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Въведение

Двете от студиите в книгата са посветени на значи-
телния корпус от съчинения на Ерих Ауербах и на Лео 
Шпитцер, немски филолози от първата половина на ХХ 
в. Проблемът, който обсъждам, е каква е символната ге-
ография на Европа в тяхното творчество и как емиграци-
ята преобразува разбирането им за това какво е Европа. 
Опитвам се да обоснова как принадлежността им към 
Европа въздейства върху методологията и върху избора 
на проблемите, които изследват. Емиграцията като из-
следователски проблем е актуална в различни отноше-
ния. През ХХ и ХХІ в. хиляди хора биват принудени или 
сами избират да напуснат страната, в която са се родили 
или в която са живели. През 1980-те и 1990-те в изгна-
ничеството беше разпозната и съответно тематизирана 
социалната позиция на интелектуалеца1. Творчеството 
беше осмислено като вид изгнаничество, като дейност, 
подлагаща на съмнение ценностите на социалната сре-
да, в която се създава; то заявява своята (не)принад-
лежност към нея и предлага други ценности, които да я 
преобразуват.Така по различен начин беше потвърдена 
отдавна съществуваща позиция, че научното творчество 
не е само интелектуална дейност, а е преди всичко со-
циален ангажимент, положен върху морални основания. 
За България темата стана актуална след 1990, както по 
отношение на напусналите България след 1944, така и 
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на трайните чужди присъствия у нас в края на ХІХ и през 
първата половина на ХХ в. Голяма интелектуална еми-
грация към България през ХХ в. няма. От немногото слу-
чаи на чужденци (вкл. ремиграция) в академичната сре-
да в България може да се заключи, че българската наука 
е била обогатена значително от чуждото присъствие. 

Лео Шпитцер и Ерих Ауербах са част от немската и 
австрийската интелектуална емиграция от 1930-те. Ста-
ва дума за принудително напускане, както и за трудно 
продължаване на професионалните занимания в Турция 
и в САЩ. В студиите обсъждам как въздействат новите 
професионални и по-общо социални среди върху зани-
манията им. Впечатляващо е, че въпреки прогонването, 
не само за двамата, но за почти всички немски интелек-
туалци от еврейски произход връзката с немския език и 
култура остава силна, за някои и определяща, до края на 
живота им. Тя се изразява в публикации и в прочетени в 
Германия академични лекции или лекции по повод на 
организирани им чествания, проявява се в творчеството 
и в научните им интереси. 

Днес езиковото господство на американския е неоспо-
римо. В творчеството на филолозите, което обсъждам, 
равностойно присъстват трите най-разпространени ро-
мански езика, както и немският. В славянската филоло-
гия, макар и по-рядко, но има изследвания, в които също 
равностойно присъства историята на повечето славян-
ски литератури. Не зная как стои въпросът в скандинав-
ската филология. Днес обаче езиковото разнообразие е 
ненужно, дори класически художествени съчинения би-
ват превеждани от американски, макар оригиналът да 
е сътворен на друг език. Изглежда като куриоз, но само 
ако съществува понятие за оригинал. Ако няма подобно 
понятие (освен юридически), то какво значение има от 
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какъв и на какъв език се превежда? Хегемонният език, 
властта е оригиналът, тази постановка е „естествена“.2 
Съществува също така доброволен отказ от собствения 
език. Защото всевластието на единствения език е слято 
с технологията, а употребата на технологията създава за-
висимост – по принуда и/или доброволно. 

Обсъждам също така отношението към Франция през 
1920-те. Франция е страна победителка в Първата светов-
на война; Версайските договори налагат тежки условия 
на Германия. Как се отнасят към френския език и към 
френската литература тези, чиято професия е именно 
преподаването и изследването на езика и на литерату-
рата на победителя? При положение, че те са били учас-
тници във войната, някои са били на фронтовите линии, 
преживели са непосредствено страданието и насилието 
в тази война. 

Подходът ми е: да контекстуализирам изследвания 
материал в историческата ситуация, в която е написан. 
Старах се да не налагам на материала собствените си 
представи, а да го изследвам, колкото е възможно „от-
вътре“. Също така – да мисля за исторически контексти 
или среди, в които действат разнородни сили.

Първите две студии в книгата – за Ерих Ауербах и за 
Лео Шпитцер, са завършени в 2008; третата – за Едуард 
Саид в 2011. Това обяснява липсата на позовавания с по-
късна дата. Подтикът за публикуването тъкмо сега бяха 
разговори за творчеството на Ерих Ауербах с доц. д-р Ка-
мелия Спасова от катедрата по Западноевропейска ли-
тература и теория на литературата при СУ „Св. Климент 
Охридски“. Редактирах текста езиково, но не и концепту-
ално; последното би предполагало различна книга. 

Към трите студии добавих с днешна дата обаче два 
кратки текста, в които обсъждам темата „Европа“ върху 
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избрани произведения от Стефан Цвайг и от Хуго фон 
Хофманстал. 

Не/прекъснатост

В европейски градове, но най-вече в Рим, можем да 
уловим в един и същ кадър антични колони или средно-
вековни стени, вградени в постройки от по-късно време, 
които по-често са църкви, по-рядко – друг тип сгради. 
В този исторически колаж се вгражда и надгражда съ-
временно жилище; понякога прозорецът се отваря, за 
да се изтупа покривката. А обичайното съчетание между 
пазар и църква извиква впечатлението, че тук животът 
е привидно неизменен от столетия. Сградите, съставени 
от архитектурни пластове на времето, съседстват оба-
че с модерни постройки, изобщо знаците на модерния 
живот също попадат в кадъра. Емпирично регистрира-
ме, че на тези места в Европа делникът на съграждане и 
общуване, възземащ се след превратностите, променящ 
се, трае хиляда, две хиляди или повече години. Мястото 
продължава да е живо, не е паметник на културата, нито 
само туристическа забележителност, нито е медийна ре-
алност, покриваща една празнота. Бих могъл да назова 
тези места според националната им принадлежност, и 
ще бъде справедливо, но националното е само част от 
по-дълготрайно напластяване, заличаване, преобразя-
ване на материали, имена, пространства. Материалност-
та внушава усещане за преживяно време, за осезаема, 
тактилна историчност. Възможно е да се строят сгради, 
и това се прави, които да са целенасочени пастиши от 
наподобени истории, онова, което им липсва, е опитът 
във времето, живеенето на историята. Подобни образи 
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на множествена, фрагментирана, но живяна европейска 
историчност се съотнасят подходящо с почти полувеков-
ните филологически занимания – от 1910-те до края на 
1950-те – на Ерих Ауербах (1892–1957) и на Лео Шпитцер 
(1887-1960), преподавали в Германия, Турция и САЩ.
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Първа глава
Символна география и граници 
на Европа във филологията на 
Ерих Ауербах  (1892-1957)

І. Цели:
- да проблематизирам недисциплинарните определе-

ния на Ауербах „европейска филология“ и „европейски 
филолози“;

- да проследя как специализирането в романската фи-
лология може да се превърне в изследване на историче-
ското създаване на Европа;

- да посоча близостта между филологическа концеп-
ция и политическа ситуация; 

- да проследя употребите на „Европа“, на производни-
те ѝ и чрез тях да реконструирам ограничената символна 
територия на европейската литература в съчиненията на 
Ауербах;

- да анализирам символната география на Европа в 
съчинения на Карл Фослер и на Ернст Роберт Курциус от 
1920-1940-те;

- да анализирам концепцията на Богдан Богданов за 
„Одисея“ в „Мит и литература“ в отношението ѝ към пър-
ва глава от „Мимезис“ на Ауербах. 
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ІІ. Отношението на немската романска 
филология към Европа през 1920-те 

Символната география е колективна представа, при 
която знания, ценности, въображение, предубеждения, 
стереотипи биват отнесени към определени територии и 
към начина на живот в тях. В процеса на съотнасянето се 
изработват ценности, които се превръщат в отличителни 
признаци на установеното символно пространство. Във 
филологията на Ауербах това пространство се нарича 
„Европа“. 

В предговора към „Литературен език и публика в къс-
ната латинска Античност и в Средновековието“ Ауербах 
твърди, че основните поло жения на немския романти-
чески историзъм от края на XVIII и нача лото на XIX век 
никъде не са разработвани по-последователно, отколко-
то в немската романска филология. Разбирането за ис-
торическия развой и за индиви дуалния народностен дух 
се превърнал във водеща идея на филоло гическото зна-
ние. Чрез идеята за исторически индивидуализираните 
народности била създадена диалектическа представа за 
многообразието и общността на човешкото (Auerbach 
1958: 9).

Наистина немските романисти имат като предмет на 
изследванията си обширното пространство на роман-
ските литератури и езици, тяхната различна свързаност 
с латинското наследство и чрез него с гръцката Антич-
ност. Това е дисциплинарният хоризонт на романската 
филология. Чрез съпоставянето с Античността1, роман-
ската филология сякаш „си припомня“ за своя произход 
от класическата.2 Произходът придава на предметната 
област, и не само в романската филология, достоверност 
и истинност, тази убеденост продължава да съществува 
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и през първата половина на ХХ в. Наследството на Ан-
тичността е бивало присвоявано за една или друга наци-
онална и литературна кауза, но в изследванията на тези, 
които Ауербах нарича „европейски филолози“, ценността 
е не толкова националната изключителност, колкото из-
граждането на западноевропейско единство върху обща 
историческа основа, чрез нейните усвоявания и преобра-
зувания. Тъй като са вънпоставени, немските филолози 
са могли да споделят националните, но едва ли и да се 
отъждествят с националистични позиции, по отношение 
на която и да е от романските литератури.3 Самото наз-
вание „Романия“, под което се има пред вид страните, в 
които се говорят романски езици, в модерното му зна-
чение принадлежи на френския филолог Гастон Пари.4 
Но създаването на романската филология е немско из-
обретение и бъдещият романски филолог Гастон Пари 
следва в Германия специалността, която той ще създа-
де по-късно във Франция.Как немските романисти ще 
оценяват отношението между Германия и романските 
страни, и най-вече между Германия и Франция, зависи 
не толкова от тясно филологически, колкото от социал-
ни ценности и още повече от политическата обстановка 
в двете страни. Логиката на политическото и на хумани-
тарното могат и неведнъж си взаимодействат.

„Съществуваха учени, каквито не биха могли да се 
намерят в никоя друга филологическа специалност и 
в никоя друга страна (освен Бенедето Кроче, но и той е 
тясно свързан с немската Geisteswissenschaft); те бяха 
или са благодарение на широтата на техния хоризонт 
европейски филолози. Аз мисля преди всичко за Карл 
Фослер, Ернст Роберт Курциус и Лео Шпитцер.“ Фраг-
ментите в тази книга („Литературен език и публика в 
късната латинска Античност и в Средновековието“ –б.м. 
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А.А.) продължава Ауербах, както и трудовете му изобщо 
били резултат от същите предпоставки; показвали оба-
че по-ясно съзнанието за разтърсването на Европа: „тъй 
като на мен европейските възможности на романската 
филология ми изглеждаха твърде от рано и все по-нало-
жително не само като възможности, но като задача, към 
чието изпълнение би могло да се пристъпи едва сега и 
дори тъкмо сега.“ (Auerbach 1958: 9-10)5

Политическото и икономическото бъдеще на (Запад-
на) Европа е обсъждана тема, в различни области и от 
различни позиции, след 1945. Поставя се началото на 
практически обединения, каквото е обявеното от френ-
ския министър на външните работи Робер Шуман на 9. 
V. 1950 (пет години след края на Втората световна война) 
„Обединение за въглища и стомана“. Поставено в исто-
рическата среда на действия, намерения и обсъждания 
за общо (западно)европейско бъдеще през 1950-те, раз-
бирането на Ауербах за „европейските възможности на 
романската филология“ е проява на чувство за актуал-
ност, но не е изключение. Дали Ауербах е завършил „За 
замисъла и метода“ преди или след сключването на два-
та Римски договора (25. ІІІ. 1957), е важно, но по-важна е 
тази синхронност между политически решения и фило-
логическа концепция. Ето защо смятам, че определянето 
на собствената му дейност като „европейски филолог“ е 
резултат от размишления и въздействия от края на 1940-
те натам. Това не означава, че съзнанието за филологи-
чески изследвания, чиито предмет е по-обхватен от една 
национална литература, не е съществувало у Ауербах и у 
негови колеги по-рано. Въпросът е дали то е било съзна-
ние за Европа и какво са разбирали под „Европа“.

Предговорът „За замисъла и метода“, откъдето са ци-
татите, е завършен навярно през 1956/1957 след като 
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другите глави в книгата вече са били написани. Това е 
последният текст на Ауербах. Тук за пръв път открито се 
преценява европейската значимост на романската фило-
логия и бива употребено названието „европейски фило-
лози“. Проблемът дали заниманията на Фослер, Курци-
ус, Шпитцер и на самия Ауербах могат да се определят 
като филология е бил дискутиран неведнъж. Ако фило-
логията е само издаване, коментар към текстове и под-
реждане на фрагменти от изчезнали произведения, то 
нито един от четиримата не може да се нарече филолог. 
Самият Ауербах смята, че „филологията е съвкупността 
от дейности, които се занимават методически с езика на 
човека и с художествените произведения, създадени на 
този език.“ (Auerbach 1963: 13) Филологическото тълку-
ване е методическо разясняване на смисъла на опреде-
лена текстова цялост, на нейните езикови особености, 
но и на връзките ѝ с историческата среда. И особено ако 
текстовата цялост или фрагментът са времево отдалече-
ни от съвременността.6 Ако приемем тази постановка, то 
научната дейност на Ауербах, както и на тримата му ко-
леги, е филологическа. 

Основният въпрос за темата, на която е посветена 
тази глава, е не дали споменатите романисти са филоло-
зи съобразно едно или друго дисциплинарно разбиране, 
а дали още от самото начало Ауербах и другите големи 
романисти са работили със съзнанието за Европа; дали 
са предпоставяли общ европейски хоризонт за своите 
литературни и езикови изследвания? Или това евро-
пейско съзнание се е оформило постепенно и по-късно 
вследствие на лични и социални сътресения, каквито са 
емиграцията на Ауербах и Шпитцер и частичната изоли-
раност на Курциус в Германия в годините 1933-1945.7 За 
самоосъзнаването им като „европейски филолози“ без 
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съмнение е изиграла роля научната традиция, в която са 
се формирали; именно дисциплинарната рамка предпо-
лага познаване на няколко романски езика, и то в исто-
рическия им развой, на основни литературни произве-
дения до края на ХІХ в., както и на исторически събития, 
накратко – немският романист се движи в поле, значи-
телно по-широко от това на националните филологии. 
Вярно е, че всеки изследовател има свои предпочитани 
теми, че романските езици не се изчерпват с френски, 
италиански и испански, че самата идея за езиковото 
единство не е природна даденост, а научна концепция. 
Но именно тази концепция благоприятства познавате-
лен хоризонт, по-широк от националния и предполага 
съпоставки, както вътре в самата романска филология, 
така и с историческия и с литературния развой на Гер-
мания.

Езиците и литературите на други две езикови семей-
ства в Европа биват изследвани съответно от славянска-
та и германската филологии. Европейското присъствие 
на трите филологии е различно в съответствие с тексто-
вете и/или езиковите паметници, които изследват, но 
и от политическото значение на изследваната страна и 
език. Написаното на големите романски езици въздейст-
ва върху другите части на Европа по-трайно и по-силно, 
чрез което то излъчва и по-силна претенция да е пред-
ставително за „европейското“. В своя исторически развой 
романските литератури създават образци, които биват 
наподобявани, оспорвани и отхвърляни, с които другите 
се съревновават, повече, отколкото това правят взети за-
едно литературите на славянски или германски езици до 
началото на ХХ в. В отговор на критики, че е пренебрег-
нал немската литература в „Мимезис“, Ауербах отговаря: 
„Преобладаването на романското в „Мимезис“ се обяс-
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нява не само с факта, че съм романист, но преди всич-
ко с това, че в повечето епохи романските литератури са 
представителни в по-голяма степен за Европа, отколко-
то немската.“ (Auerbach 1953: 13-14) Основна характерис-
тика на литературните произведения в Европа, които ще 
бъдат наречени класически, е способността на авторите 
им да усвояват и преобразуват разнородни въздействия, 
което може да се проследи и в изследванията на Ауербах 
върху творчеството на Данте. Ето защо характеристика 
(не единствена) на класическото в Европа е постоянно 
да разширява своята културна география, постоянно да 
приема въздействия от и най-вече да усвоява чужди, не-
европейски до този момент културни територии. 

Историята на романските езици, ако се вземе пред 
вид Късната античност и Ранното средновековие, което 
е обичайно (и именно така постъпва Ауербах) представя 
непрекъснатостта на европейската култура във всичките 
ѝ периоди. Западът се оказва военно по-силен и кръс-
тоносците плячкосват Константиновия град веднъж в 
1205, а после той изобщо престава да съществува като 
Константинополис, докато Рим се въззема след опусто-
шенията и папската институция е единствената, която 
въплъщава превратната трайност на европейската исто-
рия повече от две хиляди години; въплъщава я не само 
символично, но и реално. Дори да се съсредоточим върху 
разнородността и прекъсванията в историята на Европа, 
вместо върху траенето и развоя, забелязваме (стига да 
не втвърдим било процеса, било прекъсването в идеоло-
гия), че прекъсванията притежават пораждаща сила, а 
разнородностите са подложени на усвоявания. Отделни 
характеристики на романското са били определяни като 
„по-добрата Европа“. Дори да се съглася, че е така, това 
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би означавало, че културата на Европа съвпада с един от 
нейните региони; това би било обедняване на европей-
ското разнообразие и о ще повече – на европейската по-
тенциалност. Не смятам, че характеристиките на евро-
пейската култура са сбор от характеристиките на всички 
региони на Европа. Европейското е променяща се цел с 
препятствия при осъществяване на ценности, които ис-
торически също се променят.8 

Възхождането към идеята за единството на Европа 
при Ауербах е свързано със специализирането именно в 
Късната античност и в Латинското средновековие, както 
и във френската литература. Своеобразието на това спе-
циализиране е, нека да повторя, че е формирано в нем-
ската филологическа традиция и че е вънпоставено; и 
двете характеристики са еднакво важни.

Но все пак предметът на заниманието и специализи-
раните знания са само предпоставка, те не са движещата 
сила, която може да формира съзнанието, че си „евро-
пейски“ филолог. Движещата сила, смятам, се е поро-
дила вследствие на ситуация, която най-общо мога да 
определя като загуба и заплаха за европейската култура. 
Какво е европейска култура зависи от начина, по който 
ще я определим. Дали тя е единна, кои са характеристи-
ките ѝ, колко са традициите в нея, са въпроси, на които 
според позицията ще дадем различни отговори. „Евро-
пейската“ война, 1914-1918, се възприема като разпадане 
на културата и на единството на Европа, за реалността 
на това социално и индивидуално преживяване има из-
обилни свидетелства. Самото название, пренебрег вайки 
факта, че войната е световна, посочва вътрешноевро-
пейска гледна точка; война въвлича почти цяла Евро-
па, а не само няколко нации. Следствията от нея не се 
изчерпват само с промени в социал ната психология, но 
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аз обръщам внимание именно на преживяването като 
мотив, въздействащ и върху традиционна и сравнително 
затворена дейност, каквато е филологията до началото 
на 1960-те. 

Първоначално бях склонен да смятам, че именно еми-
грацията през 1930-те е основната причина, за да фор-
мират Шпитцер и Ауербах своите разбирания за Европа. 
Препрочитането на текстове от 1920-те обаче, ме доведе 
до извода, че освен Първата световна война, също така 
заплахата за повторен военен конфликт през 1920-те, 
най-вече между Франция и Германия, въздейства върху 
начина, по който част от немските романисти осмислят 
своите академични занимания. „Единството“ на евро-
пейската култура е било винаги повече желано, откол-
кото реално, защото става дума за конфликти, интереси, 
сфери на влияние също и в икономиката на знанието и 
на артефактите; тези неща са реални, но не са предмет на 
обсъждане тук. В случая търся движещия мотив, подтик-
нал Ауербах към недисциплинарното определение „ев-
ропейски филолози“ и какво съдържание придава той на 
това определение. В резюме – съзнанието за Европа като 
историческо единство се формира у Ауербах през 1920-
те, но емиграцията превръща това съзнание в позиция, 
която Ауербах защищава открито в „Мимезис“, във „Въ-
ведение в романската филология“ и в „Литературен език 
и пуб лика“, а през годините в САЩ Ауербах достига до 
песимистичния извод за края на европейската история и 
на Европа като историческо единство.

През 1920-те доминиращо в немското литературозна-
ние е духовно-историческото направление, макар да не 
е единствено.9 Литературоведската „Geistesge schichte“ 
– биографичният подход на Гундолф, проблемната ис-
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тория на Унгер, идейната история на Корф, племенна-
та история на Надлер; др., не е единна по отношение 
на прилаганите към литературата подходи. Приликата 
между „духовно-историческите“ подходи се откроява 
обаче при съпоставка с отхвърления от тях позитивизъм, 
с морфологическата насока в литературознанието, как-
то и с иманентното тълкуване.10 Филологическата исто-
риографска методика на Ауербах е част разнообразието 
на „духовно-историческата“ насока; неговата методика 
също се стреми да постигне целостта на историческите 
епохи.11

Ще съпоставя накратко две насоки в „историята на 
духа“, които през 1920-те са и реакции спрямо военното 
поражение на Германия. И в двете духовно-историче-
ското може да се съчетава със стилистичен анализ или 
с анализ на формата. Едната подчертава своеобразието 
на немската същност, изтъква немското чувство за фор-
ма (Gestalt)12 и способност за вътрешен опит, чиито висш 
израз, твърдят представителите ѝ, се открива в изкуства-
та.13 Единственият път, според Дилтай, за разбиране на 
самия себе си е чрез разбирането на другите, включител-
но на живота на другите в историята. Съществен въпрос 
е дали другите са само етносът, националността, религи-
ята, към които принадлежим, както и тяхната история 
или другите са и тези, към които не принадлежим. Нем-
ската същност често бива утвърждавана чрез сравнение, 
което е всъщност противопоставяне, с френския (и по-
общо – романския) светоглед и чувство за форма. В ака-
демичен вариант, представителите на тази тенденция, 
продължават символично да воюват с Франция. Чрез 
изследванията, посветени на същността на немския дух, 
те целят да възстановят нараненото самочувствие от за-
губената война и да формират патриотични нагласи, а 
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понякога и аристократично-изолационистки ценности. 
Ето какво казва в ретроспекция Лео Шпитцер: „Сериоз-
ни млади хора (авторът има пред вид – студенти – б.м. 
А.А.) бяха въвлечени в тежък конфликт: убедени от своя 
преподавател по романска филология в тълкуването на 
[произведения от] Флобер, те чуваха от германиста Бер-
трам, че френското изкуство на разказването не е валид-
но за немците, че те могат да го изучават, за да осъзнаят 
границите на френското или за да бъдат снаряжени сре-
щу готовите по всяко време за нападение французи …“ 
(Spitzer 1946: 591)14

Ще представя другата посока чрез съчинения на 
Ернст Роберт Курциус от 1920-те; компромисно предста-
вят тази позиция и съчинения на Карл Фослер. Изслед-
ванията, както и преводите на Курциус са сякаш като 
програма за взаимодействие в областта на литературата 
и философията между Германия от една страна, роман-
ските страни15 и Англия от друга. Книгата му „Литера-
турните пионери на нова Франция“, публикувана в 1919 
(трето, допълнено издание в 1923), представя френската 
литература от последното десетилетие на ХІХ в. до 1914. 
Представя тази част от съвременната френска литерату-
ра и философия, която допринася за общ и нов духовен 
свят в Европа. Всичко, което се отнася само до Франция 
и е продължение на чисто френска традиция, остава из-
вън книгата. (Curtius 1994: 5) Основният мотив на автора 
е да допринесе за сътрудничеството и близостта между 
Франция и Германия в една нова Европа. „… без идеа-
листичната вяра, която ме въодушевяваше, подобно на 
мнозина от моето поколение, книгата нямаше да бъде 
написана: вярата във възможността и в необходимост-
та от една нова Европа. Тя можеше да се създаде само 
чрез нов тип на немско-френски отношения. Политиче-



27

ско беше настойчивото послание, което се четеше между 
редовете на „Пионерите“, пише авторът три десетиле-
тия по-късно. (Curtius 1994: 520) Следващата му книга 
„Френският дух в нова Европа“, 1925, също е посветена на 
съвременни френски автори. За родения в Елзас Курци-
ус взаимното разбиране и взаимното признаване на по-
стиженията между Франция и Германия в този момент е 
жизнена задача. „Заслугата на Курциус е, че в Германия 
по това време научават какво е създал неизчерпаемият 
дух на Франция в първите две и половина десетилетия 
на ХХ в.“ (Friedrich 1972: 187) „В 1925 немският народ 
даде републиката в ръцете на [маршал] Хинденбург … и 
тъкмо в тази година аз търсех привърженици за Пруст, 
Валери, Ларбо. Беше безнадеждно начинание. Но беше 
правилно. … Трябваше да говоря за големите творчески 
постижения.“ (Curtius 1994: 525) Проницателното, а не 
идеологизирано, занимание с литературата на Франция 
в тези години, е проява на независима интелектуална, 
но и на политическа позиция. За книгата излизат поло-
жителни рецензии в Германия и в чужбина, реакцията 
на академичната среда обаче е преобладаващо отрица-
телна.16 Между 1933 и 1945 той се стреми да обоснове 
общата основа и историческата устойчивост на Западна 
Европа така, както е представена в нейната словесност. 
Неисторичната му концепция създава въображаем общ 
свят, споделян векове наред, който се противопоставя на 
неустойчивата модерност и най-вече – на ставащото в 
Германия, а по-късно и в Европа в посочените години.17
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ІІ. 1. Нееднозначната позиция на Карл Фослер. 

В 1913 Фослер публикува голямото си изследване 
„Културата на Франция в огледалото на нейното езико-
во развитие“.18 Публикациите му през 1920-те за лите-
ратурата на Франция са едно изследване върху Расин и 
рецензии, докато отношението му към Франция и към 
френския език се променя.

В „Гьоте и романското чувство за форма“, 1928, Фос-
лер посочва, че това, което Гьоте дължи на латинско-ка-
толическия свят, е неоценимо и че то присъства в цялото 
му творчество. Същевременно всички елементи на този 
свят са преобразувани и подчинени на общата нагласа 
на поета към света и на концепцията му за съответното 
произведение. При всеки голям поет е така. Когато пре-
вежда автобиографията на Бенвенуто Челини и прера-
ботва „Племенникът на Рамо“ и „Опит върху живописта“ 
на Дидро, Гьоте се отнася по сходен начин – усвоява ги. 
Проблемът в случая не е вярност към оригинала, а сте-
пента, в която Гьоте подчинява чуждия текст на собстве-
ната си концепция. Онова, на което искам да обърна вни-
мание е, че Фослер не затваря творчеството и личността 
на Гьоте в „германското“ и в „северното“, а обосновава 
с много примери усвояващата отвореност на Гьоте към 
„южното“ и „романското“ (термини на Фослер). Но това, 
което Фослер нарича „романско чувство за форма“ се 
отнася преди всичко за римската античност, за итали-
анската природа и за литературни форми, разработени 
най-вече в италианската литература. Докато френският 
александрин, първоначално наподобяван от Гьоте, по-
сле е осмян от него. От една страна романското служи 
на Гьоте само за да постигне той по-добре същността на 
своето творчество, от друга, Фослер го определя като ве-
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лик посредник между севера и юга, между Лутеровия и 
католическия светогледи, между германското и роман-
ското чувство за смисъл. (Vossler 1940: 89, 91, 92, 103) 
Последното е различно от друго негово твърдение – за 
„почитта към собственото, наследеното своеобразие на 
духа“, за което ще стане дума по-долу. 

