ЛИТЕРАТУРНАТА ИСТОРИЯ КАТО ПРОВОКАЦИЯ
КЪМ ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕТО*

I
Макар и не незаслужено, в наши дни историята на литературата
вс<Ггювече и повече придобива лоша слава. През последните 150
години историята на тази достопочтена дисциплина без съмнение
върви по пътя на постоянния упадък. Всичките й върхови постиже
ния са рожба на XIX век. По времето на Гервинус и Шерер, на Де
Санктис и Лансон написването на история на дадена национална
литература се смята за дело, което увенвава цялостното творчество
на филолога! Патриарсите на тази дисциплина съзират най-висшата
си цел в представянето на идеята за! национална индивидуалност в
процеса на нейното самоосъзнаване посредством историята на по
етичните произведения. Днес тези високи стремления са само дале
чен спомен. Традиционната форма на литературната история води
жалко съществувание в духовния живот на нашето съвремие. Лите
ратурната история е съхранена в достойните за отмяна изисквания
на държавните изпитни разпоредби, но вече почти липсва като задъл
жителен елемент на гимназиалното обучение в Германия. Иначе в
най-добрия случай литературни истории могат да се намерят все"
още в библиотеките на образованите бюргери, които пък ги раз
гръщат главно при решаването на някои литературни главоблъсканици, и то поради липса на по-подходящия за случая литературен
речник1.
Литературната история е на път да изчезне и от университетски
те разписи на лекциите. Отдавна вече не е тайна, че филолозите от
моето поколение се гордеят именно с извършената от тях подмяна
* и(сгаШг|$е5с111сЬ1е а1$ РгоуокаНоп йет Ь1(ега(иг\У155еп8сЬаГ(. - 1п: Н. К. } а и $ $.
ЬИсга1иг8езсЬ|сЬ1е а1$ Ргсм>ка1!оп, ЗиЬгкатр Уег1ав, РгапкГиг1, 1970.
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на традиционното общо или по епохи представяне на националната
им литература с лекции, в които постановката на въпросите е про
блемно историческа или систематична. Научната продукция предла
га следната картина: колективни начинания от рода на наръчници,
енциклопедии и интерпретаторски поредици като последна разно
видност на така наречените „книговезки синтези" изместват мина
ващите за несериозни и самонадеяни литературни истории. Показа
телно е, че такива псевдоисторически сборници рядко се дължат на
инициативата на някой учен, а почти винаги са идея на енергични
издатели. Сериозно провежданото изследване намира, тъкмо напро
тив, своето отражение в студиите на специализираните списания и
предпоставя по-строга мярка на литературно-научните методи на
стилистиката, реториката, текстовата филология, семантиката, по
етиката, морфологията, историята на думите, мотивите и жанрове
те. ^Действително и днес специализираните списания за филология
все още са пълни до голяма степен с разработки, които се задово
ляват с литературноисторическия ракурс. Техните автори обаче ей
изложени на двустранна критика. От гледна точка на съседните
дисциплини постановките им биват квалифицирани откровено или
прикрито като псевдопроблеми, а резултатите им се отхвърлят като
чисто антикварно знание. Критиката на литературната теория едва
ли е по-снизходителна. Тя упреква класическата литературна исто
рия в това, че само привидно се старае да бъде форма на историог
рафията, а в действителност се движи извън рамките на историчес
кото измерение, като при това пропуска изискваното от предмета й
- литературата като едно от изкуствата - обосноваване на естети
ческата оценка2. Тази критика впоследствие ще бъде пояснена.
. Литературната история в нейната най-обичайна форма се старае
да избегне чисто летописното изброяване на фактите, като подреж
да материала си по общи тенденции, жанрове и „други" и след това
пристъпва към обсъждането на отделните произведения в хроноло
гичен ред под тези рубрики. Биографиите на авторите и възхвалата
на цялостното им творчество тук се явяват според мотото^ „ и от
време на време един бял слон"*, подобно на случайно попаднали
екскурси^В други случаи пък литературната история подрежда
материала си в една линия според хронологията на големите автори
* Цитат от прочутото стихотворение на Рилке „Въртележката". - Бел. ирев.

28

по схемата „живот и творчество", а по-незначителните автори тряб
ва да отстъпят (те биват смествани в междинните пространства);?
при този подход обаче и развитието на жанровете неизбежно бивЗ
раздробено. Втората форма е съобразена по-скоро с канона на кла
сическата древност; първата откриваме по-често в новите литерату
ри, които трябва да се преборят с онази нарастваща в наши дни
трудност автори и произведения да се подбират от едно почти нео
бозримо множество.
Такова описание на литературата обаче, което следва вече утвърден
канон и просто подрежда в хронологичен ред живота и творчеството
на писателите, представлява - както още Гервинус отбелязва - „не
история, то не е дори и нейният скелет "\ Посъщия начин нито
един историк не би сметнал за историческо представянето по жан
рове, което, регистрирайки различията между произведенията, про
следява автономни форми в развитието на лириката, драмата и ро
мана и просто поставя необяснените паралели в литературното раз
витие в рамката на някакво заимствано най-,често от историята общо
наблюдение върху духа на времето и политическите тенденции на
епохата. От друга страна е рядкост, а е и почти неприлично исто
рикът на литературата да дава оценка за качеството на произведения
от отминали епохи. Той предпочита да се осланя на обективистичния
идеал на историографията, чиято задача е само да опише как всъщност
с било. Неговото естетическо въздържание има сериозни основания.
Защото качеството и рангът на едно литературно произведение не
произлизат нито от биографичните или историческите условия на
създаването му, нито пък само от мястото му в по-сетнешното
жанрово развитие, а от трудно уловимите критерии за въздействие,
рсцепция и късна слава. И когато обвързаният с обективистичния
идеал историк на литературата се ограничи с представянето на една
твършена картина на миналото, когато предостави оценката за
литературата на своята все още неприключила епоха на компетен
тния по този въпрос критик и продължи да се придържа към сигур
ния канон на „майсторските произведения", той изостава в своята
историческа дистанцираност от най-новото развитие на литература
та с едно до две поколения. Той участва в актуалните спорове по
повод на литературните явления на настоящето в най-добрия случай
като пасивен читател и по този начин при оформянето на оценката
си се превръща в паразитен консуматор на една критика, която
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тайничко презира като „ненаучна". Тогава какво място е отредено
днес на историческото изследване на литературата, което - нека
припомним класическото определение на Фридрих Шилер за инте
реса към историята - съдържа толкова малко поука за „мислещия
наблюдател ", не дава никакви образци за подражание на „ енергич
ния светски човек", нито пък важни обяснения на „философа ", а на
читателя обещава всичко друго, но не и „ извор иЪ благородно раз
влечение'")* }
II
/ Обикновено цитатите призовават нечий авторитет с цел да бъде
обоснована дадена стъпка в хода на научната рефлексия. Те могат
обаче и да напомнят някое старо заключение, за да покажат, че
станалият вече класически отговор не е достатъчен, че сам той
отново се е превърнал в исторически и изисква от нас обновено
поставяне на проблема и ново решение. Шилеровият отговор на
въпроса „Що е универсална история и 6 каква цел я изучаваме?"
(така е озаглавено встъпителното му слово в Йена на 26.У1789 г.),
е не само показателен за схващанията за историята на немския
идеализъм, но и подпомага критичния поглед върху историята на
нашата дисциплина. Защото тя показва очакването, в условията на
което литературната история на XIX век се опитва в съревнование
с общата историография да изпълни завета на идеалистическата
философия на историята. Тя същевременно позволява да се види
защо познавателният идеал на историческата школа неизбежно води
до криза и предизвиква упадъка на литературната история.'.
Гервинус може да бъде главният ни свидетел. Той е авторът не
само на първото научно представяне на една „История на поетична
та национална литература на немците (1835 - 1842)", но и на първа
та (и единствена) историка (Н181опк)* на един филолог5. Неговите
„Основни чертй*на историката" превръщат основната мисъл в съчи
нението на Вилхелм фон Хумболт „За задачата на историографа"
(1821) в теория, с помощта на която на друго място Гервинус обо*
сновава голямата задача на историята на художествената литерату
ра. Литературният историк се превръща в историограф едва когато*
* Учение за методите иа историографията. - Бел. съст.
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изследвайки предмета си, открие „основната идея", „която пронизва
именно избраната от него примерна поредица от случки, проявява
се в тях и ги поставя във връзка със световните събития"6. Такава
водеща идея за Шилер е все още общият телеологичен принцип,
който ни позволява да разберем световноисторическия прогрес на
човечеството. При Хумболт тя се явява в обособените проявления
на „идеята за национална индивидуалност"7. И когато след това
Гервинус усвоява този „ идеален начин за обяснение " на историята,
той незабелязано поставя Хумболтовата „историческа идея"8 в служба
на националната идеология: една история на немската национална
литература требва да покаже как „разумната посока, в която гърци
те са повели човечеството и която отколе е била близка на немците
поради техните особености, е отново избрана със свободно съзна
ние от последните"'1Универсалната идея на просвещенската фило
софия на историята се разпада в множествеността на историята на
националните индивидуалности и накрая се ограничава до литера
турния мит, че тъкмо немците са призвани да бъдат истинските
наследници на гърците - в името на онези идеи, „които единствено
немците в своята чистота са в състояние да осъществят" 1 0 .\
Онагледеният с примера на Гервинус процес представлява не
само едно типично движение в духовната история на XIX век. Той
съдържа и методологическа импликация, която се отнася както до
литературната история, така и до всяка историография в момент,
когато историческата школа подкопава доброто име на телеологичния модел на идеалистическата философия на историята.^лед като
се отхвърля като неисторичен проектът на философията нТГисторията ходът на събитията да се^ разглежда от гледна точка на целта, от
„една идеална кулминация" в световната история", как тогава да
бъде разбрана и представена свързаността на историята, която ни
кога не съществува като цялост? Така - както посочва Гадамер идеалът на универсалната история се превръща в неудобство за
историческото изследване12. Историографът според Гервинус „може
ла представи само завършени редици от събития, защото той не
може да даде оценка, в случай че последните сцени липсват"".
Националните истории могат да бъдат разглеждани като приключе
ни редици дотолков*а, доколкото политически те кулминират в осъ
ществения миг на национално обединение, а в литературно отноше
ние в апогея нп дадена национална класик<ЦТихното по-нататъшно
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развитие обаче, след „последната сцена", неизбежно подновява ста
рата дилема. Затова в края на краищата Гервинус просто превръща
бедата в добродетел, когато - в забележително съзвучие с прочутата
Хегелова диагноза за „края на изкуството" (Епде йет Кип81репос1е)
- отхвърля литературата на собственото си следкласическо време
като обикновено упадъчно явление и дава съвет на „талантите, ко
ито сега нямат цел", да се захванат по-добре с реалния свят и
държавата14.
Историографът от школата на историзма изглежда освободен от
дилемата между приключването и по-нататъшния ход на историята
тогава, когато се съсредоточава върху епохи, които може да просле
ди до самата „последна сцена" и да ги описва в присъщото им
съвършенство без оглед на това, какво произтича от тях. Затова
историята като описание на епохи обещава най-пълно да осъществи
методологическия идеал на историческата школаЖбгато разгръща
нето на националната индивидуалност се оказвТнедостатъчно, за да
бъде свързваща червена нишка, тогава литературната история под
режда една до друга предимно приключили епохи. „Основното пра
вило на историческия начин на писане, според което историографът
трябва да се отдалечи от предмета си, а последният - да изпъкне
напълно обективно"15, може да се приложи чрез описване на епохата
като отдалечена, индивидуална смислова цялост.' Когато „пълната
обективност" изисква историографът да не се съобразява с гледната
точка на своето време, тогава ценността и значението на дадена
епоха от миналото трябва да останат разпознаваеми независимо от
по-нататъшния ход на историята. През 1854 г. Ранке дава прочутото
теологично обосноваване на този постулат: „Аз обаче твърдя: всяка
епоха е непосредствена спрямо Бога и нейната ценност се гради
съвсем не върху това, какво произтича от нея, а върху самото й
съществуване и същност."16 Този нов отговор на въпроса, как да се 1
разбира понятието „прогрес" в историята, поставя пред историка
задачата на една нова теодицея: разглеждайки и представяйки „всяка
епоха като нещо валидно за себе си", той оправдава Бога пред
историческата философия на прогреса, която оценява епохите само
като стъпала за следващото поколение и по този начин дава предпо
читание на предстоящото, т. е. предпоставя „несправедливостта на
божеството1 '.^Предложеното от Ранке решение на наследения от
философията на историята проблем е изкупено с цената на това, че
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се. прерязва нишката, свързваща миналото и настоящето на истори
ята, епохата, „каквато всъщност е била", и това, „което е произтек
ло от нея". 1В отдръпването си от просвещенската философия на
историята историзмът отстъпва не само от телеологичната конст
рукция на универсалната история, но така също и от методологич
ния принцип, който според Шилер на първо място отличава универ
салния историк и неговия подход, а именно: „свързването на мина
лото и настоящето"18 - неизличимо, само привидно спекулативно
познание, което историческата школа не може да пренебрегва без
наказано19, както показва по-нататъшното развитие в областта на
литературната история.
I Постижението на литературната история през XIX век се
гради изцяло върху убеждението, че идеята за националната инди
видуалност представлява „невидимата част на всеки факт"20 и че
тази идея позволява да бъде изобразена „формата на историята"21 с
помощта на поредица от литературни произведения.^В същата сте
пен, в която тази убеденост отстъпва, неизбежно се загубва и ниш
ката на събитията, минала и съвременна литература се разделят на
две отделни сфери на оценка22 и подборът, детерминацията и оценя
ването на литературните факти става проблематично. Обръщането
към позитивизма е обусловено преди всичко от тази криза. ЙНозапгавистичната литературна история вярва, че би могла да се възползва
от бедата си, като заимства методи от точните природни науки.
Резултатът е за жалост известен: прилагането на принципа на чисто
причинното обяснение към историята на литературата създава само
външно детерминиращи фактори, позволява изследването на източ
ниците да приеме хипертрофирани размери и разтваря специфично
то многообразие на литературното произведение в сноп от произ
волно умножаващи се „влияния".,'Протестът не закъснява. Истори
ята на духа завладява литературата, противопоставя на причинното
обясняване на историята една естетика на ирационалното творчес
тво и търси свързаността на литературата във връщането На вечни
те идеи и мотиви23. В Германия позитивистичната литературна ис
тория допуска да бъде въвлечена в подготовката и обосновката на
шовинистичната литературна наука на националсоциализма. След
войната е заменена от нови методи, които, завършват процеса на
деидеологизация, без обаче да поемат отново класическата задача
на литературната история. Представянето на литературата в нейна33

