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Теодора Константинова 

 

Художникът VS. Фотографа на Модерното време 

(краят на XIX - началото на XX век) 

Проблемът за образа, истинността, реалността, 

подражанието и въображението... 

 

„Сред сетивата най-много се цени зрението... Причината е, че именно 

това сетиво в най-голяма степен ни дава възможност да познаваме и 

ни позволява да установим твърде голям брой различия...”  

С тези думи Аристотел въвежда идеята за виждането като познание, 

като съзиране на по-дълбоката истина под повърхността на външния 

вид на нещата. Откроен е пасивният наблюдател, който чрез 

виждането върви по своя път към познанието... 

Тук ще разгледам проблема за образа през погледа на мислители от 

най-древни до наши времена, ще свържа техните възгледи в аспекта на 

художествената достоверност в живописта, а по-късно и във 

фотографията.  

От древните идеи за образ - първо на Платон, а после и на Аристотел, - 

стигаме до епохата на модерното време през XIX век, носеща своето 

„ново” виждане, „ново” възприятие. Дотогавашната, изхождаща от 

древността теория за подражанието – mimesis, - ръководела 

изкуството векове наред, бива тотално отхвърлена и на преден план 

излиза въображението, свободата на личната фантазия и личния 

светоглед. Свръхценност става представата за новото, модерното, 

съвременното, смятано за носител на абсолютната истина. В този 
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смисъл, например, е разбирането на Фридрих Шлегел за философията, 

а именно, че „Философия, която не е нова, не е истинна”.  

В студията си „Художник на съвременния живот” Шарл Бодлер 

въвежда понятието „модерност” – modernité, - разкрива модерната 

идея за виждането като познание, за модерния наблюдател на градския 

живот, наречен „денди”, а по-късно от Валтер Бенямин подобен типаж 

е наречен „фланьор”. 

Бодлер размишлява върху т.нар. „общовалидна красота” и върху 

живописта от нов вид – посветена на съвременния живот и дух. 

Защото такъв вид живопис би притежавала една нова, съвременна 

красота, едно ново присъствие, свойствено само на днешния ден, на 

сегашния момент – чистото настояще с неговия мимолетен живот. 

Така Бодлер представя на читателя и един нов вид художник – този на 

съвременния живот, - който излиза навън и неуморно наблюдва, 

изследва и поглъща в себе си атмосферата на модерния живот. Тези 

свои постоянно натрупващи се впечатления той ще пресъздаде и 

увековечи върху платното. Тъй като модерността постоянно се 

променя, движи се, не може да бъде спряна, художникът-наблюдател 

всячески се опитва да улови тази промяна и да придобие още и още 

впечатления от живота на модерния човек и заобикалящия го свят. 

Бодлер нарича този наблюдател на съвременния живот не само 

художник, но и човек на широкия свят, човек на тълпите, а също и 

дете, което вижда всичко за първи път с най-голямото си възхищение 

и любопитство... Той го нарича и „денди”, но не в пълния смисъл на 

думата, тъй като „всеки денди се стреми към безразличие, а именно по 

това К.Г., обзет от ненаситна страст, страстта да види и да изживее, 

рязко се отличава от дендизма.” Но също като дендито, К.Г. е 

„възторжен наблюдател”, за когото тълпата е „владение, страст и 

професия”. Той е „владетел, ползващ се навред с инкогнитото си.” 

Светът навън, тълпата – това е неговото семейство, неговият дом. 
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Бодлер го сравнява и с „огледало, необхватно като тълпата”, „едно 

„аз”, което ненаситно се стреми към чуждото „аз””.  

Четейки тези описания на модерния човек на изкуството, в частност 

художника, неизбежно бихме открили връзката между художника-

наблюдател и фотографа-наблюдател. Така, характеристиките на 

„възторжения” наблюдател, описан от Бодлер, спокойно бихме могли 

да пренесем и върху същността на фотографа от края на XIX век, 

описан от Ролан Барт като „човек, който се движи из града... съоръжен 

единствено със силата на собствените си очи”. Защото и художникът, 

и фотографът виждат света около себе си като непрестанно движеща 

се и променяща се реалност, към която те се стремят и която искат да 

запечатат – първо в съзнанието си, а след това и върху платното, 

съответно при проявяването на фотографията. 