В лекция, изнесена във Флоренция в 1936, Фослер 
твърди, че националните езици и литератури са израз на 
единната човешка способност за езиково мислене. „По 
този начин езикът се превръща в достойно за уважение 
и божествено нещо във всичките му народностни инди-
видуации (Individuationen) и е издигнато изискването за 
национално-езикова търпимост и едновременно с това 
– за национално-езикова чест. … Търпимостта между на-
ционалните езици е по-късен и още по-крехък цвят от 
религиозната, но двете си принадлежат. Та нали майчи-
ният език на моя съсед е негово вътрешно око, форма на 
мисленето му с всичките ѝ възможности да създава све-
та. Той е гласът на неговото детство и на неговото бъде-
ще, на неговата памет и копнеж. Ако сме разбрали това, 
то всички насилствени мерки срещу майчиния език на 
един народ ще са провинение срещу зараждащия се жи-
вот на духа. “ (Vossler 1937: 114-115). Подобни изказвания 
защищават ясна морална позиция; те са приемани като 
политически от национал-социалистическия режим, ка-
квито наистина са. В предговора към сборника „Südliche 
Romania“, Фослер пише: „Като романист полагах усилия 
да преподавам на студентите френския духовен живот 
с такова постоянство, сякаш е насъщен хляб. “ (Vossler 
1940: 7) Съпоставено с изказвания на Фослер за френ-
ския език от 1920-те, това изречение може да се проче-
те и като израз на помирение с Франция. Сборникът е 
публикуван в 1940; на 14. VІ. същата година е парадът на 
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немските войски пред Триумфалната арка.
В лекцията си Фослер размишлява как исторически се 

е достигнало до идеята за търпимост по отношение на 
езиците. Подобна позиция се противопоставя на твър-
дения за малоценността на нечии езици и култури. Съ-
ществено е обаче подобна позиция не само да бъде зая-
вена, но и да бъде приложена като масово поведение и то 
в затруднителни ситуации. Дали също така търпимостта 
предполага равноправно взаимодействие между езици-
те или собственият език винаги ще е най-ценният? На 
този въпрос намирам косвен отговор в доклад на Фослер 
от 1922. 

Ще се спра на този текст, защото той има отношение 
към темата „Европа“. Докладът е изнесен на общонем-
ска конференция на новите филологии в 1922; размиш-
лението и ценностите, които в случая Фослер защищава, 
не са само теоретично положение, те са елемент от въз-
можно практическо приложение в обучението по чужди 
езици в Германия. „Ако верността към себе си и почи-
тта към собственото, наследеното своеобразие на духа 
бъдат застрашени или дори накърнени чрез обучението 
по чужди езици, вместо да бъдат задълбочени и усиле-
ни, то ще определя нашата професионална работа като 
нелепост и ще предложа да ни бъдат запорирани запла-
тите.“ (Vossler 1922: 228) Фослер не мисли за равноправ-
но взаимодействие между своя и чуждия езици, нито за 
възможна взаимна промяна на светоглед или ценности, 
а за усилване и вникване в собствената същност, всеки в 
своята. Малко по-долу на същата страница той пише, че 
„[старо]гръцкото се е превърнало в един от най-мощните 
образователни елементи на немското (des Deutschtums).“ 
Обучението по чужд език следователно е само средство 
за постигане и усилване на своето. Фослер мисли с по-
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нятието за същност, която исторически не се променя; 
тогава колкото повече постигаме нашата, толкова се 
разграничаваме от чужди същности. Така национални-
те езици са същности, които не взаимодействат една с 
друга. Днес понятието навярно би било – идентичност. 
Същността (или идентичността), която почитаме, е на-
шето изолиране, едновременно тя е и принадлежност, 
когато е общностна същност. 

В същия доклад Фослер препоръчва да се изучава като 
първи език испански, на второ място – италиански. Ези-
кът на врага Франция е поставен в края. До този момент 
френският е бил първият изучаван чужд език, още от 
„времето на Готшед“ (Vossler 1922: 232). Фослер е убеден 
патриот, по време на войната е фронтови офицер. Към 
края на доклада аргументацията кой чужд език и защо 
да се изучава бива изоставена и авторът дава израз на 
чувствата си: „По-добре да говорим на славянски (sic!) 
със славяните или на есперанто, а най-добре – на нем-
ски, но никога и по никакъв начин повече на френски“. 
(Vossler 1922: 233) Имайки предвид изследванията, кои-
то Фослер е написал за френската литература и култура, 
казаното звучи като отричане от определен дял от лич-
ната му професионална история до този момент. Употре-
бата на обобщаващото и несъществуващо „славянски“ за 
съвременен език не е просто грешка, каквато филологът 
Фослер не би си позволил. Това е израз на отношение, то 
е оценка. Европа свършва на източната граница на Гер-
мания. 

През 1920-те и 1930-те Фослер насочва трайно из-
следванията си към историята на испанската литература 
В споменатия сборник „Südliche Romania“, 1940, Фослер 
включва две студии за значението на испанската култура 
за Европа и за значението на поетически форми от ита-
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лианската литература за европейската. В резюме – тема-
та „Европа“ и европейска литература го е занимавала. 

В края на това кратко представяне ще се спра и върху 
реч на Фослер от м. декември 1926. Управителният съвет, 
състоящ се от представители на обединените студентски 
сдружения към университета в Мюнхен, решава да не до-
пуска участието на еврейските и на християнско-еврей-
ските студентски сдружения в свои прояви. По повод на 
това решение Фослер, в качеството си на ректор на уни-
верситета, се обръща към представители на управител-
ния съвет на сдруженията, за да защити студентите евреи, 
както и изобщо немските евреи. Тази реч е убедително 
свидетелство за противопоставянето му на антисемити-
зма, както и на расовите теоретизирания19, а също и за 
личната доблест на Фослер. (Vossler 1927: 19-22)20 Пози-
цията му срещу „старите и новите политически митове, 
националистични, империалистични, социалистически“ 
през 1920-те и 1930-те е последователна. В друга реч от 
1927 той назовава тези митове, сред които са, че „… наша-
та германска раса е родена, за да господства над всички 
други, че класовата борба е спасението…“ (Vossler 1927: 8) 

В речта от 1926 обаче има детайл, който също има от-
ношение към разбирането на Фослер за Европа. „Цялата 
немска култура на изток от границата на Райха щеше на-
вярно отдавна да е срутена и залята от славянството, ако 
не беше еврейството, което отстоява немския език и нем-
ския живот на духа.“ (Vossler 1927: 21) Немските евреи са 
част от немската култура, с основание твърди авторът, но 
същевременно ги противопоставя на природната неци-
вилизованост на изток. Славянството, говорещо на сла-
вянски, е недиференцирана природна стихия. 

Научният авторитет на Фослер е изключителен, въз-
действието на неговите изследвания не се ограничава 
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само до научната специализирана среда, а допринася за 
създаване на по-общи социални нагласи. Втората линия 
в немското литературознание през 1920-те, представе-
на тук чрез позициите на Курциус и на Фослер, също е 
патриотична, но по начин, който е различен от първата. 
Трябва да имаме пред вид и наситената с взаимна враж-
дебност атмосфера през 1920-те между европейските 
страни, която е резултат от Първата световна война, но 
и от договорите, които страните победителки налагат на 
победените. 

По въпроса какво трябва да е отношението в Герма-
ния към Франция през 1920-те, позицията на Шпитцер 
е ясна, недвусмислена. Отказът от интереса, който е съ-
ществувал преди войната 1914-1918, към романската 
култура, но най-вече към Франция, „атрофира нашата 
духовност“; необходимо е да се освободим от затваря-
нето и затлачването (Versackung) само в собственото, в 
немското. (Spitzer 1927: 243) Реторично Шпитцер нарича 
това състояние „гробищна усамотеност“. Шпитцер кри-
тикува изследването на френската култура, което създава 
представа за „неизменен французин“ (Dauerfranzose)21, 
съвкупност от неисторични характеристики, които пред-
ставят „оставащата вечно една и съща френска същност“ 
(ewig-sich-gleich-bleibende französische Essenz). (Spitzer 
1927: 243) Резултатът, който Шпитцер вижда в изследва-
нията, които съпоставят „трайния французин“ и „трай-
ния немец“ не е „разговор между немския и френския 
дух, а два … успоредни, предварително установени мо-
нолози“. (Spitzer 1927: 245) В съгласие с Антоан Мейе, 
Шпитцер нарича подобно изследване „научен национа-
лизъм“. (Spitzer 1927: 247) Този тип изследвания – „на 
същността“ в Германия през 1920-те са следствие от вой-
ната.22 Заслугата на Шпитцер в тази статия е, да настоя-
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ва да се възстанови, по различен начин от предвоенния, 
научният „разговор“ с Франция, защото той е полезен за 
немския дух, защото този подход не е самоуверено изо-
лационистки. В противен случай оскърблението от вой-
ната ще се превърне в трайна идеология. 

Във втората част на статията Шпитцер заявява убеж-
дението си какъв трябва да бъде преподавателят по ро-
манска филология, за да могат неговите (днес бихме 
добавили – и нейните) студенти да се научат да ценят 
и да обичат или най-малкото да разбират същността на 
романското. (Spitzer 1927: 252) Убеждението на Шпит-
цер е, че основната нагласа, която е привързаност и лю-
бов към чуждата култура, е решаваща за качеството на 
предприетото изследване. (Spitzer 1927: 254-257) В ста-
тията Шпитцер цитира на няколко пъти изследвания 
на К. Фослер с одобрение, но всъщност не обсъжда дву-
смислената му позиция по отношение на Франция и на 
френската култура през 1920-те. Когато пише за привър-
заност, разбиране и любов към чуждата култура, Шпит-
цер е убедителен, красноречието му е въздействащо; не-
убедителната страна е, че разбирането му е положено, 
то започва с критика на концепциите на негови колеги 
романски филолози. Все пак никой не притежава цялата 
истина, дори и Шпитцер.

ІІІ. Темата за Европа в съчинения 
на Ауербах в 1920-те

Темата за Европа се появява у Ауербах през 1920-те. 
В дисертацията му „Към техниката на ранноренесансо-
вата новела в Италия и Франция“ (1921), връзката меж-
ду Европа и новелата е най-обща, без той да обсъжда 
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възможността за подобна връзка, но средоточието на 
изследването не са и националните различия между 
италианската и френската новела, а – разликите в на-
правата ѝ. От различната литературна техника могат да 
се извлекат изводи за разлики в националния характер, 
но това Ауербах прави едва в последния абзац на заклю-
чението. (Auerbach 1971: 66) Накратко – Ауербах смята 
ранната ренесансова новела едновременно за национал-
но и европейско явление.23

Хабилитационният му труд обаче „Данте като поет на 
земния свят“ (1929) свидетелства за проведено в цялата 
книга разбиране за европейския характер на Дантевото 
творчество. Според Ауербах в поетическото творчество 
на Данте, и най-вече в „Комедията“, бива усвоен пре-
дишният развой на европейската литература и мислов-
ност. Могъщата сътворяваща воля на Данте преобразува 
старогръцкото, римското и късноантичното наследство в 
ново качество, което представя в поетически вид едно-
временно завършек и обобщение на Средновековието. 
(Auerbach 1929: 61, 67, 73). Проблемът за възможните из-
точници за творчеството на Данте (вкл. мюсюлмански) е 
критически осветлен и обобщен в двутомния компенди-
ум на Карл Фослер, чието второ издание излиза в 1925. 
(Vossler 1925 [1910]). Ауербах не омаловажава национал-
ната принадлежност на словесните произведения през 
Средновековието, които тълкува, но настоява, че те съз-
дават „европейската поезия или литература“. „Той (Дан-
те) поставя основата на националната поезия на своята 
страна и едновременно с това общоевропейския висок 
поетичен стил за всички национални езици.“ (Auerbach 
1929: 123). Дали може да се говори за национални явле-
ния или за преобладаващ универсализъм през Среднове-
ковието, е въпрос на позиция. Загрижеността на Ауербах 
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обаче е в това германското да бъде свързано с романското 
и с античното в общо понятие за европейска литература. 
„Идеалът за християнския рицар в дворцовите епоси е 
неоплатоническо построение (Gebilde); в най-красивите 
поетически творби, вдъхновени от този идеал, особено 
в „Парсифал“ на Волфрам фон Ешенбах, заживява, по-
стигнат за пръв път, светът на истински идеалното в го-
лямата европейска поезия;…епическото многообразие 
на необикновения характер и на неговата съдба остава 
непроменено, единството на творбата обаче е платони-
ческият sursum – очистване и постигане на святост, кой-
то тук по неописуем начин бива претопен с германските 
инстинкти.“ И по-натам на същата страница: „Най-дъл-
бокото въздействие на средновековната спиритуалност 
обаче е преобразуването на представата за чувствената 
любов; то се извършва за пръв път в провансалската ли-
тература и става конститутивно за цялата европейска по-
езия на по-новото време.“ (Auerbach 1929: 30). 

Съществува собствено немска позиция, според която 
Германия културно и политически не принадлежи нито 
към западната, нито към източната част на Европа. Съ-
ществува и външна позиция, която твърди същото, но с 
противоположни доводи; в своята крайност тя се проя-
вява през войната 1914-1918, когато немското е уподобе-
но на азиатско варварство, надигащо се от изток срещу 
цивилизацията. Сравнението черпи сила от варварското 
нашествие на германски племена срещу Римската импе-
рия. Желанието на Ауербах е да покаже общата основа 
на романското и на германското, разграничавайки се 
от опитите, стари и по-нови, народностно германското 
да бъде обособено в своята самобитност24 още в ранно-
то Средновековие. Европейската традиция за Ауербах е 
една и тя постига в творчеството на Данте своята пър-
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ва историческа кулминация.25 Чрез филологическите (и 
изобщо хуманитарни) проучвания, които подчертават 
близостта или несъвместимостта между германско и ро-
манско се проявяват две позиции за това какви да бъдат 
актуалните отношения между Германия и Франция след 
Първата световна война. Филологията също има полити-
ческа функция.

През 1920-те Ауербах формулира двата проблема, 
който ще го занимават до края на живота му: единият 
е за отношението „литература – действителност“, което 
той нарича подражание или представяне (Nachahmung, 
Darstellung)26 и което е проблемът за реализма, другият 
е за стиловете, чрез които подражанието се осъществя-
ва. Ауербах анализира употребата на стила като израз на 
определена социална подредба – в това отношение фи-
лологията му придобива социологичен акцент. Концеп-
цията си за реализма на Данте Ауербах изказва в резюме 
на няколко места в споменатия по-горе хабилитационен 
труд „Данте като поет на земния свят“ (Auerbach 1929: 6; 
73-80). Другият проблем е за публиката, към която Дан-
те, за първи път в историята на европейската литерату-
ра, се обръща.27 Тръгвайки от изказване на Данте защо 
пишел своята поезия на италиански, а не на латински, 
Ауербах представя европейското като „общото в разно-
образието“, то е онова, което свързва националните ези-
ци. Ауербах избира да го нарече с думата „койне“, за да 
означи едновременно съвременната ценност и времева-
та дълбочина на общоевропейската принадлежност. На-
чалото на това обобщение за Европа започва обаче като 
отговор на възможно възражение: „Не би трябвало да 
изглежда странно, че така високо оценяваме ранна ита-
лианска творба като европейски глас.“ (Auerbach 1929: 
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95). Оценката на Ауербах се отнася за „Пир“ (Convivio). 
Ауербах предпочита да прави обобщения, тълкувайки 
цял текст, ако текстът е кратък (напр. сонет) или откъси 
от по-големи произведения на Данте; в последната обоб-
щаваща глава „Съхранение и преобразуване на Дантева-
та визия за действителността“ изказаните на различни 
места мнения кое е европейско се превръщат в концеп-
ция. „Страната“, смята Ауербах, която Данте открива за 
европейското съзнание е историческото присъствие на 
човешкото и на поетическата действителност. Данте от-
крива модерната европейска форма на мимезиса на ис-
торически ставащото. Характеристиките, които Ауербах 
дава на творчеството на Данте, Петрарка и Бокачо, както 
и на хуманизма, и на разума през ХVІІ и ХVІІІ в., всички 
те са отнесени към изграждането на европейската исто-
рия, нито едно не е определено като национално.28 

Сред характеристиките, с които Ауербах определя 
какво е подражание или реализъм (представянето на 
историята чрез литературата), е Evidenz. Разбирам зна-
чението, което Ауербах влага в Evidenz като непосредна 
откроеност на присъствието. Evidenz, опит и съдба ед-
новременно, представя в своята свързаност жизнената 
пълнота. (Auerbach 1929: 6) Ауербах разбира реализма 
триизмерно, пластично; едновременно жизнената пъл-
нота притежава морална стойност. Затова ми се стори 
уместно да прегледам употребите на „евиденц“ в етика-
та на Макс Шелер, чието трето издание е публикувано в 
1927, по времето, когато Ауербах работи над изследване-
то за Данте.29 Използването на „евиденц“ свидетелства, 
че върху изследователския подход на Ауербах, ориенти-
ран към конкретността на съчинения от предишни епо-
хи, въздействат актуални понятия и нагласи, далечни на 
филологията. При Ауербах „евиденц“ не се превръща в 
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централно понятие; независимо от това анализите му в 
„Данте като поет на земния свят“ могат да бъдат опреде-
лени като вид литературно-историческа феноменология. 
Евристичната сила на понятието се вижда най-добре при 
анализите му на „Божествена комедия“.30

От съвременна позиция мога да преценя творчеството 
на Ауербах като историческа антропология, която про-
следява промените, извършващи се в представянето на 
„човешката ситуация“ (Монтен) в Западна Европа от Ан-
тичността до ХХ в. Акцентът е върху присъствието на чо-
века в историята, разбрана като промяна и ставане. По-
следното може да се възприеме и като косвена полемика 
срещу типологията в литературознанието през 1920-те в 
Германия. И преди, и през 1920-те в Германия същест-
вува тенденция историята да се превърне в типология, 
която също може да разграничава и да противопоставя 
национални специфики; зависи от целеполагането и от 
разпределянето на акцентите. Опитите да се изследва 
само формата на произведението в изобразителното из-
куство или в литературата, започнали през второто десе-
тилетие на ХХ век, също не са близки на Ауербах.31

ІV. Емиграцията32 

Ерих Ауербах принудително напуска Германия и по-
добно на мнозина емигранти интелектуалци пристига в 
Турция, където заема преподавателско място в Универ-
ситета в Истанбул.33 То му е предложено от Немската 
служба за академичен обмен (DAAD).34 Няколко писма 
на Ауербах от Истанбул дават представа за степента на 
чуждост, която той изпитва спрямо новата социална 
среда. (Barck 1988: 688–94) Емиграцията е загуба на 



40

академичната среда, включваща цялата институционал-
на икономика: разпределеното по езикови семейства 
филологическо знание, студентите, които споделят с 
преподавателя близка или същата културна идентич-
ност, богатите библиотеки, специализираните издания, 
съперничествата, взаимните лекционни гостувания в и 
между отделните европейски страни. Към това е нужно 
да се добави смяната на езика и различната културна 
идентичност на студентската аудитория, пред която се 
излага материала и с която се общува. Немският език за 
Лео Шпитцер ще продължи да е важен, но няма да е ре-
шаващ. Още от първите си публикации, Шпитцер оставя 
впечатлението, че неговият професионален дом е мно-
гоезичен; за Ауербах обаче немският език ще остане „до-
мът“ до края на живота.35 Така лишеността и копнежът 
освен преживявания, се превръщат в структуриращи ха-
рактеристики на професионалната дейност.

В Истанбул, вънпоставен не само спрямо изгубената 
професионална среда, но и спрямо географията на „ро-
манската“ Европа36, Ауербах трябва да е осъзнал остро 
заниманията си като нещо повече от филология, пове-
че от академична дейност, като ангажиране с позиция, 
чиято задача е да защити и да продължи единството на 
Европа. Отдалеченост от своето и осезаемост на чуждото 
са мотивите, за да съгради образа на целостта, наречена 
Европа. Специализирането в романската филология се 
превръща в занимание с историческото ставане на Ев-
ропа. Загубата на своето бива отчасти възстановена чрез 
заниманието с желаната цялост на европейската литера-
тура, в единствено число. Ако през 1920-те европейското 
бива откривано в литературните паметници и най-вече в 
творчеството на Данте, то емиграцията превръща самото 
занимание в „европейска филология“. 
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Определянето на филологията като „европейска“ не 
следва установеността, съгласно която филологическо-
то поле се формира чрез езикови родства, които опре-
делят и родствените литератури. „Европейската“ фило-
логия на Ауербах (както и „европейската“ историческа 
семантика на Лео Шпитцер, с която се занимавам във 
втората част на това изследване) от средата на 1930-те 
и през 1940-те назовава научна област, която трябва да 
обоснове исторически, чрез литературни паметници, ак-
туалната необходимост от европейско единство по време 
и след Втората световна война. Тогава „европейска“ ще 
означава, че специализираните исторически и филоло-
гически знания и техники на изследване могат да служат 
за осъществяването на социална и дори – на политиче-
ска задача.37

Всекидневното пребиваване сред културната другост в 
Истанбул и желанието да намери устои за своето занима-
ние по време, когато европейските страни биват окупи-
рани и разрушавани, е било решаващо за Ауербах, за да 
се насочи към търсене на европейското единство в плана 
на историята. Времевите пластове на Истанбул също мо-
гат да подтикнат към занимание както с историческите 
превратности, така и с траенето на културата. В заклю-
чението към „Мимезис“ Ауербах ще каже, че често е бил 
принуден да напуска областта на своите занимания – ро-
манските литератури. (Ауэрбах 1976: 548)38 Извинението 
е непросто зачитане на научната дисцилинарност, която 
осъщественият в „Мимезис“ проект за европейска лите-
ратура, надхвърля. По сходен начин на Ауербах се нала-
га да отива отвъд дисциплинарната рамка на романската 
филология в написаното почти по същото време „Въве-
дение в изучаването на романските езици и литератури“. 
Тълкуванията на Ауербах са мотивирани от желанието 
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„да даде глас“ на текстовете; те наистина могат да бъдат 
определени като търпеливо и проницателно вслушване 
в гласа на текстовете, в отношенията им с предходници-
те, както и с действителността, вътре в която „говорят“. 
Тълкуванията на Ауербах не могат да се отнесат изцяло 
към дисциплината „история на литературата“, защото 
„синтетичният“ филологически подход на Ауербах съби-
ра в понятието за „литература“ исторически и жанрово 
различни текстове. Анализите му на модерната литера-
тура са повече опити за „културно-исторически синтез“, 
„задължени, не толкова на неговия метод на „непосредно 
четене“, колкото на образоваността му в онова широко 
философско, историческо и литературно направление в 
Германия от края на ХІХ и първите десетилетия на ХХ 
в., което се нарича „Geistesgeschichte“. (Uhlig 1996: 45)39 
Твърда разграничителна линия по отношение на мате-
риала обаче не може да се прокара, защото Ауербах из-
ползва „културно-историческия синтез“ както при ана-
лиза на модерната литература, така и по отношение на 
Стария Завет и на средновековната литература. Виталий 
Махлин определя подхода на Ауербах като „херменев-
тична филология“.40

В Истанбул Ауербах преподава дисциплина, която се 
нарича „европейска филология“ – название, възможно 
само от вънпоставена позиция, различаваща европей-
ското от своето. Днес названия на курсове и на универ-
ситетски програми, съдържащи определението „евро-
пейски“ се радват на значителна популярност, но през 
първата половина на ХХ век в самата Европа названието 
изглежда невъзможно, не защото няма дискусии върху 
целостта и „съдбата“ на Европа, а поради специализира-
ността на академичното знание. Дори съвпадението да 
е случайно – между официалното название „европейска 
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филология“ в Истанбул и по-късното самоопределяне 
на Ауербах като „европейски филолог“, все пак именно 
отношенията с научната и социалната среда в Истан-
бул го подтикват да проблематизира социалния ангажи-
мент на филологията, което никак не е наложително в 
среда с установена дисциплинарна рамка. От значение е 
и това, че Ауербах пристига на новото си работно място 
от научно мощна среда и не е трябвало да се пригажда 
към стандартите на заобикалящата го. Въпреки емигра-
цията и необходимостта да чете лекциите си в Истанбул 
на френски, Ауербах ще продължи да бъде укрепен пре-
димно в родния немски език. На френски език е написан 
учебникът „Въведение в изучаването на романската фи-
лология“ („Introduction aux études de philologie romane“), 
за който стана дума малко по-горе. Другите две книги, 
които Ауербах мисли като изследователски, а не като 
учебник са, написани на немски – „Нови изследвания 
върху Данте“ („Neue Dantestudien“) и „Мимезис“.41 По-
следната му и незавършена книга „Литературен език и 
публика през късната Античност и Средновековието“, не-
зависимо от заобикалящата го англоезична среда, също 
е писана на немски.42 Ауербах получава преподавателско 
място в САЩ43 в 1947, на 54 годишна възраст, достатъч-
но късно, за да започне да мисли и пише без затрудне-
ние на английски.44 За привързаността на Ауербах към 
езиковия „дом“ свидетелства и изборът на заниманието 
му – латинската късна Античност и Западноевропей-
ското средновековие, разбирани от него като основания 
на Европа.45 Едно сравнение с Шпитцер, който в САЩ 
първоначално, но и докато е жив, пише на френски, а 
след това добавя и английския, е показателно не само за 
различията между двамата.46 Още по-показателни биха 
били сравненията с немски емигранти интелектуалци в 
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Турция и в САЩ, които не са филолози.47 Изглежда така 
сякаш след 1936, годината, в която пристига в Истанб-
ул, Ауербах не се чувствал съвсем „у дома“ там, където 
е работил и е означавал тази си „чуждост“, обитавайки 
„родния дом“ на немската романистика. Метафората за 
„филологическия дом“ наистина се среща в статията му 
„Филология на световната литература“ (1952), но там тя 
означава друго. 