та история и в отношението и към прагматичната история остава
извън интересите на новата история на идеите и понятията, както и
на процъфтяващите изследвания на традициите, които предизвиква
школата на Варбург. Първата тайно се стреми към обновяването на
историята на философията в огледалото на литературата24; втората
неутрализира житейската практика на историята, като търси същността
на знанието в произхода или в надвременния континуитет на тради
цията, но пренебрегва настоящето и неповторимостта на литератур
ното явление25. Познанието за трайното сред непрестанните проме
ни освобождава от усилията за историческо разбиране. Континуитетът на античното наследство е въздигнат в най-висша идея в монумен
талния труд на Ернст Роберт Курциус, което дава хляб на цял легион
от подражаващи му изследователи на топоса. При него тази идея се
явява под формата на исторически неопосредстваното, иманентно
на литературната традиция напрежение между творчество и подражание, висока поезия и обикновена литература: стоящата извън
времето класика се издига над това, което Курциус нарича „нераз
рушима последователност в традицията на посредствеността"26, и
оставя зад себе си като 1егга тсо§т1а историята.
Пропастта, разделяща историческото и естетическото разглеж
дане на литературата, тук е превъзмогната толкова малко, колкото
и в литературната теория на Бенедето Кроче с нейното доведено ай
аЬашчшт разделение между поезия и не-поезия. Антагонизмът меж
ду чистата поезия и обвързаната с времето си литература можа да
бъде преодолян едва след като обосноваващата го естетика бе под
ложена на проверка и се разбра, че противоречието между творчес
тво и подражание характеризира само литературата на хуманистич
ния период в изкуството, но не е в състояние да обхване явленията
в модерната или пък в средновековната литература. От позитивис
тичната и идеалистичната школа се отделят литературната социология и методът на иманентното тълкуване. Те само задълбочават
пропастта между история и художествена литература. Това най-ясно
проличава в противоположните литературни теории на марксистка
та и на формалистката школа, които ще бъдат в центъра на този
критичен преглед на предисторията на съвременната литературна
наука..
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.Общото между двете школи е отказът им от сляпата емпиричпост на позитивизма, както и от естетическата метафизика на духовната история. По противоположни пътища те се опитват да разре
шат проблема, по какъв начин изолираният литературен факт или
привидно автономното литературно произведение да бъде върнато
в историческия контекст на литературата и как отново да бъде раз
бирано като събитие, като документ на обществения процес или
като момент от литературната еволюция^ Като резултат от тези два
опита до днес не е написана по-обширна^литературна история, която
да разкаже поновому, изхождайки от новите марксистки или формалистки предпоставки, старите истории на националните литератури,
да преобразува утвърдения в тях канон и да представи процеоуаяно
световната литература с оглед на нейната еманципаторска, оформя
ща погледа или обществена функция. Марксистката и формалистката литературна теория в резултат на едностранчивостта си попадат
в края на краищата в една апория, чието разрешаване би изисквало
да се поставят в ново съотношение историческото и естетическото
наблюдение.
Първоначалната, постоянно подновявана провокация на марксис
тката литературна теория е, че тя отрича правото на изкуството и на
съответните форми на съзнанието - морала, религията или метафи
зиката - да имат своя собствена история. Историята на литература
та, както и на изкуството, не може повече да удържа „привидността
на своята самостоятелност", когато се разбере, че нейните произве
дения са предпоставени от материалното производство и обществе
ната практика на хората, че и художествената продукция участва в
„действителния жизнен процес" на усвояване на природата, опреде
лящ труда или историята на създаването на човечеството. Едва
когато този „активен жизнен процес" бъде представен, „историята
престава да бъде сбирка от мъртви факти"27. Следователно литера
турата и изкуството могат да бъдат видени „само в отношение каьм
практиката на историческия човек", в процесуалността на тяхната
„обществена функция" (Вернер Краус28), да бъдат разбрани като
едни от първите „начини на усвояване на света от човека" и пред
ставени като част от всеобщия процес на историята, в който човекът
преодолява състоянието на естественост, за да се издигне чрез труда
си до човешко същество (Карел Косик)2'.
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Тази програма, чиито контури са очертани в „Немска идеология"
(1845-1846) и други ранни произведения на Карл Маркс, все още
очаква своето осъществяване, поне що се отнася до историята на
изкуството и литературата. Скоро след часа на раждането й, с деба
та около Зикинген през 1859 г., марксистката естетика навлиза в
проблематика, засягаща епохите и жанровете, която определя дори
и спора между Лукач, Брехт и някои други върху експресионизма
през периода 1934-1938 г.: става дума за подражанието и отражени
ето като проблем на литературния реализъм. Реалистичната теория
на изкуството от XIX век, провокативно насочена от забравени днес
литератори (Шанпфльори, Дюранти) срещу отдалечената от дей
ствителността романтика, но приписана роз1 ГезШт на големите
романисти Стендал, Балзак и Флобер и въздигната през XX век, в
епохата на сталинизма, в догма на социалистическия реализъм, остава
в знаменателна зависимост от класическата естетика на тИаМо
паШгае. По същото време, когато модерното понятие за изкуството
като „отличителен белег на творящия човек", като реализация на
неосъщественото, като конструктивна или влияеща върху действи
телността потенция се противопоставя на „метафизичната традиция
на идентифициране на битие и природа и на определянето на делото
на човека като подражание на природата'00, марксистката естетика
се чувства задължена все още или отново да се легитимира чрез
теорията за отражението. В своето понятие за изкуство тя действи
телно замества „природа" с „действителност", след което обаче
отново снабдява предзададената на изкуството действителност с
характерните белези на привидно преодоляната природа, с образцо
ва задължителност и есенциална пълнота11. Съизмерено с първона
чалната анти-натуралистична позиция на марксистката теория",
свея&ането й до миметичния идеал на бюргерския реализъм може
да бъде окачествено като връщане към субстанциалистки материа
лизъм. Защото марксистската естетика, изхождаща от позицията на
Марксовото понятие за „труд", от една история на изкуството, гра
дяща се върху диалектиката между труда и природата, между мате
риалния хоризонт от условия и конкретната практика, не би трябва
ло да обръща гръб на модерното развитие на литературата и изкуст
вото, което нейната доктринерна критика доскоро отхвърляше като
декадентско поради несъвпадение с „истинската действителност".
Спорът през последните години, при който стъпка по стъпка този
вердикт бе отменен* трМва да бъде интерпретиран и като процес, в
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който'марксистката естетика с вековно закъснение започна да при
знава дълго потискания възглед относно характера на изкуството
като сила, творяща действителност, в противовес на редуцирането
на художественото произведение до една единствена функция - от
ражателната^
Ортодоксалната теория на отражението е пречка по пътя на из
пълнението на тази действителна задача на диалектикоматериалистичната литературна история, и то не по-малка от решението на
корелативния проблем, как постижението и въздействието на лите
ратурните форми биха могли да бъдат определени като самостояте
лен вид на конкретната практика на човека. Проблемът за историкопроцесуалната връзка между литература и общество се поставя в
разновидностите на Плехановия метод по едностранчив, често кри
тикуван начин: редуциране на културните явления до икономически,
обществени и класови еквиваленти, които като съществуваща дей
ствителност детерминират възникването на изкуството и литерату
рата и го обясняват като единствено репродуцирана действител
ност. „Който мисли икономиката като даденост, чийто произход не
може да се проследи, като най-дълбока основна причина за всичко
и като единствена реалност, която не търпи никакво съмнение, той
превръща икономиката в следствие на самата себе си, в предмет, в
автономен исторически фактор и по този начин я фетишизира."11
„Идеологията на икономическия фактор", която Косик така остро
критикува, притиска историята на литературата в един паралелизъм,
който непрестанно е оборван от историческото появяване на лите
ратурната продукция като последователност и едновременност на
произведенията.
В изобилието на своите проявления литературата може да бъде
съотнесена само отчасти, и то не точно, към конкретните условия на
икономическия процес. Промените в икономическата структура и
разместванията в обществената йерархия се осъществяват преди
пашата епоха най-често чрез продължителни процеси с едва забеле
жими цезури и недотам зрелищни революции. Тъй като броят на
установимите детерминанти на „базата" остава несравнимо по-малък
от бързо променящата се литературна продукция в „надстройката",
многообразието от произведения и жанрове трябва да бъде свежда
но отново и отново до все същите фактори или понятийни хипостази
като: феодализъм, възникване на буржоазните общини, отпадане на
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функциите на аристокрацията, ранен, развит или късен начин на
капиталистическо производство, Освен това литературните произ
ведения според жанра, или формата, зависещи от епохата, притежа
ват по-голяма или по-малка пропускливост за събития от истори
ческата реалност, което довежда до очебийно пренебрегване на немиметичните жанрове в сравнение с епическите.; При търсенето на
обществени еквиваленти социологизмът неслучайно се придържа
към традиционната поредица от шедьоври и велики автори, тъй като
тяхната оригиналност, изглежда, може да бъде тълкувана като не
посредствено вникване в обществените процеси или - при отсъстви
ето на такова вникване - като неволен израз на настъпилите проме
ни в базата14. По този начин историчността на литературата очевид
но бива лишавана от специфичните й измерения. Защото едно зна
чимо произведение, което указва новата насока в литературния процес,
е обградено от необозрим брой произведения, отговарящи на тради
ционните очаквания и представи за действителността, и следовател
но тяхната обществена значимост не може да бъде оценена като помалка от тази на самотното, често пъти едва по-късно разбирано
новаторство на големите произведения. Това диалектично съотно
шение между продуцирането на новото и репродуцирането на ста
рото може да бъде обхванато от теорията на отражението едва
когато тя се откаже от хомогенността на едновременността и се
прости с хармонизиращото подреждане на обществени състояния и
отразяващи ги литературни явления. С тази стъпка марксистката
естетика обаче се изправя пред трудност, съзряна още от Маркс:
„неравното отнасяне на развитието на материалното производство
[...] спрямо художествената продукция"". Тази трудност, зад която
се крие специфичната историчност на литератуоата, може да бъде
преодоляна от теорията на отражението само с цената на нейното
самоотричане. •
Желанието теорията на отражението да бъде разгледана диалек:
тично оплете нейния водещ представител Дьорд Лукач в очебийни
противоречия36. Те се проявяват в обяснението му за нормативната
значимост на античното изкуство, както и в обявяването на Балзак
за канон на модерната литература, но също и в понятието му за
тоталност и неговия корелат - „непосредствеността на рецепцията".
Когато Лукач се опира на прочутия Марксов фрагмент върху антич
ното изкуство и твърди, че и днешното влияние на Омир е „нераз38

делно свързано с епохата, с производствените отношения, при кои
то възниква Омировото творчество"57, той отново незабелязано
предпоставя, че е даден отговор на въпроса, който трябваше да бъде
решаван едва след Маркс: защо „още ни дарява с естетическа насла
да"18 произведението, което като рефлекс на отдавна преодоляна
форма на общественото развитие би трябвало да интересува само
историка. Как изкуството от далечното минало би могло да наджи
вее унищожаването на своята обществено-икономическа база, ако
заедно с Лукач отречем всяка самостоятелност на художествената
форма, а по този начин и възможността да обясним продължаващо
то въздействие на художественото произведение като процес на
създаване на историята? От тази дилема Лукач се спасява чрез
изпитаното, но историко-трансцендентно понятие за „класическо
то", което може да преодолее пропастта между изкуството на мина
лото и настоящото му въздействие дори и при съдържателното му
оформяне единствено с помощта на определенията за вечно идеал
ното", т. е. не по диалектикоматериалистичен начин. Както е известно,
Лукач издигна Балзак и Толстой до класическа норма на реализма за
модерната литература. Историята на модерната литература приема
по такъв начин формата на една действително достопочтена хума
нистична схема за писане на история на изкуството: с оглед на
класическите върхове в буржоазния роман на XIX век тя чертае
линията,.на упадъка, губи се в чуждите на действителността художес
твени похвати на декадентството и трябва отново да достигне сво
ята идеалност в степента, в която възпроизвежда модерната общес
твена действителност в станалите вече исторически, канонизирани
от Лукач форми като типизиране, индивидуализиране или „органич
но повествование"^0.
По отношение на историчността на литературата, прикриваща
класицистичността на ортодоксалната марксистка естетика, Лукач
греши и там, където тълкува привидно диалектически понятието за
отражение, например при обясняването на Сталиновите тези „За
марксизма в езикознанието": „всяка надстройка не само отразява
действителността, но и взема активно отношение за или против
старата или новата база"41. Как литературата и изкуството биха
могли да вземат „активно" отношение към обществената си база,
при положение че в т"ова „взаимодействие" според Енгелс икономи
ческата необходимост „в крайна сметка" побеждава и определя „вида
на промяната и по-нататъшното преобразуване" на обществената
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действителност42, т. е. стъпката към новото трябва винаги да бъде
предначертана едностранчиво от принудително променената иконо
мическа база на литературната и художествената продукция? Това
недиалектично ограничаване не се отстранява дори тогава, когато
отношението между литература и социална действителност се пре
хвърля, както прави това Люсиен Голдман, върху „хомологията" на
структурите вместо на съдържанията.
Опитите на Голдман да създаде литературна история на френс
ката класика и социология на романа постулират поредица от кла
сово специфични, деградирани от късния капитализъм след XIX век
и в крайна сметка материализирани „възгледи за света"; тези опити
трябва - и тук проличава непреодоленият класицизъм - да задово
лят идеала за „завършения израз", който е привилегия само на ве
ликите писатели41. Така и тук, както и при Лукач, литературната
продукция е ограничена до вторична функция, винаги само репродуцираща икономическия процес в хармонична паралелност. Това хар
монизиране на „51§пШсаиоп оЬ)ес11Уе" и „ехргезвюп сопегеп1е", на
предварително зададена социална структура и наподобяващо худо
жествено явление, съвсем явно предполага класическо-идеалистичното единство между съдържание и форма, същност и явление44,
само че сега вместо идеята се субстанциализира материалната стра
на, т. е. икономическият фактор. Резултатът от това е, че обществе
ното измерение на литературата и изкуството с оглед на рецепцията
им също бива редуцирано до вторичната функция да позволяват
преоткриването на една опозната по други пътища (или привидно
опозната) действителност45. Който свежда изкуството до отраже
ние, ограничава и неговото въздействие - тук си отмъщава пренеб
регнатото наследство на Платоновия мимезис - до преоткриване на
вече откритото. По този начин обаче именно н% марксистката есте
тика се отнема възможността да обхване революционния характер
на изкуството: способността му да води човека към ново възприе
мане на света или на предусетената действителност, отвъд устано
вените представи и предразсъдъци на историческата ситуация.
Марксистката естетика може да избегне апориите на теорията на
отражението и да открие отново специфичната историчност на ли
тературата само ако признае с К. Косик, че: „Всяко произведение на
изкуството притежава в неделимо единство двойствен характер: то
е израз на действителността, но също така то създава действител40

ност, която не съществува успоредно с произведението или преди
него, а само в него."46
Първите опити диалектичният характер на историческата прак
тика да бъде отново спечелен за литературата и изкуството се очер
тават в литературните теории на Вернер Краус, Роже Гароди и Карел Косик. Вернер Краус, който в изследванията си на литературна
та история на Просвещението реабилитира разглеждането на лите
ратурните форми, тъй като в тях „е съхранено в най-висока степен
общественото въздействие", определя функцията на литературата
като оформяща обществото сила по следния начин: „Литературата
търси начин да бъде чута. Затова в нея се възпроизвежда общество
то, към което тя се обръща: нейният закон е стилът - ако познаваме
стила, можем да отгатнем и адресата й."41 Роже Гароди се обявява
против всеки „затворен в себе си реализъм", за да определи по нов
начин характера на художественото произведение като „реализъм
без граници", а изхождайки от отвореното към бъдещето настояще
на човека, - като труд и мит: „Защото действителността, ако включ
ва и човека, вече не е само това, което е, но и всичко онова, което
й липсва, всичко, което трябва да бъде."48 К. Косик решава дилемата
на Марксовия фрагмент върху античното изкуство - как и защо
едно произведение на изкуството надживява обстоятелствата, чри
които е създадено - посредством едно определение на художестве
ния характер, което предава исторически същността и въздействи
ето на дадено художествено произведение и ги свързва в диалектическо единство: „Произведението живее, докато въздейства. Във
въздействието на произведението е включено всичко онова, което се
извършва както в потребителя на произведението, така и в самото
произведение. Това, което става е произведението, е израз на това,
което произведението е. [.,.] Произведението е произведение я жи
вее като такова, защото изисква интерпретация и въздейства чрез
много значения."4*
Разбирането, че историческата същност на художественото прои шедение се крие не само в неговата изобразителна и експресивна
функция, но по необходимост и във въздействието му, води логично
ло две заключения с оглед на една нова постановка на литературната
история. Ако животът на произведението е резултат „не на неговата
нвтономна екзистенция, а на взаимодействието между произведени
ето и човечеството"30, то продължаващото усилие за разбиране и
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активната репродукция на миналото не се ограничават само до от
делното произведение. В това взаимодействие между произведение
и човечество трябва да бъдат включени дори и отношенията между
произведенията, а историческата свързаност помежду им да бъде
разгледана в светлината на релациите между продукция и рецепяия^ ,
Казано с други думи: литературата и изкуството се превръщат в
процесуална история, ако последователността на произведенията
бива предадена не само чрез продуцирашия, но и чрез консумира
щия субект - чрез интеракцията между автор и публика. И ако от
друга страна „човешката действителност не е само създаване на ;
новото, а също и (критическа'' и диалектическа) репродукция на
миналото"51, то функцията на изкуството в процеса на това непрекъс
нато тотализиране ще стане явна едва когато и специфичният ефект
на художествената форма бъде определен не само миметично, а и ;
диалектически като променящ и оформящ възприятията медиум,
който преди всичко осъществява „култивирането на сетивата"52.
Цака формулираният проблем за историчността на художестве
ните форми е закъсняло откритие на марксисткото литературозна
ние. Защото той възниква пред оборваната от него формалистка
школа още преди 40 години, точно в момента, в който тогавашните
властници я обричат на мълчание и малцинственост/
IV
Първите стъпки на формалистите, които като членове на „Общество
за изследване на поетическия език" (Опояз) публикуват програмни
те си текстове след 1916 г., са направени под знака на рязкото
подчертаване на художествения характер на литературата^Теориятв:
на формалисткия метод53 отново въздига литературата в самостоя
телен предмет на изучаване, отделя литературното произведение от
всички исторически условия, както прави новата структурална лин
гвистика, и определя неговото специфично постижение чисто фун
кционално като сумата на всички приложени в него художествени,
прийоми**. По този начин традиционното разделение между поезия
и литература става несъстоятелно^ Художественият характер н
литературата трябва да бъде разбиран само въз основа на опозици
ята между поетичния и практическия език. Езикът в неговата прак
тическа функция като не-литературен ред сега представя всички
42

I

останали исторически и обществени обусловености на литературно
то произведение; то бива описвано и дефинирано като произведение
на изкуството именно в своето специфично различие (поетично
отклонение), а не във функционалното си отношение към не-литературния ред. Разграничаването между поетичен и практически език
води до понятието художествено възприятие, което окончателно
прекъсва връзката между литература и житейска практика. Шзкуството се превръща в средство за разрушаване на автоматизма на
всекидневното възприятие чрез „отчуждаване" ДОт това следва, че
рецепцията на изкуството не може да се състои в наивната наслада
от красивото, а изисква различаване на формата и опознаване на
метода.. Така процесът на възприятие в изкуството се превръща в
самоцел, осезаемостта на формата - в негов характерен белег, а
„откриването на метода" - в принцип на една теория, която съзна
телно се отказва от историческото познание и превръща художе
ствената критика в рационален метод, като при това постига резултати с трайна научна стойност.
/
Все пак не бива да бъде подминато и едно друго постижение на
формалистката школа. Първоначално отречената историчност на
литературата се завръща отново при разширяването на формалисткия метод и го изправя пред проблем, който го принуждава да
премисли принципите на диахронията^ Литературното в литерату
рата не е само синхронно обусловено от опозицията между поети
чески и практически език, но и диахронно от опозицията спрямо
даденостите на жанра и спрямо предхождащата форма в литератур
ния ред. (Ако произведението на изкуството се възприема „на фона
ма други художествени произведения и във връзка с тях", касто
пише Виктор Шкловски", то интерпретацията му трябва да взема
предвид и отношението му към другите, съществуващи преди него
форми. По този начин формалистката школа започва да търси път за
връщането си в историята^ Новият й проект се отличава от старата
литературна история по това, че се отказва от основната й предста
ви за праволинеен и непрекъснат процес и противопоставя на класи
ческото понятие за традиция динамичния принцип на „литератур
ната еволюция '^Схващането за нарастващата непрекъснатост заI уОша старото си предимство в историята на изкуството и стилове(г Анализът на литературната еволюция разкрива в историята и*
иггературата „диалектическото самопроизводство на нови фор43