„И видяното се ражда отново върху хартията още по-естествено, още 

по-хубаво, необикновено, одухотворено от възторжен живот като 

душата на създателя си”, казва Бодлер. 

Тук може да се дискутира дали фотографията със своите „механични” 

картини по някакъв начин поставя под въпрос изкуството и твореца. 

Дали се губи човешкото присъствие, заличено от механизма на 

фотоапарата. Фотографът творец ли е или механичен възпроизводител 

на „видимата повърхност на света”, „външния вид на нещата”, както 

се изразява Сюзан Зонтаг. По-късно в „За фотографията” тя твърди, че 

фотографските образи са „виждане от нов тип” и че единствено 

разказът би могъл да ни даде разбиране за истинността на нещата. 

Поставя под въпрос и зрението – то е някак илюзорно, отразено, 

повърхностно... Истинността, според нея, трябва да бъде търсена под 

тази повърхност. Тази теза ясно се позовава на теорията на Платон за 

видимото като просто отразени сенки. 

В този смисъл е и „иконографията” на Ервин Панофски. Той твърди, 

че освен първично, видимо ниво на сетивното възприятие, 
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изобразяващите картини имат също и вторично ниво, носещо по-

дълбоко значение, което може да бъде „прочетено”, „разказано” и 

разтълкувано въз основа на съществуващия културен контекст. 

Хана Аренд, която пък се позовава на Аристотел, се застъпва за този 

видим свят в труда си върху мислещото съзнание. Определя знанието 

като нещо, което получаваме въз основа на участието ни в този видим 

свят, и възприятията и впечатленията, които придобиваме в него. А до 

значението, казва тя, човек достига чрез оттеглянето си от този видим 

свят в покоя на мислещото съзнание. 

Имайки предвид тези разсъждения, не можем да не си припомним 

отново описания от Бодлер художник-наблюдател, който, „въоръжен” 

единствено със зрението си, обикаля модерния град и вдишва 

съвременния му дух.  

А не беше ли и фотографът „съоръжен” единствено със собствените си 

очи? Не е ли фотоапаратът просто посредникът между твореца и 

неговите личностни впечатления, както четката и боите за художника? 

Не е ли същностната връзка между двамата именно в способността да 

„съзират”, да „виждат отвъд видимото”, да уловят неща, които не 

всеки би забелязал? Та и самият Бодлер казва: „Малко хора са 

надарени със способността да виждат. А още по-малко притежават 

силата да изразят видяното...” 

Тук бихме могли да дадем пример и с импресионситите, които за пръв 

път излизат извън студиото, рисуват сред природата, сред истинския 

живот. Скъсват с академизма в живописта и рисуват собствените си 

„импресии”, собствените си личностни впечатления. Те също гонят 

мига, специфичния момент. Така Моне рисува своите серийни 

картини на катедралата в Руан – успява да изобрази за кратко време 

сградата в различните моменти от деня и годината, успява да улови 

промяната на светлината, придаваща различен характер, различни 

цветове, различна атмосфера. 
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Ще дам за пример и няколко френски фотографи от края на XIX и 

началото на XX век, които пресъздават малките човешки моменти от 

ежедневния живот, запечатват неочаквани случки и събития от 

човешкото битие - Анри Картие-Бресон, Робер Доано, Алфред 

Айзенщат и Уили Ронис. Стилът им е подобен, заимствали един от 

друг идеи и впечатления, те създават един нов стил „улична” 

фотография, който продължава да бъде вдъхновяващо влияние за 

фотографи и до днес. 

Смятам, че общото между художника и фотографа е предимно дарбата 

да усетят, да уловят мига, направил впечатление лично на тях. И при 

двамата въображението играе огромна роля – то е във всеки един 

момент от процеса на пресъздаване на образа – в това „какво” и „как” 

да изобразиш или заснемеш.  
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