За единадесетте години в Истанбул Ауербах не проя-
вява интерес към турската или към ислямската култура 
по начин, който би я направил част от научното му за-
нимание; напротив – създаването на европейски фило-
логически дом, на желано и въображаемо пространство 
сякаш трябва да отдалечи непосредното присъствие на 
средата, в която живее. Ако Ауербах би проявил към тур-
ската култура интерес, различен от наблюдателския, това 
би го отвлякло от заниманието му; на потенциалния из-
следователски интерес към чуждото се противопоставя 
„любовта към история на Европа“. Степента на чуждост 
се проявява чрез клаузата в договора между университе-
та и преподавателя, съгласно която проф. Ерих Ауербах е 
трябвало да започне да води след края на третата година 
лекциите си на турски език. Изискването е легитимно и 
все пак в професионален, а и екзистенциален план то в 
случая проявява ограничеността на човека и на способ-
ността му да присъства равностойно в различни култури 
по протежение на целия си живот. Ауербах, чиито ези-
кови познания са огромни (анализираните в оригинал 
текстове в „Мимезис“ обхващат повече от 2500 години), 
би бил изправен пред значително езиково, но и културно 
затруднение. Дали е имал вътрешна мотивация за усвоя-
ване на турския език? Този детайл, струва ми се, показва 
в каква степен идеята за цялата земя като „филологиче-



45

ски дом“ е просто метафора. Копнежът по уюта на сло-
вото–дом в тази метафора скрива обаче очевидното – че 
в историята на световната култура винаги има езици, 
чието разпространение ги превръща в преобладаващо 
средство-власт за общуване; тогава „домът“ е по-уютен 
за едни и по-малко за други, а за някои изобщо и няма 
дом.48

В първата глава от „Мимезис“ Ауербах завършва ана-
лиза на Омировия епос и на Стария завет с твърдение-
то: „защото такива, каквито са се изградили в по-ранни 
времена, двата стила са оказали основополагащо въз-
действие върху европейския начин на изобразяване на 
действителността.“ (Ауербах 1984: 42) А заключителните 
думи, след като цялото огромно начинание е завършено, 
в послеслова към книгата са: „...нека моето изследване 
да допринесе отново да се съберат тези, които в цялата 
ѝ чистота са съхранили любовта към нашата история, 
историята на Западна Европа“. (Auerbach 1967: 514).49 В 
отъждествяването на лично и историческо виждам ос-
новна характеристика на „европейската“ концепция на 
„Мимезис“. Не знаем как би се развил професионалният 
път на Ауербах, ако беше продължил по обичайния на-
чин в родната му страна. Концепцията за „Мимезис“ е 
резултат на липси. В книгата няма библиография, освен 
изданията на съчиненията, които Ауербах тълкува. Обяс-
нението е прочуто и само отчасти вярно: „Тук няма добра 
библиотека за занимания с европейска култура.“ (Ауэр-
бах 1976: 548) Достоверността на твърдението беше кори-
гирана от по-нови изследвания. Но не и достоверността 
на преживяването; както се стремя да покажа – имен-
но преживяванията могат и да се превърнат в движеща 
сила на изследванията,на замисъла и на изпълнението.
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Именно поради усещането за липса на добра библиотека 
обаче, той е замислил и осъществил по-оригинална кни-
га, отколкото ако беше останал в Германия, с удобствата, 
които немската академична среда предлага.50 Специали-
зираност обаче в книгата има предостатъчно – познава-
не на масиви от текстове на различни езици, анализ на 
синтактични, лексикални и композиционни особености, 
умение да се съотнася анализираният пасаж с актуалната 
му историческа среда. Във всяка глава Ауербах обсъжда 
от различни перспективи основна тема – драматичност-
та на човешкото съществуване, променящите се отгово-
ри на въпроса какво е човешкото, давани чрез литера-
турата в (Западна) Европа. Като литература, както стана 
дума, биват преценени различни по своя жанр текстове, 
тези, които според Ауербах най-добре представят човеш-
ката ситуация (цитат от Монтен и название на главата, 
в която Ауербах анализира „Опити“) в дадена епоха. По 
тогавашната терминология „Мимезис“ би могла да бъде 
отнесена и към историята на идеите.51 Една история, ко-
ято проследява как бива представена действителността 
в литературата по-убедително представя и историята на 
Европа, отколкото би направил това теоретичен отговор 
на въпроса какво е реализъм. Проблемът за реализма е 
актуален за историята на литературата и на изобрази-
телното изкуство до края на 1960-те години, но не този 
проблем и не специализираността са движещите сили на 
книгата.52

Веднъж направено обаче, целеполагането „Европа“ 
може да се пренесе и върху по-ранни работи, писани 
преди емиграцията в Истанбул, и дори върху цялото 
творчество. Обсъждайки трудностите, които стоят пред 
синтетично-историческата филология в стремежа ѝ да 
представи „духовната съдба на цялост, каквато е целост-
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та на Европа“, Ауербах пояснява, че за първи път е при-
ложил своя метод във „Френската публика през ХVІІ в“ 
(Auerbach 1951: 12–50), публикувана в 1933. Но в тази 
студия не става дума за Европа, в нея европейското не 
е хоризонт на изследването. Твърдейки това, Ауербах 
придава на всичките си занимания обединителна харак-
теристика, единство с по-късна дата. Откриването на ев-
ропейски характеристики в творчеството на Данте през 
1920-те все още не е съчетано с разбиране за „европейска 
филология“. „Общото, което може да бъде изпълнено, е 
да се представи един исторически развой, така както е 
при драмата, която не е теория, а парадигматично пред-
ставяне на човешката съдба. Предметът в най-широк 
смисъл е Европа, в отделни изследвания се опитвам да 
го обхвана“ (Auerbach 1958: 22). Ауербах прави сравне-
нието между драмата и историята на Европа в предго-
вора към книгата си върху късната Античност и Ранното 
средновековие, но го отнася към цялата си дейност. По 
този начин идеята за „съдбата на духовната цялост Евро-
па“ добавя към по-ранните му изследвания потенциал, 
какъвто те сами по себе си не носят. Така обаче професи-
оналният път придобива цялост; основната тема откро-
ява социалната значимост на заниманието от самото му 
начало, изключвайки случайностите. Мога да разпозная 
в аргументацията на Ауербах модерния телеологичен 
копнеж за цялост, екзистенциална и историческа.

V. Съдба и цялост

„Съдба“ е сред понятията, които биват разисквани в 
Германия след Първата световна война по отношение 
на културата, религията, историята, изкуството, народа. 
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Мистичната притегателна сила и антикаузална насоче-
ност на понятието отговарят добре на психически нагла-
си на големи социални групи в страната през 1920-те. 
Тълкувайки литературни произведения, Ауербах също 
използва това митопоетическо понятие; но както е чес-
то при него, когато употребява понятия извън филоло-
гията, така и тук „съдба и цялост“ (Geschick und Einheit) 
сякаш му изглеждат самоочевидни и той не чувства нуж-
да да препрати към школа или традиция, с които е свър-
зан и в които „съдбовността“ е теоретично обоснована53. 
В този случай богатите немски библиотеки са му били 
на разположение. Употребата на двойката „съдба и ця-
лост“ е устойчиво – от първата глава в книгата за Данте 
(Auerbach 1929: 5-33) до въведението към последната му 
книга. За Ауербах „съдба“ са събитията, чрез които ли-
тературният герой проявява своята същност, те не могат 
да не му се случат, защото героят участва в ставането им, 
той е, който придава форма на събитията. Съдбата на ли-
тературните герои е едновременно конкретна и парадиг-
матична; в своята конкретност тя представя същностни 
характеристики на човешкото изобщо. С една дума – на 
литературните герои се случва това, което им приляга. 
Ауербах не разпознава опасността „съдбата“ да бъде пре-
върната в оръдие на нечия политическа пропаганда; за 
1920-те това неразпознаване е по-разбираемо. По-малко 
приемливо е обаче, че той продължава да го употребява 
и след 1945. Възможно е съдба и цялост да са имали за 
него сила, мотивираща посоката на изследванията му. 
„Съдбата“ предполага не само драматичност, но и един-
ство, което изследователят може да открие в историята 
на личността, на европейската литература или на някак-
ва общност.54 Понятията „съдба“ и „цялост“ са валидни 
едновременно за историята на Европа и за парадигма-
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тични жизнени истории, тъй като личното е обвързано с 
историческото. По този начин въпросът за историческо-
то единство става съдбовен за културата на Европа, но и 
на личностите, който създават това единство. 

Кога е възможно да се придаде европейски хоризонт 
на изследване, изпълнено върху материал от историята 
на една култура? Отговорът на Ауербах навярно би бил, 
че е възможно, ако то представя парадигматично съби-
тие от „съдбата“ на Европа. Тогава историята на думите 
„двор, град, публика, фигура, passio и страст“55, изследва-
на от Ауербах в няколко статии и студии през 1930-те и 
началото на 1940-те може да представя парадигматичен 
развой – на социални нагласи и поведения; накратко – 
историята на думите да бъде изследвана като социална 
история на културата. (Auerbach 1967: 55–92; 161-175; 
Auerbach 1951: 12–50). Ауербах не избира думи, които 
имат актуална политическа употреба, което не означава 
обаче, че изборът му няма актуалност. Той проследява 
промяната в значението на думите, която съответства на 
промени в социалните нагласи от Античността до Данте 
и до френския ХVІІ в. По сходен начин Ауербах подхож-
да и в статията си „Фигурални текстове, проясняващи ня-
кои пасажи от Дантевата „Комедия“ (Auerbach 1967: 93-
108). От тази позиция изследванията му наистина могат 
да бъдат разбрани като представящи парадигматични 
промени в ценностите на европейската история. Тогава 
„Френската публика през ХVІІ в.“ (1933) и „Типологични 
мотиви в средновековната литература“ (Auerbach 1953) 
могат еднакво да се отнесат към темата „Европа“, неза-
висимо че и в двете студии европейското не е обсъждано 
пряко и че са писани преди и след емиграцията в Истанб-
ул. През 1930-те години няколко немски романисти пре-
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връщат историята на думите в хуманистично средство, 
в социална позиция, противопоставяща се на превръ-
щането на немския език в политически инструмент на 
разделението и лъжата. Разбирането за историята на ду-
мите като история на културата е част от „духовно-исто-
рическите“ изследвания в Германия (вж. напр. Burdach 
1926). Разликата с изследванията на Шпитцер, Ауербах 
и на Ойген Лерх през 1930/40-те не е в методиката, а в 
социалната позиция. Нито един от тримата не е „носен 
от вълната“ на държавно, в смисъл на институционал-
но, одобрение за ценността на тези изследвания. И че-
тиримата, чиито работи познавам, напускат по принуда 
преподавателските си места, поради неарийския си про-
изход. Лео Шпитцер започва своите изследвания вър-
ху „европейската“ историческа семантика в 1933, през 
1930/40-те; Ойген Лерх, принудително пенсиониран, 
проследява в няколко статии „европейската“ история на 
думата „Deutsch“, което има недвусмислена политическа 
актуалност. (Lerch 1942; Lerch 1942а) 

И все пак „средновековната литература“ е парадигма-
тична по начин, различен от национално-европейската 
парадигматика на френския XVII век. Вярно е, че в нача-
лото на 1930-те представянето на френския ХVІІ в. като 
парадигматичен придобива допълнително значение на 
несъгласие с държавно подкрепяната нагласа, според 
която Франция (и френската култура) е потенциалният 
враг. Извън тази ситуация на враждебност обаче, пара-
дигматичното, образцовото може да бъде и принуда, коя-
то другите литератури и езици трябва да си наложат, или 
да им бъде наложена, за да станат европейски. Парадиг-
матичното отблъсква различието, може да служи като 
инструмент, който ограничава разнообразието; поради 
това освен излъчващо енергия, то е и своята противопо-
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ложност – нежелана власт. Мнението за френския XVII 
век като парадигматичен за Европа е широко споделяно, 
но и също толкова оспорвано през XIX и първата поло-
вина на XX век, според степента на не/привързаност към 
Франция. Стеснеността на образцовото е видима, когато 
историята на една страна или на един културен регион 
бива отъждествена с европейското – напр. когато култу-
рата на Франция е представяна като висша изразителка 
на романското, когато Франция е „класическата страна 
на Европа“, така че заниманията с френското да са pars 
pro toto – представителни за образцово европейското.56 
Предпочитам многообразието и равноправието на кул-
тури пред един единствен културен или езиков образец.

VІ. Абендланд – Моргенланд

„Това, което може да бъде постигнато в най-добрия 
случай, е проникване в многообразните връзки на ста-
ването, от което ние произлизаме и в което участваме; 
установяване на мястото, до което сме стигнали, но също 
така и предусещане за близките възможности, които са 
пред нас; със сигурност обаче съкровено участие в сами-
те нас и актуализиране на съзнанието, че „ние сме тук и 
сега“, с всичкото богатство и всичкото ограничение, ко-
ето това съдържа.“ (Auerbach 1958: 22) Тук, още по-ясно, 
отколкото в последните изречения на „Мимезис“ исто-
рията, промяна и изграждане, на Европа е успоредена 
със съкровеността на личното самосъзнание и участие. 
Заниманието с история е създаване на обща европей-
ска идентичност, идентичността на това, което се нари-
ча „Abendland“. Един детайл ми се вижда красноречив. 
Представяйки основните положения на книгата си „Ли-
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тературен език и публика в късната латинска Античност 
и в Средновековието“, Ауербах прави симптоматична 
замяна на „западна публика“ с „европейска“ в заглави-
ето на последната глава. „...целенасочено парадоксал-
ното заглавие „Европейската публика (Das europäische 
Publikum...) и нейният език“ подчертава единството на 
европейското.“ Обаче самата глава носи надслов „Das 
abendländische Publikum...“, в съдържанието също е – 
„Das abendländische Publikum …“, a не „Das europäische“. 
(Auerbach 1958: 23; 177) Думата „Абендланд“ е обичайна 
в немски и след ХVІІІ в. се употребява като обобщаващо 
название за Западна Европа (Paul 2002), поради което и 
за Ауербах двете названия са взаимно заменими. 

Историята на понятието „Абендланд“ обаче е сложна, 
значенията му са различни, понякога противоположни. 
Основното в тях е, че „Абендланд“ не е толкова географ-
ско, колкото културно-историческо, ценностно обозна-
чение, и Ауербах го употребява именно така. Чрез него 
може да се разкаже конфликтната история на западно-
европейската идентичност. Абендландът, особено след 
1054, разграничава и противопоставя западното на из-
точното християнство, той обозначава както възражда-
нето на идеята за римската империя чрез съюза между 
Карл Велики и папството (translatio imperii), така и пе-
риода на кръстоносните походи.57 За Ауербах като меди-
евист тази употреба – идентичност чрез разграничаване 
и едновременно заявяване на универсалистка претенция 
– трябва да е била очевидна. Разбира се, „Абендланд“ 
включва гръцко-римската Античност като наследство, 
подложено на постоянни усвоявания в Западна Европа,58 
както и идеята за просвещението, разума, личната свобо-
да и отговорност – онези ценности, които от ХVІ в. насам 
Европа иска да превърне в универсални. Еразъм и Ко-
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мениус са тези, които първи формулират чрез подобни 
ценности модерната европейска идея. По отношение на 
Германия обаче, „Абендланд“ е интегриращо понятие, 
то я свързва със Западна Европа, противопоставяйки 
се на „самобитния“ немски исторически развой. Само-
битността лесно може да бъде превърната в инструмент 
на безкритично самовъзвеличаване и враждебност към 
чуждото. Синонимната употреба на Европа и Абендланд 
отчетливо проявява двойственото – обединяващо, но 
и разделящо разбиране на Ауербах за идентичността и 
символната география на европейската култура. Ако сте-
сним още малко Абендланда и възприемем мнението, че 
европейското в продължение на векове е представяно от 
романското, то задачите на романската филология като 
европейска започват да се проясняват, а културната гео-
графия на европейското да се стеснява. 

До къде да се картографира Европа на запад – Шот-
ландия влиза ли в картата, източната граница къде ми-
нава – Рейн, долното течение на Елба? Кьонигсберг част 
ли е от Европа (не само заради Кант), а на север – да се 
включи ли днешната Финландия, но без фините, изпо-
вядващи православието? А на юг – остров Кипър? Заради 
Киприда? Дали към юга да се включи и Северна Африка, 
поради св. Августин (на чието творчество Ауербах е пос-
ветил проникновени страници) и не само? Проблемът 
не изглежда лесно решим и отъждествяването между 
„Абендланд“ и „Европа“ също не го разрешава; Ауербах 
не обсъжда докъде се простира Европа. Пространствена-
та близост до съвременната му Гърция, до някогашната 
Византия, това че Истанбул е бил Константинопол, не 
го подтиква да мисли, че те са били в минало, ако не в 
сегашно, време част от Европа. Думата „Абендланд“ из-
виква в съзнанието „Моргенланд“, която се отнася за Из-
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тока, без да очертава ясни територии. Ако „Абендланд“ 
е нашето, то „Моргенланд“ внушава далечина, другост 
и противостоене, не на последно място и чрез осезаеми-
те природни образи на сутринта и вечерта, на изгрева 
и залеза (Ориент, Окцидент, Моргенланд, Абендланд). 
Византия, православието, Русия може и да не са съвсем 
Ориент, но не са и Абендланд, съответно не принадлежат 
към Европа.

След 1945 в Германия и в Швейцария излизат много 
(литературно)исторически публикации, посветени на 
въпроса какво е Европа. Целта е да се обоснове отно-
во романско-германското културно единство, което се 
представя като вековна традиция, основата на която е 
Латинското средновековие, пренесло античното наслед-
ство в модерността.59 Повечето от публикациите обсъж-
дат различните начини, по които присъства Европа (вкл. 
Античността) в немската (и немскоезичната) история 
или литература. Тези работи актуално укрепват връз-
ките между Германия и останалите западноевропейски 
страни в десетилетието 1945-55, което съответства на 
политическите договорености между тогавашната ФРГ 
и западните ѝ съседи. Литературна история и историог-
рафия, икономически проекти като Европейската общ-
ност за въглища и стомана или военното обединение на 
Западна Европа и САЩ функционират сходно – те тряб-
ва да покажат, че Западът е единен и новата Германия 
е неделима част от Абендланда, от Европа.60 Културно-
историческото отъждествяване на Европа и Абендланд 
затвърждава и без това вече съществуващото разделение 
на Европа на два блока.61 Литературната история и фило-
логията разделят Европа по начин, по който извършват 
това и политическите доктрини. Хуманитарните научни 
дисциплини създават ценности и ориентации, в това е 
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тяхната социална значимост. Концепциите за историята 
на Европа, разбирана като Абендланд, дават основание 
да мислим, че подялбата на Европа след победата на съ-
юзниците не се е основавало единствено на стратегиче-
ски интереси. „Духовната цялост на Европа“ се оказва 
положена върху скрита демаркационна линия.62 Русия 
е православие, а Съветският съюз – комунизъм и репу-
блики с преобладаващо славянско и мюсюлманско на-
селение, това са характеристики, чужди на Абендланда. 
Дали обаче оставането на държавите от Средна Европа, 
чието преобладаващо вероизповедание е католицизмът 
и в които има латинска писмена традиция, след 1945 в 
Съветския блок не се дължи освен на военни и полити-
чески причини, също така и на исторически формирали 
се културни пред/убеждения?

VІІ. Европа: значения / територии

Ще проследя някои от употребите на „Европа“ и на 
производните ѝ в съчиненията на Ауербах. Доколкото 
ми е известно, Ауербах никъде не обсъжда концепции-
те за Европа от 1920-1930–те години или концепции на 
съвременни нему мислители. И рядко, по изключение, 
обсъжда теоретичните основания на понятията, които 
използва. Антитеоретичната нагласа го поставя в по-
зицията да приема за очевидност гешталти като „Абен-
дланд“ например. По-пространни изказвания за трудове 
на колеги можем да намерим единствено в рецензиите 
му. Ето защо разбирането му какво е „Европа“ може да 
бъде „съставено“ най-вече чрез употребите ѝ в съчинени-
ята му. Ауербах представя „европейското“ като създава-
не на съзнание и на самосъзнание за принадлежност към 
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обща култура, чиито основи се изграждат през Средните 
векове и особено до ХІІІ в. В уводните думи към „Въве-
дение в изучаването на романската филология“ Ауербах 
пояснява, че тази книжка била написана, за да снабди не-
говите студенти от Университета в Истанбул с най-обща 
постановка за произхода и значението на техните зани-
мания, което обяснявало и някои особености на изложе-
нието – напр. включването на главата за „Християнство-
то“. (Auerbach 1963: 7)63 Дали да мислим, че той не би я 
включил за своите студенти в Германия или би я написал 
по друг начин? Но тъкмо тази глава, предназначена за 
другите, които предполагаемо не са познавали история-
та на европейската култура и в по-голямата си част не са 
били християни, в най-голяма степен дава представа за 
разбирането на Ауербах за Европа. Европейското е труд-
но, конфликтно постигане, чрез съединяване на опреде-
лена цивилизация (уредбата на социалния живот) със 
справедливост, което противодейства на разпада, хаоса, 
унищожението. Тази идея е изрично назована, а осно-
ванията ѝ били положени от ап. Павел, св. Августин, св. 
Григорий. Тези основания като мисловност и поведение 
са непознати на Античността, но в тях според Ауербах, 
античното наследство бива преработено и усвоено. „Чак 
до модерните времена всяка реформа, всяко възраждане 
на европейската цивилизация е било въодушевявано от 
римската цивилизация, която за Средна и Западна Евро-
па представя цялата цивилизация на Античността, тъй 
като всички сведения за Стара Гърция са се разпростра-
нявали в Европа, до края на ХVІ в. посредством латин-
ския език.“ (Auerbach 1963: 53) С очевидност Византия 
и изобщо територията на православието не принадлежи 
към Европа, тъй като сведенията за гръцката Античност 
не са се разпространявали във Византия и в среднове-
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ковна България, Сърбия, Грузия или Русия посредством 
латинския език. 

С християнството възникват нови форми на поезия и 
на религиозна драма, обърнати към най-широки слоеве 
на населението, потенциално към всички, за разлика от 
възвишения стил на римската литература, предназначен 
за малцина. Разграничението между възвишен и нисък 
стил и съответно – между възвишени (трагически) и 
ниски (комически) персонажи в античната литература 
бива променено от християнството чрез съчетанието на 
възвишен персонаж и нисък стил. Страданието бива от-
делено от възвишения стил и свързано със стила, запа-
зен в античната литература за комичните герои. Ауербах 
представя настъпилата промяна като противоборство и 
неустановеност, като смесване и изграждане, което ха-
рактеризира начина, по който той мисли историята – 
като динамичен развой. Епохи, направления, жанрове, 
произведения, но също и персонажи или стихова особе-
ност той оценява според въздействието им за създаване 
на европейска литературна традиция. Традиция, чието 
начало не е тълкувано като принадлежност само на една 
или друга нация, а като общоевропейска. Традицията, 
ако разбирам добре тезата на Ауербах, не е статична ве-
личина, тя е въздействие и съответно – преобразуване, 
както на наследеното, така и на сегашното. 

Ето няколко потвърждения. Въздействието на Авгу-
стин е основополагащо – не само върху съвременниците 
му, но и върху последвалата европейска култура. Цялата 
европейска традиция на спонтанно вглеждане и изслед-
ване на себе си тръгва от св. Августин. (Auerbach 1963: 
71) Християнското разбиране за човека, за страданието 
и за трагическото въздействат и извън границите на соб-
ствено християнското изкуство; по-късният трагически 
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реализъм на Европа е положен именно върху тях. (Au-
erbach 1963: 75) При Карл Велики, който бива короня-
сан като римски император в 800 г., за момент изглеж-
да, че политическото единство на Европа може да бъде 
възстановено. Латинският език на църквата, макар да 
не е висок и класически, създава творби с голяма красо-
та и значимост. Религиозната поезия процъфтява през 
Средновековието; цялата европейска поезия се основава 
на метричната система на религиозната поезия, която е 
различна от класическата поезия. Стихосложението на 
християнските химни и на по-късната европейска пое-
зия се основава върху качеството (ударена, неударена) и 
броя на сричките, както и върху римата. (Auerbach 1963: 
73) Химните могат да се проследят назад във времето до 
св. Амвросий, архиепископ на Милано в IV век. „Нача-
лото на изкуството на прозата в Европа е поставено от 
Бокачо.“ Европейското му влияние е не по-малко от това 
на Петрарка. (Auerbach 1963: 162) Или за отношението 
между Европа и католическата църква: „Грешката отчас-
ти е на католическата църква, която в този период (Рене-
санса – б.м. А.А.) не е повече в състояние да се пригоди и 
да се реформира достатъчно бързо, за да спаси духовно-
то единство на Европа.“ (Auerbach 1963: 175)

В националните литератури за Ауербах е от значе-
ние потенциално споделимото, онова, което може да 
въздейства и върху общности извън националната. Раз-
казвайки за „El Conde Lucanor“ (наречена още Libro de 
Patronio или Libro de los enxiemplos), Ауербах посочва, че 
стилът и духът на автора са отчетливо испански. „Това е 
много добре написана книга и много реалистична и все 
пак хоризонтът на идеите и чувствата са много по-огра-
ничени, отколкото у Бокачо, който пише Декамерон по 
същото време.“ (Auerbach 1963: 167) Другата книга, на-
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писана също в средата на XIV век, „Libro de buen amor“ 
е заедно с „Cantar de mio Sid“ най-важната книга на ис-
панското Средновековие и същевременно една от най-
оригиналните творби на старата европейска литература. 
Твърде испанското, тълкувам Ауербах, твърде народно-
стното или изцяло потопеното в своята регионалност не 
е европейско; не му достига онзи обширен хоризонт на 
идеи и на чувства, който е в състояние възприеме други 
идентичности, чрез което да преобразува своята. 

Средновековната част на „Въведението“ е разпреде-
лена на френска и провансалска, италианска и испан-
ска литература, а в частта за Ренесанса разпределението 
също следва националния принцип: „Ренесансът в Ита-
лия, XVI век във Франция, Златният век на испанската 
литература“. Ако би писал история на романските лите-
ратури, Ауербах по-всяка вероятност би следвал нацио-
налния принцип; той не обсъжда валидността му, нито 
го поставя под съмнение. Една история на европейската 
литература предполага да приемем, че подобна общоев-
ропейска литература е възможна; основен въпрос в тази 
история ще е за отношението между националните ли-
тератури и европейската: дали националният принцип 
обособява и затваря или напротив взаимодейства с други 
литератури в изграждането на европейска принадлеж-
ност. Въпросът е обсъждан през първата половина на ХХ 
век от сравнителното литературознание, за което обаче 
националната литература в този период е аксиоматично 
положение. Територията на езиците, на литературните 
жанрове, на религията, която Ауербах обозначава като 
европейска, са преди всичко романските култури, спо-
менават се също Англия и Германия, а християнството 
е католицизмът. Веднъж във връзка с Реформацията е 
спомената и Средна Европа.64 Последната глава „Мо-
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дерните времена“ представя преди всичко литературата 
и културата във Франция от ХVІІ до началото на ХХ в. 
Когато говори за романтизма и за реализма и ги обозна-
чава като „европейски“, това означава романските стра-
ни (най-вече Франция), Германия и Англия. Разбира се, 
Ауербах познава езиците и литературите на тези именно 
страни. Но въпросът не е до неизбежните ограничения 
на индивидуалното човешко знание, а до ценностно-
то включване / изключване. Именно от позицията на 
включването, за Ауербах е важно, когато материалът му 
предоставя възможността, да подчертае принадлежнос-
тта на немската литература към европейската. Годината, 
която Ауербах пише „Въведението“ е 1943; в тази послед-
на глава ясно се чува, че Франция не е враг, за какъвто тя 
е представяна неведнъж в Германия между 1918 и 1939. В 
този момент за Ауербах Франция заедно с „англосаксон-
ските страни“ е Европа и е от изключително значение да 
се свидетелства, че Германия, независимо от национал-
социализма, исторически и културно е част от Европа. 
Забележителното е, че Ауербах, изгнаник от Германия, 
продължава да смята немската култура за своя родина, 
иначе защо ще му е толкова важно да настоява, че тази 
култура е част от европейската и не ѝ е враждебна? Той 
изглежда загрижен за построяването на цивилизаци-
онен „дом“ и голямото знание, и целият финес на тъл-
куването е заради уюта на дома, в който обединяващо 
европейското е по-ценно от национално разделящото. 
Ако обаче Европа завършва на Изток с Германия, това 
означава, че в последната глава на „Въведение в роман-
ската филология“ Ауербах изключва от европейската 
литература социални територии на север и на изток, в 
които романтизмът или реализмът (позитивизмът) имат 
постижения и тези постижения въздействат и извън сре-
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дите, в които са създадени. 
На студентите от Университета в Истанбул Ауербах 

обаче представя Европа като цивилизация, която не им 
е близка. Той сякаш оттласква „своята“ Европа в прос-
транство, което за тях е културно далечно, но вътрешно 
близко за самия него. Ауербах не се е чувствал близък 
на културната среда в Истанбул, но той не проявява из-
следователски интерес и към присъствието в продълже-
ние на няколко века на арабския свят на територията и 
в историята на Европа, напр. в Испания. Европа в изло-
жението на Ауербах е вътрешно богата, но затворена, 
непропусклива за присъствията на други култури. Фи-
лологиите, пише Андреа Чели, негласно очертават прос-
транство, което да изключат от своя културен хоризонт. 
Става дума за география, тази на арабите, сарацините, 
маврите, на неверниците, на мохамеданите, чужда на 
Европа, но която ѝ е толкова нужна, защото именно тя 
дава форма на континента, на неговите нации и на раз-
казите за тях. (Celli 2005: 17; 22)65 Основанието ми да тър-
ся концепция за Европа в едно въведение в романската 
филология, е, че романското за Ауербах е в основата на 
Европа; „Европа“ и производните ѝ се срещат на десет-
ки места в текста. С очевидност не критикувам Ауербах 
за липса на конкретни знания, а за определена културна 
нагласа. За това, че живеейки в Истанбул, вижда света 
около себе си като място на липси. 