л<м"56, той описва привидно мирния и постепенен ход на препреда
ването като процес с внезапни промени, бунтове на нови школи и
конфликти между конкуриращи се жанрове. „Обективният дух" на
възприеманите като цялост епохи бива отхвърлен като метафизична
спекулация^Според Виктор Шкловски и Юрий Тинянов във всяка
епоха съществуват едновременно по няколко литературни школи,
„при което една от тях представлява канонизирания връх на литера
турата"; канонизирането на една литературна форма води до нейно
то автоматизиране и предизвиква в по-долен пласт възникването на
нови форми, които завземат мястото на по-старите, придобиват
масовост, докато накрая отново самите те биват изтласкани в пери
ферията 5 ^
С този проект, който по парадоксален начин обръща принципа на
литературната еволюция срещу органично-телеологичния смисъл
на класическото понятие за еволюция, формалистката школа се
доближава съвсем до ново историческо разбиране на литературата
в сферата на възникването, канонизирането и упадъка на жанровете.
Формалистите учат как художественото произведение да бъде раз
глеждано по нов начин в неговата история, т. е. в процеса на смяната
на литературните жанрове и форми. Така те проправят пътя на по
знание, от което се възползва и езикознанието: че чистият синхрон •
е илюзорен, защото - според формулировката на Роман Якобсон и
Юрий Тинянов - „всяка система по необходимост се явява като
еволюция и от друга страна еволюцията има принудително систе
мен характер"". Да се разбере обаче художественото произведение ,
в неговата история, т. е. в рамките на една дефинирана като пореди- ч>
ца от системи литературна история5', все още не е равнозначно с
това, то да бъде видяно в самата история, ,т. е. в историческия
хоризонт на неговото създаване, обществена функция и историческо
въздействие. Историчността на литературата не се заключава в
поредицата от естетико-формални системи, еволюцията в литерату-,
рата подобно на тази в езика трябва да бъде определена не само,,
иманентно посредством характерната за нея връзка между диахрония и синхрония, а и посредством отношението й към общия процес
на историята60.
/'Ако от тази позиция се обърнем отново към общата дилема на
формалистката и на марксистката литературна теория, то става
очевидно заключението, което и давете не са направили. Ако, от едно
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страна, литературната еволюция може да бъде разглеждана в исто
рическата смяна на системите, а прагматичната история - в проце
суалното свързвайе на обществените състояния, то тогава не е ли
възможно „литературният ред" и „не-литературният ред" да бъдат
поставени в отношение, което обхваща свързаността на литература
та и историята, без да свежда литературата единствено до отразява
ща и обясняваща функция и без да я ишшава от художествения й
характер?^
V
В така поставения въпрос аз виждам предизвикателство към
литературната наука да се заеме отново с проблема за литературна
та история, останал открит в спора на марксисткия и формалистския
метод. {Моят опит да бъде преодоляна пропастта между литература
и история, историческо и естетическо познание започва от онази
граница, пред която двете школи се спират. Техните методи разглеж
дат литературния факт в затворения кръг на една продуктивна и
изобразителна естетика. Така те лишават литературата от измере
ние, което неразривно е част както от естетическия й характер, така
и от обществената й функция: измерението на нейната рецепция и
въздействие.; Читатели, слушатели и зрители, накратко факторът
публика, играе и в двете теории крайно ограничена ролядбртодоксалната естетика на марксизма, ако въобще се обръща към читате
ля, се отнася с него както с автора: тя се интересува от социалното
му положение или се старае да го разпознае в разслоението на
изобразеното общество. Формалистката школа се нуждае от читате
ля само като възприемащ субект, чиято задача е, следвайки указа
нията на текста, да различи формата и да установи метода\Тя очаква
от читателя теоретичното разбиране на филолога, който познава
художествените прийоми и може да размишлява върху тях. Обрат
но, марксистката,школа слага знак за равенство между спонтанния
интерес на читателя и научния интерес на историческия материа
лизъм, който се опитва да открие в литературното произведение
отношенията между база и надстройка. Но/както казва Валтер Булст,
„нито един текст не е създаден, за да бъде четен и интерпретиран
филологически от филолозите"61, или пък, допълвам аз, историчес
ки от историците. И двата метода грешат по отношение на читателя
и неговата първична роля на адресат, за когото най-напред е пред45

назначено литературното произведение! роля, необходима в еднаква
степен както за естетическото, така и за историческото познание.
Защото всички са най-напред читатели, преди собственото им рефлективно отношение към литературата да стане отново продуктив
но: и критикът, който произнася оценката си за ново произведение,
и писателят, който конципира произведението си с оглед на положи
телните или отрицателните норми на предишно произведение, и
литературният историк, който подрежда и исторически обяснява
мястото на произведението в съответната литературна традиция.[Д
триъгълника автор - произведение - публика последната не е само
пасивямйга част, обикновена верига от реакции, тя самата е енергия,
създаваща отново историята. Историческият живот на литературно
то произведение е немислим без активното участие на неговия адресат.^Защото едва чрез посредническата му роля произведението се
включва в променящия се хоризонт на жизнения опит в последова
телност, в която се осъществява постоянното превръщане на обик
новеното възприятие в критично разбиране, на пасивната рецепция
в активна, на признатите естетически норми в нова, "надхвърляща ги
продукция. Историчността на литературата, както и комуникатив
ният й характер предполагат диалогична и същевременно процесу
ална връзка между произведение, публика и ново произведение,
която може да бъде обхваната както в отношението съобщениеполучател, така и в отношенията между въпрос и отговор, проблем
и решение. Поради това|затвореният кръг на една продуктивна и
изобразителна естетика, в който досега предимно се движи методо
логията на литературната наука, трябва да се отвори към естетиката
на рецепцията и въздействието, ако искаме да намерим ново реше
ние на проблема, как историческата последователност на литера
турните произведения може да бъде разглеждана като свързаност на
литературната истории/
Рецептивно-естетическата перспектива свързва не само пасивно
то възприемане и активното разбиране, нормоопределящия опит и
новата продукция. Ако историята на литературата се разглежда по
този начин в хоризонта на създаващия последователността диалог
между произведение и публика, то и противоречието между естети^
ческия и историческия й аспект се препредава непрестанно и заедно
с това продължава да се плете нишката между миналото явление и
настоящия прочит на литературата, който историзмът бе пресякъл.
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Отношението между литература и читател има както естетически,
така и исторически импликации. Естетическата импликация се крие
в това, че още първото възприемане на едно произведение от чита
теля включва проверка на естетическата ценност в сравнението с
вече четени произведения"2. Историческата импликация проличава в
това, че разбирането на първите читатели може да се продължава и
обогатява от поколение на поколение като верига от рецепции, то
става решаващо по отношение и на историческото значение на про
изведението и прави видим естетическия му ранглВ този рецептивно-исторически процес, който литературният историк може да из
бегне само ако остави неизследвани предпоставките, определящи
разбирането и оценката му, заедно с подновеното усвояване на про
изведения от миналото, се осъществява и постоянното свързване на
минало и съвременно изкуство, на традиционно значение и актуал
но изпробване на литературата.[Нивото на една рецептивно-исторически обоснована история на литературата ще зависи от това, до
каква степен тя ще съумее да участва активно в продължаващия
процес на тотализиране на миналото чрез естетическия опит. От
една страна, това изисква - в противовес на обективизма на позити
вистичната литературна история - съзнателен стремеж към създа
ване на канони, който пък, от друга страна - в противовес на класичността в изследването на традицията - предполага критичен преглед,
ако не и деструкцця на онаследения литературен канощ Критерият
за такова създаване на канони и за все новото и ново преразказване
на литературната история е очертан от рецептивната естетика. Пътят
от историята на рецепцията на Дадено произведение до историята на
литературата би трябвало да ни отведе до възможността да видим
и представим историческата последователност на произведенията
така, както тя обуславя и осветлява значимия за нас контекст на
литературата като предистория на сегашното й опознаване61.
Изхождайки от тези предпоставки, Ув следващите седем тези
(У1-ХН) ще бъде потърсен отговор на въпроса, как литературната
история днес би могла да бъде методологически обоснована и напи
сана по нов начин. .
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VI
^Обновяването на литературната история изисква да бъдат
разградени предразсъдъците на историческия обективизъм и тра
диционната продуктивна и изобразителна естетика да бъде обос
нована чрез естетиката на рецепцията и въздействието. Историчността на литературата не се базира на роз1 /ех(ит сглобена
та свързаност на „литературни факти", а върху протичащото
запознаване на читателите с произведението. Тази диалогична
връзка е и първичната даденост за литературната история. За
щото самият историк на литературата трябва винаги отново да
се превръща в читател, преди да разбере и класифицира дадено
произведение, с други думи: да може да обосновава собствената
си преценка със съзнание за съвременната си позиция в историчес
ката редица от читатели.
^
Постулатът за историята^ който Р. Дж. Колингууд формулира в
критиката си на господстващата обективистична идеология: „исто
рията не е нищо друго освен ре-активиране на миналото в главата на
историка"64, важи в още по-голяма степен за историята на литера
турата. Защото позитивистичното схващане за историята като „обек
тивно" описание на поредица от събития в далечното минало про
пуска както художествения характер, така и специфичната историчност на литературата. {Литературното произведение не е съществу
ващ сам за себе си обект, който по всяко време изглежда по един и
същи начин^То не е паметник, монологично разкриващ своята
вечна същност. Произведението прилича повече на партитура, ори
ентирана към непрестанно подновяващия се резонанс на прочита,
която освобождава текста от материята на думите и му отрежда
актуално съществуване^ „думата, която в момента на говоренето
създава събеседника, способен да я разбере."66 (Този диалогичен
> характер на литературното произведение обяснява също така защо
филологическото знание трябва да съществува само в продължава
щата конфронтация с текста и не бива да се втвърдява в знание за
фактите*\|Филологическото знание винаги се отнася до интерпрета
цията, която трябва да се стреми заедно с опознаването на предмета
си да рефлектира и да описва осъществяването на това познание
като елемент на новото разбиране.
Историята на литературата е процес на естетическа рецепция и
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продукция, който се осъществява чрез актуализирането на литера
турните текстове от възприемащия читател, размишляващия критик
и самия отново творящ писател. Необозримо нарастващата сума от
литературни „факти", така както се отразява в обичайните литера
турни истории, е само остатък от този процес, само събрано и
класифицирано минало и поради това не е история, а псевдоистория.
Който смята редицата от подобни литературни факти за част от
историята на литературата, той бърка събитийния характер на про
изведението на изкуството с историческата фактичност. „Парсифал"
от Кретиен дьо Троа като литературно събитие не е в същия смисъл
„историчен" като например състоялия се приблизително по същото
време трети кръстоносен поход68. „Парсифал" не е „факт", който
може да бъде обяснен каузално с редица ситуативни предпоставки
и поводи, с възпроизводимите намерения за дадено историческо
действие и с неговите необходими и случайни последици. Истори
ческият контекст, в който се явява едно литературно произведение,
не е фактическа^ съществуваща сама за себе си и независимо от
наблюдателя последователност от събития. „Парсифал" се превръща
в литературно явление само за своя читател, който чете това после
дно произведение на Кретиен дьо Троа, притежавайки спомена за
неговите по-ранни произведения и отчитайки особеностите му в
сравнение с тях и с други познати нему* произведения. По този начин
той си създава мащаб, по който може да оценява бъдещи произве
дения. За разлика от политическото литературното събитие не води
след себе си неизбежни последици, от които нито едно следващо
поколение не би могло да се измъкне. То може да въздейства понататък само ако наследниците все още или отново го реципират там, където съществуват читатели, които наново усвояват произве
дението, или писатели, които искат да му подражават, да го надми
нат или оборят. Връзката на събитията в литературата се предава
първоначално в хоризонта на очакване на литературния опит на
съвременниците и по-късните читатели, критици и автори. Поради
топа от възможността този хоризонт на очакване да бъде обективиран зависи дали ще бъде възможно историята на литературата да
Г>ъде разбрана и представена с характерната й историчност.

49

VII
Анализът на литературния опит на читателя може да се
спаси от заплахата на психологизма тогава, когато описва възпри
емането и въздействието на дадено произведение в система от
очаквания, която подлежи на обективиране и е резултат от пред
варителната представа за жанра в историческия момент на
появата на всяко едно произведение, от формата и тематиката
на предварително известните произведения и от противоречието
между поетически и практически език.
Тази теза се обявява срещу разпространения скептицизъм, с който
особено Рене Уелек се отнася към литературната теория на А. Ричардс и който се изразява в съмнението, дали въздействено-естетическият анализ въобще се докосва до сферата на значението на
художественото произведение и дали резултатът от подобни опити
не е в най-добрия случай обикновена социология на вкуса. Уелек се
аргументира с това, че нито индивидуалното състояние на съзнани
ето, тъй като то е нещо моментно, само лично, нито състоянието на
колективното съзнание, което Мукаржовски приема за краен ефект
на художественото произведение, могат да бъдат определени с ем
пирични средства". Роман Якобсон се опитва да замени „състояни
ето на колективното съзнание" с „колективна идеология" под фор
мата на система от норми, която съществува за всяко литературно
произведение като 1ап%ие и се актуализира от читателя като раго\е макар и несъвършено и никога като цяло70. Тази теория действител
но ограничава субективизма на въздействието, но както и преди
оставя открит въпроса, по какви показатели може да се опише въздей^
ствието на едно неповторимо произведение върху определена пуб
лика и да се въведе в една система от норми. Все пак съществуват
емпирични средства, за които досега не сме се сетили - литературни
данни, с помощта на които за всяко произведение може да се открие
специфичната диспозиция на публиката, предхождаща психологи
ческата реакция и субективното разбиране на всеки читател. Както
всеки актуален опит, така и литературният опит, който предполага
най-напред запознаването с непознато досега произведение, включ
ва и „предварителното знание, което е част от самия опит и на чието
основа новото, с което се запознаваме, изобщо може да бъде изпи
тано, т. е. да стане разбираемо в определен контекст на опита"71.
Г Едно литературно произведение, дори когато се явява за първи
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път, не представлява абсолютна новост в някакъв информационен '
вакуум, а предразполага публиката чрез предизвестия, явни и скри
ти сигнали, познати характеристики или скрити напътствия към съвсем
определен начин на рецепция. То събужда спомени за вече прочете
ни неща, създава определена емоционална нагласа у читателя и от
самото начало подклажда очаквания за „средата и края", които в
процеса на четенето биват оправдавани или променяни, пренасочва- I
ни или дори иронично отменяни чрез различните възможности на _,,
жанра. Психическият процес на възприемане на текста в никакъв
случай не представлява само произволна редица от субективни впе
чатления в първичния хоризонт на естетическия опит, а изпълняване
на определени инструкции в хода на направляваното възприятие,
който може да бъде обхванат и описан от текстовата лингвистика с
помощта на конституиращите го мотивации и отприщващите го
сигнали. Ако определим предварителния хоризонт на очакване за
даден текст като парадигматична изотопия (както казва В. Д. Щем
пел), която се превръща в иманентен, синтагматичен хоризонт на
очакване в такава степен, в каквато нараства посланието му, то
рецептивният процес може да бъде описан в експанзията на семиологичната система, която се осъществява между разгръщането и
корекцията на системата72. Подобен процес на непрекъснато създа
ване и променяне на хоризонт определя и отношението на единич
ния текст към създаващия жанра текстов ред. Новият текст извиква ~~|
у читателя (слушателя) познатия от предишни текстове хоризонт от
очаквания и правила, които след това биват варирани, коригирани,
частично променяни или просто само репродуцирани. Вариацията и
корекцията определят пространството за движение на жанровата
структура, а частичната промяна и репродукцията - нейните грани- ^
ци". Интерпретиращата рецепция на текста винаги предполага кон- ^
текста на опита на естетическото възприятие: въпросът за субективността на интерпретацията и вкуса на различните читатели и чита
телски слоеве може да бъде поставен смислено, ако предварително
се изясни какъв транссубективен хоризонт на разбирането обуславя
мъздействието на текста.
Идеален случай за обективиране на такива литературноисторически системи от отношения са произведения, които чрез конвенции
ята за жанр, стил и форма сами най-напред предизвикват у своите
читатели определен хоризонт на очакване, за да го разрушат след
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това стъпка по стъпка, което наистина може да е в услуга не само
на някакво критично намерение, но и да създаде на свой ред поетич
но въздействие. Например при четене на „Дон Кихот" Сервантес
извиква хоризонт на очакване, свързан с така обичаните стари ри
царски романи, които след това обаче биват задълбочено пародира
ни чрез приключенията на последения рицар74. По същия начин и
Дидро в началото на „Жак фаталистът" предизвиква чрез фиктивни
те въпроси на читателя към разказвача хоризонт на очакване, който
е свързан с модната романова схема на „пътуването" и с (аристотелизиращите) конвенции на романовата фабула и свойствената й
предопределеност, за да противопостави след това на обещания
роман за пътуването и любовта една съвсем нероманова „уегИе де
Пшимге": причудливата действителност и моралната казуистика на
вмъкнатата история, в която истината на живота непрекъснато оп
ровергава лъжовността на литературната фикция75. Така и Нервал в
своите „Химери" цитира, комбинира и разбърква квинтесенциите на
известни романтични и окултни мотиви и създава по този начин
хоризонт на очакване, насочен към митичното преобразяване на
света, с цел да обозначи своето отдръпване от романтичната поезия:
познатите или разбираеми за читателя отношения към и идентифи
кации на митичното състояние се превръщат в нещо непознато до
такава степен, че опитът да се създаде личен мит на лирическото Аз
не успява, а законът за достатъчната информация бива нарушен и
настъпилият експресивен мрак придобива поетична функция76.
Възможността да бъде обективиран хоризонтът на очакване е
налице и при исторически по-слабо профилираните произведения.
Защото специфичната диспозиция към дадено произведение, която
авторът очаква да се появи сред публиката, може да бъде определена
и при липсата на експлицитни сигнали от три ббщо предполагаеми
фактора: най-напред от известните норми или от вътрешната поети
ка на жанра, на второ място от имплицитните връзки с известни
произведения от литературноисторическото обкръжение и на трето,
от противоречието между фикция и действителност, поетическа и
практическа функция на езика, което противоречие за разсъждава
щия читател винаги съществува като възможност за сравнение по
време на четене. Третият фактор предполага, че читателят може да
възприеме едно ново произведение както в по-тесния хоризонт на
литературните си очаквания, така и в по-широкия хоризонт на жи52

