която спи Духът на земята, е върховният образ на 

новопридобитата световна прозрачност. Сложната конструкция от разположени 

една в друга движещи се сфери демонстрира и строежа на земята, и анатомията на 

миналото й — и „тайните на дълбокото й сърце”, и историята й — и 

пространствените и времевите й измерения — и спящия в сърцевината й „дух”. 

От друга страна, за разлика от маската, която винаги деформира, и от сянката, 

която може да бъде отрицателно, преобърнато, призрачно отражение на истината, 

формата (или образът) е адекватно отражение. Тя „отразява” реалността в 

пропорции, които вярно „изразяват” истинската природа на тази реалност. 

Благодарение на адекватността на формата земята се „хармонизира” с това, което 

чувстваме над нас, превръща се в небе — както в една от Шелиевите метафори за 

освободения свят отразените в езерото птици рибарчета са „прекрасни форми”, 

изобразени в дълбините „като в небе”. „Ясната вселена на нещата” като „море, 

отразяващо любовта” — един ведър, спокоен разговор между бога на слънцето 

Аполон и Океан, бога на „отразяващото небето море”, при което небето вече не е 

синоним на тираничната Юпитерова власт, а именно на едно неизразимо докрай 

съвършенство — такова е фундаменталното, метафизическо преустройство на 

всемира, от което тръгват всички други следствия: ликуваща природа, свободен 

човек, щастливо човечество. 

Но осмислянето на света като израз и отражение на лежаща отвъд него реалност, 

която се въплъщава в неговите форми, придава на този свят чертите на 

произведение на изкуството, превръща космизирането на мирозданието в 

художествен процес. И действително Шелиевата утопия има силно изразени 

естетически аспекти; изкуството играе важна роля в прометеевото освобождение. 
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МИСТИЧЕН ТАНЦ 

 

Две неща са наречени мистични в „Освободеният Прометей” — раковината, чиято 

музика оповестява часа на прометеевото освобождение и смъква отвратителните 



маски от прекрасните форми, и танцът на часовете, които празнуват и разгръщат 

новия свят. И наистина най-дълбокият и тайнствено всепроникващ, най-

„мистичният” пласт на Шелиевия утопизъм се отнася до изкуството — изкуството 

като загадъчен фактор най-напред в освобождаването, а след това в 

осъществяването на прометеевия свят. Защото ако в поезията „същество в 

съществото ни” ни прави обитатели на свят, спрямо който познатият ни свят е хаос, 

ако поезията „сътворява наново вселената” и възстановява красотата на 

деформираното („Защита, на поезията”), това е, което прави и Прометей. Неговото 

освобождение сътворява наново вселената, изважда от деформацията и хаоса на 

Юпитеровата тирания блясъка и хармонията на оживотворения космос и, най-

сетне, пуска на свобода онова същество в съществото ни, онази „прекрасна форма” 

зад „отвратителната маска”, която във времето на прометеевата прикованост може 

да бъде обитател единствено на поетическата вселена. 

За Шели изкуството не е създаване на „сенки на сенки” — образите на изкуството 

„участвуват в живота на истината” („Защита на поезията”) и според думите на 

Прометей върху тях са отпечатани „събраните лъчи, които са реалността“. В 

падналото състояние на света формите на поезията са дори „по-реални от живия 

човек”: изкуството е по-близо до реалността, отколкото призрачно забуленият свят. 

Ето защо не е странно, че освобождавайки се от маската, светът всъщност се 

стреми да постигне статуса, които има изкуството — да се превърне във форма, 

изразяваща и отразяваща реалността. Така приближаването на освободения свят 

към единната първична реалност е същевременно приближаване и дори сливане на 

принципите на устройството му с принципите на изкуството. „Реформирането” на 

вселената се осъществява като поетическо преизвайване; космизирането на света 

— като музикално хармонизиране; прозрачността на новия всемир — като 

художествена обозримост. 

Самата поява на изкуството — и по-специално на музиката — е свързана с първия 

полъх от предстоящото прометеево освобождение. Това са тъжните и сладостни 

звуци, с които прекрасните духове, обитаващи „пещерите на човешката мисъл”, 

идват да утешат страдащия титан и да му предадат своето предчувствие за ролята 

му като освободител на човечеството. До тоя момент сцената на 
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Прометеевата прикованост е съпроводена от вой и стенания. Хорът на фуриите и 

земетръсният тътен на някогашното прометеево проклятие създават звуковия фон 

за изтезанията на титана и за мъките на човечеството. След появата на духовете 

утешители, които оставят у слушателите си чувство, подобно на „всемогъществото 

на музиката”, присъствието на музиката става все по-осезаемо и плътно. Като 

музика омагьосва гласът на Прометей в съня на Пантея, музика събужда 

предопределените и ги притегля към входа на Демогоргон. От музика Азия е 

призовавана и водена, и дори носена към фаталната планина, а след срещата с 

„могъщия мрак върху трона на властта” душата й е като омагьосана лодка върху 

сребърните вълни на сладкото пеене на Духа на часа. 

Настъпващото по-нататък преобразяване на света се извършва” като движение 

едновременно към все по-голяма прозрачност й към все по-голяма наситеност с 

музика. „Инстинктът на сладостната музика” е, който води Азия в дълбоко море от 



звуци, към най-ведрите царства на музиката, в свят, където всички ветрове звънят 

от мелодия и вдишваният въздух е любов: така земята се хармонизира с това, което 

чувстваме над нас. Както и прозрачността, музиката означава разтваряне на света 

към неговите най-дълбоки извори, към сияйния мрак на истината без образ. 