От употребите на „Европа“ в „Мимезис“ ще се спра 
само на гл. ХIX „Жермини Ласерте“, защото в тази глава 
пространството на западноевропейската култура за пър-
ви път бива разширено чрез кратко обсъждане на нови 
литератури; впоследствие обаче, пространството бива 
ограничено до предишната му рамка. Въпросът е за при-
надлежността на скандинавската (Хенрик Ибсен) и на 
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руската литература от XIX век към „европейската“. „...за-
почвайки от 1880-те години пред европейската общест-
веност се появяват с реалистични произведения сканди-
навските литератури и преди всичко руската“. (Auerbach 
1946: 462) Ето някои от характеристиките на руската ли-
тература от XIX век според Ауербах. В своите основи тя е 
по-скоро родствена на раннохристиянския реализъм, от-
колкото на съвременния ѝ реализъм в Западна Европа.“ 
„...православните руси, независимо от всички съсловни 
различия, образуват в цялата страна нещо като единно 
патриархално семейство.... Ясно се вижда неукротимата 
жар, с която европейският дух без уговорки и абсолютно 
се приема или отхвърля в произведенията на Толстой и 
на Достоевски.“ (Ауэрбах 1976: 511-514) Ауербах специ-
ално отбелязва влиянието на руската литература върху 
европейската и предчувствието, което руската литерату-
ра носи за приближаващата се европейска криза: „безпо-
грешното инстинктивно разбиране на всичко кризисно 
и обречено на гибел в културата на Европа.... Но руският 
подход към европейската култура през XIX век е от голя-
мо значение не само за Русия.“ (Ауэрбах 1976: 515).

Не само употребите на думата „Европа“ и производни-
те ѝ отъждествяват Европа със Западна Европа (с Абен-
дланда), но и характеристиките, които Ауербах вижда в 
руската литература са съ/противопоставени на европей-
ската. Изложението в „Мимезис“ внушава следната пред-
става за Европа – тя започва от ранното западно христи-
янство, френското и италианско Средновековие (civilitas 
romana), към които „класически територии“ по-късно се 
добавят английската, испанската и немската литература. 
Сега чрез близкия друг – руската литература – е очер-
тана и литературната територия на Европа; тя е от Гер-
мания на Запад и Югозапад. Така Ауербах затвърждава 
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канонът на „европейската литература“, защото руската 
литература по-скоро въздейства върху европейската, от-
колкото да е част от нея.66 Външната гледна точка на Ау-
ербах спрямо руската литература косвено се разбира от 
търсенето на обобщаващи прилики между руските писа-
тели, но не и на различия между тях, което е резултат 
от вънпоставена и тотализираща гледна точка. Бихме 
могли да спекулираме по въпроса дали и за творчество-
то на Чехов, което изглежда не е познавал, Ауербах би 
посочил същите характеристики, дали би го определил 
като европейски писател или само като повлиял върху 
европейската литература подобно на Достоевски и на 
Толстой? 

До този момент (гл. ХІХ) в „Мимезис“ Ауербах просле-
дява как се формира единството на Европа; по-натам той 
би могъл да въведе идеята за възможна хетерогенност на 
европейското или да очертае отново романско-герман-
ското единство. Първото, разширявайки литературната 
и изобщо символната територия, би довело до по-раз-
лично разбиране за това коя литература е европейска, 
както и до обогатяване на концепцията му за реализма. 
Вярно е обаче, че подзаглавието на „Мимезис“ уточнява, 
че авторът обсъжда представянето на действителността 
в западноевропейската литература. В следващата, по-
следна глава Ауербах тълкува откъси от творчеството на 
Вирджиния Улф, Пруст и Джойс, които несъмнено при-
надлежат към и създават модерната европейска литера-
тура. Вярно е също така, че по отношение на скандинав-
ската и на руската литература Ауербах няма възможност 
да приложи подхода си –да съчетае микростилистичния 
анализ на текста с наблюдения върху социалната сре-
да. „За съжаление принудени сме да се откажем даже 
от най-общ разговор за възникването на съвременния 
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руски реализъм, тъй като задачата, която сме си поста-
вили предполага прочита на произведенията на езика 
на оригинала.“ (Ауэрбах 1976: 484)67 Ако имаше възмож-
ност да приложи обичайния си подход, това би могло да 
коригира донякъде западноевропейската му идеология. 
Той обаче постъпва по сходен начин и спрямо немски-
те и английски писатели; европейският литературен 
реализъм от 1840 до 1890 е определен от Ауербах като 
френски.68 Забележително е обаче, че медиевистът Ауер-
бах не поставя преграда между себе си и модерната ли-
тература. Когато пише последната глава на „Мимезис“, 
съчиненията на Пруст, Джойс и Вирджиния Улф, са все 
още съвременна литература; те не са се превърнали в мо-
дерна класика. И ако изборът на „В търсене на изгубе-
ното време“ е изглеждал вече почти очевиден, не е така 
със съчиненията на Джойс и на В. Улф; по отношение на 
значимостта на техните съчинения Ауербах проявява ка-
чеството, което е и основна характеристика на анализите 
му – проницателност. 

VІІІ. „Световна литература“. Идеята за синтез

В САЩ отношението на Ауербах към Европа не пре-
търпява промяна, продължават да го занимават същите 
теми, както и преди, като се съсредоточава върху латин-
ското Средновековие.69 Но действителността в Съедине-
ните щати го подтиква да размишлява за намаляващата 
значимост на миналото, както и на познанието за него; 
Ауербах вижда заплашена филологията, която е жизнено-
то му кредо, и чрез нея историческото познание изобщо. 
В края на 1940-те и през 1950-те Ауербах е сред най-зна-
чимите хуманитарни учени, които чрез своята жизнена 
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история въплъщават предимствата и ограниченията на 
филологическото знание; ето защо е от особен интерес 
размишлението му в статията „Филология на световната 
литература“. В нея за първи път Ауербах съпоставя Евро-
па с останалия свят. Едва ли би размишлявал в обхвата 
на света, без „непосредния опит от многообразието на 
човешките жизнени форми“, който Ауербах наблюдава 
в Съединените щати. Новият, по-широк и многообразен 
културен хоризонт, който му се открива там, го подтиква 
да препоръча на младите немци да мислят космополит-
но, не само от позицията на немския интерес. (Auerbach 
1997: 36) Което е по-лесно да се каже, отколкото да се из-
пълни, защото основният въпрос е с какви категории да 
се подхожда към конфликтното разнообразие на света. 
Различията между националните традиции и култури 
намалявали, светът, се движел към уеднаквяване70, бил 
изправен пред заплахата на няколко или дори само на 
един литературен език.

Това, което Ауербах описва с внимание и тревога е 
предусещане за края на модерния тип историческо по-
знание, на европейския хуманизъм, на филологията като 
енциклопедична и историческа дисциплина; разбираемо 
е защо Ауербах не вижда този край и като нова възмож-
ност.71 Основното понятие, чрез което той преценява съ-
отношението между история и съвременност е Гьотевото 
„Weltliteratur“. Ауербах се пита как е възможна световна-
та литература и познанието за нея, но въпросите, които 
задава, както и решението, което предлага са европейски 
и принадлежат именно към отиващата си епоха на ин-
дивидуалния героичен хуманизъм. Ауербах, „хуманист с 
Гьотеви идеали“, както сам се определя (Auerbach 1967: 
304), не изпитва съмнение в понятието „световна лите-
ратура“. То свидетелства за личната способност на Гьоте 
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да универсализира своите ценности и отношението си 
към света, но това е и обща характеристика на европей-
ското Просвещение. За света Ауербах мисли с най-добри 
намерения и с европоцентрични категории, защото фи-
лологията въплъщава европейска традиция и определен 
начин да се подхожда към текстовете. Въпросът как една 
формирана в Европа дисциплина ще изследва историята 
на неевропейски литератури, не занимава Ауербах, защо-
то „световната литература“ за него е най-общо понятие, 
докато примерите, които дава са европейски; няма нито 
един пример, който да обсъжда приложимостта на фило-
логията спрямо извъневропейската словесност.72 Артър 
Еванс резюмира „Филология на световната литература“ 
по следния начин: „значимите съображения на Ауербах, 
от общ и теоретичен характер, за научните методи, кои-
то могат да се приложат при написването на бъдещата 
история на Западната литература.“ (Evans 1971: 194) „За-
падната“, казва Еванс, а не световната литература, кое-
то стесняване на обхвата е основателно, независимо от 
заявеното намерение на Ауербах.73 Дали Ауербах е имал 
намерение да съпостави литературни или религиозни 
произведения на Западноевропейското средновековие с 
подобни произведения от същата епоха в други култури? 
Той дори не споменава съществуват ли подобни изследо-
вателски опити, което темата му предполага.

Идеята за синтеза е формулирана в началото на ХХ 
век от „духовно-историческата школа“ в Германия и от 
„синтетичната историография“ на Анри Бер във Фран-
ция.74 През 1920-те, когато Ауербах се формира като учен, 
„синтезът“ бива разискван като основен методологиче-
ски проблем в историческите дисциплини.75 На идеята 
за синтез, както и на усилието, съответстващо на идеята, 
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Ауербах остава верен до края на живота си. Индивидуал-
ното филологическо усилие, изправено пред необозри-
мия брой източници и критическа литература, дори из-
следователят да посвети живота си, за да изследва само 
част от тази необозримост, е обречено. Така представено, 
заниманието с история, както и познанието за нея се пре-
връща в съдбовен избор, в изпитание с трагичен изход. 
(Auerbach 1967: 304-306) Трудностите, които Ауербах 
назовава, са реални и не се отнасят само до филологи-
ята, в разбирането, което ѝ придава Ауербах. Филологът 
трябва да познава огромния материал на няколко езика 
в историческия им развой, това е условието, без което не 
може. Ако Ауербах се чувства „европейски“ филолог, то е 
защото знанията му се простират от най-ранните писме-
ни паметници в Европа до съвременността, в която жи-
вее.76 Методически, смята Ауербах, филологът трябва да 
намери конкретно излъчващо ядро, което би позволило 
да се постигне синтезът на цяла епоха чрез ясно очертан 
подбор на източниците. Не енциклопедично натрупва-
не на факти, нито прилагане на теории, а отправна точ-
ка (Ansatzpunkt), чиято разширяваща се радиалност ще 
позволи да се синтезира цялата епоха чрез анализа на 
източниците. „Историческият синтез, за който мисля, … 
е резултат на лична интуиция и следователно може да 
се очаква само от отделен учен.“ (Auerbach 1967: 306) 
Колективната организация на научното изследване не 
може да извърши това. Само героичното индивидуално 
усилие е способно на този подвиг. „Отправните точки 
могат да бъдат най-различни… но всяка от тях трябва 
да притежава излъчваща сила, чрез която да осветлим 
световната история (курсивът мой – А.А.).“ Следващото 
изречение е: „Ако някой се заеме да изследва мястото на 
писателя през ХІХ в. – в една страна или в цяла Европа 
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(курсивът мой – А.А.)…“ А пасажът завършва с Дантевата 
„Комедия“ и с „духовната история“. (Auerbach 1967: 309) 
Говорейки за света, Ауербах мисли за Западна Европа. 
Целта ми не е да критикувам Ауербах за европоцентрич-
ност, която е отчетлива, а само да покажа степента, в ко-
ято историята на Западна Европа е за него лична кауза. 
Той чувства, че историята и целостта ѝ са заплашени в 
следвоенното време по начин, различен от преди, затова 
търси и предлага изход от състоянието. Избран за редо-
вен професор в първокласен американски университет, 
би могло лично изобщо да не го е грижа за Европа, но 
не се оказва така. Когато в края на статията Ауербах об-
общава, че „нашият филологически дом е земята; той не 
може повече да бъде нацията.“, спокойно можем да за-
местим земята със Западна Европа, с Абендланда. Това, 
което, струва ми, се казва Ауербах е, че неговата фило-
логия никога не е била обвързана с национална кауза, 
а с европейската. Личното му постижение е стремежът 
към синтез на западноевропейската култура, способнос-
тта му да открива обединяващи характеристики между 
националните култури.77 От позицията на този стремеж 
националните литератури и култури са само елементи, 
но не и цялости, защото целостта, домът е Европа. 

С внимание към юридически обединяващото, Ауер-
бах разглежда във „Въведение в изучаването на роман-
ската филология“ как възникват и се разпространяват 
романизирането и християнизирането. „Романизацията 
е последвана от християнизация, която сама по себе си 
е вид романизация.“ (Auerbach 1963: 71) Ауербах твър-
ди, че римляните не са нация или народ в модерния 
смисъл на думата. „Римският народ“ скоро престава да 
е географско или расово понятие и се превръща в юри-
дически термин, обозначаващ политически символ и 
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система на управление. Това, което по-късно бива на-
речено „римляни“ е амалгама от различни населения, 
последователно романизирани. По време на империята 
титлата „римски гражданин“ (civis romanus) се разпрос-
тира върху все повече народности, отделяйки се напълно 
от своята географска основа. (Auerbach 1963: 53-54) По 
сходен начин християнството не прави разлика според 
етноса и социалния произход, то е обединяващо през и 
над другите различия. Именно в обединяващото, а не в 
разделящото виждам социалната ценност на написаното 
от Ауербах. Едва ли е случайно, че той не влиза в преки 
полемики и цитира най-вече автори, с чиито постановки 
е съгласен; когато я има, полемиката е скрита.78 

Според Лаури Нелсън Ауербах преживявал себе си 
като „оцеляващ член на велика култура“ и като „тълку-
вател на трудни текстове“ (Nelson 1980: 312 – 320). Тези 
характеристики на Нелсън ми помагат да разбера защо 
Ауербах не предлага решение, което да е открито към бъ-
дещето, а безпокойството, с което е написана статията, 
го подтиква да обърне поглед назад. „Трябва да се вър-
нем … към знанието, което преднационалната средно-
вековна култура вече е притежавала: знанието, че духът 
не е национален (курсив – А.А.).“ (Auerbach 1967: 310) 
Предложението е да се върнем към онази Европа, коя-
то е в центъра на заниманията му. Следват имената на 
няколко средновековни автори. Статията обаче е посве-
тена на „световната литература“, която така представена 
несъзнавано подменя световна със западноевропейска 
литература. Казано по-друг начин – Ауербах заема пози-
ция, която мога да обознача като „мек колониализъм“. В 
твърдението „цялата земя е нашият филологически дом“ 
една европейска традиция (включваща техники за раз-
биране и тълкуване на писмени паметници) е пренесе-
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на, с най-добри намерения, върху цялата земя, при което 
европейско се изравнява със световно, с общочовешко. 
Това нямаше да е така, ако статията носеше заглавието 
„Филология и европейска литература“, което отговаря на 
съдържанието ѝ. Разбира се, Европа също е редуцирана; 
както стана на няколко пъти дума, символната геогра-
фия на европейското не е предмет на обсъждане от Ау-
ербах. Давайки пример за успешен исторически синтез, 
Ауербах посочва книгата на Ернст Роберт Курциус „Ев-
ропейската литература и латинското Средновековие“. 
Но концепцията на Курциус за символната география на 
Европа не се различава съществено от тази на Ауербах. В 
предговора към първото издание на „Мимезис“ на руски 
език Фридлендер смята, че привличането, дори само в 
качеството им на сравнителен материал, на литератури-
те на източните народи, би принудило Ауербах да внесе 
в своята концепция за реализма поправки и уточнения. 
(Ауэрбах 1976: 21)79 

Статията на Ауербах е публикувана в сборник в чест 
на германиста Фриц Щрих. Изненадващо е, че няма дори 
препратка към публикациите на самия Фриц Щрих, пос-
ветени на „Weltliteratur“, нито споменаване, че пробле-
мът е бил неведнъж обсъждан в немското литературо-
знание през 1920-те. Защо в Йейл Ауербах продължава 
да се държи по отношение на критическата литература 
така сякаш все още е в Истанбул? Проблемът за отноше-
нието между национална, сравнителна, световна и обща 
литературна история става основен за сравнителното ли-
тературознание още в първите десетилетия на утвържда-
ването му (втората половина на ХІХ в.) като подобласт 
на литературно-историческото знание, а на проблема за 
синтеза в историята на литературата са посветени френ-
ски публикации от 1920-те. (Пол Ван Тигем)80 
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ІХ. Еxplication de texte

На методиката explication de texte Ауербах отделя 
една глава във „Въведение в романската филология“ 
(Auerbach 1963: 43-48) Това са само няколко страници, 
но разяснението е плътно и въвежда в методиката на са-
мия Ауербах, в стремежа му да чете дълго, внимателно и 
без предварително формирани убеждения и въз основа 
на трудно постигнатото собствено разбиране да преми-
не към по-общи заключения. „Тъй като разясняването 
на текстовете често предлага нови резултати и нови на-
чини да се постави един проблем …, филологът, който 
желае да разбере добре и да открои важността на своите 
наблюдения само по изключение открива в предишните 
изследвания опорни точки, които биха му помогнали в 
неговата задача; той е принуден да направи нови анали-
зи на текстовете, за да потвърди историческата стойност 
на своите наблюдения….“ (Auerbach 1963: 48) Този извод 
изцяло се отнася към методиката на Ауербах.81

Модерното филологическо „разясняване на текста“ 
се формира в средата и втората половина на XIX век, 
свързана е непосредно с педагогическата, училищна и 
университетска, практика и не обсъжда теоретични про-
блеми. Практикувана предимно, макар и не само, във 
Франция, тя предполага граматични, лексикални, лите-
ратурни, исторически, стиховедски знания, чието при-
лагане има за цел да проясни трудно преводимите места 
и по-общо – смисъла на текста, привличайки доказател-
ства и извън самия текст. Еxplication de texte е свързана и 
с основно епистемологично отношение в историографи-
ята – критика на изворите.82 Съчиненията, подложени 
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на този тип тълкуване, са отдалечени във времето, на-
писани са било на мъртъв език, било на по-ранна степен 
от развоя на жив език. Съчиненията, към които се при-
лага са литература, съобразно разбиране, което още от 
Античността включва, освен поезия, прозаични жанрове 
като истории и хроники, философски трактат, политиче-
ски и съдебни речи. (Auerbach 1963: 32-35) Заедно с това 
текстът се възприема като елемент от конкретна истори-
ческа среда, с която той взаимодейства. Целта не е да се 
разкрие „художествената специфика на литературното 
произведение“, към която са насочени усилията на фор-
мални, иманентни и структурни тълкувания от 1920-те 
до края на 1960-те години. 

Методиката на Ауербах е съчетание от explication 
de texte и духовно-исторически синтез. Той прилага 
explication de texte към разнообразни съчинения, без да 
задава въпроса дали са литература, защото литература 
са за него онези съчинения, които красноречиво „изо-
бразяват“ историческите промени в определена епоха. 
Самата методика се подразделя на два етапа: а) подбира 
се ограничен по обхват текст и анализът започва с езико-
ва или стилистична особеност; след като е възстановен 
смисълът на текста, анализът се издига до обобщения, 
отнасящи се за цялото съчинение, за други съчинения на 
същия автор и накрая за цялото му творчество; б) разпо-
лагане на текста в историческата му среда, литературна и 
социална; оценка за значимостта му в епохата, в която е 
създаден и за въздействието му извън нея. Първият етап 
е т. нар. отправна точка (Ansatzpunkt), която Ауербах оп-
ределя като основна за всяко историческо изследване.83 
Образно казано, усилието е насочено към това текстът 
„да започне да говори и да бъде чут“. Този подход – ос-
нован на прехода между микро- и макропогледа Ауербах 
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спазва във всички свои съчинения. Виртуозно е, да дам 
само един пример, как в главата „Арестът на Петър Вал-
вомер“ Ауербах достига до концепцията за историята и 
времето у Августин чрез анализ на синтактическите от-
ношения в неговата проза. (Ауэрбах 1976: 84-93). 

Тук ще се върна към засегнатия в началото проблем 
за филологията. В първата глава от „Въведение в роман-
ската филология“ Ауербах представя разбирането си за 
филологията. (Auerbach 1963:13-50). Това, което в по-
следните две десетилетия на ХХ в. беше определяно като 
интердисциплинарност, не беше съвсем ново, защото то 
е в основата на модерното, формирало се през втората 
половина на ХVІІІ и първата на ХІХ в., филологическо 
знание от самото му начало. При Ауербах филологията 
придобива формата на история на културата, което, смя-
там, се дължи именно на стремежа му към исторически 
синтез. За разлика обаче от литературно-историческите 
синтези, направени върху немската литература, анали-
зът на езикови особености е единият от двата определя-
щи елементи на подхода му. В този смисъл методиката на 
Ауербах притежава основната филологическа доброде-
тел – внимание и нещо повече – почит към малкото и не-
значителното. Приписваното на Якоб Грим определение: 
„Филологията е благоговение пред незначителното“84, т. 
е. пред детайла, е израз на религиозно отношение към 
предмета на заниманието; на делничния труд бива при-
дадена възвишеност, която го превръща в служене. Ето-
сът на филолога е положен върху ценността на труда и 
на личната аскеза – посветеност, върху убедеността, че 
обективното знание е постижимо чрез съответна мето-
дика и чрез неотстъпно усилие. Те косвено са защита 
срещу журналистическата субективност (превърнала се 
през първата половина на ХІХ в. в социална сила), сре-
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щу дилетантските мнения, но и срещу идеологизиране-
то на историческия материал. Липсата на методика и на 
аскеза отварят вратата на безотговорни и произволни 
твърдения.85 А тъй като филологията е занимание с ези-
кови паметници, което има като своя основа определена 
методика, то Ауербах последователно настоява, че зани-
манието му е именно филология, а не само история на 
литературата. Сам той разполага „разясняването на те-
кста“ между лингвистиката и историята на литературата. 
(Auerbach 1963:43)

Усилието и методиката му са насочени към целта – да 
разберат историческата ситуация и присъствието на чо-
века в нея. По същото време целта на други направления 
в литературознанието е да разберат структурата на про-
изведението. Запознавайки се, когато вече живее в САЩ, 
с анализите на американската „Нова критика“, Ауербах 
се разграничава от методиката „close reading“.86 От него-
вата позиция реализъм е изобразяването на действител-
ността в европейската история, но той е само средството, 
чрез което да се постигне целостта и присъствието на 
човека в историята.87 „Съответно аз никога не подхож-
дам към текста като към изолирано явление. Задавам 
въпрос към него и моят въпрос, а не текстът е началната 
ми отправна точка.“ (Auerbach 1958: 20) Да се зададе до-
бър въпрос е достатъчно трудно, още по-трудно обаче е 
да се чуе отговорът, чието условие е собственото мълча-
ние и откритост към възприемане на исторически отда-
лечения смисъл или просто – на говоренето и писането 
на другите. Разбирането на историчността е положено 
върху етически основания, разбирането и тълкуването 
са взаимодействие на субекти. Ето защо Ауербах се стре-
ми да пише „история отвътре“, откъм самия историче-
ски период, без да налага върху произведенията външни 
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схеми или общи теоретични постановки. Можем да раз-
познаем в тази методика основно положение на херме-
невтиката и на историзма – да се разкрият намеренията 
и целите на автора на словесното произведение.88 Писа-
нето на „история отвътре“ е заявено като позиция и във 
„Филология и световна литература“.

Тълкуването, макар да е резултат от въпросите на 
тълкувателя, следва да бъде потвърдено от самия текст. 
„Моите анализи несъмнено се ръководеха от определено 
намерение, но това намерение се оформяше постепенно 
във взаимодействието с текста и на някои етапи от пътя 
аз предоставях на текстовете да ме водят.“ (Ауэрбах 1976: 
547; Auerbach 1946: 497). Тази методика цени индивиду-
алността и предпоставя, че е възможно напълно инди-
видуално отношение между текст и тълкувател. Ауербах 
смята, че личното усилие е способно да постигне смисъла 
на текста, без да се влияе от предишни тълкувания или 
от собствените предразсъдъци (Auerbach 1963:47). Това е 
възможно само ако четенето се превърне в откровение. 
Много от проникновените тълкувания, не само на Ауер-
бах и не само във филологията, ни убеждават, че подобно 
отношение води до изключителни резултати. Прочуто е 
основаното на същия етос изказване на Аби Варбург, от-
насящо се за изследването на визуалния образ, че „Дядо 
Боже е в детайла!“ (находчивата фраза навярно принад-
лежи на Гюстав Флобер). С други думи – същността, ду-
хът е в детайла. Наистина много тълкувания, посветени 
на визуални и словесни произведения виртуозно съотна-
сят детайл и синтез. Дори да не въздействат като откро-
вение, все пак тези тълкувания ни научават да виждаме 
и да четем по определен начин, докато не си изработим 
друг; стига да можем. Описаната методика е разработена 
за отдалечени във времето езикови или визуални произ-
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ведения. Не случайно терминът, с който биват обозна-
чени, за да се открои „вечността“ им, е „паметници“, а 
отношението към вечността изисква ако не непременно 
аскеза, то – благоговение. Това херменевтично отноше-
ние напомня на свещенодействие; то започва с възхода 
на хуманизма в Италия в началото на ХV век и продъл-
жава до средата на ХХ в.; с разколебаването на индиви-
дуалните ценности и на определен тип хуманитарна об-
разованост, то също престава да е актуално. 