тейския си опит. Към тази структура на хоризонта и възможността
за нейното обективиране с помощта на херменевтиката на въпроса
и отговора ще се върна, когато разглеждам проблема за отношени
ето между литература и житейска практика (вж. XII).
'

VIII

Рекоиструрируемият по такъв начин хоризонт на очакване за
дадена творба дава възможност да бъде определен художестве
ният й характер чрез начина и степента на въздействието й
върху предполагаемата публика. Ако обозначим като естетическа
дистанция разстоянието между предварително съществуващия
хоризонт на очакване и появата наново произведение, чието възпри
емане момее да има като резултат „ промяна в хоризонта " чрез
отричането на познатия или осъзнаването на формулирания за
първи път опит, то тогава тази естетическа дистанция може да
бъде исторически реконструирана по дпектъра от реакции на пуб
ликата и оценки на критиката (спонтанен успех, отхвърляне или
шокиране; частично одобрение, постепенно или късно разбиране).
Начинът, по който едно произведение в историческия момент на
своето появяване задоволява, надхвърля, разочарова или оборва
очакванията на първата си публика, очевидно представлява крите
рий за определянето на естетическата му стойностд Дистаицаята
между хоризонта на очакване и произведението, между вече извест
ното на досегашния естетически опит и предизвиканата от въяцнрамянето на новото произведение „промяна в хоризонта"7' ощрояшж
рецептивно-естетически художествения характер на лнтераодмюсо
произведение: в степента, в която тази дистанция намалява, а от
реципиращото съзнание не се изисква обръщане към хоризонта на
все още непознатия опит, произведението се доближава до областта
ма „кулинарното" или развлекателното изкуство а Рецептивно-есте
тически то се характеризира с това, че не изисква смяна на хоризон
та, а точно изпълнява очакванията, които господстващият в момен
та вкус му предписва^ като задоволява желанието за репродуциране
ма приетото за красиво, утвърждава добре познати усещания и же•шния, превръща в удоволствие неежедневни преживявания под
формата на „сензация" или поставя морални проблеми, но само за
та ги „разреши" още веднъж в назидателен смисъл, изхождайки от
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предварително наличното им решение18/Ако обратно, художестве
ният характер на едно произведение се измери по естетическата
дистанции* която го дели от очакванията на неговата първа публика,
то от това следва, че тази дистанция, >която в първия момент като
нов поглед предизвиква щастливо или отчуждващо усещане, ва покъсните читатели може да изчезне в степента, в която първоначал
ната негативност на произведението се е превърнала в нещо естес
твено и като познато очакване сама се включва в хоризонта на
бъдещия естетически опит^ Към тази втора промяна в хоризонта
спада най-вече класичността на т. нар. шедьоври1'*; тяхната красива
форма, станала нещо, което се разбира от само себе си, и „вечният
им смисъл", поставен привидно извън всяко съмнение, ги довеждат
от рецептивно-естетическа гледна точка в опасна близост до „кули
нарното" изкуство, развличащо и убеждаващо, без да срещне съпротнва. Ето защо се изисква особено усилие такива произведения да
бъдат прочетени „в противовес" на начина, по който сме свикнали
да правим това, за да бъде направен видим отново художественият
им характер^(вж. IX).
•^Отношението между литература и публика не се изчерпва с това,
че всяко произведение има своя специфична, исторически и социо
логично определима публика, че всеки писател зависи от средата, от
кръга възгледи и от идеологията на своята публика и че литератур
ният успех предполага книга, „която да изрази онова, което групата
очаква, книга, която разкрива на групата собствения й образ"*0. Това'
"обективистично свързване на литературния успех с конгруенцията
между намерение на произведението и очакване на една социална
група винаги затруднява литературната социология, когато трябва
да бъде обяснено някое късно или постоянно въздействие. Затова по
отношение на „илюзията за дълговечност" на даден писател Р. Ескарпи предполага една „колективна основа в пространството или
времето", което в случая с Молиер води до изненадваща прогноза:
„За французина от XX век Молиер е все още млад, защото неговият
свят все още живее, а с него самия ни свързва културният, мирогледен и езиков кръг [...] Но кръгът става все по-малък, а Молиер ще
остарее и ще умре, когато умре и това, което е общо между нашия
културен тип и Молиерова Франция."81 Като че ли Молиер отразява
само „нравите на своето време" и само благодарение на това мнимо
свое намерение продължава да се радва на успех! Там, където кон54

груенцията между произведението и социалната група не съществу
ва или вече не съществува, като например при рецепцията на про
изведение от чужд езиков кръг, Ескарпи се измъква, като включва и
един „мит": „Митове, създадени от по-късните поколения, на които
действителността, чието място те са заели, е станала чужда."*ЦКлто
че ли всяка рецепция на произведението - след тази на първата,
социално определена публика - е само „обезобразено ехо", само
резултат от „субективни митове" и не притежавадсвое обективно а
рпоп като граница и|възможност за по-късното разбиране^Социологията на литературата не би разглеждала предмета си достатъчно
диалектично, ако така едностранчиво детерминира кръга писателпроизведение-публика8'. Детерминацията е обратима: има произве
дения, които в момента на своето появяване все още не могат да
бъдат съотнесени към някаква специфична публика, но така мощно
пробиват познатия хоризонт на литературното очакване, че публика
за тях бе създава едва впоследствие". Когато след това новият
хоризонт на очакване придобие по-обща значимост, силата на про
менената естетическа норма проличава в това, че публиката
започва да чувства досегашните литературни фаворити като остаре
ли и ги лишава от благосклонността си. Едва с оглед на такива
промени в хоризонта анализът на литературното въздействие дости
га до измеренията на литературна история на читателя85 и статисти
ческите криви на бестселърите носят историческо познание.
Като пример за това може да послужи една литературна сенза
ция от 1857 г. Заедно със световноизвестната „Мадам Бовари" на
Флобер излиза и забравената днес „Фани" от неговия приятел Фейдо. Първоначално „Мадам Бовари" е напълно засенчена от романа
на Фейдо, макар че предизвиква процес заради нарушаване на общес
твения морал: за една година „Фани" претърпява 13 издания, а това
е успех, какъвто Париж не помни от Шатобриановия „Атала". От
гледна точка на тематиката и двата романа оправдават очакванията
на новата публика, която според анализа на Бодлер се отрича от
всякаква романтика и в еднаква степен презира както великото, така
и наивното в страстите86: произведенията разработват един триви
ален сюжет - изневяра в буржоазна и провинциална среда. С изклю
чение на очакваните детайли в еротичните сцени и двамата автори
ч.умявят да придадат сензационен обрат на конвенционално засти
налия любовен триъгълник. Писателите осветяват по нов начин
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изхабената тема за ревността, като преобръщат очакваните взаимо
отношения между трите класически роли: Фейдо кара младия лю
бовник на „жената на трийсет години", макар и постигнал своите
желания, да ревнува любимата си от съпруга й и да се съсипва в тази
мъчителна ситуация; Флобер намира неочакван финал за изневерите
на лекарската съпруга в провинцията, които Бодлер тълкува като
сюблимна форма на дендизма, така че тъкмо комичната фигура на
мамения Шарл Бовари накрая придобива възвишени черти. В офи
циалната съвременна критика се чуват гласове, които осъждат както
„Фани", така и „Мадам Бовари" като продукт на новата школа на
„реализма", упреквана в това, че отрича всичко идеално и напада
идеите, на които се основава общественият ред във Втората импе
рия*'. Бегло скицираният тук хоризонт на очакване на публиката от
1857 г., която след смъртта на Балзак не очаква от романа вече нищо
велико", би обяснил различния успех на двата романа само ако се
постави и въпросът за въздействието на формата на разказване.
Формалната новост, въведена от Флобер, принципът на „безличното
ркзжлзьляеи(1тра5$1ЬШ1е), което Барбе д'Орвий напада със сравне
нието, че ако може да се отлее машина за разказване от^английска
стомана, тя ще функционира не по-различно от мосю Флобер84,
шокира същата тази публика, на която вълнуващото съдържание на
„Фани" е предложено в познатия тон на изповедния роман. Също
така в описанията на Фейдо тя открива въплътени модните идеали и
несбъднатите желания на обществената върхушка90 и безпрепят
ствено се наслаждава на пикантната кулминация, в която Фани
прелъстява съпруга си (без да подозира, че любовникът й гледа от
балкона), тъй като моралното възмущение е поето от реакцията на
нещастния свидетел. Когато обаче след това „Мадам Бовари", първо
начално разбрана и оценена като повратна точка в историята на
романа само от малък кръг познавачи, се превръща в световен
успех, формираната чрез този роман публика от читатели утвърж
дава новия канон от очаквания, който прави непоносими слабостите
на Фейдо: цветистия му стил, модните ефекти, лирично-изповедните
клишета, и превръща „Фани" в пожълтял бестселър от миналото.
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IX
реконструкцията на хоризонта на очакване, на чийто фон в
миналото е създадено и възприето дадено произведение, дава възмож
ност от друга страна да бъдат поставени въпроси, на които
текстът дава отговор, и по този начин да се установи как няко
гашният читател е можел да види и разбере произведението. Този
подход коригира най-често непознатите норми на класическото
или на модернизиращото се разбиране за изкуство и спестява
кръгообразното връщане към общия дух на епохата. Той посочва
ясно херменевтичната разлика между някогашното и сегашното
разбиране на даденото произведение, кара ни да осъзнаем истори
ята на рецепцията, която включва и двете позиции, и поставя под
въпрос като платонизираща догма на филологическата метафи
зика привидната убеденост, че поезията в литературния текст е
вечна даденост и нейният обективен, определен веднъж: завинаги
смисъл е непосредствено достъпен за) интерпретатора по всяко
време. .3
^ецептивно-историческият метод" е неотменим за разбирането
на отдавна отминалата литература. Когато авторът на дадено про
изведение е непознат, намерението му - неизвестно, а отношението
му към източниците и образците може само индиректно да баде
установено, на филологическия въпрос, как „всъщност" трябва да
бъде разбиран текстътЯт. е. като се изхожда „от неговата интенция
и време"|може най-дооре да се отговори, ако текстът се разгледа на
фона на произведеният^ за които авторътлвно ияи-еириТо предпо
лага, че са известни на публикатаДДвторът на най-старите части в
„Роман за Ренар" се съобразява, както показва прологът, например
с това, че слушателите му познават романи като историите за Троя
и, „Тристан", героични епоси (сНапзопх Ле ^ех(е) и шванки в стихове
(/аЬНаих) и затова очакват с напрежение „нечуваната война на два
мата барони Ренар и Изангрен", която засенчва всичко известно
дотогава. Впоследствие в хода на произведението се явяват иронич
ни намеци за всички подсказани произведения и жанрове. С тази
смяна на хоризонта може да се обясни надхвърлящият границите на
Франция успех сред публиката на станалото бързо популярно про
изведение, което за първи път заема позиция, обратна на досега
господстващата героична и дворцова литературанД
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Филологическото изследване дълго пренебрегва първоначално
сатиричния замисъл на средновековния епос „Роман за Ренар", а с
йего и иронично-поучителния смисъл на аналогията между живот
ните и човешката природа, защото е повлияно от романтичната
представа за чиста природна поезия и наивни, приказки за животни,
наложена от Якоб Грим. По същия начин, за да приведем и втори
пример за модернизиращите се норми, можем с право да упрекнем
и френските изследвания върху епоса след Бедие, че - без да забе
лежат - ползват критериите от поетиката на Боало и оценяват една
ие-класическа литература според нормите за простота, за хармония
между частите и цялото, за правдоподобност и други подобни".
Историческият обективизъм на филолого-критическия метод оче
видно не го предпазва от това, изключващият себе си интерпретатор
все пак да превърне собственото си предварително естетическо
разбиране в непризната норма и несъзнателно да модернизира смисъла
на старите текстове. Който вярва, че „вечният истински" смисъл на
едно произведение се разкрива на интерпретатора някак извън исто
рията и отвъд всички „заблуди" на неговите предшественици и на
историческата рецепция, и всичко това единствено и само чрез по
тапяне в текста, той „заличава плетеницата в историята на въздей
ствията, сред която е разположено самото историческо съзнание".
Той отрича „непроизволните и неслучайни, а носещи всичко остана
ло предпоставки, които ръководят собственото му разбиране", и
само имитира обективността, „която в действителност зависи от
легитимността на въпросите"'4.
Ханс Георг Гадамер, чиято критика на историческия обективизъм
тук приемам, описва в „Истина и метод" принципа на историята на
въздействието, която се опитва да открие в самото разбиране дей
ствителността на историята", като прилагане на логиката на въпро
са и отговора върху историческата традиция. Продължавайки теза
та на Колигууд, че „един текст може да бъде разбран само ако се
схване въпросът, на който той дава отговор"96, Гадамер твърди, че
реконструираният въпрос не може да остане в първоначалния си
хоризонт, защото този исторически хоризонт винаги е включен в
хоризонта на нашата съвременност: „Разбирането винаги [е] процес
на сливане на съществуващи привидно за себе си хоризонти."97
Историческият въпрос не може да съществува за себе си, той трябва
да прелее в онзи въпрос, „който традицията представлява за нас"98.
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Така се разрешават проблемите, с които Рене Уелек описва апориите
на литературната оценка: дали филологът трябва да оценява литера
турното произведение от перспективата на миналото, от гледната
точка на съвременността или според „оценката на столетията".
Действителните мащаби на миналото биха могли да бъдат твърде
тесни, така че тяхното прилагане да обедни произведение, което в
историята на своето въздействие е доказало богат потенциал от
значения. Естетическата оценка на съвременността би предпочела
канон от произведения, които съответстват на модерния вкус, но би
оценила несправедливо всички останали, само защото функцията им
в настоящия момент не е очевидна. А самата история на въздействи
ето, колкото и да е инструктивна, „като авторитет би била изложена
на същите възражения, на които е изложен и авторитетът на съвре
менниците на поета"100. Заключението на Уелек, че няма възможност
да заобиколим собствената си оценка и че трябва да се опитаме да
я направим само максимално обективна, като извършим това, което
върши всеки учен, а именно да „изолираме предмета"101, не е разре
шение на апорията, а само връщане към обективизма. „Оценката на
вековете" за едно литературно произведение е нещо повече от „сбор
ната оценка на други читатели, критици, зрители и дори професо
ри"'02. Тя е последователното разгръщане на заложения в проямедението и актуализиран в историческите степени на рецепцията му
смислов потенциал, който се открива пред разбиращата преценка,
доколкото тя контролирано осъществява „сливането на хоризонти
те" в срещата с наследството от миналото.
Съвпадението между моя опит за създаване на рецептивно-естетическа обосновка на една възможна литературна история, от една
страна, и принципа на X. Г. Гадамер за историята на въздействието,
от друга страна, все пак достига своя предел там, където Гадамер
обявява понятието класическо за прототип на всяко историческо
посредничество между минало и настояще^! Неговото определение:
„онова, което наричаме „класическо", не се нуждае от предварител
но преодоляване на историческата дистанция - защото самото то
осъществява това преодоляване в непрестанното посредничество"'*',
попада извън конститутивната за всяко историческо наследство връзка
между въпрос и отговор. При класическия текст не трябвало и*йиапред да се търси въпросът, на който той дава отговор, ако се
приеме, че класическото е онова, „което казва нещо на съответната
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съвременност така, като че ли го казва единствено на нея"104. Не се
ли описва с класическото, което по този начин „означава и тълкува
самото себе си"105, само резултатът на това, което аз наричам „втора
смяна на хоризонта": несъмнената естественост на т.нар. шедьовър,
който крие своята първоначална негативност в ретроспективния
хоризонт на една образцова традиция и ни кара отново да търсим
„истинския хоризонт на въпросите" в противовес на гарантираната
класичност? И по отношение на класическото произведение' реципиращото съзнание не е освободено от задачата да опознава „напреже
нието между текст и съвременност"106. Заетото от Хегел понятие за
класическото, което тълкува себе си, трябва да доведе до обръщане
на историческата връзка между въпрос и отговор107 и противоречи
на принципа на историята на въздействието, че разбирането „не е
репродуктивно, а продуктивно отношение"108.
\Това противоречие очевидно се обуславя от факта, че Гадамер се
придържа към едно понятие за класическо изкуство, което извън
епохата на произхода си, т. е. епохата на хуманизма, не е подходящо
за обща основа на рецептивната естетика. Става дума за понятието
мимезис, разбирано като „припознаване", както изяснява ГадамеЛв
своето онтологично обяснение на опита, придобит чрез изкуството:
„Това, което всъщност узнаваме от едно произведение на изкуство
то и за което сме подготвени, е най-вече колко истинско е то, т. е.
до каква степен в него познаваме и припознаваме нещо и себе си.'"04
Това понятие за изкуство може да бъде валидно за хуманистичния
художествен период, но не и за предхождащата го средновековна
епоха и още по-малко за по-късната епоха на нашата модерност, в
която естетиката на мимезиса, както и обосноваващата я субстанциална метафизика („познание на същността"), губи своята задължи
телност. ^Познавателното значение на изкуството" обаче не се изчер
пва с тази епохална промяна110, от което става ясно, че то в никакъв
случай не е обвързано с класическата функция на припознаването.
Произведението на изкуството може да дава и познание, което не се
вмества в Платоновата схема, когато антиципира пътищата на бъде
щия опит, когато имагинира неизпробвани модели на възгледи и
поведение или съдържа отговор на новопоставени въпроси"'. Исто
рията на въздействието на литературата бива лишена именно от
това виртуално значение и продуктивна функция в процеса на емпи
ричното опознаване, когато се прави опит да се приведе под поня
тието за класическо връзката между минало изкуство и съвремен60