Хармонизирането, както и формата, означава съгласуване на проявеното с 

непроявеното, на прометеевата вселена с Демогоргоновия мрак, В един случай 

„сладките звуци” са дори наречени „сияйни (а възможно е: прозрачни) була” — 

„сладките звуци са образец на тази нова, прозрачна и лека, сияйна телесност, която 

в падналото състояние на света принадлежи само на изкуството и която 

освободеният прометеев свят придобива, смъквайки деформиращите маски, 

непрозрачните изрисувани була. Това, което Байрон вижда осмислено вътре в 

човека и противопоставено на хаоса отвън, Шели изнася и налага върху целия свят. 

Непрестанното свързване на музиката, която „носи” Азия, със сън, с унес, с 

чувството за сладостна омагьосаност, с инстинкт, който не се нуждае от пътеводна 

звезда, е също така белег за струене от глъбините, за насочване на цялостното 

движение от ирационалната Демогоргонова мощ. Изобщо, макар че за дълбоката 

истина не само няма образ, но и липсва глас, все пак музиката с нейната загадъчна 

ирационална природа е като че ли най-подходяща за изразяване на тази истина. 

Самата задача за довършителното разбулване от маските е поверена на Духа на 

часа и на „мистичната раковина”, с която той трябва да оповести идването си. 

Разбуждането на мощната музика, скрита в тази раковина, преобразява неосезаемия 

въздух и 
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всеобгръщащата слънчева светлина, „сякаш чувството за любов, във тях разтворено 

/обгърна целия сферичен свят”. Звукът на раковината разпилява грозните маски, 

булото се разкъсва към свят, където закон е любовта. 

Осъществено по такъв музикален начин, освобождаването на света довежда и до 

един по същество музикален и изобщо художествен принцип на неговото свободно 

устрояване. Преди всичко той се превръща в „израз” и „отражение”, в прозирна и 

сияйна плът на единната, неразчленена реалност. Това разчленяване и нарушаване 

на фундаменталното единство не води обаче до конфликтност и дисонанс, а до 

„сладко различие” — до различие общуване, различие разговор, така както двете 

бездни — море и небе — разговарят в сцената с Океан и Аполон, така както двете 

планети — Земя и Луна — любовно общуват. Това е различие, но и хармония 

между различните нива на мирозданието, между човека и света и вътре в самия 

човек, чиято някогашна душа, изпълнена с конфликтни множества, сега е „небе от 

ведро и мощно движение”. Това е различието на съгласуваността, която превръща 

„човека, не човеците” във „верига от съединена мисъл”, в „една хармонична душа 

от много души, чиято природа е нейният собствен божествен контрол”: 

самоовладяността, която беше от самото начало великото предимство на Прометей 

и с чието пълно постигане започва неговото освобождение, се осмисля най-сетне 

като надделяла „конфликтните множества отвътре” хармония. 

Така отдалечаването от праизвора и разчленяването на първичното единство 

получава оправдание в художественото осъществяване на новия свят: в 



изразителността на формите му, в прозрачността на телесността му към 

„същината”, в хармонията на множествеността му. 

В последното действие героите от предишните три минават на заден план: 

мистичният танц на часовете и любовният дует на Земята и Луната разгръщат 

бляскавото зрелище на един космос, „реформиран” в живо произведение на 

изкуството. Мистичният танц на часовете говори за тайнствена промяна в самата 

природа на времето. Някогашните пълзящи и безкрили часове, часове вектори, 

преследващи като гладни хрътки деня, са вече мъртви. Новите часове тъкат своя 

мистичен танц, преплитат и разплитат облаци и лъчи, небе и земя, наслада и мощ и 

преобразяват щастливите форми на живота и смъртта в музиката на своето сладко 

веселие. Тъчейки паяжината на своя танц върху пода на вятъра, те никак не 

приличат на обичайното векторно време — те се приближават и раздалечават, 

съединяват и разделят. Времето е придобило като че ли някаква способност за 

танцувално разгръщане 
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в пространството. Сега то е по-скоро един хармонизиращ различията и 

дисонансите принцип, един способ за ритмично подреждане, изваждащ от хаоса 

разчленения, оформен, космизиран свят. 

Така в последното действие на „Освободеният Прометей” Шели дава върховен 

израз на своите утопични изисквания към всемира. Това, с което големият поет, 

великият недоволник от окаяното състояние на света и „гениален пророк” не може 

да се примири, е самият принцип на битието, неговата тромавост и недостатъчна 

оживотвореност, неговата художествена безпочвеност. Той иска космос осмислен, 

както е осмислено художественото произведение, което е светът, но повторно 

сътворен от човека. Той желае свят, изграден според законите на изкуството — 

завършен и изваян като неговите образи, хармонично разгърнат и от край до край 

обозрим. Светът като космос е рожба на довършително-художествената дейност на 

човека, на човешко ваятелство. Според Шели всеки, който е допринесъл с нещо за 

подреждането и усъвършенстването, за реформирането и космизирането на света, е 

поет — а не само „авторите на езика и музиката, на танца и архитектурата, на 

скулптурата и живописта”. Затова който иска да освободи Прометей, се обръща 

към поета, към твореца, към реформатора на света, към съществото в съществото 

ни, което упорито ни прави обитатели на свят, спрямо който познатият ни свят е 

хаос. 
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