Методиката и трудолюбието обаче не са достатъч-
ни, усвояването на материала следва да премине през 
личността на тълкувателя; необходимо е той да свърже 
тълкуването с жизнения си опит. Не е нужно да доба-
вям, че който и да е херменевтичен подход не възприема 
езиковите паметници като „материал“, а се стреми да ги 
превърне в събеседници, което е част от етическото осно-
вание на методиката, включваща и техника, и ценности: 
четене и препрочитане, свързване на текст и историче-
ска среда, бавно възстановяване на смисъла, преодоля-
ване на забравата, съхраняване на миналото, предпазва-
не от идеологизиране, съотнасяне и разграничаване на 
„исторически хоризонти“. И накрая – цялото търсене на 
смисъла е мотивирано от една неметодическа и изобщо 
извъннаучна характеристика: разбирането, което най-
добре прояснява историческото съществуване на човека е 
резултат на любовта. Ауербах на много места настоява на 
израза на чувствата. Вниманието към литературната екс-
пресия има връзка с общата „експресионистична“ нагла-
са в първите две десетилетия на ХХ в. – проявила се в ли-
тературата, в изобразителното изкуство, в архитектурата 
и музиката, но също и във философията, стилистиката, 
езикознанието. Вниманието към драмата на човешкото 
съществуване сближава подхода на Ауербах с екзистен-
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циалистки нагласи, съществуващи в хуманитаристиката 
през 1920 – 1950, без Ауербах да заявява принадлежност 
към някоя от тях. Трудно подаващи се на рационализи-
ране състояния като жизнен опит или възприемчивост, 
чувствителност и интуиция неведнъж са обосновавани 
във филологията, както и в други хуманитарни дисци-
плини като равностойни на специализираното, на мето-
дическото и на рационално проследимото. Ауербах също 
назовава възприемчивостта (Empfänglichkeit) като необ-
ходима предпоставка за своята синтетична филология 
(Auerbach 1958: 19). За да се открие правилното съотно-
шение между живота на твореца и неговото творчество, 
„са необходими собствен опит, способност за различава-
не и широта, придобита чрез цялостно познаване на ма-
териала. Във всеки случай обаче, това, което разбираме и 
обичаме в едно произведение е човешкото съществуване, 
една възможност за самите нас.“ (курсивът мой – А. А.) 
Това са „възможностите (modificazioni) на нашия собс-
твен човешки дух“, казва Ауербах, следвайки Джамбатис-
та Вико. (Auerbach 1958: 14, 10) Сходна е и позицията на 
Дилтай: „Разбирайки другостта на другите чрез наподо-
бяващо преживяване, ние всъщност откриваме нашите 
собствени неосъществени способности.“ (Biti 2001: 198) 
И още една сходна постановка, макар контекстът, в кой-
то е поместена, да е различен. В една от речите си като 
ректор на Университета в Мюнхен Карл Фослер казва: 
„… ние разбираме само тези хора, създания и сили, които 
обичаме и в които откриваме и чувстваме нещо братско.“ 
(Vossler 1927: 13) Като пример за обхвата на понятието 
„братско“ (Brüderliches) Фослер посочва отношението на 
св. Франциск към природата и към божественото. В как-
ва степен това е възможно, е друг въпрос, но ако не лю-
бовта, то симпатията е познавателно по-щедра от при-



78

криващото се като критика желание за унищожение. И 
двете постановки – на Дилтай и на Фослер също могат да 
бъдат отнесени към философията на Вико. Жизненият 
опит и преживяванията могат да „избират“ и да насоч-
ват специализираното занимание, да са негови движещи 
сили. Подобна е, смятам, връзката между емиграцията, 
„любовта към Европа“ и заниманията със средновеков-
ната латинска словесност.89 Допускам, че стремежът да 
се обвърже филологическото знание с проблема за чо-
вешкото съществуване – търсене на истината и възвися-
ване към любовта е бил основният мотив при замисъла 
на „Мимезис“. 

Опасността е в липсата на критическа дистанция, в 
тълкуване, при което гласът на тълкувателя иманентно 
се сближава и почти съвпада с гласа на тълкувания ав-
тор, повествовател или протагонист. А още по-голяма е 
опасността „тълкуването“ на текстовете да бъде подчине-
но на някаква идеология. Понякога, коментирайки паса-
жи от религиозни съчинения, гласът на Ауербах наисти-
на се доближава и почти слива с гласа на автора, особено 
ако това е Августин. Съпоставяйки Бернар от Клерво и 
Франциск Асизки, при еднаквата проникновеност в тъл-
куването на откъсите (Ауэрбах 1976: 172- 79), емоцията 
на Ауербах, осезаема в текста, „предпочита“ поведението 
на Франциск. Посоката към отъждествяване на Ауербах 
с неговия предмет е показателна за екзистенциални-
те основания на заниманието му. Заради исторически 
променящото се съществуване на човека, „Мимезис“ на-
вярно е толкова много четена и след като интересът към 
проблема за реализма преваля. От реализма, разбиран 
като смяна на модуса, чрез който се изобразява човеш-
кия живот в европейските литератури, по-лесно може да 
се достигне до историята на Европа (Ауэрбах 1976: 545, 
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548), отколкото от отговора на въпроса какво е реали-
зъм. Не само в заключителните думи от послеслова към 
„Мимезис“, любовта е движещата сила на заниманието с 
история, но и в главите, посветени на Средновековието, 
любовта ражда разбиране и живот и вече с това е бъдеще 
и отговорност. За разлика от критическата рефлексия, 
която постига своята цел и – удоволствие! – когато раз-
обличава, херменевтичната рефлексия, към която при-
надлежи Ауербах, постига своето удоволствие и позна-
ние чрез приближаващо разбиране, което потвърждава 
значимостта на предмета и косвено собствената значи-
мост на херменевта. Именно желанието за близост (с 
текст, биография, епоха) е в основата на настояването, 
че херменевтиката не се отнася към онова, което тълку-
ва като към обект. Стремежът да се даде „глас на текста“ 
е метафора на съживяването, на извикването за живот. 
Противоположното би било – разчленяващо отнемане 
на живота. В подобна методика действа религиозна на-
гласа. Смятам, че по този начин, без полемика, в методи-
ката на Ауербах е изоставена невъзможната обективност 
(която е незаинтересуваност) при възстановяване на 
смисъла. Изборът на история, както и самото тълкуване 
са ценностни положения и защита на определена пози-
ция, дори когато тя не е назована.

ІХ. За еврейския произход на Ерих Ауербах

Смятам, че едно кратко допълнение за еврейския 
произход на Ауербах и за отношението му към Герма-
ния, е свързано с темата за Европа. Тълкуванията му на 
християнството, преди всичко през Късната античност и 
през Средновековието, са извършени с проницателност, 
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възможна не само поради многогодишно занимание, 
но най-вече поради чувство за близост и свързаност с 
идеи и личности от тази епоха, което мотивира самото 
занимание. Най-въздействащи в това отношение са ста-
тиите му „За личностното въздействие на св. Франциск 
Асизки“ и „За политическата теория на Паскал“ (Паскал, 
разбира се, живее в друга епоха). (Auerbach 1967: 33-42; 
204-221) В отношението му към Св. Франциск и към Пас-
кал можем да открием симпатия и дори отъждествяване, 
отиващи далеч отвъд научно-историческата реконструк-
ция на делото и на мислите им. Косвено за отношени-
ето на Ауербах към християнството можем да съдим от 
негови твърдения за френските просветители: напри-
мер, че нито един от тях не е имал дълбоко и спонтанно 
разбиране за тайнствата на християнската религия и не 
се е интересувал сериозно от нея.90 Резюмирайки „исто-
рическото ядро на християнството“, Ауербах дава израз 
на учудването си: „… и всичко това като причина за най-
голямата промяна във вътрешната и външната история 
на нашия културен свят....“ (Auerbach 1929: 18) Показа-
телно е определението „нашия“ към „свят“. Не смятам, 
че етническият произход на Ауербах е маловажен; но 
проблемът с еврейството стои различно в края на ХІХ и 
през първите десетилетия на ХХ в., преди идването на 
националсоциализма на власт, приемането на расовите 
закони в Германия и концлагерите. Проблемът с еврей-
ството стои различно и след формирането на държавата 
Израел и нейните отношения със съседните държави и 
особено към територията и населението на Палестина. 

Ще добавя един глас от по-късно време, но пак от 
Берлин и завършил същата прочута Френска гимназия, 
както и Ауербах: „По това време – роден съм в 1915 – 
през Първата световна война, беше по-скоро обичайно 
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за еманципираните немски евреи да бъдат кръщавани 
в протестантската църква. И наистина, двете ми сестри, 
както и аз бяхме кръстени като протестанти. Но мисля, 
че е важно да добавя, че не съществуваше каквото и да е 
религиозно напрежение в нашето възпитание. През из-
вестен период от моя живот аз чувствах близка ранната 
форма на християнството; беше по времето, когато много 
четях Толстой. (Hirschman 1998: 45)91 Романистът Виктор 
Клемперер (1881- 1960) приема протестантското христи-
янство в 1912.92 Ето защо с основание Гумбрехт смята, че 
както Шпитцер, така и Ауербах са се чувствали немци.93 
Ауербах се записва като доброволец в Първата световна 
война.94 В писмо от 1921 Ауербах нарича себе си „прусак с 
еврейско вероизповедение“ (Sobecki 2006).95 Но нищо не 
подтиква към осъзнаване или преосмисляне на собстве-
ната идентичност по-силно от заплахата. В каква степен 
„Мимезис“ може да бъде четен като отговор на Ауербах 
към случващото се в Европа, показва проницателната 
студия на Джофри Грийн. (Green 1982: 37-71)96 Влади-
мир Сабоурин също така чете „La cour et la ville. Френс-
ката публика през ХVІІ в.“, 1933, като реакция спрямо 
актуалната политическа ситуация през 1920-1930-те го-
дини. (Сабоурин 2008: 456-468) Ако четем „Мимезис“ с 
подобна нагласа, то в почти всяка глава можем да наме-
рим препратки към 1930/40-те години. Например в хода 
на анализа в гл. ІІІ „Ареста на Петър Валвомер“ разби-
раме, че Ауербах е привързан към култура, чиято сила е 
положена върху любовта и драматичната борба вътре в 
човека и чиято опора е надеждата. Тази култура форми-
ра поведение, което се противопоставя на неистовството, 
на опиянението от кръвта, на насилието и на масовата 
екзалтация, тъй като те отнемат разума и любовта. Про-
тивопоставянето между екзалтацията на чувственото и 
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създаването на чувствителност можем да възприемем 
като актуално за 1930-те в Европа. 

Грийн основателно твърди, че историческите ана-
лизи на Ауербах са мотивирани от противоречива, но 
етическа позиция. Предпочитанието, което Ауербах от-
дава на реализма на Стария Завет пред този на Омир е 
обясним именно от позицията на изгнаничеството и на 
желанието му да обоснове еврейското въздействие върху 
културата на Европа, да обоснове присъствието ѝ в са-
мите основи на европейската култура. Когато започва да 
пише „Мимезис“, еврейската идентичност на Ауербах е 
вън от съмнение. След края на Втората световна война 
Ауербах отказва предложение за назначение в Хумбол-
довия университет в Берлин в 1946.97 На следващата го-
дина заминава за САЩ, където остава до края на живота 
си. Получил постоянно място в университета в Йейл, той 
пътува или по-правилно е да кажа – връща се на няколко 
пъти до Германия. Показателно е, че веднага след като 
е избран за „Стърлинг професор“ през 1956, Ауербах си 
взема отпуска, за да замине за Германия. През лятото на 
следващата 1957 е отново в Германия, където получава 
инсулт, от който умира в Уолингфърд, Кънектикът. Не е, 
разбира се, единственият немски емигрант от еврейски 
произход, когото академични среди, предимно във ФРГ, 
канят за лекции, стремейки се поне отчасти да изкупят 
вината за изгонването им от Германия. За чувството на 
вина към принудителната емиграция на Ауербах показа-
телна и въздействаща е статията „Sermo humilis. Какво 
прогонихме с Ерих Ауербах“. (Neuschäfer 1989: 85-95) 
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ХІ. Рецепция на съчинения 
на Ерих Ауербах в България. 
„Мит и литература“ на Богдан Богданов

Усвояван, обсъждан ли е Ауербах в България преди 
2000 г.? Доколкото ми е известно – да, но малко. Също-
то се отнася за мнозина важни историци и теоретици на 
литературата от ХХ век?98 Руският превод от 1976 напра-
ви „Мимезис“ познат и в България през втората поло-
вина на 1970-те и в началото на 1980-те.99 На български 
беше преведена първата глава от „Мимезис“ – „Белегът 
на Одисей“. (Ауербах 1984) Най-трайно се е обръщал към 
„Мимезис“ Енчо Мутафов. В своите изследвания върху 
„европейската цивилизация“ Мутафов включва поста-
новки на Ауербах, отнасящи се до Омировата „Одисея“ 
и до „Стария Завет“, както и до „Божествена комедия“ на 
Данте. Мутафов не обсъжда постановките на Ауербах, но 
подобно обсъждане не е в задачата, която той си поста-
вя.100 (Мутафов 2003: 37; 39; 284) Така, макар и косве-
но, Мутафов, използва постановките на Ауербах именно 
като отнасящи се до европейската култура, а не само до 
литературни произведения. 

В сборник с преводни изследвания върху старогръцка-
та литература „Традиция. Литература. Действителност“ 
(1984) Богдан Богданов, който е съставител, включва 
първата глава от „Мимезис“ – „Белегът на Одисей“. На 
следващата година е публикувана монографията на Бо-
гданов „Мит и литература. Типологични проблеми на 
старогръцката литература до епохата- на елинизма“. Об-
съждайки особеностите на ранната старогръцка литера-
тура, Богданов и допълва, и критикува тезата на Ауербах 
за основната тенденция на Омировия стил. „Различава-
нето, правено внимателно и само за Омир от Ауербах и 
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в прекалено едър отчет от Аверинцев, не важи за тази 
линия на елинската традиция, в която встъпва Хезиод и 
толкова други поети след него. Тя е минавала вероятно и 
през загубената религиозна поезия, през орфиката и пи-
тагорейството. Отношения с нея имат Хераклит, Пиндар 
и Есхил. Свързана със спиритуализъм, спуснал се в Ела-
да от север, от нашите земи, заедно с Музите и Орфей, 
тази линия на елинската литературна традиция няма 
много общо с яснотата и липсата на втори план, за които 
говори Ауербах.“ (Богданов 1984: 12; 1985: 22-23) На въ-
проса обаче какво е отношението на тази друга „линия 
на елинската литературна традиция“ към представянето 
на действителността, към реализма, и чрез какъв стил се 
постига то, което е задачата на Ауербах, Богданов не от-
говаря. Изобщо въпросът за съотношението между стил 
и изобразена действителност не занимава Богданов; през 
1980-те този въпрос в изследванията върху литература-
та в България не е актуален. В тълкуването на Богданов 
въпросът за реализма също е оставен без внимание, за 
което ще стане дума по-долу. Същевременно проблемът 
за историчността, литературна и социална, в книгата на 
Богданов е решен като типология101, като формулиране 
на „генерални особености“ на старогръцката литература 
до елинизма.102 Богданов оставя също така без внимание 
съ- и противопоставянето между Омировия епос и „Ста-
рия Завет“103 като опит от страна на Ауербах да обоснове 
единството на Европа чрез по-широко, филологическо, 
разбиране за „европейска“ литература. Той чете частта 
от първата глава на „Мимезис“, която се отнася за Омир, 
като научна теза, а не и като „мирогледно реагиране“ на 
самия Ауербах, каквото то е. „Сравнихме двата текста, а 
след това и двата стила, които те въплъщават, за да от-
крием изходна точка за изследването върху литератур-
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ното представяне на действителността в европейската 
култура.“ (Auerbach 1946: 29; Ауербах 1984: 42)

Ще представя разбирането на Богданов за „Одисея“, 
защото „Епизодът „Белегът на Одисей“ като литература“ 
(заглавие на втора част, глава трета на „Мит и литера-
тура“) е „реплика на проникновения анализ на Ауер-
бах, с който се открива неговият „Мимезис“. (Богданов 
1985: 75) Според Богданов Ауербах очертавал два типа 
(Омировия и старозаветния) мирогледно, ценностно ре-
агиране и разказно възприемане на човешката действи-
телност. Богданов „превежда“ „dargestellte Wirklichkeit“ с 
възприемане, навярно за да не каже „изобразяване“ или 
съвсем неприемливото – „отражение“104 на действител-
ността, което предполага подчиненост на отразяващото 
спрямо отразяваното. Защото сред целите на Богданов е 
да обоснове как се създава литературата като самостойна 
действителност. 

Основно негово твърдение е: „Отделният епизод у 
Омир е ниво за оформяне на литература, за измъкване от 
принудата на клонящия към мит, към еднозначен общо-
важим смисъл сюжет.“ (Богданов 1985: 77) Епизодът с бе-
лега от ХІХ песен е незаинтересовано описание, лишено 
от резултатност повествование – описание, което внуша-
ва представа за множествен, нейерархичен, извънтемпо-
рален свят, едно „сега – винаги“, свят, в който всичко има 
еднакво право на съществуване. Част от това твърдение, 
казва авторът, е задължено на Ауербах. Заключението на 
Богданов е: „На равнището на описанието литературата 
се появява не само мирогледно и ценностно като успеш-
но постигане на множествена презентна действителност, 
на прекрасно обилие, но и като възможност за свободно 
свързване на тази множественост.“ (Богданов 1985: 84) 
Множествената, разнообразна „човешка действител-
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ност“ е различна от действителността, която е скована 
от една единствена истина, всъщност идеология, която 
трябва да отмени социалната и личностна сложност чрез 
постановки, спиращи познанието и действието. Онова, 
което Богданов критикува у Ауербах е, че за Ауербах в 
Одисея“ съществувал само един тип „мирогледно реаги-
ране“; тълкуването на Ауербах „не отчита динамиката на 
разни нива, действащи в целостта на „Илиада“ и „Оди-
сея“. (Богданов 1985: 75; 76). Според Богданов действи-
телността на Омировото произведение е компромисна, 
динамична, прехождаща от една към друга структура, 
тя е процес на обособяване на една условна действител-
ност от други условни действителности. Чрез анализа на 
„Одисея“ Богданов създава, допускам, без това да е било 
негова цел, утопичен възглед за действителност, чиито 
характеристики са многообразието, еднаквото право на 
съществуване и извънтемпоралността. (Богданов 1985: 
81-84) 

По сходен начин – от гледна точка на целостта на 
„Дон Кихот“ критикува Ауербах и Ханс-Йорг Нойше-
фер. Ауербах не забелязвал съотнасянето на нисък и ви-
сок стил в „Дон Кихот“ и тълкувал романа като написан 
единствено в нисък стил. Стиловият проблем в „Дон Ки-
хот“, пише Нойшефер, е по-сложен, отколкото го вижда 
Ауербах, защото трагическите конфликти са предадени с 
висок стил; в този стил са написани вмъкнатите, прекъс-
ващи основното действие, истории, така че целостта на 
романа е резултат от съотнасянето на два стила – висок 
и нисък. (Neuschäfer 2007: 301) Критиката на Богданов 
и на Нойшефер показва в какво се състои рискът на на-
чинанието на Ауербах: корпусът от текстове, тези, които 
тълкува и останалите, които е трябвало да познава, за да 
може да направи достоверни изводи за подбраните про-
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изведения, е огромен. Колкото и внимателно да чете Ау-
ербах произведенията и да се опира на предишни свои 
изследвания върху италианската и френската литерату-
ри, не е било възможно да не пропусне елементи, които 
са, както се вижда от двете критики, структурно важни за 
произведенията. 

В същата подглава Богданов предлага и своето разби-
ране за отношението между епизод и сюжет. „За да помес-
тим характеристиката на Ауербах в контекста на цялото, е 
нужно да напомним линията на сюжета на „Одисея“, още 
повече, че тя организира донякъде и епизода по разпоз-
наването на белега. … Нуждата Одисей да се завърне и да 
се възстанови нарушеният ред в неговия дом е ясна цел 
и на повествованието за пътуването до Итака, и на след-
ващото второ повествование за щастливото овладяване 
на дома от неговия господар. … Трябва да се възстанови 
благополучието на Одисей. … То е комплекс от власт, им-
отност, уреден дом … изразява се в конкретни категории 
като вярна съпруга, добър син и предани слуги. … то пред-
ставя определени обществени отношения – подобно бла-
гополучие може да има само господар като Одисей .. само 
социално издигнатия може да бъде негов носител и съот-
ветно деятел във фабула, нацелена към постигането му. 
Благополучието на всички други лица е несамостоятел-
но, брънка в благополучието на този деятел.“ (Богданов 
1985: 77-78) Този тип благополучие, заключава авторът, 
е по-скоро идеал на традиционното, патриархално, земе-
делско общество, идеалът на едно вече отминало време. 
Наистина обществото по времето на Омир е преди всичко 
аристократично, но все пак обществените отношения не 
се състоят само от аристократи и слуги. Ето защо смятам, 
че благополучието, основаващо се на власт и богатство, е 
едно от възможните. 
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Царският, и изобщо аристократическият, кодекс на 
поведение предполага употребата на сила и на насилие. 
За да възстанови благополучието си, Одисей избива же-
нихите, както и слугите колаборационисти. Одисей из-
бива аристократичната младеж на Итака. Роднините 
на убитите женихи възнамеряват от своя страна да от-
мъстят на Одисей. Казано с модерен термин – островът 
е пред гражданска война, която и започва. Намесват се 
обаче богинята Атина, както и Зевс и с тяхна помощ се 
установява мир на острова. Този, който успее да наложи 
своята еднолична власт, той може да постигне благопо-
лучие. В това общество отмъщението, както и масово-
то избиване е обичайно, поробването и продаването на 
хора, плячкосването на материални ценности – също. 
Еднаквото право на съществуване не е възможно, нито 
многообразието. Част от осъществяването на нечие бла-
гополучие лежи върху трупове и грабеж. За тези социал-
ни характеристики обаче авторът не говори. „… в сюжета 
на „Одисея“ е осъществено ставането на екземплярния 
обществен човек.“ (Богданов 1985: 79) В това общество 
писани закони няма, те се създават по-късно (може би ок. 
624-621 пр. Хр.), то се ръководи от традиционни норми; 
разбирането за справедливост съответства на притежа-
ваната власт. Тълкуването на Богданов косвено утвърж-
дава благополучието на господаря-герой в „Одисея“ като 
еднолично господство, насилие и жестокост, при което 
нравственост и власт са една и съща ценност.105 Самият 
Богданов пише за „егоцентрични герои и пълната лип-
са на нравствен ригоризъм“ в „Илиада“. (Богданов 1985: 
78) Втория тип благополучие – на странстването, на пре-
междието и приключението, Богданов определя като 
„моряшко“; то е „набиране на опит, научаване, динами-
ка, която контрастира на стабилното благополучие на 
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уседналостта“.106 (Богданов 1985: 78) Изглежда, че сами-
ят Богданов проявява предпочитание именно към това 
„динамично“ благополучие.107 То включва изпитания, 
много прояви на съобразителност от страна на Одисей, 
но и обичайната жестокост (напр. избиването на жите-
лите на гр. Исмар в Тракия). Ако целта на Богданов беше 
само анализ на сюжета и на композицията на произве-
дението, не бих имал основание да критикувам неговия 
подход. Но той предлага подход към Омировите поеми, 
при който социалната функция на произведението из-
пълнява централна роля. „Когато говоря за пренасяне 
на културния контекст вътре в структурата на „Илиада“, 
имам пред вид реалните проблеми на определена епо-
ха. … Между сериозните проблеми на това военно време 
с отворени граници (микенското време, около петсто-
тин години преди Омир) е била вероятно и грижата за 
очертаване границите на културния свят, за посочване 
пределите на ахейското единство. Омировата епоха има 
подобни грижи, което обяснява вкуса ѝ към микенските 
сказания. … епическата поезия … облекчава неудовлет-
вореността от бледото настояще с миражите от великото 
минало.“ (Богданов 1985: 57-58) 

Под „реални проблеми“ Богданов има пред вид отно-
шението с културно другите, които са извън нашия свят, 
както и нестабилността на това – какво точно се опреде-
ля като „наш свят“. Той обаче определя родината като 
„стабилна човешка общност“, което може би означава 
– устойчиви йерархични социални отношения. (Богда-
нов 1985: 59) Казано с друг термин – основният проблем, 
който Богданов разглежда е за културната идентичност 
на елинските племена. Но той не обсъжда проблемите 
вътре в тези общества. Върху постановката му за това 
какво е родина, кое е свое и кое чуждо, как да се съеди-
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нят идеалите на миналото с проблемите на настояще-
то, въздействат проблеми, актуални за обществото и за 
културата в България в началото и средата на 1980-те. 
Родното и неговото велико минало е темата, която тота-
литарният режим в България може успешно да пропа-
гандира в тези години. Отнемането на имената на наши-
те сънародници от турски произход поставя проблема 
за своето и за чуждото, за националното като етническо 
или като съжителство на етноси с равни права; нацията 
като съставена от равни и равноценни граждани, незави-
симо от етническа или религиозна принадлежност. Но за 
България през 1980-те проблемът за своето и за чуждо-
то не се ограничава до етническото съжителство вътре в 
страната; изолирането от по-близкия и по-далечен свят 
е все по-малко възможно, което също поставя проблемът 
за съотношението между своето и чуждото.108 Отношени-
ето „свое – чуждо“ е основен проблем в сложното тъл-
куване, което Богданов предлага на Омировите поеми. 
Към партикуларизма и към сепаритизма, характерен за 
елинските общности и към невъзможността им да съз-
дадат единна държава, Богданов се отнася отрицателно; 
обединението на всички елини, създаването на единна 
общност е високата цел, която, казва той, те не пости-
гат. Дали родината трябва да бъде държавна етническа 
конструкции обаче е проблем, а не очевидна цел, както 
смята Богданов. В голямата политическа конструкция 
Римска империя основната принадлежност не е етниче-
ска, а юридическа – „римски гражданин“ (вж. по-горе). В 
сравнение с етническо елинското, което изключва оста-
налите етноси, римското е интегративно, юридическото 
е по-важно от племенното.

Смятам, че основното отношение „отмъщение – спра-
ведливост“ следва да бъде взето предвид като основна, 
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макар и не единствена, характеристика на благополучи-
ята, които описва Богданов. Поставяйки благополучието 
в центъра на тълкуването си, Богданов обсъжда истори-
чески ценностни положения, но без да добави към исто-
рическото измерението на едно критическо разбиране. 
Понякога тълкувателят сякаш заема позицията на човек 
от тогавашната епоха и като читател аз не разбирам дали 
той наистина смята същото, както са смятали тогава или 
само тълкува едно историческо положение. От една стра-
на това е свидетелство за близостта с изследвания мате-
риал, от друга – съществено е кой заявява едно ценност-
но положение и от каква позиция. 