ност.1Ако класическото според самия Гадамер осъществява преодо
ляването на историческата дистанция чрез непрестанното посредни
чество, то тогава като перспектива на хипостазираната традиция то
скрива от погледа факта, че класическото изкуство по времето на
своето създаване още не е „класическо", а напротив, най-напред е в
състояние да разкрива нови гледни точки и да оформя в зародиш
новия опит, които едва от историческата дистанция - като припоз
наване на сега вече известното - събуждат усещането, че в художе
ственото произведени е изразена вечна истина^
Въздействието и на големите литературни произведения от ми
налото не може да бъде сравнено нито1 с посредничещо на самото
себе си случване, нито пък с еманация: традицията на изкуството
също предполага диалогична връзка между настоящето и миналото,
в резултат на което произведението от миналото може да ни отго
вори и „да ни каже нещо" едва когато настоящият наблюдател по
стави въпроса, който да изтръгне текста рт неговата отдалеченост.
Там, където в „Истина и метод" разбирането - аналогично на Хайдегеровото „екзистенциално събитие" (Зешз^езспепеп) - се схваща
като „навлизане в достигналото до нас събитие, в което минало и
настояще непрестанно преливат одно в друго""2, „продуктивният
момент, залегнал в разбирането"1" бива доста осакатен. Именно
тази продуктивна функция на продължаващия процес на разбиране
то, който по необходимост включва и критика на традицията, и
забравяне, ще обоснове в следващите тези рецептивно-естетическия
проект за литературна история. Този проект отчита историчността
на литературата в три насоки: диахронно в рецептивната свързаност
на литературните произведения (вж. X), синхронно в системата от
взаимовръзки на едновременно съществуващата литература, както
и в последователността на подобни системи (вж. XI), и накрая в
отношението на иманентното литературно развитие към общия процес
на историята (вж. XII).
X
Ррцептивно-естетическата теория позволявя не само да бъдат
разбрани смисълът и формата на литературното произведение в
историческото разгръщане на тълкуването му. Тя изисква също
така отделното произведение да бъде поставено в отредения му
„литературен ред", за да бъдат опознати историческото място
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и значението му в контекста на предавания от литературата
опит. В прехода от рецептивната история на произведенията
кьм събитийната история на литературата последната се раз
крива като процес, в който пасивната рецепция на читател и
критика се транспонира в активна рецепция и нова продукция на
автора или в който, видяно по друг начин, следващото произведе
ние може да реши формалните и моралните проблеми, оставени
от последното, и на свой ред да постави нови проблеми}
^Как отделното произведение, детерминирано от позитивистич
ната литературна история в един хронологичен ред и опростено по
този начин до „факт", може да бъде върнато в историческата верига
от последователности и така отново да бъде разбрано като „съби
тие"? Теорията на формалистката школа! както вече беше спомена
то, (се опитва да реши този проблем чрез своя принцип за „литера
турната еволюция", вследствие на който новото произведение възниква
на фона на предшестващи и конкуриращи го произведени^достига
като успешна форма „върховете"; на дадена литературна епоха, за
почва скоро да се репродуцира и по този начин Прогресивно да се
автоматизира, докато накрая, след установяването на следващата
форма, вегетира във всекидневието на литературата като вече из
черпан жанр^дАко дадена литературна епоха бъде анализирана и
описана според тази досега почти неприлагана"4 програма, то би
могло да се очаква литературна история, превъзхождаща обичайна
та в различни отношения. Докато другаде завършените в себе си
редове остават паралелни и независими един от друг, а в най-добрия
случай са обрамчени от някаква общоисторическа рамка, то тази
история ще постави завършените редове в отношение един към друг
(например*, редове от произведения на един автор, школа или стило
во явление, редове от различни жанрове) и ще разкрие еволюцион
ната взаимовръзка на функциите и формите"*'. Изпъкващите, ко
респондиращите и заменящите се произведения биха се явили като
моменти от процес, който няма нужда да бъде конструиран с оглед
на определена цел, защото като „диалектическо самопроизводство
на нови форми " той няма нужда от телеологията. Освен това така
разглежданата собствена динамика на литературната еволюция би
била спасена от дилемата на критериите за подбор: тук е важно
произведението като нова форма в литературния ред, но не и самовъзпроизводството на залязващи форми, художествени похвати и
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жанрове, които отстъпват на заден план, докато някой следващ момент
в еволюцията отново ги направи „стойностни". В крайна сметка въ§
формалисткия проект за литературна история, който я разглежда
като „еволюция" и изключва в противовес на обичайния смисъл на
това понятие всяко насочено протичане, историческият характер на
произведението е еднозначен с неговия художествен характер: „ево
люционното" значение и характеристиката на литературното явле
ние предполагат иновацията като решителен белег - не по-различно
от принципа, че художественото произведение се възприема на фона
на подобни художествени произведения"6.
г Формалистката теория за „литературната еволюция" с положи
телност е един от най-значимите опити за обновяване на литератур
ната история.> Прозрението, че историческата промяна и в областта
на литературата се извършва в рамките на една система, опитът за
функционализиране на литературното развитие и не на последно
място теорията за автоматизирането са постижения, към които трябва
да се придържаме, макар едностранчиврто канонизиране на промя
ната да се нуждае от корекция.[Критиката достатъчно обстойно
посочва слабостите на формалистката еволюционна теория: че само
противопоставеността или естетическата вариация не са достатъч
ни, за да се обясни растежът на литературата, че въпросът за посо
ката на промяна на литературните форми остава без отговор, че
иновацията сама по себе си още не означава художественост и че
отношението между литературната еволюция и обществената про
мяна не се премахва само с отричането м у ' 3 На последния въпрос
отговаря моята теза XII; проблематиката на останалите въпроси
изисква дескриптивната литературна теория на формалистите да се
отвори към измерението на историческия опит, който трябва да
включва и позицията на съвременния наблюдател, т. е. литератур
ния историк.
Описанието на литературната еволюция като непрестанна борба
на новото със старото или като смяна на канонизирането и автома
тизирането на формите ограничава историческия характер на лите
ратурата до едноизмерната актуалност на промените в нея, а исто
рическото й разбиране - до тяхното възприемане. Промените в ли
тературния ред се превръщат обаче в историческа последовател
ност едва когато противоречието между стари и нови форми напра
ви видимо и специфичното им препредавана^ Това препредаване.
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което обхваща прехода от старата към новата форма във взаимодей
ствието между произведение и реципиент (публика, критици, нови
продуценти); както и между отминалото събитие и последователна
та рецепция, може да бъде обхванато методологично като формален
и съдържателен проблем, „който всяко художествено произведение
поставя и завещава като хоризонт на възможните според него „ре
шения"1". Самото описание на променената структура и на новите
художествени похвати в едно произведение не връща неизбежно към
този проблем, а с това и към функциите му в историческия ред. За
да бъде определена тази функция, т. е.Ща бъде разпознат онаследеният проблем, на който новото произведение в историческия ред
дава отговор, интерпретаторът трябва да използва и собствения си
опит, защото отминалият хоризонт на стари и нови форми, на про
блем и решение може да бъде разпознат отново само в процеса на
по-нататъшното му предаване^на фона на съвременния хоризонт на
реципираното произведение. (Литературната история като „литера
турна еволюция" предполага историческия процес на естетическа
рецепция и продукция до съвременността на наблюдателя като ус
ловие за предаването на всички формални противоречия или „каче
ства на различието""^
При това рецептивно-историческата обосновка възвръща на „ли
тературната еволюция" не само загубената посока, доколкото пози
цията на литературния историк се превръща в пресечна точка - но
не и цел! - на процеса. Тя насочва погледа и към епохалните дълбини
на литературния опит, като прави видима променливата дистанция
между актуалното и виртуалното значение на литературното произ
ведение. Това ще рече, че художественият характер на произведени
ето, чийто потенциал от значения формализмът редуцира до инова
цията като единствен ценностен критерий, в никакъв случай не е
задължително да бъде усетен още веднага, I хоризонта на първата
му поява, а още по-малко е възможно да бъде изчерпан в чистото
противоречие между старите и новите форми. Разстоянието между
актуалното първо възприемане на едно произведение и виртуалните
му значения, или казано с други думи: съпротивата, която новото
произведение оказва на очакванията на първата си публика, може да
бъде толкова голяма, че да е нужно дълъг процес на рецепция, за да
се навакса неочакваното и отсъстващото в първия хоризонт. При
това може да се случи виртуалното значение на произведението да
остане неразкрито дотогава, докато „литературната еволюция" чрез
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актуализирането на някоя по-нова форма достигне онзи хоризонт,
който едва сега ще даде възможност да бъде разбрана неоценената
по-стара форма. Така едва трудната лирика на Маларме и неговата
школа подготвиха пътя за преоткриването на вече отдавна незачитаната и поради това забравена барокова поезия и особено за новата
филологическа интерпретация и „възраждането" на Гонгора. Могат}
ла бъдат изброени много примери за това, как новата литературна
форма може отново да открие достъпа до забравена литература; тук
спадат т. нар. „Ренесанси" - „така наречени", защото значението н»! й
думата оставя впечатлението за самостоятелно завръщане и ч е с т о | р
ни кара да забравяме, че литературните традиции не се продължават
от само себе си и следователно едно литературно минало може да л
се върне само ако някоя нова рецепция го извика в съвремието било^
защото променената естетическа нагласа съзнателно се обръща к ъ м ^ к
миналото и го усвоява, било защото новият момент в литературната
еволюция хвърля неочаквана светлина върху забравена литература,
която позволява в нея да бъде открито нещо, което преди не би
могло и да се търси120.
''
~*
Следователно(яовото е не само естетическа категория. То не се
изчерпва с факторите на иновацията, изненадата, надхвърлянето,
прегрупирането, отчуждаването, на които формалистката теория
май-вече придава значение] Новото се превръща и в историческа
категория, когато диахронният анализ на литературата се задълбочи
и стигне до въпроса, кои всъщност са историческите моменти, ко
ито превръщат новото в дадено литературно явление в истинска
новост, в каква степен то е вече доловимо в историческия миг на
своето създаване, какво разстояние, път или заобиколки в разбира
нето изисква съдържателното му осъществяване и дали моменти'иа
неговото пълно актуализиране е толкова въздействащ, че е » състо
яние да промени погледа върху старото, а с него и канонизирането
на литературното минало121. Как изглежда връзката между поети
ческа теория и естетически продуктивна практика в тази светлина,
вече е дискутирано на друго място122. Със сигурност възможностите
ш взаимно обвързване на продукцията и рецепцията в исторхческа111 смяна на естетическата нагласа далеч не са изчерпани. Тук те
преди всичко трябва да изяснят към кое измерение ще ни отведе
лиахронното разглеждане на литературата, което не желае повече да
се задоволи с това, да смята хронологичната поредица от литера
турни „факти" за историческото явление литература.
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XI
I Резултатите, които в езикознанието се постигат с различа
ването и методологическото свързване между диахронен и синх
ронен анализ, дават повод и в литературната история да бъде
преодоляно обичайното диахронно разглеждане. Ако рецептивноестетическата перспектива при промените в естетическата
нагласа непрестанно се натъква на функционални зависимости
между разбирането на новите и значението на по-старите про
изведения, то сигурно е възможно чрез синхронен разрез на даден
момент в развитието да се разчлени хетерогенното многообра
зие на паралелно създаваните произведения на еквивалентни, про
тивоположни и йерархични структури и така да се разкрие пообщата система от взаимоотношения в литературата на даден
исторически момент. Оттук може да се изведе принципът за
представяне на една нова литературна история, ако и другите
разрези в посока напред и назад в диахронията бъдат направени
така, че да артикулират исторически структурната смяна в
литературата в нейните епохообразуващи моменти. Г
Най-решително приматът на диахронното разглеждане е поста
вен под въпрос от Зигфрид Кракауер. Неговата студия „Време и
история"12' оспорва претенцията на общата история (Сепега1 Н1з1огу),у
че прави разбираеми събитията от всички области на живота в хо
могенната среда на хронологичното време като единен, във всек
исторически момент консистентен процес. Това разбиране за исто
рията, стоящо все още в орбитата на Хегеловото понятие за „обек
тивния дух", предполага, че всичко, което се случва едновременна
в еднаква степен е белязано от значението на момента и по тоз
начин прикрива фактическата неедновременност на едновременн
то ,2 ^| Защото многообразието на събитията в даден историчес
момент, които универсалният историк смята, че разбира като експ
нентм на едно общо съдържание, де 1ас1о са Моменти от съвсе
различини криви на времето, обусловени от закономерностите н
особената им история (8реаа1 Н181огу),2!, както непосредствено став
ясно от интерференциите между различните „истории" на изкуства
та, историята на правото, стопанството или политиката: „Оформе
ните в различни области представи за време засенчват общия пото
на времето. Следователно всеки исторически поток трябва да с;
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представяме като смесица от събития, които се появяват в различни
моменти на собственото им време."1"
.Тук не се поставя въпросът за това, дали тази находка предполага
първична неконсистентност на историята, така че консистентността
на общата история да се конструира винаги в ретроспектива от
създаващата единството й позиция и описание на историографите,
и дали радикалното съмнение в „историческия разум", което Кракауер подхваща от плурализма на хронологичния и морфологичния
ход на времето и извежда до основна антиномия между общото и
частното в историята, доказва философската нелегитимност на уни
версалната история. Що се отнася до литературата, то може да се
каже, че прозренията на Кракауер за „коекзистенцията на едновре
менното и неедновременното"127 съвсем нямат намерение да дове
дат историческото познание до апория, а напротив - посочват необ
ходимостта и възможността да се разкрие историческото измерение
на литературните явления чрез синхронните срезове. Защото от
тези прозрения следва, че хронологическата фикция за момента,
определящ всички едновременни явления, съответства толкова мал
ко на историчността на литературата, колкото морфологичната
фикция - на един хомогенен литературен ред, в който всички явле
ния последователно следват само вътрешноприсъщи закономернос
ти. Чисто диахронното разглеждане, колкото и правдиво да обяснява
(примерно в историите на жанровете) промените според иманентна
та логика на иновация и автоматизиране, проблем и решение, дос
тига действителното историческо измерение, когато нарушава мор
фологичния канон, конфронтира значимото от гледна точка на исто
рията на въздействието произведение с исторически забравените,
конвенционални части на жанра и не пропуска да отбележи и връзка
та му с литературната среда, в която то трябва да се наложи успо
редно с произведения от другите жанрове. Историчността на лите
ратурата се проявява именно в пресечните точки на диахронията и
синхронията. Следователно би трябвало да е възможно литератур
ният хоризонт на даден исторически момент да бъде обхванат като
такава синхронна система, по отношение на която едновременно
появяващата се литература да може да се възприема диахронно в
рслациите на неедновременността, а произведението - като актуал
но или неактуално, модерно, поостаряло или по-трайно, като подра
нило или закъсняло128. Защото, когато едновременно появяващата
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се литература - от продуктивно-естетическа гледна точка - се раз
пада в хетерогенното множество на неедновременностите, т. е. на
произведения, определени от различни моменти на „оформеното
време" (зпарес! Нте) на жанра си (както привидно настоящото звез
дно небе астрономично се разделя на точки с различна отдалеченост
във времето), това многообразие от литературни явления - поглед
нато рецептивно- естетически - отново се сгъстява в единството на
общия и определящ значението хоризонт на литературните очаква
ния, спомени и антиципации в очите на публиката, която възприема
литературните явления като произведения на своята съвременност
и ги съотнася едно към друго.
Тъй като всяка синхронна система трябва да съдържа миналото
и бъдещето си като неразделни структурни елементи129, синхронни
ят разрез през литературната продукция на една историческа точка
във времето имплицира по необходимост и други разрези, предхож
даща или следващи моменти в диахронията. При това аналогично на
историята на езика ще възникват постоянни и променливи фактори,
които могат да бъдат локализирани като функции на системата.
Г Защото и на литературата е свойствен някакъв вид граматика или
синтаксис с релативно здрави отношения: устройството на традици
онните и неканонизираните жанрове, начините на изказ, видоветестил и реторичните фигури; на това се противопоставя по-силно
променливата област на семантиката: литературните сюжети, археI типове, символи и метафори. Ето защо може да се направи опит и
за литературната история да се изгради аналог на това, което Ханс
Блуменберг постулира за историята на философията, обяснява ^с
примери от смяната на епохите и особено от следствената връзка
между християнска теология и философия и обосновава чрез своята
историческа логика на въпрос и отговор: една* „формална система за
обяснение на света [...], в чиято структура могат да се локализират
разместванията, които съставляват процесуалния характер на исто
рията до радикалността на границите между епохите"150. Ако найсетне се преодолее субстанциалистката представа за една продължа
ваща сама себе си литературна традиция чрез функционалното обяс
нение на процесуалната връзка между продукция и рецепция, би
трябвало да се окаже възможно зад промените на литературните
форми и съдържания да се разпознаят онези размествания в лите
ратурната система на светоусещането, които позволяват да се об68

хване промяната в хоризонта в процеса на естетическото му опоз
наване.
От тези предпоставки би могъл да се развие принципът за пред
ставяне на литературната история, която не би трябвало нито да
следва билото на традиционните върхови постижения, нито да се
загуби в низините на исторически невъзможната за артикулация
изчерпателност на всички текстове. Проблемът за подбора на значи
мото за една нова литературна история би могъл да се разреши по
един неизпробван досега начин чрез помощта на синхронното раз
глеждане: промяната в хоризонта в историческия процес на „литера
турната еволюция" не е необходимо да се проследява най-напред в '
тъканта на всички диахронни факти и разклонения, а може да се
установи и по променения състав на синхронната литературна сис
тема и да се открие и при други анализи на напречни разрези.
Принципно би било възможно представяне на литературата в исто
рическата последователност от такива системи посредством редица
от произволни пресечни точки на диахррния и синхрония. Истори
ческото измерение на литературата, загубената й в традиционализма и позитивизма събитийна последователност може все пак да бъде
отново възвърната, ако литературният историк открие пресечни точки
и осветли произведения, които артикулират процесуалния характер
на „литературната еволюция" в нейните създаващи историята мо
менти и епохални цезури. За тази историческа артикулация обаче не
е от значение нито статистиката, нито субективният произвол на
литературния историк, а историята на въздействието: това, „което
произтича от събитието" и което от съвременна позиция конститу
ира контекста на литературата като предистория на явяването й в
съвременността.
XII
Задачата на литературната история е изпълнена едва тогава,
когато литературната продукция се разглежда не само синхрон
но и диахронно в последователността на нейните системи, но и
като „частна история", и в свойственото и отношение кьм „об
щата история". Това отношение не се изчерпва с обстоятел
ството, че в литературата на всички времена момее да се открие
типизирана, идеализирана, сатирична или утопична картина на
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общественото битие. Обществената функция на литературата
се манифестира в присъщата си възможност едва там, където
литературният опит на читателя се включва в хоризонта на
очакванията на неговата житейска практика, формира в заро
диш разбирането му за света и така въздейства обратно и върху
общественото му поведение.
/Традиционната литературна социология демонстрира функцио
налната взаимовръзка, между литература и общество най-често в
тесните граници на метода, който само външно заменя класическия
принцип на ШИаНо паШгае с определението на литературата като
изображение на съществуващата предварително действителност и
поради това обявява за литературна категория раг ехеНепсе едно
обвързано с определена епоха стилово понятие - понятието на XIX
век за реализъм. Но модният и сега литературен „структурализъм'^
който често със съмнителни основания се позовава на архетипната
критика на Нортръп Фрай или на структурната антропология на
Клод-Леви СтросД остава впримчен в тази в основата си класицис
тична естетика на изображението и нейните схематизми за „отраже
нието" и „типизирането". Като тълкува констатациите на структуралистичното езикознание и литературознание като архаични, обле
чени в литературен мит антропологични константи}, ^рето нерядко
му се отдава с помощта на очевидното алегоризиране на текстове
те |М,!структурализмът редуцира, от една страна, историческото битие
до структурите на една първична обществена природа, а от друга
страна, свежда литературата до нейния митичен или символичен
изказ. По този начин обаче се подминава тъкмо открояващата се
обществена функция на литературата да създава самото общество.
Литературният структурализъм не се интересува, както преди него
и марксисткото и формалисткото литературознание, от това, как
„литературата участва на свой ред във формирането на представата
за обществото [...], което е нейна предпоставка", и как е съучаствала
в процесуалния характер на историята^ С тези думи Герхард Хес
формулира в доклада си „Образът на обществото във френската
литература" (1954 г.) останалия открит проблем за връзката между
литературна история и социология и разяснява след това доколко
френската литература в хода на своето ново развитие може да смя
та, че първа е разкрила някои отделни закономерности на обществе-4
ното битие132. Отговорът на въпроса за функцията на литературата
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да формира обществото надхвърля компетенциите на традиционна
та естетика на изображението^ Опитът да се преодолее пропастта
между литературноисторическото и социологическото изследване
чрез рецептивно-естетическия метод се облекчава от обстоятел
ството, че въведеното в литературната интерпретация^3 преди мен4
понятие „хоризонт на очакване" има значение и в аксиоматиката ца
социологията още от времето на Карл Манхайм134. То стои и в
центъра на методологичното съчинение „Природни закони и теоре
тични системи" на Карл Р. Попър, който иска да свърже създаването
на научните теории с преднаучния опит на житейската практика. Тук
Попър развива проблема за наблюдението, изхождайки от предпос
тавката на един „хоризонт на очакванията", и по този начин предла
га база за сравнение на моето начинание да определя специфичното
постижение на литературата в общия процес на формирането на
опита и да я разгранича спрямо другите форми на обществени от
ношения 1 3 5 .
Според Попър общото между научния прогрес и преднаучния
опит е, че всяка хипотеза, както и всяко наблюдение винаги предпо
лагат някакви очаквания, „именно онези, които конституират хориюнта на очакване, който пръв ги прави значими и им придава по
този начин ранг на наблюдения"136. За прогреса на науката, както и
>а житейския опит най-значимият момент е „разочароването на
очакванията": „Те приличат на опита на слепия, който се сблъсква
с някакво препятствие и така узнава за съществуването м ^ Чрез
оборването на предположенията ни ние действително влизаме в
контакт с „действителността". Оборването на нашите заблуди е
положителният опит, който придобиваме от действителността."137
Този модел, който наистина не обяснява пълно процеса на създаване
на научни теории138, но добре обосновава „продуктивния смисъл на
отрицателния опит" в житейската практика1", успява също така да
осветли по-ярко и специфичната функция на литературата в общест
веното битие. Защото читателят има тази привилегия пред (хипоте
тичния) не-читател, че - да си послужим с образността на Попър ме трябва да се блъсне в някое ново препятствие, за да придобие нов
опит от действителността. Опитът, придобит при четене, може да го ")
освободи от адаптации, предразсъдъци и принуди в житейската му
практика, като го накара да възприеме нещата по нов начин. Хори^
кштът на очакване в литературата се отличава от хоризонта на
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очакване в историческата житейска практика по това, че той не само
съхранява направения опит, но и антиципира неосъществените възмож
ности, разширява ограниченото пространство на общественото по
ведение с нови желания, изисквания и цели и така отваря пътя за
бъдещ опит.
Предварителното ориентиране на опита чрез креативните възмож
ности на литературата почива не само на нейния художествен харак
тер, който благодарение на новата форма помага да бъде нарушен
автоматизмът на всекидневното възприятие^Новата форма в изкус
твото се възприема не само „откроена на фона на други художест
вени произведения и чрез свързване с тях". Това известно изречение
на Виктор Шкловски, което спада към същността на кредото на
формалистите140, е в сила само там, където се насочва срещу пред
разсъдъците на класицистичната естетика, която дефинира красиво
то като „хармония между форма и съдържаше " и съответно реду
цира новата форма до вторичната функция да дава облик на опреде
лено съдържание^ Новата форма се явява обаче не само „за да смени
старата, която вече не е художествена". Тя може да направи възмож
но новото възприемане на нещата и чрез това, че преформира съдържа
нието на даден опит, който се появява на бял свят най-напред под
формата на литература) Отношението между литература и читател
може да се актуализира както в сензорната област като дразнител на
естетическото възприятие, така и в етичната област като подкана за
морално размишление141. Новото литературно произведение се възпри
ема и оценява както като противостоящо на другите художествени
форми, така и на фона на всекидневния /житейски опит. Неговата
обществена функция в етичната сфера може да бъде обхваната рецептивно-естетически в еднаква степен от модалностите на въпрос
и отговор, проблем и решение, в условията на* които произведени
ето навлиза в хоризонта на историческото си въздействие.
Как една нова естетическа форма може да има морални послед
ствия, или с други думи, как тя може да придаде на даден морален
проблем мислимо най-голямото обществено въздействие, демонст
рира по впечатляващ начин случаят с „Мадам Бовари" в огледалото
на процеса, който е заведен срещу автора Флобер след предварител
ното отпечатване на романа в „Кеуие й& Рап$" през 1857 гиНовата
литературна форма, която налага на публиката на Флобер необичай
но възприемане на „изтъркания сюжет'', е принципът на безличното
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(или несъпричастно) разказване, свързан с прилаганото виртуозно и
перспективно последователно художествено средство на т.нар. вътреш
на реч_/|Какво се има предвид тук, става ясно чрез описанието, което
прокурорът Пинар в своето обвинение обявява за във висша степен
неморално. Описанието следва първото „прегрешение" на Ема и
показва как тя сама вижда себе си в огледалото след изневярата: „Но
когато се видя в огледалото, тя се учуди от лицето си. Никога очите
й не бяха изглеждали тъй големи, тъй черни, нито с такава дълбо
чина. Нещо неуловимо тънко, разляно* по цялото й лице, я преобра
зяваше. Тя си повтаряше: „Имам любовник, имам любовник!", на
слаждавайки се на тая мисъл, също както би се наслаждавала на
мисълта, че преживява ново съзряване. Значи ще изпита най-сетне
тия любовни радости, тая треска на щастие, която беше се
отчаяла да чака. Тя навлизаше в нещо чудесно, дето всичко щеше
да бъде страст, унес, опиянение... " Прокурорът разглежда послед
ните изречения като обективно описание, включващо и оценката на
автора, и се възмущава от „глорификацията на изневярата", която
той самият смята за още по-опасна и неморална от самата изневяра'42. Но обвинителят на Флобер е жертва на заблуда, която защита
та веднага разяснява. Защото набедените изречения не са обективно
заключение на разказвача, на което читателят може да вярва, а
субективното мнение на лицето, което трябва да бъде характеризи
рано с неговите чувства, моделирани от романите. Художественото
средство се състои в това, че най-често вътрешната реч на изобра
зяваното лице се излага без сигналите за директна {„най-сетне ще
притежавам") или индиректна реч („тя си каза, че най-сетне ще
притежава"), а като краен ефект читателят трябва сам да реши
дали ще приеме изречението като истинско изказване, или като
характерно за съответното лице мнение. Всъщност Ема Бовари е
„обречена от самото ясно описание на нейната екзистенция, изхож
дащо от собствените й усещания'"4'. Този резултат на модерния
стилистичен анализ съвпада напълно с контрааргумента на защит
ника Сенар, който подчертава, че дезилюзионирането започва за
Ема още на втория ден: „Моралната разаръзки се съдържа въи
всеки ред на книгата'"** - само дето Сенар не може да назове
нерегистрираното до този момент художествено средствоЙОзадачаващото въздействие на формалната новост в стила на Флооер става
очевидно при процеса: безличната форма на разказване принуждава
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читателите му не само да погледнат на нещата по по-различен на
чин, „фотографски точно", според тогавашната оценка, а ги тласка
и в една отчуждаваща несигурност на оценката. Тъй като новото
художествено средство нарушава стара конвенция в^романа: съдържа
щата се в описанието винаги еднозначна и достоверна морална оценка
за изобразяваните лица, романът на Флобер е в състояние да радикализира или да постави по нов начин въпроси от житейската прак
тика, които по време на процеса напълно изместват на заден план
първоначалния повод за обвиненията - привидно неприлично-еротичното/ Въпросът, с който защитата преминава в контранастъпление, отправя срещу обществото упрека, че романът не дава нищо
друго освен историята на изневярата на една провинциалистка:
дали все пак подзаглавието на „Мадам Бовари" не би било посправедливо да гласи „история на възпитанието, най-често давано в
провинцията"?145 С това обаче все още не е даден отговор на въпро
са, в който кулминира обвинителната реч на прокурора: „Кой би
могъл да осъди тази жена? Никой. Това е заключението. В книгата
няма действащо лице, което би могло да я осъди. Ако там откриете
поне един мъдър герой, ако откриете поне един принцип, според
който изневярата трябва да бъде заклеймена, то тогава аз греша."146
Ако в романа нито един от изобразените герои не би могъл да
осъди Бма Бовари и ако не се изтъква нито един морален принцип,
в името на който тя би могла да бъде осъдена, то тогава не се ли
поставя заедно с „принципа за брачната вярност" под въпрос и
„общественото мнение" и неговото основание в „религиозното чув
ство"? Пред каква инстанция трябва да бъде поставен случаят „Ма
дам Бовари", ако валидните досега норми на обществото: обще
ствено мнение, религиозно чувство, обществен морал, добри нра
ви, вече не са достатъчни, за да решат този случай?147 Тези открити
и скрити въпроси в никакъв случай не манифестират естетическо
неразбиране и морализираща ограниченост от страна на прокурора.
В тях, напротив, се проявява неподозираното въздействие на новата
художествена форма, която успява да откъсне читателя на „Мадам
Бовари" „чрез новия поглед върху нещата" от подразбиращата се
от само себе си морална оценка и да превърне предварително реше
ния въпрос на обществения морал отново в открит проблем. В този
смисъл съдът действа последователно с оглед на неприятното об
стоятелство, че благодарение на безличния стил на Флобер просто
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няма за какво да се захване, обявявайки автора за невинен като
писател, но проклинайки уж представяната от него литературна
школа. Всъщност обаче става дума не за школата, а за още нерегист
рираното художествено средство: „Не е позволено под претекст, че
се обрисува характер или местен колорит, да се пресъздават откло
нения от нормата във факти или изказвания и жестове на героите,
които писателят иска да обрисува; подобен подход, приложен към
произведения на духа или на изящните изкуства, води до реализъм,
отричащ красивото и доброто, създавайки произведения, обидни
както за очите, така и за ума, оскърбителни за обществения морал
и добрите нрави."148
Така едно литературно произведение може да разруши очаквани
ята на читателите си чрез необичайната естетическа форма и същев
ременно да ги изправи пред въпроси, разрешението на които рели
гиозно и държавно защитеният морал му дължи! Вместо други при
мери тук нека само напомним, че не едва Бертолт Брехт, а още
Просвещението прокламира връзката на конкуренция между лите
ратура и канонизиран морал, както удостоверява и Шилер, отправил
съвсем ясно изискване към бюргерската драма: „Закономерността
на сцената започва там, където свършва областта на светските за
кони".14^ Литературното произведение може обаче - тази възмож
ност бележи в историята на литературата най-новата епоха на наша-„
та модерност - и да обърне връзката между въпрос и отговор и в
медиума на изкуството да конфронтира читателя с една нова, „не
прозрачна" реалност, която вече не може да бъде разбрана, като се
изхожда от съществуващия хоризонт на очакване! Така например
най-новият жанр на романа, много дискутираният Иоиуеаи готап,
се представя като форма на модерното изкуство, която - според
формулировката на Едгар Винд - представлява парадоксалния слу
чай, „когато решението е посочено, но проблемът, за да бъде разбра
но решението като решение, е загубен"150!'Тук читателят бива из
ключен от ситуацията на най-близкия адресат и поставен в положе
нието на непосветения трети, който, изправен пред една чужда по
жачение-феалност, сам трябва да намери проблемите, които ще му
разкрият към какво възприемано на света и към какъв междучовешки проблем е насочен отговорът на литературата^..
От всичко това можем да заключим, че специфичното постиже
ние на литературата в общественото битие трябва да се търси тъкмо
там. където литературата не се изчерпва с функцията на изобразя75

ващо изкуство. Ако потърсим в нейната история моментите, в които
литературните произведения отменят табутата на обществения мо
рал или предлагат на читателя нови решения за моралната казуис
тика на житейската му практика, които впоследствие могат да бъдат
приети за цялото общество в резултат на вота на читателите, то
пред литературния историк се разкрива една още малко изследвана
облас^Пропастта между литература и история, между естетическо
и историческо познание се преодолява, когато литературната исто
рия не просто описва за пореден път процеса на общата история,
отразен в огледалото на произведенията, а когато разкрива онази в
истинския смисъл оформяща обществото функция в хода на „лите
ратурната еволюция", която е отредена на литературата в конкурентността й с другите изкуства и обществени сили, в еманципирането
на човека от неговите естествени, религиозни и социални обвърза
ности^
Ако за литературния историк си заслужава да се откаже от неисторичния си подход в името на тази задача, вероятно в това се
съдържа още един отговор на въпроса, с каква цел и с какво право
днес все още - или отново - може да се изучава литературна исто
рия.
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21
Пак там, с. 590: „Историографът, достоен за това име, трябва да изобразява
всяко събитие като част от цялото, или, което е едно и също, чрез всяко събитие да
изобразява формата на историята."
22
Характерно за това разделяне между литературна история и литературна
критика е определението на филологията в „Сгип(1п0 (1ег готашзспеп РЬПою^е" от
Г. Грьобер (С. С г 6 Ь е г, Вс!. I, 5(гаСЬиге, 19062, р. 194): „Проявяването на човешкия
дух в единствено опосредствено разбираемия език и на неговите постижения в
художествено обработената реч на миналото определят следователно същинския
предмет на филологията."
22
Вж. \М К г а и 88(1950), с. 19 н \У. В е п } а т I п (1931). с. 453: „В тона блато
хидрата на школскнта естетика с нейните седем глини: творчество, нжиняшшс,
необвързаност с времето, пресъздаване, сънреживииинс, ИЛЮЗИЯ И художествена
наслада е у дома си."
24
Срв. К. УУ е I I е к (1965), с. 193.
2
' \У. К г а и « 8 (1950), с. 57, посочва чрез примера ма Е. Р. Курциус колко много
този идеал за науки и еньршп с мисленето нп кръга около Гсорге.
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2,1

Еигора18сНе 1л(ега(иг ипо! 1а(е1ш8спе8 М1(1е1а1(ег. Вегп, 1948, р. 404.
" М а г х - Е п 8 е 1 8. 0|е с!еШ8Спе Иео1о81е (1845-1846). - 1п: \Уегке. ВегПп,
1959, 26-27.'
2
" \У. К г а и 8 8. ЬИегаШгвезсМсМе а1$ везсЬюпШспег АиЛгав (1950). - 1п:
51исИеп ипо" Аи&аЧге. ВегНп, 1959, р. 26, 66.
" К. К о 8 I к. 01е 01а1екИк Йев КопкгеСеп. Ргапкшг», 1967 (ТЬеопе 2), 21-22.
•"' Н. В 1 и т е п Ь е г е- №сЬаптип8 <1ег №шг: 2иг Уог8е8сп1Сп(е о!ег 1дее де$
ксНбрГспзспеп МспзсЬеп. - 1п: ЗШсНит Сепега1е 10 (1957), р. 267, 270.