Много от нещата, за които Богданов не говори в гла-
вата от „Мит и литература“, са споменати обаче в пред-
говора към „Одисея“. (Богданов 1981: 7- 20) Те не са те-
матизирани, но това не е и целта, тъй като предговорът 
е насочен към неспециализирана читателска аудитория 
и трябва да даде обща представа за произведението. В 
съответствие с тази цел предговорът е по-малко систе-
матичен, по-малко подчинен на концепция от анализа 
в „Мит и литература“, но пък авторът проявява по-голя-
ма чувствителност към индивидуалните поведения, към 
трудностите на живеенето, към социалното разслоение; 
вниманието му в предговора не е насочено само към ста-
ването на екземплярния обществен човек. (Богданов 
1985: 79)

Богданов, както стана дума, не употребява термина 
„реализъм“, макар че по отношение на „Мимезис“ това 
би имало основание, тъй като за Ауербах „литературно 
изобразяване на действителността“ и реализъм са сино-
нимни. „Литература. Действителност“ са две от думите, 
които Богданов избира за заглавие на своето съставител-
ство с изследвания върху старогръцката литература; за-
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главието на предговора към изданието на „Одисея“, 1981 
също съдържа думата „действителност“. „Социалистиче-
ският реализъм“ е официалната доктрина по отношение 
на изкуствата в България до 1989, което прави употре-
бата на термина „реализъм“ неприемлива за критическа 
рефлексия върху изкуството, която не желае да използва 
езика на официалната идеология. Както и да се разбира 
реализмът, терминът предпоставя наличието на дейст-
вителност, външна спрямо литературното произведе-
ние, спрямо която независимостта на художественото 
произведение може да бъде по-голяма или по-малка.109 
Една от причините терминът „реализъм“ да престане да 
бъде актуален в края на 1960-те, е схващането, че лите-
ратурните произведения са както действителност сами 
по себе си, така и че те въздействат върху извънтексто-
вата, социалната действителност. Литературата, и из-
общо изкуството, е и създава действителност, а не само 
отразява или изобразява външна действителност. През 
1930/40-те въпросът за спецификата на литературата е 
сред основните в литературознанието. Ауербах е озагла-
вил книгата си „Мимезис“; в подзаглавието обаче той не 
използва „подражание“ или „отражение“, а изобразява-
не. (dargestellte, а не nachgeahmte или wiedergespiegelte 
Wirklichkeit), което, смятам, предполага както свърза-
ност на литературното произведение с действителност-
та, така и свобода спрямо нея. От отношението на Ауер-
бах към американската Нова критика разбирам, че той 
не споделя иманентното отношение към литературата, 
защото неспецифично мислената от Ауербах литература 
получава смисъл именно чрез отношението си към оп-
ределена историческа среда. Отношението към литера-
турата като към самостойна действителност и като към 
деятел, участващ в създаването на социални поведения, 
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минава обаче тъкмо през иманентните подходи.
В статия, за която стана дума и по-горе, Сабоурин съ-

отнася постановките на Ауербах в студията „Дворът и 
градът“ (1933) с политическата ситуация през 1930-те в 
Германия. (Сабоурин 2008: 456-468) Понятията, които 
авторът обсъжда са: публика и народ.110 Отношението на 
Сабоурин към студията на Ауербах е показателно и за 
промененото отношение към литературата и към исто-
рията на литературознанието в България през последни-
те две десетилетия – интересът се е преместил към соци-
алното присъствие и дори (както е при Сабоурин) към 
политическия смисъл на рефлексията върху литерату-
рата. Мисля, че с това българската рецепция на Ауербах 
(към която добавям и своята статия от 2003, се изчерпва, 
преди да се появи голямото изследване на Камелия Спа-
сова в 2021.

ХІІ. Обещанието

„Нашият предмет не е знанието за битието и за култу-
рата, а преди всичко „Quella Roma onde Cristo è romano.“ 
(курсивът – Е. А.) Този цитат Ауербах вписва в книгата за 
гости на Семинара (т.е. Института) по романска филоло-
гия на университета в Кьолн през 1929. (Gumbrecht 1996: 
25) Отнесен към самия него, цитатът свързва в едно про-
фесионален избор и лична посветеност. Професиона-
лизмът е специализираното филологическо знание за 
съчинения, които участват в създаването на „историята 
на Европа“ или казано с днешен език – на идентичност-
та на Западна Европа. От няколко по-лични изказвания 
на Ауербах, както и от приведения цитат, в който той е 
курсивирал „quella“ („онзи“ Рим, небесният), мога да за-
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ключа, че измерението на обещанието е ценността, коя-
то създава смисъла на дейността му. По-съответстващо 
на заниманието на Ауербах ще е ако избера религиозна-
та характеристика на обещанието, а не модерния термин 
– утопия. За последното търся потвърждение и в непо-
средния контекст на приведения цитат: „За кратко ти си 
в тази долина, но в онзи Рим, где сам Христос владее, ще 
бъдеш с мен за вечни времена. Ти, заради света, че зле 
живее, се взирай в колесницата светà, та всичко тук сти-
хът ти да възпее!“ (Данте 1975: Чистилище ХХХІІ, 100-
105). Авторите, чиито тълкувания познавам, твърдят, че 
тук става дума за Рая, за онзи небесен Рим, чийто първи 
гражданин е Христос. Или за „Христос като император 
на Рая“. (Данте 1975: 506, бел. 12) Обещанието за небес-
ния Рим, за Божия град е свързано с трайния интерес на 
Ауербах към творчеството на Августин и на Данте. 

В текста има не само обещание за вечност, но и избра-
ничество, поради което поетът може да свидетелства за 
видяното пред и в полза на човечеството. Преразказани, 
стихове 104 и 105 биха гласели: това, което виждаш, вър-
нал се от тук, от царството на божествената светлина, на-
прави така, че да го запишеш.111 Успоредяването с Апока-
липсиса на Йоан Богослов: „и туй, що видиш, напиши на 
книга и изпрати на църквите...“ (1, 11) и „И тъй, напиши 
това, което видя, което е и което има да стане след това.“ 
(1, 19) допълнително укрепва мотива за избраничеството. 
Избраничеството е обещание (приключване/начало) за 
друго битие, то придава авторитет на записаното и сми-
съл на отсамния живот. Чрез тези и следващите стихове 
от ХХХІІ песен на „Чистилището“, Ауербах прояснява 
политическата концепция на Данте, както и своето от-
ношение към нея. (Auerbach 1929: 153-58) Тук херменев-
тиката на Ауербах е до такава степен съзвучна на текста 
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на Данте, че тълкуването споделя позицията на поета. 
„Никъде за модерния читател поетът не е по-чужд, не е 
повече реакционер... и сляп за настъпващото. Ако обаче 
се замислим с какви жертви това настъпващо, културата 
на Новото време, бива заплатена,..., как човешката и ев-
ропейска жизнена общност бива загубена, как разединя-
ването и бедността на идеологическите въздействия се 
чувства от всекиго … колко духовно по-слаби са опитите 
да се възстанови човешката общност, отколкото светов-
ният порядък на Данте, то, макар да не лелеем глупа-
вото и напразно желание да съживим безвъзвратно от-
миналото, все пак бихме се предпазили да презираме и 
осъждаме подреждащия света дух на Данте.“ (Auerbach 
1929: 153-58) Европа, която Ауербах предпочита, както 
се вижда от преобладаващата част от изследванията му, 
е средновековната, онази, която изчезва в края на ХІІІ 
и в началото на ХІV в. Наистина впечатляващо е с как-
ва неотстъпност през годините Ауербах възстановява 
„за съвременния читател онзи екзегетичен метод, кой-
то е бил „хляб насъщен“ за християните от ХІІ и ХІІІ в.“ 
(Della Terza 2001: 90-91) Или с думите на самия Ауербах: 
„.. често един стих, преди да разкрие това, което в него 
се съдържа, изисква почти невъзможното откъм време и 
усилия.“ (Auerbach 1929: 167) 

Не само в начина, по който отъждествява професио-
налните си занимания с „онзи Рим“, но и изобщо в под-
хода на Ауербах към литературата има повече от методи-
ка и от дисциплинарно филологическо знание, а именно 
– личностна отдаденост и служене.112 „Аз се убеждавах 
все повече, че ролята на филолог отговаря по-скоро на 
неговия обмислено скромен личен стил, отколкото на 
истинския му интелектуален профил.“ (Gumbrecht 1996: 
247-48) В този смисъл „нашата история, историята на Ев-
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ропа“ е не само на станалото, но едновременно с него и на 
обещаното, за което трябва да се свидетелства. Възмож-
ността се превръща в необходимост във време на тежки 
изпитания, а станалата и ставаща история бива успоре-
дявана именно с другата история – на обещанието. Под-
новяваното през годините тълкуване на съчиненията на 
Августин и на Данте превръща Ауербах в продължител 
на култура, чиито основания са именно техните съчине-
ния. Клаус Улих проницателно отбелязва, че Ауербах е 
виждал в „Писанията“ повече от материал за историче-
ско изследване на литературата и че „...късната Антич-
ност и патристиката са се превърнали за него в духовен 
дом, независимо къде е живял и работил“ (Uhlig 1996: 
49). Домът тук придобива функцията на храм. 

Предговорът „За намерението и метода“ към „Литера-
турен език и публика в Късната латинска античност“, за-
вършва с изказаното съжаление, че въпреки намерение-
то на автора, книгата, замислена и като допълнение към 
„Мимезис“, е останала само фрагмент или поредица от 
фрагменти и не е постигнала цялост. „Тя не е завършена, 
а прекъсната, до истинско интегриране на предмета не се 
стигна.“ (Auerbach 1958: 24)113 Бих желал да видя в твър-
дението на Ауербах нещо различно от фрагментарност 
на изпълнението – а именно фрагментарност на самото 
европейско ставане, невъзможност за заявеното и жела-
но единство, несъвпадение между концептуално и исто-
рическо. И тук характеристиките не/прекъснатост не/
завършеност на начинанията ми се виждат съществени. 
Историческото единство е трудно защитимо, ако не от-
чита прекъсванията в развоя, променливостта на грани-
ците, социални и културни на Европа, както и взаимните 
въздействия и усвоявания, преодоляващи границите. 
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ХІІІ. Дългото неиздаване на Ерих Ауербах 
на български език

В самия край на 1970-те и особено през 1980-те от-
ношението към превода в България се променя. Изда-
телствата поставят началото на поредици за преводна 
литература. Преводът се изравнява по значимост с ли-
тературата, създавана по същото време на български 
език. Преводната академична хуманитарна литература е 
представена обаче слабо. В издателство „Наука и изку-
ство“ съществува поредица „Литературни светове“. В нея 
се публикуват най-вече съветски или безопасни западни 
автори от ХІХ век. В тази поредица Б. Богданов подготвя 
съставителство, посветено на античната литература, за 
което стана дума по-горе. В съставителството е включена 
първа глава от „Мимезис“ – „Белегът на Одисей“. 

В 1986 направих писмено предложение в издателство 
„Наука и изкуство“ да бъде издаден том със съчинения 
на Ерих Ауербах. „Мимезис“ беше вече издаден в държа-
ви от социалистическия лагер – в Румъния, 1967, в Пол-
ша, 1968, в Югославия, 1968, в Чехословакия, 1968.114 В 
края на 1960-те подходът на Ауербах все още е могъл да 
въздейства и проблемът за реализма все още е актуален. 
Предговорът на Збигньев Жабицки115 обсъжда и контекс-
туализира именно „Историята на реализма на Ерих Ау-
ербах“. (Żabicki 1968: 9-41). Имам изданието на полски, 
затова посочвам само него. Другите посочени преводи 
също са снабдени с предговори, които обаче не позна-
вам. След като подходът, приложен в „Мимезис“ вече не 
беше актуален, предложих следната обосновка.

Ето част от нея: „Мимезис“ принадлежи към класика-
та в литературознанието; желателно е класиката да се по-
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знава. Можем, усвоявайки я, съзнателно да я променяме, 
за да усилим въздействието ѝ. Поради това предлагам да 
добавим към „Мимезис“ статии, които Ауербах е напи-
сал по-късно, но които смислово принадлежат към кни-
гата.“ Освен „Мимезис“ предложението ми включваше 
някои от статиите за Джамбатиста Вико, „Епилегомена 
към „Мимезис“ и „Типологични мотиви в средновеков-
ната литература“. От студията „Фигура“, въпреки изклю-
чителната ѝ важност, се бях отказал, поради трудността, 
която оригиналният текст би създал при превод. Съста-
вителството беше дадено на за рецензиране. Рецензията 
на Кьосев имаше характера на кратка статия, в която той 
на пет страници мотивираше необходимостта да се изда-
де Ауербах на български език, да отпадне едно от пред-
ложенията ми (с основание), да обоснове защо предлага 
да се добавят още две статии. Това бяха „За политическа-
та теория на Паскал“ и „Естетическото достойнство на 
цветя на злото“. Така се оформи том от приблизително 
600 страници заедно с бележките. В България вече има-
ше издадени преводни съчинения, бележките към кои-
то можеха да ми послужат за образец. Съставителството 
щеше, макар и само донякъде, да бъде улеснено от това, 
че повечето от съчиненията бяха налични в библиотеки-
те в София. До издаване обаче не се стигна. 

Някои от затрудненията изглеждат днес така не-
реални, че се питам дали не си спомням съновидения. 
„Мимезис“ се намираше само в един екземпляр в Наци-
оналната библиотека „Св. Кирил и Методий“. Копирна 
машина през 1980-те в библиотеката вече имаше; на 
нея работеше „оператор“. После машините станаха две. 
Разрешаваше се снимане по 15 страници, за които се за-
писвахме преди началото на работното време. Пресни-
мането на книга от 500 с. би изисквало организираните 
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усилия на повече хора. Не се предвиждаше издателство-
то да поръча книгата от съответното немско издателство; 
дали не беше заради авторските права, не зная. Би могло 
чрез познати книгата да се изнесе от НБКМ, за да се сни-
ма. Но копирни машини имаше само в учрежденията, а 
консумативите, както и свободата при социализма, бяха 
ограничени, за заснемането на цяла книга би трябвало 
да намерим повече познати, които да ни снимат по 40-50 
страници на различни места. От това време си спомням 
постоянните ни оплаквания от липса на ксерокси. Впро-
чем и досега в България клиентът не може да копира 
сам, достъпът е все така само чрез „оператор“. 

В 1994 г-жа Татяна Джокова, тогава редактор в из-
дателството на СУ „Св. Климент Охридски“, ми предло-
жи да направя съставителство с работи на Ауербах. По 
това време живеех в Германия и имах на разположение 
всички негови съчинения. Съставителството ми този път 
включваше студии, статии и рецензии, без „Мимезис“. 
Рецензиите, които включих, съдържаха изказвания на 
Ауербах за методиката, която използва, както и внима-
телна оценка за методиката на негови колеги, специали-
сти по романска филология. Голямата част от правата за 
съчиненията на Ауербах, с изключение на няколко ста-
тии, се държат от издателство „Август Франке“, Тюбин-
ген и Базел. То се нае да получи правата за тези статии и 
за цялото съставителство поиска обща сума, която след 
допълнителна размяна на писма, „слезе“ до 350 (трис-
та и петдесет) немски марки. Това стана в 1996. Щях да 
предложа за корицата фотография на фреска от долната 
базилика „Св. Франциск“ в Асизи, ок. 1260, неизвестен 
зограф, на която се вижда как светецът проповядва на 
птичките.116 Издателството на Софийския университет 
не заплати обаче исканата сума и съставителството не 



100

излезе. Тук известно пояснение ми се струва необходи-
мо. В 1996 хлябът изчезна от магазините; цените започ-
наха да се променят всяка седмица, дори и през няколко 
дни. Пак през тази година приятели, вкл. бившият ми 
научен ръководител, от Германия ни изпращаха храна, 
а понякога с нея и банкноти; днес това, за радост, е не-
представимо и да се надявам – невъзможно. Заплатите 
ни не бяха достатъчни, за да се изхранваме. С една дума 
– триста и петдесет немски марки бяха богатство.

Зная и за още един опит – издателство „Агата-А“ въз-
намеряваше да издаде студията „Фигура“, това беше през 
2002/2003; не зная досега този превод да е публикуван. 
Едва ли ще сгреша много, ако заключа, че на съчинени-
ята на Ерих Ауербах в България не им върви. Но не само 
на съчиненията; защо студент(к)ите в България по съ-
ществуващата все още дисциплина „Западноевропейска 
литература“ няма да имат като въведение към Дантевото 
творчество съчинение от Ауербах? Защото имат много 
други, написани със същата вещина? За разлика от ко-
легите им в страни, където монографията е преведена и 
публикувана именно с тази педагогическа идея. (Ауэр-
бах 2004, Auerbach 2007) До 1989-1990 функцията на въ-
ведение в живота и в творчеството на Данте можеше да 
изпълни монографията на изключителния познавач на 
епохата на Данте и преводач на съчиненията му – Илья 
Голенищев-Кутузов117; днес това вече не е възможно, по-
ради промененото присъствие на руския език в акаде-
мичната среда. 
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ХІV. Послеслов от 2021

С удоволствие признавам, че заключението ми от 
преди години: „на съчиненията на Ерих Ауербах в Бъл-
гария не им върви“, е погрешно. В 2017 „Мимезис“ беше 
публикуван от издателство „Изток – Запад“ в превод на 
Жана Ценова. И еднакво важно – появиха се изследва-
ния с високо качество от Камелия Спасова, посветени на 
проблеми, свързани с творчеството на Ауербах. (Спасова 
2021: 71-126)118 

През последните десетилетия историите на филоло-
гическите дисциплини (същото важи и за изкуствозна-
нието) се превърнаха в самостоятелни изследователски 
области; съчиненията и живота на отделни техни пред-
ставители – също. Интересът е не само и не толкова към 
концепциите, а към начините, по които са се формира-
ли и по които са въздействали. Жизнената история, ин-
ституционалната среда и нейните ценности, личните и 
властовите отношения и др. са материал за изследване. 
Работата с архивни материали прояви мотивации, кои-
то само косвено са свързани с научните изследвания, но 
често са решаващи за една или друга посока на самите 
изследвания. 

Само един пример. Многократно възпроизвеждано-
то твърдение, че Ауербах нямал на разположение добра 
библиотека в Истанбул, беше коригирано. Проучвания-
та на институционалната среда, в която e работил Ауер-
бах, попълни и разнообразни картината. Към това, което 
зная от съчиненията на Мартин Виалон, мога да доба-
вя, няколко факта, които сега ми изглеждат очевидни: 
От 1923 до 1929 Ауербах е библиотекар в Пруската дър-
жавна библиотека в Берлин и именно в качеството си на 
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„библиотечен съветник“ (Bibliotheksrat) той е преместен 
от Пруската държавна библиотека в университетската 
библиотека в Марбург в 1929. В летния семестър на 1929 
той се хабилитира в специалността Романска филология 
в Университета в Марбург. Ауербах има специализирана 
представа какво трябва да съдържа една държавна или 
университетска библиотека; е, библиотеките в Истанб-
ул не са отговаряли на тази представа. Но, ако той беше 
специалист по история на правните отношения в Осман-
ската империя, то ресурсите на библиотеките в Истанбул 
навярно са щели да бъдат за него удовлетворителни. Ау-
ербах се дипломира и защищава докторска дисертация 
по право в 1913. Мисля, че всеки учен в България, който 
изследва култура, история, изкуство, архитектура, му-
зика, философия, др., различни от българската, посте-
пенно привиква към недостатъчните ресурси на нашите 
библиотеки и музеи и се радва на неочаквани открития. 
Има наистина разлика, съществена, между национална 
библиотека, която съхранява наследството и представя 
актуалността на собствената си страна и библиотеки, ко-
ито се стремят да съхраняват наследствата и да прите-
жават актуалните изследвания за обширни територии от 
света, а понякога и за целия свят. 

Библиографията върху Ауербах е необозрима. Но това 
важи за всяка научна тема и подтема днес. Ако изследо-
вателят положи усилието или научната среда го подтик-
не към това, да си състави възможно най-пълна предста-
ва на няколко езика, , той/тя осъзнава, че се намира сред 
библиотека със съчинения по неговата/нейната тема. 
Емиграцията на Ауербах в Истанбул, както и установя-
ването му в Съединените щати в 1947 усилва внимание-
то към съчиненията му. Американското серийно научно 
производство и световното разпространение на амери-
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канския език правят така, че части от „Мимезис“ навярно 
са прочели и тези, за които Ауербах е бил само предмет 
на научна любознателност, но едва ли са прочели части 
от „Европейската литература и латинското средновеко-
вие“ на Курциус (или други съчинения от същия автор). 
Научната стойност и въздействие на двете книги е съпос-
тавима, както и научните наследства на двамата филоло-
зи. Някои особености на научното поведение на Ауербах 
биха могли, при равни други условия (ceteris paribus), да 
допринесат за популярността му, но това са обертонове: 
например той предпочита да преработва и да обогатява 
аргументацията си, вместо да влиза в полемики или да 
показва огромните си исторически знания. 

Въпросите какво е Европа, съществува ли относител-
на културна обособеност, със свои традиции, характе-
ристики, истории, които могат да се определят като ев-
ропейски, са определящи за научните ми занимания. В 
тази книга част от въпросите са по-видими, отколкото 
в други мои изследвания. Исках да разбера, по времето 
на социализма и след това къде точно живея, как макро- 
и микросоциални среди определят ценностите ми, кои 
от тях се проявяват в поведението ми, какво е въздейст-
вието на опита от годините, през които живях в други 
страни от Европа? Исках да достигна до удовлетворите-
лен отговор дали София е по-близо и в кои отношения 
до Истанбул, до Атина, до Букурещ или до Будапеща; в 
какво отношение е към Рига и към Тбилиси например? 
С годините достигнах до преливащи се, „меки“ отговори, 
включително за това какво е „Европа“. Изследванията на 
историята на културата на Европа могат да се съчетават с 
изследването на себе си, без последното да изпъква.

Разглеждам Европа и като територия, но най-вече 
като съчетание от ценности и поведения, като форми на 
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социално битие, на усвоявания и на въздействия, които 
се създават върху исторически променяща се територия. 
Ако е така, то Европа е преди всичко социална подвиж-
ност, която би могла да се установява, променяйки се, и 
другаде. 

Изводи

Европа за Ауербах е Абендланд – романско-герман-
ската култура в нейното историческо ставане и взаимо-
действие.

Годините в Истанбул и историческите събития в Гер-
мания и в Европа подтикват Ауербах да проблематизира 
специализираните филологически знания в посока към 
социалния и дори към политическия ангажимент на фи-
лологията. 

Ауербах пренася концепцията си за „европейска фило-
логия“ и за „съдбата на духовната цялост Европа“ върху 
по-ранни свои работи и дори върху цялото си творчество. 
Това добавя към по-ранните му изследвания потенциал, 
какъвто те сами по себе си не носят. Така професионал-
ният му път придобива цялост; откроява се целенасоче-
на социална значимост на заниманието, от самото му на-
чало, което не допуска случайности и отклонения. 

Литературната история и филологията разделят Ев-
ропа след Втората световна война по начин, по който 
извършват това и политическите доктрини. „Духовната 
цялост на Европа“ се оказва положена върху демаркаци-
онна линия.

Идеята на Ауербах за филология на световната лите-
ратура в своята конкретност не напуска символната ге-
ография на Абендланда. Ауербах не предлага решение, 
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което е открито към бъдещето, а безпокойството, с което 
е написана статията, го подтиква да обърне поглед назад 
към Западноевропейското средновековие .

Стремежът да се обвърже филологическото знание с 
проблема за човешкото съществуване – търсене на исти-
ната и възвисяване към любовта е бил основният мотив 
при замисъла на „Мимезис“.

Вниманието на Ауербах не се насочва към литература-
та, посветена на пътешествия. Тази литература обаче, пи-
сана от европейци, разширява културната география на 
Европа; най-малкото – внася образите на други географ-
ски пространства и на други култури в европейската. 

Религиозната характеристика на обещанието осмисля 
филологическата дейността на Ауербах.

Контекстуализирам разбирането на Б. Богданов за 
„Одисея“ по отношение на понятия и официални поста-
новки за изкуството в България от 1980-те. 

Предлагам обяснение защо той не забелязва пробле-
ма за насилието в Омировата поема. 

Богданов усвоява и критикува постановката на Ауер-
бах за Омировите поеми. Той също така оставя без вни-
мание основанието, върху което е изградена цялата книга 
– за съотношението между литературен стил и действи-
телност, което е проблемът за реализма при Ауербах. 
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Втора глава
Едуард Саид: критическата 
почит към Ерих Ауербах1

Целта на тази глава е да проследя как Едуард Саид ус-
воява критическото наследство на Ерих Ауербах и как то 
въздейства върху творчеството на самия Саид.2

І. Филологическата привързаност

Към съчиненията на Ерих Ауербах Едуард Саид от сту-
дентските години до края на живота си изпитва привър-
заност, преминаваща във възхищение. (Said 2004: 85) 
Отношението на Саид към Ауербах, но и към трудно съ-
поставими фигури като Луи Масиньон и Теодор Адорно, 
може да бъде определено като критика и почит, усвоява-
не на ценности и на мисловни ходове и тяхното прила-
гане в други области – „... да разпростра тяхната работа 
в области, които ме интересуват“. „защото аз се възхи-
щавам на усилието,...на тяхното внимание към текста, на 
тяхната грижа (курсивът на Е. С.), което, мисля, е основ-
ният фактор тук.“ (Said 1992: 230) Да прилага концепции 
от времето на високия модернизъм към области, за които 
тези концепции не са били създавани, е методологическа 
постановка при Саид. „Ориентализмът“ въздейства така, 
че да се осъзнае по нов начин отношението на Запада 
към Изтока; самото знание съществува и преди появата 
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на книгата му, но не е подчинено на подобна евристич-
на идея; именно евристичната постановка създава нова 
област на изследване. Сред причините книгата да се пре-
върне в бестселър са: обосноваването на знанието като 
социална практика, езикът на изложението, опростява-
нето на сложността на проблема; Саид предпочита да ти-
пологизира вместо да историзира „ориентализма“.3

Огромният успех на „Мимезис“, според Саид, се дъл-
жал на въпросите, отправяни от автора към тълкувани-
те текстове. Както казва и самият Ауербах: „Задавам въ-
прос към него и моят въпрос, а не текстът е началната ми 
отправна точка.“ (Auerbach 1958: 20)4 Постановката на 
Ауербах за въпроса като „отправна точка“ (Ansatzpunkt), 
както и загрижеността „да се чуе“ гласът на тълкувания 
текст ще бъдат основни постановки и в методологията на 
Саид.5 Вниманието към текста е основна филологическа 
добродетел; но при Ауербах то не е толкова заради те-
кста, а за да разбере как текстът представя „условията на 
човешкото съществуване“ в определена историческа сре-
да. Способността да се чува „гласът“ на текстове от раз-
лични епохи и езици важи за всеки значителен историк 
на литературата и за всеки компаративист. Формиран 
като компаративист, Саид цени умението да се тълку-
ват текстове, написани на различни езици и в различни 
периоди от съществуването им и подчертава неведнъж 
колко е важно изследователят да притежава значителни 
езикови и литературни познания. (Said 1985: 5-9) Саид е 
сметнал за важно да добави в „Beginnings…“ бележка за 
оригиналните езици, на които е проучвал произведени-
ята, изследвани в книгата, както и за преводите, които 
сам е направил, когато е било нужно. В това отношение 
Саид има за образци най-вече двама немски романски 
филолози – Ауербах и Лео Шпитцер. Те въплъщават за 
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него филологическата култура. „Никой днес няма под-
готовката, която са имали Ерих Ауербах и Лeо Шпитцер, 
двама велики немски компаративисти…“ (Said 1993: 50) 
Свързано със сравнителното литературознание, и в този 
смисъл повлияно от немската романска филология, е же-
ланието на Саид да препраща към оригиналния език на 
авторите, които анализира. Това не е само лично жела-
ние, а елемент от обща нагласа на определена професио-
нална среда, която формира споделени ценности: крити-
ческото творчество на Ауербах изпълнява функцията на 
модел за постепенно установяващото се дисциплинарно 
поле на сравнителното литературознание в универси-
тетите в САЩ през 1950-те/1960-те. Ауербах е могъл да 
служи като образец за езикова и културна широта, стре-
межът към която е бил насърчаван у практикуващите 
в новото дисциплинарно поле (Lindenberger 1996: 202) 
Саид обсъжда, неведнъж, разликата в професионалното 
формиране и в ценностите между компаративистиката в 
Европа през първата половина на ХХ в. и американска-
та от последните десетилетия на ХХ в. Критическото му 
отношение към немската компаративистика не отменя 
обаче почитта. Вниманието към индивидуалния текст и 
автор се запазва у Саид до края. Това е традиционното 
хуманистично отношение, предпоставящо съществува-
нето на индивидуален и ценен субект. 