" Пак там, с. 276.
" Срв. Н. В 1 и т е п Ь е г 8, пак там, с. 270: „Антинатурализмът на XIX в. е
поссн от чувството за ограничаване на автентичната продуктивност на човека чрез
досадния хоризонт на условията. Новият патос на труда се насочва срещу природата:
Конт въвежда понятието анти-природа, Маркс и Енгелс говорят за антифюзис."
" К. К о 5 I к. Цит. съч., с. 116.
14
Най-показателният пример за това е интерпретацията на Балзак, направена от
Енгелс в(писмото му до Маргарет Хакнес (1888), която кулминира в следния аргумент:
„Това, че Балзак е бил принуден по този начин да действа против своите класови
симпатии и политически предразсъдъци, че вижда необходимостта от загиването на
любимите му аристократи и ги обрисува като хора, които не заслужават по-добра
съдба, и че открива истинските хора на бъдещето там, където по онова време те
единствено са се намирали - това аз смятам за един от най-големите триумфи на
реализма [...]." К. М а р к с, Ф. Е н г е л с. За изкуството и литературата (ОЬег Кип8(
ши! ЬйсгаШг (ео\ М. КЬет), ВегНп, 1967, Вд. I, р. 159). Мистификацията, че Балзак
е бил тласнат към обективно изображение противно на интересите си, въоръжава
хипостазиралата реалност - подобно на Хегеловата „хитрост на разума" - със
силата сама индиректно да създава литература. С този „триумф на реализма"
марксистката литературна наука си присвоява правото да мобилизира и консервативни
автори като Гьоте или Уолтър Скот за еманципационния процес в литературата.
" Въведение към критиката на политическата икономия (Еш1е1(ип8 гиг Кп(1к 4ег
РоМНзспсп бкопопне. - 1п: \Уегкс..., В«1. XIII, р. 640).
16
ЕтГйгипв т й\е а$1пе118сЬеп ЗсЬпПеп УОП Магх ипи" Епвеи (1945). ЬКегашг
ти! Кип8( а1$ ОЬегЬаи (1951). - 1п: ВеКгазе гиг СевспгсМе дег А$1пс1|к. ВегПп, 1954.
" Пак там, с. 424.
"УУегке..., Ва. XIII, р. 641.
" „Класическият характер" следователно не е резултат от спазването на определени
„правила", а тъкмо от това, че художественото произведение е в състояние да
придаде на най-съществените и на най-типичните човешки отношения максимален
израз на онагледяване, индивидуализиране" (О. Ь и к а с 8. Цит. съч., с. 425). Вж.
също Р. 0 е т е ( 2. 2ш18спеп К.1а$51к ипй Во|8Спе\У15ти8. Сеог8 Ьикас$ а!8Тпеоге(|кег
с!ег ОюКШпв. - 1п: Мегкиг 12(1958), 501-515; Магх, Епвеи ип<1 аЧе 0|сп«ег. $(и((2аг(,
1959.
40
Брехт критикува това канонизиране на „формата на няколко буржоазни романа
.п' миналия век" иронично като „формалния характер на теорията за реализма", срв.
неговите изказвания в дебата Брехт-Лукач в: Матзггшз ипо' 1л(ега1иг (ео\ Р. I.
Я-мШхг), НатЬигв, 1969, Во\ 11, 87-98.
41
Вейгаве гиг Ое8сп1сп1е с!ег А$(Ье(|к..., р. 419.
42
ЦИТ. ПО Лукач (вж. ЦИТ. съч., 194-196).
41
Вж. въведението (Ье 1ои1 е! 1ез рагПез) на „Скритият бог": Ь. О о I с1 т а п.
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ЕШск зиг 1а У18ЮП (га^яие (1ап5 1ез Репзеез йе Разса! е( с1ап» 1е (Ьеа(ге с1е Каете. Рапя,
1959, както и: Роиг ипе зосю1о|$|е с!и готап. Рапз, 1964, р, 44.
44
Вж. критиката на В. Митенцвай, който упреква Лукач в липса на диалектика
поради прекаленото изтъкване на това единство: „Марксистката диалектика обаче
изхожда от противоречивия характер на единството между същност и проявление"
(№ М • ( ( е п г УУ е I. 0>е Вгесп»-Ьикас8-ОеЬа11е. - 1п: Оаз АгеитеШ 10, 1968, р. 31).
45
Поради това понятието за интензивната тоталност в теорията на .отражението
на Лукач има своя неизбежен корелат в „непосредствеността на рецепцията":
обективната действителност е бивала едва тогава правилно разбирана, когато
„реципиращият" (читател, слушател, зрител) откриел себе си в нея. (Срв. РгоЬюте
дез КеаПзтиз. ВегИп, 1955, р. 13 гТ.) Въздействието на художественото произведение
предполага следователно вече истински общ опит на публиката, от който то може
да се различава само като степен, като по-пълно и по-точно отражение.
44
К. К о 8 I к. Цит. съч., с. 123.
4
' \У. К. г а и з 5. 51исНеп гиг скШзсНеп ипс! Сгап/бя^сНеп АиГк1агищ>. ВегИп, 1963,
р. 6; Ь|(ега(игве8сН1сЬ1е а1з везсМсМПспег Аи1'1гац..., р. 66.
4
* 5!аН е т е з №сп\Уог1е8 ги ,,0'ип КеаПзте запз пуацез". - 1п: М а т з т и з ипс1
Ьйегашг..., р. 227.
* К . К о 8 I к. 01а1ек(|к дев Копкге(еп..., 138-139; тук можем да припомним и
Марксовото „Въведение към критиката на политическата икономия" (ЕткНипц гиг
КпИк о!ег роНИзспеп Окопопие..., р. 624: „Предметът на изкуството - както и всеки
друг продукт - създава публика с усет към изкуството и способност да се наслади
на красотата. Продукцията произвежда следователно не само един предмет за субекта,
но и субект за предмета."
* Пак там, с. 140.
91
Пак там, с. 148.
52
Опирам се на познатите разсъждения на Карл Маркс, че „създаването на петте
сетива е дело на цялата досегашна световна история", срв.: Окопопшсп-рпПозорМзсНе
Мапи8кпр(е (1844). - 1п: К. М а г х, Е Е п ц е I 8. ОЬег Кипз( ип(1 1л(ега(иг..., р. 119.
" Съществуват следните издания на немски преводи: В. Е I с п е и Ь а и ш.
АиГзаЧге гиг Тпеопе ипс) Сезсп1сЬ1е с)ег и(ега(иг. РгипкГип, 1965; 1. Т у п ) а п о V.
01с Шегапзспеп К.ипз1гш(1е1 ипс1 (Не Еуо1и1юп т с!ег и<ега(иг. РгапкГиг(, 1967;
V 3 к I о V з к ^.Тпеопе 4ег Ргоза. РгапкгиН, 1966; в превод на френски съществуват:
Тпеопе де 1а ППегаШге. Тех1ез дез Гогта1|$(е8 гивзез геишз (рге8еп(ез е! !гас1иЙ8 раг
Т. Тодогоу). Рапз, 1965; сега съответната критична преоценка на формалистката
школа се съдържа в излезлия след това увод към „Тех(е с!ег ги831$спеп РогтаНз(еп" I
(МйпсЬеп, 1969) от Й. Щритер, на когото дължа голяма благодарност за съветите
и импулсите при подготвянето на разделите IV и V.
54
Тази прочута, създадена от Шкловски през 1921 г. формула скоро след това
е подобрена от понятието за естетическа „система", в която всяко художествено
средство има определена функция, срв.: V. Е г И с п. КиззйзсЬег РопшПвпшз.
Мипспеп, 1964, р. 99.
55
„Връзката между средствата на сюжетното изграждане и общите стилистични
средства" (Рое1|к, 1919), цит. но: В. Е I с п е п Ь а и га. Цит. сьч., с. 27. Под
знаменателя на една „еволюция на жанровете" още Ф. Брюнетие смята „влиянието
на произведенията върху произведението" за най-важното отношение в литературната
история, срв. К. XV е 1 I е к (1965). е. 39.
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"•В. Е I с Ь е п Ь а и т . ЦИТ. съч., с. 39.
" Пак там, с. 46; I Т у л ] а п о V. Рая ПгегапзсЬе РакПип...; ОЬег ||1егап8сЬе
Еуо1и(1оп...
'* ^. Т у п} а п о V, К. .1 а к о Ь 8 о п. РгоЬ1ете с!ег ЬНегаШг- ипо" ЗргаспГогеспипв.
- 1п: КигзЬисп 5 (1966), р. 75.
™ .1. Т у п ] а п о V. й|е ПСегапасЬеп Кип5(тй!е1..., р. 40. Тинянов противопоставя
„поредицата на системите" като основно понятие на литературната еволюция на
„традицията" като основно понятие на старата литературна история.
т
В езикознанието този принцип е застъпван главно от Е. Косериу, срв.
Е. С о я е г I и. Зшсгоша, сИасгоша е гмз1опа. МоШеу^ео, 1958.
" Ш. В и 1 8 I. Вейепкеп ешез РпПоюгеп. - 1п: 31и<Ииш Оепега1е 7, 321-323.
Новият ПОДХОД КЪМ литературната традиция, който Р. Гийет (К. СшеНе) търси в цяла
порелица от важни статии със свойствения си метод на свързване на естетическата
критика с историческото познание (отчасти в: ОиезИопз йе ЧЧегаШге, Сеп1, 1960),
съответства на почти същия му (непубликуван) принцип: „Най-голямата грешка на
филолозите с да смятат, че литературата е била създадена за филолози." Вж. в тази
връзка и К. О и I е I ! е. Еюее де 1а 1ес1иге. - 1п: Кеуие ^епега1е Ье1ве, .1апУ1ег 1966,
3-14.
" Тази той с основната мисъл в О. Р I с о п. 1п!гос1испоп а ипе езСпеНцие с!е 1а
Ниегашге. Раг18, 1953, р. 90.
м
В съответствие с това В. Бенямин формулира (1931 г.): „Защото не става дума
за това произведенията на писмеността да бъдат представени в контекста на времето
им, а чрез времето, в което са създадени, да изобразим времето, което ги опознава,
т. с. нашето време. Така литературата се превръща в органон на историята, а да се
направи тя именно такава, а не източник на материал за историята, това е задачата
па литературната история" (с. 456).
м
к . С . Г о Ш п 8 « о о с1. Тпе 1с1еа оГ Н|8(огу. №\у гогк/Охй>га\ 1956, р. 228.
" Тук се позовавам на А. Низии и критиката му на латентния платонизъм на
филологическите методи, т. е. на унованието им в съществуването на някаква вечна
субстанция на литературното произведение и на вечна гледна точка на наблюдателя:
„Произведението на изкуството не може да въплъти субстанцията на изкуството, но
сьщсвремснно не е и обект, който бихме могли съгласно картезианското правило да
разглеждаме, без да вложим нещо от самите нас, което бихме приложили и към
исички други обекти.": А. N I 8 I п. Ьа НМегаШге е11е 1ес(еиг. Рапя, 1959, р. 57 (вж.
и тази връзка моята рецензия в: АГСМУ ШГ йаз $(ш1шт йег пеиегеп Зргаспеп 197,
1460, 223-225).
** (3. Р 1 с о п. 1п(годис!юп..., р. 34. Този възглед за диалогичното съществуване
на литературното произведение откриваме както при Малро (А. М а I г а и х: Ьез
мих с1и 8)1епсе), така и при Пикон, Низин и Гийет. Това е една жива във Франция
традиция на литературната естетика, на която съм особено задължен; в крайна
сметка тя се свежда до прочутата мисъл в поетиката на Валери: „Изпълнението на
стихотворението е самото стихотворение."
1,7
П. Сонди (Р. ЗгошП. ОЬег рЬМою^зсЬе Егкепп(ш8. - 1л: НбШеНш-ЗИкНеп.
||,шкт'иг1, 1967) с право вижда тук решителната разлика между литературна и
ис I орическа наука, срв. с. 11: „Нито един коментар, нито едно стилистично-критичио
|м нлеждане на стихотворение не трябва да си поставя целта да направи описание
н.| стихотворението, което да може да се разглежда само по себе си. Дори и най-
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безкритичният му читател ще пожелае да го конфронтира със стихотворението и ще
може да го разбере едва когато възстанови връзката на твърденията с познанията,
които са ги породили." В същия дух е твърдението и на Р. Гийет (К. О и I е И е. Еюце
де 1а 1ес1иге...)
м
Същото се отнася и до Й. Сторост (.). 8(ого$(, 1960, р. 15), който па това място
доста прибързано поставя знак за равенство между историческо и литературно
събитие („Произведението на изкуството най-намред е... художествено деяние, т. е.
историческо като битката при Исос").
ш
К. \У е I I е к (1936, р. 179).
70

В: 81ОУО а «ЬуевШоЛ, I, 192, цит. от К. \Уе I I е к (1936), е. 179 и сл.