Знанието, което изследователите в хуманитарните 
науки могат и при най-благоприятни условия да постиг-
нат, отдавна не се ръководи от идеала за систематичност 
или за изчерпателност. И все пак има нещо смущаващо 
в лекотата, с която Саид изброява кои немски мислите-
ли са му въздействали. Може би аудиторията, към която 
са били насочени изказванията, ги е възприемала, без 
да задава въпроси (напр. защо основен термин на един 
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мислител се появява като принадлежащ на друг и подоб-
ни обърквания). Една систематична образованост обаче 
едва ли би направила евристичните връзки между зна-
ние и политика, както и знанието така действено в пуб-
лична среда, което успява да постигне Саид. Когато Саид 
предлага херменевтиката на симпатията и на разбиране-
то да замени опростяващата (и изгодна за някого) враж-
дебност към чуждото, тогава престава да е от значение 
на кого точно принадлежи този или онзи термин. Саид 
прилага и измества инструментите на филологията към 
други области, за да създаде нови обекти на знанието.6 
Дали това е филология е въпрос, на който трябва да се 
отговори отрицателно. Филологически обаче е произ-
ходът на бавното, на съсредоточеното четене, чието из-
местване и прилагане върху извънтекстови области не 
само може, но и дава (и не само при Саид) необичайни 
резултати.7 С едно сравнение Салман Рушди прояснява 
всичко това: „той [Саид] чете света толкова отблизо, как-
то чете книги“ (Gardian 1999). 

ІІ. Светската критика

В 1969 Майре Яанус Саид и Едуард Саид публикуват 
превод на статията на Ауербах „Филология на световна-
та литература“. (Auerbach 1969: 1-17)8 В кратък предговор 
преводачите сбито и внимателно характеризират фило-
логията на Ауербах и традицията, към която той принад-
лежи; в предговора няма критика, каквато без друго те 
биха могли да отправят към автора; има обаче симпатия 
и почти възхищение.9 В края на 1960-те Саид работи над 
книгата „Beginnings: Intention and Method“, публикувана 
в 1975. Заглавието, без да е точно повторение, е съчета-
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ние от термина „Ansatzpunkt“ и от „Absicht und Methode“. 
С „Absicht und Methode“ Ауербах озаглавява въведението 
към последната си книга.10 В две подглави Саид обсъжда 
„Филология на световната литература“ – тази най-ме-
тодическа статия на Ауербах и основния термин в нея 
– „отправна точка“ (Ansatzpunkt).11 Саид противопоста-
вя отправната точка, началото на произхода (beginning 
as opposed to origin), защото произходът е божествен, 
митичен и привилегирован, докато началото е светско, 
създадено от човека; следователно то постоянно може да 
бъде и е преразглеждано. Отправната точка или начало-
то предполагат както бъдещ развой, така и прекъсване, 
но не предопределеност, която някаква трансцедентал-
на сила налага. Във второто Саид вижда само проява на 
власт и на неоспорван авторитет. Терминът на Ауербах 
служи на Саид, за да подкрепи основното си разбиране, 
че имперската власт, проявена като господстващ истори-
чески разказ, трябва да бъде оспорвана, за да се разкаже 
за формите на живот, подтиснати от този разказ, да се 
даде глас на тези, които не са допуснати до този момент 
в историческия разказ. 

Освен към Ауербах, Саид обича да се връща към твор-
чеството на Джамбатиста Вико. Концепцията за „начало-
то“ Саид поне отчасти дължи и на италианския философ 
– „… най-лесно е да обърнем внимание на настояването 
на Вико, че за същинското изследване е необходимо да 
проучи нещата в техните начала.“ (Said 1967: 339-340; 
Said 1985: ХІІІ). Заниманието на Саид с Вико е подтикна-
то, ако не е и повлияно, от изключителното въздействие, 
което италианският мислител има върху творчеството на 
Ауербах.12 С творчеството на Данте и на Вико Ауербах се 
занимава цял живот. Най-важният и задълбочен изсле-
довател на Вико в областта на литературознанието, така 
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Саид нарича Ауербах (Said 1967: 347; Said 1985: 363).13 
Саид споделя разбирането на Ауербах, че Вико създава 
първата концепция за историческото познание, според 
която светът на хората, историческият свят, е създаден 
от самите тях, поради което им е познавателно достъпен. 
Своята критика Саид определя като светска – тя не пола-
гала основанията си върху неоспорими, функциониращи 
като божествени, авторитети и принципи, за нея нямало 
неоспорим авторитет или консенсус, които да служат 
като гаранти за истинността на твърденията ѝ. Самото 
определение „светска“ идва от Вико и от Ауербах.14 То 
отново проявява желанието на Саид да е свързан с опре-
делена, просвещенска, традиция. Иначе би назовал сво-
ята критика например „постколониална“. Европейското 
Просвещение е времето, когато основното противостое-
не е „светско – религиозно“. С усет за новата актуалност 
на двете позиции, в края на 1970-те Саид противопоста-
вя своята критика на религиозната, под което той раз-
бира всеки фундаментализъм, религиозен и светски. За 
да не изпитваме съмнение в Викоанско-просвещенския 
произход на двата термина, въведението към сборника 
„Светът, текстът и критикът“ е посветено на светската, 
а заключението – на религиозната критика. (Said 1983: 
290-292)15 

Именно в програмната статия „Светска критика“, Саид 
излага обстойно разбирането си за критиката (Said 1983: 
1-30).16 Той няма пред вид изследване на литературата, 
а критика на идеологическите и властови механизми на 
културата. Саид започва с доводи, целенасочено повта-
рящи доводите от „За целта и метода“ на Ауербах.17 Ауер-
бах, подемайки основни идеи на Вико, излага позицията 
си за отношението между литературно произведение и 
историческа среда. (Auerbach 1958: 9-24; и спец. 14); съ-
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щевременно се разграничава от методиките, съсредото-
чени само в анализа на произведението. И за Саид произ-
ведението е част от социалния свят, то самото е събитие, 
присъства в определен момент и на определено място. 
Ако анализаторът пренебрегне тези основни положения, 
ограничавайки се до текста, той поставял своя анализ и 
себе си извън историята. 

Според Саид, критическото творчество на Ауербах 
произлизало от „дълбоко консервативен възглед“. (Said 
1983: 29) Определението „консервативен“ пренася по-
литически термин в хуманитарната област; чрез този и 
подобни термини се настоява, че всяка позиция в хума-
нитарните науки е и политическа. Консерватизмът, ли-
берализмът или който и да е политически термин рядко, 
дори в политиката, имат статуса на очевидност. Да се обо-
сновават употребите е част от критическата рефлексия; 
когато обаче подобни преноси станат автоматизъм, упо-
требите им са заплашени да се превърнат в идеология, в 
това, което критикуват. 

Какво означава за Саид „консервативен“? В предгово-
ра към „Начала…“ Саид пише: „Моите културни предпо-
читания като цяло са белязани с консерватизъм“. Става 
дума за предпочитанието му да чете и да анализира ше-
дьоврите на високия модернизъм, за което свидетелст-
вало дори мястото, което той е отделил на великите ше-
дьоври в книгата си. (Said 1985: ХІІІ). Интелектуалният 
му живот бил посветен в голяма степен на разбирането 
и преподаването на великите произведения на литера-
турното и на музикалното изкуства. (Said 2004: 62) При 
Саид не откривам обичайния постколониален тип кри-
тика срещу класическите произведения на Западната 
култура. За него литературните и музикалните шедьоври 
допринасят, за да се утвърди властта на Западната култу-
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ра, но те едновременно се съпротивляват на същата тази 
власт. Великото произведение на изкуството наистина 
зависело от икономическата, социалната или политиче-
ската история, но не можело да се сведе до тях. То съ-
ществувало в неразрешимо диалектическо напрежение 
спрямо времето, в което е създадено.18 Саид не поддържа 
съществуването на определен канон, но и не настоява 
сред великите произведения да бъдат приети нови само 
защото тези произведения защищават групова, полова 
или етническа идентичност. (Said 2000: 381-85) Такава 
„партийна“ принадлежност би била в разрез с индивиду-
алния глас на светския критик, непринадлежащ напъл-
но на която и да е среда. Критиката е заемане на позиция 
спрямо властта; тя не изключва обаче уединеното зани-
мание с художествените произведения на миналото. Ле-
нард Дейвис сполучливо характеризира тази страна от 
дейността на Саид като: „дълъг разговор между читател 
и автор за съдбата на света“. (Davis 2006-2008)

В „Светска критика“ Саид твърди, че по отношение на 
културата и научното изследване той често изпитвал ос-
нователна симпатия към консервативните нагласи, ка-
квито са съхраняване на миналото, четенето на велики 
автори, както и към сериозното и дори към изцяло кон-
сервативното изследване. Навярно затова Саид не крити-
кува изобщо консервативните нагласи, а европоцентрич-
ността на заниманията с литература и пренебрегването 
на социалните връзки, още повече, че връзките със соци-
алната среда могат да бъдат открити в самата структура 
на художествените произведения. (Said 1983: 22-23) По-
следното не се отнася за мисленето на Ауербах. Ауербах 
изследва връзките между литература и действителност, 
но по начин, различен от този на Саид. И двамата оба-
че смятат, че основният проблем, който трябва да бъде 
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изследван е как е изобразена, представена (Darstellung, 
Representation) действителността.19 Ето защо занимани-
ето с филология за Саид е критическа дейност. 

След като е изложил позицията си за критиката, Саид 
размишлява за изгнаничеството на Ауербах в Истанбул. 
Да не принадлежиш на средата, да не обитаваш изцяло 
мястото и културата, в които живееш, да си емигрант в 
реален или в символен смисъл е за Саид условието, ко-
ето прави възможно критическото изследване, било то 
историческо или отнесено към съвременността. Саид те-
матизира изгнаничеството като свобода от несъзнавано 
или принудително възприети ценности, от общностна 
принадлежност, като оспорване на авторитета, изграден 
върху властта, която културата упражнява. Тук, както и в 
други свои работи, Саид се позовава отново на статията 
„Филология на световната литература“; особена привле-
кателност за него притежава заключителното размиш-
ление на Ауербах, което е цитат от „Дидаскаликон ІІІ, 
20“ на Хуго от Св. Виктор.20 Хуго посочва степените, чрез 
които се достига до съвършенството, състоящо се в пълно 
отчуждаване от света. „Наистина съвършеният е този, за 
когото цялата земя е чужбина.“ (perfectus vero cui mundus 
totus exilium est). Съвършеният е изгнаник. Но Ауербах 
обръща смисъла и казва, че и за този, който желае да 
постигне истинска любов към света, думите на Хуго са 
достоен път (Auerbach 1967: 310). Заключението на Саид 
в „Светска критика“ напомня на заключението на Ауер-
бах. Към характеристиките на критиката – (не)принад-
лежност, опозиционност, ирония, Саид добавя още една 
– надеждата: критикът не можел да не храни надежда, 
ако и да не я изразявал напълно. Надежда за какво Саид 
не уточнява. Утопията, обетованото не са понятия, които 
той използва, те биха внесли елемент на светска религи-
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озност. Критикът обаче можел да освободи творческите 
енергии, уравновесявайки така опасността, че като се об-
ръщал само към трудни начинания, отнемал от сърцето 
всяка радост. Не става дума обаче за любов към света, 
както е при Ауербах, а за надежда и за (творческа) сво-
бода. Разликата не е за пренебрегване, но Саид не желае 
да я обсъжда. И все пак, може би Саид да е имал пред вид 
ако не любов, то нагласа, която ѝ е близка. 

Години по-късно в „За неподчинението и заемането 
на позиция“, Саид обсъжда какво е интелектуално за 
разлика от професионално призвание. Освен познати-
те характеристики – да се каже истината на властта, да 
се поставят под въпрос нейните желания, Саид добавя и 
още една: облекчаване на страданието. „Мисля, че е мно-
го трудно, веднъж напуснали академичната среда, да не 
бъдете засегнати от това, което ми се струва основния 
проблем за интелектуалеца днес – човешкото страда-
ние.“ (Said 2000: 503) Но стремежът да се облекчи нечие 
колективно страдание предполага, освен смелост, също 
и чувствителност към страданието на другия. Предпо-
лага състрадание, чиято действеност е трудно отличима 
от тази на любовта. Ако към надеждата и състрадание-
то, се добави и вярата в мисията да не се подчиниш на 
принудите, които властта иска да наложи, то позицията 
на интелектуалеца започва да напомня на религиозност, 
без Бог и без божества, което е просто друг начин да се 
назове какво е хуманизъм.

В „Ориентализмът“ Саид завършва именно с посоче-
ния цитат за Хуго от Св. Виктор размишлението си за ху-
манизма на Ауербах и за неговата способност да се пос-
вети на изучаването на чужди национални литератури и 
култури, макар и само в рамките на Европа. Съчетанието 
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между интимност и дистанцираност спрямо собствената 
култура, но и спрямо целия свят, създава качествата не-
предубеденост и щедрост, така необходими, за да се по-
стигне истинско проникновение при познанието. (Said 
1979: 259; Саид 1999: 322) Щедростта и широтата на 
познанието са качества, които Саид очевидно цени и ги 
отбелязва, независимо дали критикува концепциите на 
авторите. Тъкмо тази щедрост, проявена и към консерва-
тивни мислители, част от лявата критика не му прощава; 
от гледна точка на лявата ортодоксалност, не може да се 
привеждат като равностойни свидетелства имената на А. 
Грамши и Ж. Бенда.21 А дясната критика не му прощава 
самия факт, че той съществува.

Изгнаничеството е превърнато от Саид в условие за 
критическа и за хуманистична нагласа. В изнесените 
пред „Би Би Си“ лекции през 1993, Саид тематизира со-
циалната роля на интелектуалеца именно като изгна-
ничество. (Said 1992; Said 1996; Said 2000; Bayoumi and 
Rubin: 368–381) Критическият интелектуалец не споде-
лял обвързаностите и ценностите на средата, не поради 
принуда, а защото е избрал да не ѝ принадлежи. Разби-
ра се, че Саид принадлежи към определена социална и 
академична среда в САЩ, но това е критически рефлек-
тирана (не)принадлежност. Изгнаничеството означава, 
че съществуването не се определя от свързаности, които 
са или напомнят на биологичните. Изгнаникът се прид-
вижвал от „инстинктивната“ свързаност към съзнаван 
избор. Способността и смелостта да подложиш на съмне-
ние ценностите на средата, в която живееш, е основна ха-
рактеристика на критичния интелектуалец и съответно 
– на светската критика. Светската критика се основавала 
на индивидуална решимост и на индивидуален избор – 
критикът да не е съучастник на властта под каквато и да 
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е форма. Ауербах е бил свързан със своята родна култу-
ра, но, поради изгнаничеството, той е могъл да се отде-
ли от нея и от Европа и чрез критическо осъзнаване да 
я види като сложно социално и историческо начинание, 
като култура, създавана и пресъздавана от мъже и жени 
вътре в обществото. Ето защо творчеството на Ауербах в 
Истанбул е светска критика. Ауербах е съумял да напи-
ше книга като „Мимезис“, но резултатът е могъл да бъде 
и дълго мълчание. Критиката, практикувана от Ауербах 
учела повече как да бъдем критични, отколкото да сме 
привърженици на школа. (Said 1983: 16; 24; 29) 

Така творчеството на Ауербах в Истанбул (1936-1947)22 
бива обвързано с проблематиката на дома и на бездом-
ността, на съществуването в чужда среда, при което се 
налага да се избере между това да се съхрани предишна-
та идентичност или да се придобие нова, усвоявайки и 
преработвайки въздействията на средата.23 Като присъ-
единява Ауербах към светския тип критик, Саид присво-
ява творчеството му за своя цел, защото съчиненията на 
Ауербах не напускат академичната сфера. Само в писма, 
които остават извън публично обръщение, по времето, 
когато са писани, има преценки за съвременната дейст-
вителност в Турция. Ауербах и преди емиграцията за-
щищава позицията, че литературните произведения се 
създават в определена историческа среда. Вярно е, че без 
годините в Истанбул, той може би е нямало да напише 
книга като „Мимезис“. Това не можем да знаем. Изклю-
чителните дневници на Виктор Клемперер са написани 
в изолация и в състояние на постоянна заплаха, но въ-
тре в Германия. В много по-благоприятна обстановка от 
Клемперер, Е. Р. Курциус създава своя опус магнум, но 
пак в Германия през годините на нацизма и на Втората 
световна война. И все пак Саид е прав, ако не конкретно, 
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то в постановката за критичното отделяне и изместване 
спрямо идентичността, която изгнаникът е притежавал 
до този момент. Терминът, характеризиращ изгнани-
чеството е граничност – състояние на (не)принадлеж-
ност. Абдюл Мохамед отнася определението към самия 
Саид, наричайки го „граничен интелектуалец“ (Abdul 
1992: 96-120).

ІІІ. Хуманизъм

Привързаност и критика към хуманизма при Саид съ-
ществуват заедно и в напрежение – като една, но вътреш-
но конфликтна нагласа. В последните години от живота 
му привързаността към хуманизма взема надмощие. „… 
филологията е основополагащата и най-творческата от 
всички тълкуващи дисциплини.“ Тази идея Саид развива 
във въведението към „Мимезис“ (Said 2003: ІХ-ХІV), как-
то и в книгата си за филологията и за хуманизма. (Said 
2004)24 В творчеството му няма да намерим изследване 
върху възникването или присъствието на хуманизма в 
културата на Европа. За Саид хуманизмът не е само ака-
демично занимание, а преди всичко – позиция, която, за-
щищавайки универсални човешки ценности, се противо-
поставя на хегемонията на Едната култура. В ранната си 
фаза през ХІV-ХV век в Италия, хуманизмът обаче също 
не е обособено академично занимание, а проект за ново 
– гражданско – присъствие на човека в социалния свят.25 
Целта на Саид е да преосмисли основанията на хумани-
зма и да ги свърже с граждански поведения и с критиче-
ски нагласи. Хуманистичната цел на светската критика е 
знание, което не е в услуга на властта, не е инструмент за 
принуда и служи на човешката свобода (Said 1983: 15, 29) 
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Въпросът е дали разбирането за индивидуално действие 
е изобщо приложимо към съвременността и особено към 
култури извън Европа и Северна Америка. 

В „Ориентализмът“ Саид използва антихуманистич-
ната концепция за дискурса на Мишел Фуко. Същевре-
менно Саид поддържа разбирането си за индивидуал-
ното действие и въздействие, били те на произведение 
или на автор. Да се утвърди ценността на индивидуал-
ното съществуване и да се изследват отношенията му със 
социални сили и неоспорими авторитети, е именно е в 
основата на хуманизма. „Но за разлика от Мишел Фуко, 
на чиито трудове съм много задължен, аз вярвам в опре-
делящото присъствие на индивидуалните автори в ина-
че анонимната колективна съвкупност от текстове, об-
разуващи дискурсивния корпус, наречен ориентализъм. 
Фуко вярва, най-общо казано, че индивидуалният текст 
или автор не значат особено много; аз смятам, че емпи-
рично погледнато, при ориентализма, това не е така.“ 
(Said 1999: 8, 33; 1979: 3; 23-24)26

Основен въпрос, на който Саид търси отговор във „Вико 
– хуманист и самоук“ е какво дава основание да се свържат 
личност (Автобиографията) и изследователска рефлексия 
(Новата наука). Резюмирайки отговора си и в подкрепа 
на разбирането си, Саид цитира Кроче и Ауербах. „Кро-
че основателно твърди че „Автобиография“ е написана в 
духа на „Нова наука“; но обратното е също толкова вяр-
но.“ (Said 1967: 347) В тази ранна работа на Саид можем да 
открием подтика, който по-късно ще се превърне в кон-
цептуален похват в съчиненията на Саид – обвързването 
между личност, художествено произведение (или крити-
ческа рефлексия) и политически събития. 

Саид твърди, че значението на Вико е централно за 
„Начала…“, но, разбира се, книгата му дължи много и на 
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съвременни философски и литературоведски концепции. 
Като последна глава от книгата Саид включва статията 
си за Вико от 1967. Вико е хуманист заради разбирането 
си, че историята е дело на хората. За Саид е особено ва-
жно, че Вико е самоук. (Said 1967: 340) Самоук е лично-
стна, но и структурна характеристика: къде да се постави 
началната точка е личен избор (представен най-вече в 
„Автобиографията“ на Вико), но същевременно и създа-
ване на знание в някакво поле (Новата наука). Поставя-
нето на началото е личностен избор, който за Саид пред-
полага отказ от концептуална и ценностна привързаност 
спрямо средата, в която изследователят работи, предпо-
лага прекъсване. (Said 1985: 5-9) Именно концептуална-
та вяра на Саид в личния избор и в личната отговорност 
свидетелства за привързаността му към ценностите на 
хуманизма. Саид обсъжда на много места в „Начала…“ 
концепции, за които личността, авторът, индивидуал-
ното знание не са от значение. Загрижен преди всичко 
да обоснове, че поставянето на начало е интенционално, 
че то е прекъсване и конструиране, Саид в този момент 
изглежда не осъзнава принципната разлика между своя 
хуманизъм и антииндивидуалното и антиличностно ми-
слене особено на Фуко и на Дельоз. 

В „Хуманизъм и демократична критика“27 Саид защи-
щава хуманизма като избор на свободното индивидуал-
но действие и на решимост да се заеме позиция, която 
оспорва всяка форма на власт. Хуманизмът е другото 
лице на светската критика. Четвъртата лекция28 е въве-
дение към „Мимезис“ на Ерих Ауербах: „най-доброто ху-
манистично произведение, което познавам …. най-зна-
чителното и въздействащо литературно-хуманистично 
произведение през последния половин век. … пример за 
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висша хуманистична практика“. И в края на лекцията: 
„За моя начин на мислене хуманистичният пример на 
„Мимезис“ остава незабравим….“ (Said 2004: 85-86; 117). 

Как Саид характеризира хуманизма на Ауербах? Ос-
новната теза е същата, както при светската критика: 
Ауербах защищава светския и исторически подход към 
литературата и към действителността. Хуманизмът не 
обособява литературата спрямо социалната среда, в коя-
то тя се създава и върху която въздейства. Историческият 
свят е светът на хората, създаван и променян чрез техни-
те действия; той има основанието на своето съществува-
не в самия себе си. Съсредоточаването само в анализа на 
текста пренебрегва историята, а специализираният език 
на текстовите подходи предполага ограничена публика, 
което е отказ от широко социално въздействие. Тази по-
зиция култивира елитарен религиозен естетизъм. (Said 
1983: 290-292) Хуманистичното знание на Ауербах не 
създава образ на врага29, не допринася за „сблъсъка на 
цивилизациите“, а напротив търси връзки и взаимо-
действия между културите. Хуманистът вярва в един-
ството на човешката история, затова се стреми да разбере 
дори враждебната другост. Ауербах проследявал както 
промените, така и утаяванията на историята в западноев-
ропейската култура, с онова автентично чувство за хума-
нистична мисия, което било едновременно трагическо и 
изпълнено с надежда. В „Мимезис“ авторът предприемал 
опит да спаси смисъла на съществуването в модерната 
епоха и предлагал хуманистичен проект за алтернатив-
на история на Европа. Ауербах имал самосъзнание, че 
интересът му към представянето на действителността в 
историята на Европа също е част от модерността. Фило-
логическата критическа дейност на Ауербах е преплетена 
с неговата жизнена история, така че лична посветеност, 
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специализирано знание и морална цел определят хума-
нистичния характер на заниманието му. В това съчетание 
бил едновременно триумфът и неуспехът на „Мимезис“, 
защото всяка субектност е ограничена в своята истори-
ческа перспектива, в своите знания и ценности. Наивно, 
ако не направо шокиращо било, че Ауербах си служел с 
понятия като „Запад, действителност, репрезентация“, за 
които в последните десетилетия се водят ожесточени де-
бати, така сякаш са саморазбиращи се. 

Както другаде, така и тук Саид предпочита да не кри-
тикува; той дори защищава Ауербах като отговаря на 
вече изказани критики към него. Например, че книга-
та наистина е авторитетна, но не е авторитарна, че има 
тежест, но не е книга на мисловните формули и на пе-
дантизма. Напротив, очарованието на Ауербах като кри-
тик идвало от това, че той споделял с читателя както ра-
достта от откритията, така и колебанията си.30 Въпреки 
огромното знание, събрано в „Мимезис“, книгата не из-
казвала истини от последна инстанция. Саид изглежда 
убеден, че „Мимезис“ може да въздейства върху широка 
читателска публика поради неспециализирания език, с 
който е написана. В книгите си Ауербах запазвал един 
и същ есеистичен стил. Саид смята есето за жанр, чиято 
общителност осигурява достъп и въздействие върху ши-
рока читателска среда. Наистина в „Мимезис“ има раз-
мишления, които са по-общи от научната задача, която 
си е поставил авторът. Ако читателят специализирано се 
интересува от историята на стиловете и на смесването 
им в западноевропейската литература, по-общите раз-
мишления могат да бъдат пропуснати. Именно те обаче 
свидетелстват за субектността на автора, от която специ-
ализираното знание е съществена част, но не я изчерпва. 
Именно субектността, както е проявена, особено в по-
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слеслова към „Мимезис“, във „Филология на световната 
литература“ и в „За целта и метода“31 привличат толкова 
Саид. 

Саид, разбира се, възразява срещу европоцентризма 
на Ауербах. Запазва обаче хуманистичната позиция, ко-
ято, критична към европейския си произход и ограни-
ченост, може да обхване културите и разнообразието на 
света. (Said 1983: 21) На Ауербах принадлежи мисълта, 
че „нашата филологическа родина е земята; нацията не 
може да бъде повече.“ (Auerbach 1967: 310) Този преход 
от (западно)европейската към световната филологиче-
ска родина, е едно от основанията на Саид да смята, че 
Ауербах е видял развитието на западната култура почти 
в последния момент на нейната цялост и цивилизацион-
на съгласуваност. (Said 1999: 321)32

Хуманизмът и филологията са критикувани като ле-
гитимиращи политиката на европейско господство спря-
мо извъневропейския свят, включително от самия Саид. 
Проблемът за хуманизма и за критическото му прилага-
не към актуалността занимава Саид от средата на 1960-
те. Той, както споменах в началото, пренася основни 
хуманистични и филологически постановки в области, 
които напускат дисциплинарната рамка и пространство-
то на културата, за която са били създадени. Актуалният 
термин към този подход би бил преводимост. За разлика 
от езиковия превод, тук не се търси съответствие с ори-
гинала. Прилагането на хуманизма извън социалната и 
историческата среда, в която е възникнал и се е развил, 
предполага критика към произхода и функционирането 
му; едновременно, приложен към други култури, той за-
пазва основната си ценност – свободата и достойнството 
на човека в обществото. Преводът на хуманизма върху 
извъневропейски култури поставя въпроса за отношени-
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ето му към другостта, а не за налагането му чрез военна 
или икономическа сила. Преводимостта е близка до пре-
образуването, разликата е в това, че преводът предпола-
га напускане на исторически единна култура и традиция, 
предполага другост, а не наследство. И все пак остава ва-
лиден въпросът дали не е познавателно по-перспективно 
да се създават понятия, които да съответстват на изслед-
ваната култура, а не да се използват вече съществуващи 
в други култури понятия. Отговорът, който дава Саид, е 
в третата част „Съпротива и опозиция“ на „Култура и им-
периализъм“ – хуманизмът, тъй като е процес на самоот-
криване и на окуражаване, който не може да завърши, е 
обединяваща, а не изолираща сила (Said 1993: 252-265; 
288-316).33 Това обосновава използването му. Подобно 
разбиране обаче сближава хуманизма с утопията.