71

0. В и с к. Ьегпеп иш! ЕгГапгип^. 8(ииваг(, 1967, р. 56. Бук се позовава тук
на Хусерл (ЕгГапгигц; ип<11)г(еП, особено с. 8), впоследстие достига обаче до отвеждащо
отвъд Хусерл определение на негативността в процеси на опита, което е от значение
за хоризонтната структура на естетическия опит.
71
\У. & 8 ( е т р е I. Роиг ипе с1е5спр!ит с1ея кепгез НКешгез. - 1п: Ас1ез с)и XII
соп8ге5 1П(егпа(. <1е НпяшзЦие Яотапе, ВикагеЖ, 1968, освен това и в: Вейга^е гиг
ТехШп8Ш511к (ео\ \У. а 8(етре1), Мйпепеп, 1970.
"Тук мога да насоча към статията си: Ь)Иега1иге те<Неуа1е е1(пеопе 1|ея цепге!!. 1п: Рое1|цие 1 (1970), 79-101, която в разширен вид е включена в първи том на
„СгипатШ (1ег готашзспеп М(ега1игеп дез МИ(е1а11ег8", Не1с1е1Ьег(>.
74
Според тълкуването на X. Й. Нойшефер, вж.: Н. .1. N е и $ с п а Г е г. Оег &тп
дег РапхИе 1т йоп 0иуо1е. НеШеШегц, 1963 (8(исНа готашса, 5).
" Според тълкуването на Р. Варнинг, вж.: К. V/ а г п I п в- ТпхДгат 8пат1у шк1
Ьсциез 1е Ра(аН$(е. Мйпепеп, 1965 (Тпеопе ипс1 Се$сп1сп1е дег игегаШг ипс! <1ег
5сЬопеп К.йп$1е, 4), особено с. 80 и сл.
7
* Според тълкуването на К. X. Щирле, вж.: Н. К.. 811 е г 1 е. ОипкеШеИ ипи Рогт
т Сбгагд де №гуа!$ „СЬ1теге8". Мйпепеп, 1967 (Тпеопе ипд ОезспкМе с1ег ЬИегаШг
ип<1 «1ег зспопеп Кйп$1е, 5), особено с. 55 и 91.
77
Във връзка с това понятие на Хусерл вж. при Г Бук ((!. В и е к. (.степ шн1
ЕгГаЬгипв-., р. 64 $цц).
™ Тук използвам резултатите от дискусията върху кича като гранична област на
естетическото, която се проведе на третия колоквиум на работната група „Поетика
и херменевтика" (сега в тома „Вече не-красивите изкуства - гранични феномени на
естетическото" (01е тсп.1 теЬг $спбпеп КйпЛе - Сгепгрпапотепе (1ея Ав1пе1|8спеп
{ед. Н. Я. .1аи$$), Мйпепеп, 1968). За „кулинарната" нагласа, която предполага
развлекателното изкуство, както и за кича, е в сила твърдението, че „изискванията
на потребителя тук биват а рпоп задоволени" (Р. ВеуНп), че „задоволеното очакване
се превръща в норма за продукта" (XV. исг) ИЛИ че „произведението му, без да
съдържа или решава някакъв проблем, има чертите на проблемното решение" (М.
1пмШ|1) (цит. съч., 651-667).
* Както и епигонството, срв. Б. Томашевски (в: Тпеопе де 1а ИИегаШге... ей. Т.
ТОЛОГОУ, вж. бел. 53, р. 306): „Появата на гения винаги представлява литературна
революция, която сваля от трона доминиращия канон и издига подчинените до то ш
момент литературни похвати. [...] Подражателите повтарят вече изтъркана комбинация
от похвати и тази комбинация, в началото оригинална и революционна, стави
стереотипна и традиционна. Така понякога имитаторите убиват за дълго време
способността на съвременниците да почувстват естетическата сила на примерите,
на конто се нодражана: те дискредитира!' своите учители."
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"" К. Е 8 с а г р 11. Иаз Висп ип(1 с!ег Ьезег: ЕпМигГетег ЬИегаШгзогюю^е. Ко1п/
Ор1ас1еп, 1961 (първо немско разширено издание на З о с ю ю ^ е де 1а ИИбгаште, Рапз,
1958), р. 116.
"' Пак там, с. 117.
" Пак там, с. III.
" Какво" е необходимо, за да се преодолее тази едностранчива детерминация,
показва К. X. Бендер (К. Н. В е п с1 е г. Кош^ ипд Уа«а11: 11п(ег$испип8еп гиг Спапзоп
(1е Ое$(е с1ез 12. ^аЪгЬипс1с^^5. Нс1с1с1Ьегц, 1967 (ЗШсНа готашса, 13). В тази история
ма ранната френска епика мнимото съвпадение между феодално общество и епическа
идеалност се представя като процес, който се поддържа от непрекъснато менящото
се несъответствие между „реалност" и „идеология", т. е. между историческите
констелации на феодалните конфликти и на поетическите отговори на епосите.
м
Тези аспекти осветява - в многообразието на епоховите пречупвания, чрез
отношението между автора и публиката несравнимо по-прецизната литературна
социология на Ерих Ауербах - вж. положителната оценка на Ф. Шалк, издател, в:
Е. А и е г Ь а с п . Се$атте1(е АиГ$а(ге гиг готашзспеп РпИою^е. Вет/Мйпспеп,
1967, р. 11 хця.
"' Срн. в тази връзка X. Вайнрих. От същото намерение произлиза опитът, който
аналогично на замяната на обичайната по-рано лингвистика на говорещия с
лингвистиката на слушащия пледира сега вече за методологично съобразяване с
перспективата на читателя в литературната истирия и по този начин успешно ми
съдейства. X. Вайнрих показва преди всичко и това, как трябва да бъдат допълнени
емпиричните методи на литературната социология с лингвистичната и литературната
интерпретация на ролята на читателя, която имплицитно се съдържа в произведението.
(Н. XV с I п г I с Ь. Рйг е т е июгаШгвсзспкМе дез Ьеяег.ч. - 1п: Мегкиг, МоуетЬег
1967).
"' Вж.: Сп. В а и (I с I а I г е. Махате Воуагу раг Си$(ауе Р1аиЬег1. Оеиугез
сотр1с(с8. Р а т , 1951, р. 998: „През последните години от царуването на Луи-Филип
стана иино процъфтяването на един дух, който се опиянява от играта на въображението;
попият романист обаче е изправен пред едно напълно изхабено и дори по-лошо оскотяло и алчно - общество, изпитващо ужас от фикцията и влечение единствено
към притежанието."
" Пак там, с. 999, както и обвинението, защитната реч и присъдата а процеса
срещу Флобер в: С. Р I а и Ь е г I. Оеиугез (ед. де 1а РШаде). Рап$, 1951, УО1. I,
649-717. Също така за „Фани": Е. М о л I 4 8 и I. Ьс готап ш(1те де 1а НЧегаШгс
гсаПЖс. - 1п: Кеуие дез деих топдсв 18 (1858), 196-213.
"" Както свидетелства Бодлер, цит. съч., с. 996: „След смъртта на Балзак всеки
интерес към романа се притъпява и намалява."
*'' За тези и други оценки на съвременници вж.: Н. К. .1 а и 8 5. 0\е Ье1деп
Ра88ип^еп УОП Р1аиЬег1$ Едиса1юп 5еп11теп(а1е. - 1п: Не|де1Ьегвег .(апгоиспег 2 (1958),
96-116.
'"' ВИЖ ОТЛИЧНИЯ анализ на тогавашния критик Е. Монтегю, който подробно
излага защо светът на желанията и фигурите в романа на Фейдо са типични за
публиката в кварталите около борсата и на бул. „Моимартр" (Е. М о п I е $ и ». Цит.
гъч., с. 209), която употребява „поетичен алкохол", на която й харесва да вижда
опоетизирани собствените си просташки приключения от вечерта и просташките си
планове за следващия ден (пак там, с. 210) и която се прекланя пред материалното.
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Тук Монтегю говори за „фабриката за мечти" от 1858 п, за онези страници, „от
които като тежък парфюм лъха блаженото, почти религиозно преклонение пред
мебелите, гоблените и тоалетите" (пак там, с. 201).
*' Примерите за този метод, който не само проследява успеха, посмъртната
слава и влиянието на поета в историята, но и изследва историческите условия и
промените в начина, по който е разбиран, са все още рядкост. Можем да споменем:
0 . Р. Р о г а". Оюкепз апа! М$ телбсгя. Рппсе(оп, 1955; А. N 1 5 1 п. Ьез оеиугев'е( 1е$
мес1ег. Рапв, 1960 (разгледани са Виргилий, Данте и ние, Ронсар, Корией, Расин); Е.
Ь а т т е г I. Тмт УМгкипввйевсНкМе Е1спепс1оггг8 т Оеи($сп1апс1. - 1п: Ре8(8сппЛ Шг
Клспагй А1е\ууп (ей. Н. 8 т в е г ипд В. V. Мезе), К51п/Огаг, 1967. Методологичният
проблем за стъпката от въздействието към рецепцията на едно произведение найясно очертава Ф. Водичка още през 1941 г. в „01е РгоЬ1етаПк с!ег КегерИоп УОП
№пк1а$ \Уегк", като поставя въпроса за промените в произведението, които се
осъществяват в последователното му^еететическо възприемане (сега в: $(гик(ига
ууусое, Ргапа, 1969).
" Вж. Н. К. .1 а и 8 8. 11п(ег8исНипвеп гиг тКиМаКегНспеп Т|егс)1сп(игц;. ТйЬшесп,
1959, особено гл. IV А и й.
м
А. V I п а V е г. А 1а гесЬегсЬе с!'ипе ро6(1цие тесйеуа1е. - 1п: СаМегз ие
С1УШза1юп тесПеУа1е 2 (1959), 1-16.
м
Н. С. С а (1 а т е г. \УапгпеИ шн1 Ме11юс1е. ТйЬтцеп, 1960, 284-285.
"5 Пак там, с. 283.
* Пак там, с. 352.
" Пак там, с. 289.
<"
*" Пак там., с. 356.
*> Я. \У е I I е к (1936), р. 184; също и 1965, 20-22.
'""К. \У е 1 1 е к (1965), р. 20.
101
Пак там.
102
Пак там.
"" Н. С. С а а а т е г. \УапгпеИ ипс1 МеГЬоае..., р. 247.
1,14
Пак там.
11,5
Пак там.
'"* Пак там, с. 290.
"" Това обръщане става очевидно в главата „Логиката на въпроса и отговора"
(351-360), вж. и с. 235.
'"" Пак там, с. 280.
*
т
Пак там, с. 109.
_ "" Срв. с. 110.
'"Това следва и от формалистката естетика и в частност от теорията на Шкловски
за .^автоматизирането", срв. и при: V. Е г I 1 с п. Цит. съч., с. 84: „Тъй като
„витиеватата, съзнателно забавена форма" издига изкуствени препятствия между
възприемащия субект и възприемания обект, веригата от обичайни връзки и автоматични
реакции се прекъсва: но този начин придобиваме способността въобще да видим
нещата, вместо само да ги разпознаем."
112
Н. О. С а с1 а т е г. Цит. съч., с. 275.
"> Пак там, с. 280.
114
В създадената нре» 1927 г, статия нп Ю.Типяпои „Чи литературната еволюции"
(.1.Т у п] а п о V. Цит. съч., 37-60) тази програма с изложени н най-сгъстен иид. Както
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ми съобщава Й. Щритер, тя е била изпълнена само отчасти - при проблемите ча
структурната смяна в историята на литературните жанрове, като например в сборника
„Русская проза", Ленинград, 1926 („Вопроси позтики" VIII) или в: .1. Т у п ) а п о V.
01'е Ойе а1з гпеГопзспе Оа11ш# (1922), сега в: Тех(е с)ег шзгнзспеп РогтаП$1еп II (е<1.
.1. 51пеоЧег). Мйпспеп, 1970.
"М. Т у и ^ а п о V. ОЬег Шегапвспе ЕУО1ШЮП. Цит. сьч., с. 59.
"' Едно художествено иронзведние ще се яви като положителна стойност, когато
променя структурата на предхождащия период, то ще се яви като отрицателна
стойност, когато приема структурата, без да я промени." (Мукаржовски, цит. по
К. Ш1ек (1965), с. 42).
117
Вж. и V Е г N с п. Цит. съч., 284-287, К. V/ е 1 1 е к (1965), р. 42, и
.1. $ I г I е (Н е г. Тех1е <1ег ги8818епеп РогтаП81еп 1. Мйпспеп, 1969 (увод и раздел X).
"* Н. В 1 и т е п Ь е г 8 - 1п: РоеИк ипа* НегтепеиИк..., 111. I, р. 692.
114
Според V. Е г М с п. ЦИТ. съч., с. 281, това понятие означава три неща за
формалистите: „на нивото на изобразяване на действителността „качеството на
различието" означава „отклоняване" от действителното, т. е. творческо деформиране.
На езиково ниво изразът означава отклоняване от обичайната езикова употреба. На
нивото на литературната динамика накрая [...] - промяна на господстващата
художествена норма."
|2
" Като пример за първата възможност може да бъде приведена (антиромантичната)
преоценка на Боало и на класическата соп1гат(е*поетика (поетика на принудата),
направена от Валери и Жид. За втората възможност примерът е късното откриване
на химните на Хьолдерлин или на схващането на Новалис за бъдещата поезия
(относно*последното вж. Н. К. .1 а и $ $. - 1п: Яоташ8спе Рог8спипв,еп 77, 1965,
174-183).
121
Така например канонизираните „големи романтици" Ламартин, Вини, Мюсе
и голяма част от „реторичната" лирика на Юго останаха на заден план след
преоткриването на „малкия романтик" Нервал, чиито „Химери" предизвикаха интерес
едва под въздействието на Маларме.
122
Роепк ип(1 НегтепеиЧк II (1ттапеп(е А$1пеИк - А8(пе118спе КеЛехюп
(ей. V/. 1вег). Мйпспеп, 1966, 395-418.
111
8. К г а с а и е г. "Пте апй Н|8(огу. - 1п: ^еи^тзае - Тпеосюг Аоюгпо гшп 60.
ОеЬиг181ае- РгапкЛ|г1, 1963, 50-64, освен това н в статията „Оепега! Н1$1огу апс11Не
Ае8(Ье(1с АрргоасН" в Рое11к ипд НегтепеиНк 111 (вж. бел. 78), сега и в: Н|81огу: Тпе
1а81 1п1П(»8 ЬеГоге (Не [,а8(. №\У Уогк, 1969 (срв. там гл. 6 „Апавуегиз, ог 1Ье Кгбдк
оГПте", 139-163).
124
„На първо място в историята на идентификациите като процес в хронологичното
време ние мълчаливо допускаме, че в момента, в който някакво събитие изплува от
общия поток на времето, нашето знание ще ни помогне да си обясним неговото
появяване. Датата на събитието е факт с неоценима стойност. Съобразно това за
всички събития в живота на народа, нацията или на цивилизацията, които се случват
« даден момент, се предполага, че настъпват точно тогава и точно там поради
причини, тясно свързани по някакъв начин с дадения момент." (Н|81огу..., р. 141)
125
Това понятие е въведено от X. Фосийон (Н. Р о с I 1 1 о п. Тпе и?е о{ Рогшв
1п Аг1. г^1е\У Уогк, 1948), а също и от Г Кублер (0. К и Ь 1 е г. Тпе ЗНаре оГ Т1те:
Кстпгк* оп 1пс Н|81огу оГ Тгмпца. Кс\у Науеп/Ьииюп, 1962).
' " 8. К г и с а и е г. Гипс ши! ШШогу..., р. 5.1.
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127
РосПк Ш1с1 НеппепеиНк III (вж. бел. 78), р. 569. Формулата за „едновременността
на различното", с която Ф. Сенгл (Р. 3 е п ц 1 е (1964), с. 247 и сл.) визира същия
феномен, лишава проблема от едно негово измерение, както става ясно и от факта,
че сам Сенгл смята, че тази трудност за литературната история може да се разреши
лесно чрез свързването на компаративистичния метод с по-модерна интерпретация
(„това ще рече следователно да се прави на широка основа сравнителна интерпретация",
с. 249).
'"Това изискване поставя и Р. Якобсон в един доклад, който сега съставлява 11.
глава (Ьш8Ш!;(1цис с( росПяие) от книгата му Ев$а18 Ос Н п ^ ш ^ и е цспегак, Раня,
1963. Срв.: „Синхронното описание разглежда не само литературната продукция на
дадена епоха, но и тази част от литературната традиция, която е останала жива или
е била възкресена в епохата, за която става дума. [...] Историческата поетика, както
и историята на езика, ако наистина иска да бъде понятна, трябва да се възприема
като надстройка, изградена върху серия от последователни синхронни описания."
'" У Т у п ^ а п о V, К. 1 а к о Ь 5 о п. РгоЬ1ете дег и1ега№г- ипс! 5ргаспГог$спипе
(1928). - 1п: КигзЪисп 5 (1966), р. 75: „Историята на системата на свой ред представлява
една система. Чистата синхронни сега се оказва илюзорна: всяка синхронна система
съдържа миналото и бъдещето си като неделими структурни елементи на тази
система."
"" Н. В 1 и ш е п Ь е г %. ЕросКепзспууеПе ип<1 КегерГюп. - 1п: РпПозорМзсНе
Кипдзспаи 6 (1958), р. 101 «яя., последно в: 01е Ьс^ЧтИа! <1ег Иеигей. РгапкГиП,
1966, вж. особено с. 42 и сл.
131
За това свидетелства неволно, но много убедително Леви-Строс в опита си
да „интерпертира" с помощта на структуралния си метод направеното от Р. Якобсон
лингвистично описание на Бодлеровото стихотворение „Ьея спа(8", срв. в: 1,'Нотте
2 (1962), 5-21.
'"Сега в: ОеаеИяспаГ! - ЬйегаШг - МиепкспаГ!: ОезаттеИе ВсЬпЛеп 19381966 (ед. Н. К. .1аи$!5 ип<1 С. Ми11ег-Оаепп). Мйпспсп, 1967, 1-13, особено с. 2, 4. >
'•" Най-напред в: ип(сгяиспип}>сп гиг |гн(1е1а1(ег1|спеп "ПекНспШпв. Тиотцсл,
1959, срв. с. 153, 180, 225, 271; по-късно в: Агспш Гиг 4а$ 5Шс1шт с!сг пеисгеп
Зргаспеп 197 (1961), 223-225.
134
К. М а п п Н е I т . Мепзсп или СексНзспаП мп 2сНаНсг с1с5 11тЬаи$. ОапшПкК,
1958, р. 212 544.
135
В: Тпеопе шк! Кеа1йа1 (ес1. Н. А1Ьег(). ТиЬшееп, 1964, 87-102.
'" Пак там, с. 91.
у
137
Пак там, с. 102.
'" Примерът на Попър със слепия не прави разлика между двете възможности
на едно само реактивно поведение и експериментиращо действие при определени
хипотези. Ако втората възможност характеризира рефлектиращото научно поведение
за разлика от нерефлектиращото поведение в житейската практика, то изследователят
от своя страна би бил „креативен", т. е. на по-високо стъпало от слепия, и би бил
сравним повече с поета като създател на нови очаквания.
,и
О. В и с к. Ьегпеп ипд ЕгГаЬгипе..., р. 70, и по-нататък: „(Отрицателният опит)
въздейства поучително не само като ни кара да прегледаме така контекста на нашия
досегашен опит, че новото да може да се вмести в коригираната цялост на конкретния
смисъл. [...] Не само предметът на опита изглежда по друг начин, но и самото
опознаващо съзнание се променя. Същността на отрицателния опит е в осъзнаването
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му. Това, което се осъзнава, са водещите в досегашния опит и като такива непроверявани
мотиви. Така отрицателният опит най-напред има характера на самоопознаване,
което ни прави свободни за нов вид опит." От тези предпоставки Г. Бук развива
понятието за една херменевтика, която „като житейски практическо отношение,
водено от най-висшия интерес в житейската практика: разбирането между действащите
лица", легитимира специфичния опит на т. нар. хуманитарни науки спрямо
природонаучната емпирия, срв.: ВНо'ипг1(1игсЬуу|,$$еп$спаг[. - 1п:\У|88еп5сЬаЛ, ВПсюпв
нп<1 РаЧ1аво815сЬе \№гкПспке1(. Не^епЬепп, 1969, р. 24.
и
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Й. Щритер обрьщи внимание на факта, че и дневниците и примерите от
прозата на Лев Толстой, на които се позовава Шкловски при първото си пояснение
па метода на отчуждението, чисто естетическият аспект е свързан с още един познавателно-теоретичен и етичен. „Шкловски обаче се интересува - за разлика от
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