ІV. Знание и позиция

Гражданската (и политическа)34 ангажираност под-
тиква Саид към начин на писане, чиято цел е да въздейст-
ва извън пределите на академията. „Ориентализмът“ 
предполага академична подготовка, за да бъде възприет, 
осмислен, критикуван, но става така, че въздействието 
му надхвърля университетската и изобщо академичната 
среда. „Въпросът за Палестина“ и „Отразявайки исля-
ма“ обаче са пряко насочени към разнородната медийна 
аудитория; лекциите от 1993, излъчвани по ВВС, също 
се обръщат към разнородна и огромна аудитория. Хума-
нистичната позиция тук изисква перформативност, чий-
то жанр – носител е есето.35 В „Светска критика“ Саид те-
матизира социалната функция на есето, което можело да 
избегне принудата на традицията, защото свързвало по 
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въздействащ начин измеренията на личното и на поли-
тическото. (Said 1983: 51-52)36 Есето наистина е свободно 
от дисциплинарни принуди, но нищо не гарантира, че 
в критическото творчество на един автор то няма да се 
превърне в повторение с вариации на няколко основни 
тези, в които се вплитат елементи на политическа авто-
биография. 

Питам се обаче също така дали Саид, зает с дейности, 
които не са му оставяли достатъчно време и енергия за 
изследвания, не се насочва към есето и по принуда, а не 
поради желание да разчупи ограниченията на езика.37 
Няма задължителна връзка между есето и светската кри-
тика. Есето може да бъде подходящ жанр за определени 
случаи, за бърза намеса или като почивка от изследва-
ния, организиращи значителен емпиричен материал. 
Повтарянето на какво и как трябва да се изследва вместо 
да се извърши самото изследване, превръща есеистична-
та свобода в идеология и именно това се случва в по-къс-
ните есета на Саид. Подобно надмощие на методология-
та над изследването не откривам в текстовете на Ауербах 
или на Шпитцер, вторият също много почитан от Саид.38 
В последвалите „Ориентализмът“ публикации позиция-
та на Саид става по-важна от знанието, което постепенно 
престава да ѝ е равностойно. 

Избягването на онова, което Саид нарича педантич-
ност и което се свързва със задължителните проучвания 
и позовавания на източници и на критическа литера-
тура, е предимство, когато се обръщаш към аудитория, 
която не може и/или не иска да посвети голяма част от 
времето и от усилията си, за да проучи въпроса и пози-
цията, които ѝ представяш. Но ако аудиторията е отчасти 
запозната с проблема, позоваванията не са непременно 
неспособност да представиш самостоятелно мнение и да 
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се прикриеш зад „факти“, а съзнание, че не си единствен, 
дори ако ти си създал проблемното поле. Проверките и 
позоваванията предпазват от опростяване на чуждите 
мнения и на самия проблем, освен когато целенасочено 
правиш тъкмо това с цел изгода. 

Наистина знанието само по себе си, без яснота за цел-
та, е социално безсилно и само привидно „обективно“ и 
неангажирано. Търсенето на широко въздействие обаче 
не предполага непременно да се издирят източниците от 
първа ръка (визуални, словесни, музикални, предмети, 
останки, др.), нито досадни сверки на цитати, препрочи-
тане и по възможност добросъвестно предаване на чуж-
дите концепции и мнения, изобщо тази отнемаща време 
дейност, която съставлява основата на академичното пи-
сане и която неизбежно ограничава социалното му при-
съствие и особено – бързината на писането. В „Култура 
и империализъм“ има стремеж постановките да се обо-
сновават чрез извори и актуална литература, но и тук се 
вижда как общите положения вземат превес над самото 
изследване.39 Ето защо в книгите, превръщащи се в сбор-
ници от въздействащи есета и в интервютата на Саид се 
срещат твърдения, които се изказват лесно, грешки или 
неточности, които този начин на писане и говорене пред-
полага. Публичното присъствие на Саид е показателно 
за натиска, който медийната среда, дори против волята 
на участниците, оказва върху академичното знание – 
наистина се постигна широко въздействие, но за сметка 
на сложността. Съжителство на двете области изглежда 
възможно само за кратко.

Както и да тълкуваме „Мимезис“ на Ауербах – като 
участие в европейското колониално господство, като об-
разец на европейската хуманистична култура или дру-
гояче, трябва да се справим със сложността на книгата. 



127

Няма съмнение, че Саид е допринесъл за запознаване-
то с творчеството (най-вече с „Мимезис“) на Ауербах от 
широка интелектуална среда40, която обаче остава в пре-
делите на академията; а студентите навярно са прочели 
глави (или откъси), които са им били необходими за из-
пита. Интересът към творчеството, но и към личността 
на Ауербах до края на 1960-те в САЩ е елемент от ин-
телектуалния образец, който въплъщават мнозина от 
немските учени емигранти за американската академич-
на култура в първите десетилетия след Втората световна 
война. Това е тезата на Карл Ландауър. (Landauer 1996: 
180; 189-191)41 По отношение на Саид тезата на Ландауър 
в голяма степен, но не изцяло, съвпада. За Саид Ауер-
бах въплъщава качества като образованост, дълбочина, 
лична морална позиция, способност да излага сложен 
исторически материал без високомерие. Последната ха-
рактеристика прави разбирането на Саид различно от 
тезата на Ландауър. „Самата ерудиция и методологиче-
ска рафинираност на Лео Шпитцер, Ернст Канторовиц, 
Ервин Панофски, Валтер Фридлендер, Ернст Касирер и 
Лео Щраус ги превръща в образцови фигури за амери-
канския академичен живот.“ (Landauer 1996: 189) Ако 
Ернст Роберт Курциус беше преподавал в САЩ, въз-
действието на „Европейската литература и латинското 
Средновековие“ навярно щеше да е сравнимо с това на 
„Мимезис“. Саид споменава Курциус на няколко места, 
но творчеството му изглежда е останало в периферията 
на неговия интерес.42 

Отношението на Саид към големите имена на немска-
та романска филология и на френската ориенталистика 
от първата половина на ХХ в., но най-вече към Ерих Ау-
ербах, е на неизменна привързаност. Можем да допус-
нем, че в това се крие съкровено желание на Саид да е 
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като Ауербах като знания, широта на замисъла и способ-
ност за тълкуване на трудни текстове.43 Както „Ориента-
лизмът“, така и „Култура и империализъм“ имат за свой 
образец и сякаш се съревновават с „Мимезис“ и с „Ли-
тературен език и публика в Латинската късна античност 
и в Средновековието“ на Ауербах. Те не постигат техния 
времеви обхват, но предлагат друг тип широта и размах, 
а именно – географска вместо историческа (Lindenberger 
2004: 50). Географията е колониална, обсъжда се отно-
шението между колониални територии и начините, по 
които знанието и изкуството могат да съучастват в уста-
новяването и утвърждаването на властта над тези тери-
тории. (Said 1993: 1-15; Said 2000: 453-458). При поста-
новката на въпроса за съотношението между география 
и власт Саид изпитва въздействието на Антонио Грам-
ши. (Said 1993: 56-58)44 Освен Вико и Ауербах, Грамши е 
друга, но отново европейска и лична традиция за Саид. 
Опитът на Саид да обоснове, че ориентализмът същест-
вува още от европейската античност, навярно се дължи 
на споменатото съревноваване с Ауербах, но този опит не 
е сред постиженията на книгата. 

Привързаността към нечие творчество е безкон-
фликтна и доставя несмутимо удоволствие, сравнена с 
привързаността към живия човек. Когато Саид се обръ-
ща към сина – Клеменс Ауербах, за да получи правата 
за съставителство на том със статии на бащата, получава 
следния отговор: „Той каза, че моите възгледи са поли-
тическа анатема за него и са щели да бъдат същото и за 
неговия баща.“ (Gardian 1999). 

У нас Саид е бил споменаван като основна фигура 
на постколониалната критика.45 Не открих размишле-
ние за хуманизма в творчеството му, нито анализ, съ/
противопоставящ неговата светска критика с антиху-
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манизма на френската теория (дискурсивни формации, 
ризоматично знание).46 Хуманистичната убеденост на 
Саид, че литературните произведения имат смисъл и 
че той е постижим чрез самите тях, а не чрез външна 
теория го различава и от неограничените възможности 
на реещите се означаващи. В тази му убеденост и в 
нейното морално основание е да „се чуят“ гласовете на 
текста и на историческото време, отново се разпознава 
въздействието на Ерих Ауербах. 

Изводи:

Най-въздействащата в продължение на няколко 
десетилетия концепция срещу европоцентризма е 
повлияна от европоцентричната филология на Ерих 
Ауербах. Подходът на Ауербах въздейства както 
върху методиката на изследване, така и върху общото 
отношение на Саид към литературата.

 Саид е консервативен революционер. Основен 
методологически ход при него е да префункционализира 
традиционни понятия, без да ги лишава от тяхната аура. 

Грижата, липсата, копнежът не са сами по себе 
си рационални процедури, могат обаче да станат 
действен мотив, усилващ социалното присъствие на 
специализираното знание, за което творчеството на 
Едуард Саид е подходящ пример.
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Трета глава
Хуманизъм и символна география 
на Европа във филологията 
на Лео Шпитцер (1887-1960)

В глава ІІІ търся отговор на въпроси като: 
- кога Лео Шпитцер формира разбирането си за Ев-

ропа; 
- каква е символната география на неговата Европа;
- какви са етическите основания на неговото разбиране; 
- какво е за него филологията?
Представям спора за политическото въздействие на 

немския романтизъм между Лео Шпитцер и Артър Лав-
джой.

Представям също така рецепцията на Шпитцер в Бъл-
гария.

Резюмирам няколко положения от концепцията на 
Лео Вайсгербер за езика, като взимам повод от спора на 
Шпитцер с Вайсгербер за произхода и функцията на със-
тавната дума Muttersprache („майчин език“).

Добавям и кратко изследване, написано в средата на 
1980-те, в което Димитър Дочев и аз се опитваме да от-
говорим на въпроса какво е разбирането на Шпитцер за 
индивидуалността на поетическия текст.
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І. Филология и хуманизъм

Шпитцер определя филологията като „наука, която се 
стреми да разбере човека, когато той се изразява в думи 
(език) и в словесни съчетания“, както и „в неговата наци-
онално и времево своеобразие“ (Spitzer 1946: 577). В това 
определение филологията е херменевтична дисципли-
на, която се отнася до писмени паметници, но и до жива-
та реч; тя е историческа дисциплина, но едновременно 
изследва и съвременната употреба на езика. Научната 
дейност на Шпитцер потвърждава това негово широко 
определение1. В същата статия Шпитцер посочва и друга 
основна характеристика на филологията – тя е съпоста-
вителна дисциплина; филологът трябва да усвои чуждо-
то почти до степента да може да изгуби себе си в него, 
както и да се дистанцира от своето, ако то е предметът на 
изследването му. И не на последно място, специализира-
ната филологическа дейност трябва да бъде мотивирана 
от хуманно усилие за разбиране; определящо е в името 
на какво се предприема едно изследване2. Статията е на-
писана непосредствено след края на Втората световна 
война; Шпитцер, очевидно целенасочено, не включва 
специализираността в определението, защото чистата 
специализираност, която не е ръководена от убеждения, 
е резултат от раздвоено съществуване – едно в мислене-
то, друго в реалния живот. Тази позиция Шпитцер аргу-
ментира на няколко пъти в статията (Spitzer 1946: 577, 
580, 592–593). Накратко – за Шпитцер филологията е 
хуманистична, херменевтична и компаративна научна 
дисциплина3. Така, целенасочено или не, той отговаря 
на обвинения срещу филологията като дребнава и огра-
ничена дейност, чрез която се проявява потенциално ав-
торитарно поведение.
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Интересът ми е към социалната функция на фило-
логическото знание, а не към дисциплинарната му спе-
цифика; ето защо не обсъждам пряко психологическата 
стилистика на Шпитцер като подход в историята на ли-
тературознанието и на езикознанието. Макар дебатите 
за литературоведските методи да продължават да имат 
умерена актуалност, литературната теория отдавна се е 
преобразувала в инструмент за културологични анали-
зи в съответствие с променения статус на онова, което 
се приема за или назовава само себе си като литература. 
Като научна дисциплина стилистиката, независимо от 
разновидностите си, отдавна е история, нейни похвати 
стават по-късно част от други подходи. Стилистиката на 
Шпитцер участва в битката на методологии и подходи 
от 1920-те до края на 1950-те по отношение на анализа 
на текста4. За Шпитцер има много спомени; публикува-
ни в началото на 1960-те, те са показателни за голяма-
та му популярност приживе5. Спомените разказват за 
жизнената история, за субектността на Шпитцер и сега 
ми изглеждат по-важни от статиите от 1920-те до края 
на 1960-те, които анализират стилистиката му и изобщо 
стилистиката като подход. 

Разбирането на Шпитцер за Европа се разгръща като 
филологическа практика6, която възхожда към общото 
чрез съсредоточено в езиковия детайл (акрибийно) про-
учване и съпоставяне на употреби и значения на думи и 
изрази в романски и германски езици, както и в старо-
гръцки и в латински, с цел да се обоснове общата осно-
ва на (западно)европейската култура. До обобщения за 
единството на (Западна) Европа Шпитцер достига чрез 
систематизиране на изчерпващо знание за езиковите де-
тайли. „Има и такива, които вярват, че традиционното 
езикознание трябва да бъде подчинено на филологията, 



133

разбирана в широк смисъл (това е моето решение; също 
така разбирам и литературознанието – в обхвата на фи-
лологията)“ (Spitzer 1955: 363). 

Наистина това не е филология в строгия смисъл на ду-
мата – издаване и коментиране на текстове, а по-скоро 
културологична дисциплина, която, изследвайки значе-
нията на думи, фрази и текстове, тълкува психологията 
и дейността на историческите среди, в които значенията 
се оформят, утвърждават и променят. Пример как фи-
лологията може да функционира като културологична 
дисциплина е книгата на Карл Фослер „Френската кул-
тура, отразена в нейния езиков развой“ (Vossler 1921 
[1913]). „Това, което се повтаря в историите на думите, 
е възможността за разпознаване на знаците, културни 
и психологически, на човешките действия. Или за да го 
назова с езика на родината на филологията: Wortwandel 
ist Kulturwandel und Seelenwandel“ (Словесната промяна 
е промяна в културата и промяна в психиката – б.м. А.А.) 
(Spitzer 1948а: 8). Историческата семантика на Шпитцер 
е именно програма как да се насочи изследването от про-
мяната в значението на думата (Bedeutungswandel) към 
промяната в културата (Kulturwandel)7. Накратко – раз-
бирането на Шпитцер за Европа приема формата на ис-
торическа семантика. 

Тази практика е и хуманистична, защото е мотивира-
на от определено разбиране за достойнството на човека, 
противопоставено на неговото унижение и обезправя-
ване, което хуманистът възприема като обезчовечаване. 
Но хуманистът не може да открои позициите на сегаш-
ното, без да ги изведе от миналото; той по сполучливия 
израз на Ервин Панофски отхвърля авторитета, но ува-
жава традицията8. Историческото разгръщане на смисъ-
ла и изборът на традиция от позицията на актуалността 
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са съставни ценности на тази позиция. Хуманистичното 
историческо разбиране на Шпитцер за Европа съчетава 
старогръцкото рационално знание с християнската вяра. 
Неговият хуманизъм не намира своите образци един-
ствено в Античността и в Ренесанса, защото не споделя 
убеждението, че човешкото е мярка на всички неща. Об-
разците му са най-вече в ранното латинско Средновеко-
вие, за него любовта създава измерението на човешкото 
и е условие за познаването му9.

Европейският хуманизъм обаче очертава границата на 
европейското, когато отказва да допусне, че са възможни 
и други въздействия, които да са участвали в неговото 
формиране. Историческата семантика на Лео Шпитцер е 
едно от приключванията на голямата (продължила поч-
ти двеста години) немска и европейска, но и европоцен-
трична, метафизична филологическа традиция. Харак-
теристики, които Шпитцер определя като европейски, 
очертават исторически и културни, символни и реални 
граници, чието обсъждане ми се струва важно, защото 
ни, ме, засяга непосредно. 

Емиграцията, националсоциализмът и по-късно Вто-
рата световна война са контрастният фон на този хумани-
зъм. Шпитцер установява връзката между филологията 
и хуманизма в ситуация, в която историческите и съвре-
менните ценности, формиращи европейската култура, са 
заплашени, а единството ѝ не съществува. Възстановя-
ването и обновяването на тези ценности става актуална 
задача. Залезът, кризата, смъртта на европейската кул-
тура са актуална тема през 1920/1930-те години на ХХ в. 
Тематизирането на общоевропейското обаче не е в поле-
зрението на Шпитцер, преди той да напусне Германия. 
Шпитцер е принудително пенсиониран през април 1933, 
същата година заминава за Истанбул. През 1920-те и в 
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началото на 1930-те години Шпитцер обосновава стилис-
тиката в теоретичен план като свързващо звено между 
лингвистиката и историята на литературата, разработва 
я практически върху съвременен и исторически матери-
ал от романските и от немски език, но рефлексията вър-
ху общокултурологични теми, засягащи единството или 
„съдбата“ на европейската култура не са сред занимани-
ята му. Загрижеността за Европа, мисленето в обхвата на 
европейското и нагласата към наднационална общност 
са резултат от решаващ обрат в жизнената история на 
Шпитцер. Тази нагласа се оформя като изследователска 
позиция след като той напуска Германия и съответно Ев-
ропа. Мисленето за Европа става възможно поради реал-
ната ѝ загуба, но и поради новата вънпоставена позиция 
на изследователя. Състоянието на загуба, на лишеност 
са общо място в обсъждането на емигрантското същест-
вуване. Липсата на дома, на онова, което се преживява 
като дом, поражда по-силно чувство на привързаност. 

Сходен на обсъждания тук проблем – за отношението 
между филологията и хуманизма, поставя Роберто Ан-
тонели в „Традиция, тълкуване и метод: филология на 
кризата“ (Antonelli 1985: 211–218). Авторът разглежда 
филологическата практика между двете световни войни 
като елемент от по-общия проблем за кризата на евро-
пейската култура след Първата световна война, а твор-
чеството на Шпитцер, Ауербах и Курциус – като последен 
опит да се спаси чрез Метод загубената Цялост, Хумани-
зма (главните букви са на автора – б.м. А.А.) (Antonelli 
1985: 18). Антонели не определя какво е хуманизъм, но е 
ясно, че става дума за съхраняването, а в годините между 
двете световни войни и за спасяването на историческото 
единство на Европа. Основният въпрос, смята авторът, 
е как да запазим европейската традиция (Antonelli 1985: 
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215). Онова, което за Шпитцер се представяло като криза 
на позитивисткия метод, за Курциус и Ауербах било пре-
ди всичко криза на европейската култура, а това поста-
вяло неотложни въпроси в плана на методологията: не 
е възможно да се прилага повече историзма от втората 
половина на XIX в., нито само да се изучават национал-
ните литератури, съответно – необходимо е да се мисли 
за европейската литература като за цялост в исторически 
план10. Опитът е, както основателно смята Антонели, да 
се спаси или поне възстанови чрез метод вече загубената 
цялост.

Смятам, че през 1950-те години исторически ориенти-
раният хуманизъм достига до края на своите познавател-
ни възможности и на своята социална позиция: обосно-
ваващ единството на Европа, за да я спаси от вътрешни 
разрушителни конфликти, същевременно той я затваря 
спрямо близкостоящите ѝ култури и начертава граници 
вътре в самата нея11. 

На въпросите: коя е обаче традицията, която е приела 
формата на канон, и къде минават европейските култур-
ни граници, историческият хуманизъм отговаря по-ско-
ро от позицията на миналото, отколкото от една насо-
чена към бъдещето актуалност12. Ето защо стремежът 
към спасяване не само на първоначално заплашената, а 
после вече разрушена цялост, се представя като затруд-
нение в избора – кои да бъдат представителните елемен-
ти за европейското историческо единство? А въпросът 
кои са изключените от тази традиция и следователно не 
са част от Европа и от нейната история, изобщо не стои 
пред Шпитцер. Той ще бъде поставен по-късно. 
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ІІ. Без/Граници

Целта, която Шпитцер си поставя в изследванията 
върху историческата семантика, е да проследи промените 
в значенията на „европейски“ думи или изрази, общи за 
„основните западни езици“13. Тези думи са „европейски“, 
защото изследването им само в границите на един език е 
невъзможно. „Нашата гръцко-римско-юдейско-христи-
янска цивилизация, на която ѝ е било позволено да про-
съществува без твърде драстични прекъсвания“ (Spitzer 
1966: 218). Да изследва единството, както и разнообрази-
ето на тази цивилизация е способна филологията, тази 
същностно европейска и историческа научна дисципли-
на. Крайната цел е да посочи обединяващата основа в ис-
торическите и в съвременните употреби на понятия в ев-
ропейските езици. За начинанието на Шпитцер Алфредо 
Скиафини пише: „В ръцете на Шпитцер семантиката се 
превръща в история на Европа“ (Schiaffini 1966: 20)14. По-
становката за „европейски думи, европейска семантика 
и цивилизация“ придава на тези изследвания на Шпит-
цер значимост и актуалност, каквото те не биха имали 
ако бяха само етимологически изследвания на форми и 
на значения (Croce 1955: 17–18). Ерих Ауербах в рецен-
зията си за „Изследвания по историческа семантика“ 
също смята, че при Шпитцер „семантиката е инструмент 
на европейската духовна история (Geistesgeschichte); 
че семантиката се е превърнала в европейска история“ 
(Auerbach 1948: 393, 398). Ръководена от общохуманис-
тичен патос, историческата семантика се различава и 
от многото други етимологии, които Шпитцер предлага 
през научната си кариера15. В основата ѝ е убеждението, 
че европейското единство е възможно отново, въпреки 
войната и разделителните линии, възможно е, защото 
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вече го е имало. Миналото може да послужи като обра-
зец. Историческата семантика се превръща в инструмент 
на определена социална позиция. 

Съществуват, смята Шпитцер, „европейски“ думи, ко-
ито, създадени или префункционализирани от христи-
янството, полагат основата на обща, неделима европей-
ска култура. „Не смятам, че преувеличавам, ако кажа, че 
досега езиковата история не е била успоредявана с ис-
торията на идеите в такъв международен план, какъвто 
предлагам тук“ (Spitzer 1966: 223). Сред изследванията, 
които стоят най-близо до неговите, Шпитцер посочва 
тези на Ауербах, но също така и „топологията“ на Е. Р. 
Курциус (Spitzer 1966: 223, 315). Симптоматично в загла-
вията на няколко книги, писани по време или непосред-
но сред Втората световна война от немски филолози, 
европейската или западната литература е в единствено 
число; тя е една. Така е при „Европейската литература 
и латинското средновековие“ на Курциус, 1948, така е и 
при подзаглавието на „Мимезис“ на Ауербах, 194616. 

През 1949 Вернер Милх публикува студия, в която 
предлага концепция за това какво е европейска лите-
ратура и какъв да бъде подходът към нейната история 
(Milch 1949: 3–47). От авторите, чиито трудове познавам, 
културната география на Европа и на нейната литерату-
ра в концепцията на Милх е най-обхватна – тя включва 
скандинавските страни, също средноевропейската лите-
ратура – полска, чешка, унгарска. Руската от ХІХ в. също 
е част от тази литературна география. Дали понятието за 
„Абендланд“ ще включи Средна Европа, както и Русия, 
това Милх не обсъжда. 

Милх настоява на историчността на литературата в 
противовес на подходите, които целенасочено отхвър-
лят въздействието на историята върху великите творби 
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на световната литература. Противоположното на нацио-
налната литература не е световната, смята той, а литера-
турата на една културна общност, на едно исторически 
формирало се културно единство. Западна Европа е та-
кова културно единство, създадено от две основни части 
(културни тела, казва авторът) – антично-средиземно-
морска и модерно-западноевропейска. Определящо за 
литературата на Западна Европа, както и за нейното раз-
нообразие е, че тя има като своя основа старогръцкото 
и християнското мислене. Литературата на едно култур-
но единство образува цялост и тази историческа цялост 
е в състояние на „сега“, тя присъства във всеки момент. 
Тук Милх възприема концепцията на Курциус, че дваде-
сет и шестте века от Омир до Гьоте са „сега“ (Milch 1949: 
35–36). Културното единство и принадлежащата му ли-
тература могат да бъде убедително обосновани чрез ис-
торическия материал, смята Милх, за разлика от една 
история на световната литература, която той смята за 
невъзможна17.

При Шпитцер европейската култура, или както пред-
почита Шпитцер – цивилизация, също е назована в един-
ствено число. Шпитцер, Ауербах и Курциус от средата на 
1930-те години все повече се занимават със средновеков-
ното, с християнското създаване на Западна Европа, от-
ъждествявайки – чрез местоимението „нашата“ – своите 
занимания с историята на Европа (Giachery 1961: 462)18. 

„Филолозите, навярно без да го забелязват, са повече 
националисти, отколкото позволяват това исторически-
те факти; Deutsches Wörterbuch ще вземе пред вид само 
немската история на Stimmung, New English Dictionary 
само английската на tune, а Dictionnaire на Литре само 
френската на accord – докато истинската история на 
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„хармония“ е история гръцко-латинска, която постига 
зрялост в периода, простиращ се от Платон до Августин“ 
И по-натам: „Работих с убеждението, че английската и 
немската филологии наравно с романската би трябвало 
да се върнат към кошарата на civilitas romana на Средно-
вековието“ (Spitzer 1966: 223). 

Както по отношение на европейската култура, така и 
спрямо хуманитарното знание Шпитцер привилегиро-
ва произхода19. Ето защо Шпитцер е убеден, че модер-
ните европейски филологии са обречени на неуспех, 
ако центърът, от който тръгват не е класическата фило-
логия. Шпитцер твърди, че съвременни думи като „об-
кръжение или природна среда“ – ambiente, ambiance, 
environment, Umwelt, могат да бъдат изведени от гръц-
кото схващане за periéchon, пространството или възду-
хът, който ни обгражда. Тази антична идея е подета и 
разработена в Новото време първоначално през ита-
лианския Ренесанс, по-късно от Нютон и Гьоте; имен-
но Гьоте създава думата Umwelt, която пък Карлайл 
превежда с environment (Spitzer 1960: 116). Шпитцер 
възстановява паметта за Европа чрез връщане към на-
чалната неразчлененост на civilitas romana, от която са 
произлезли по-късните поделби – езикови, народнос-
тни, национални и спрямо която те, смята той, са вто-
ростепенни. „В тази книга, която се занимава с койне, c 
locus comunis, с това, което е „католическо“ в мислене-
то и говоренето на Средновековието, читателят почти 
няма да открие лингвистична география“ (Spitzer 1966: 
220). Лингвистичната география като дисциплина не 
е във фокуса на интереса на Шпитцер, но смятам, че 
има по-важна причина той да не се занимава с нея – 
разбирането му за Европа представя повече символна, 
отколкото реална територия. 
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Подтикът за заниманията на Шпитцер с „европейска“ 
историческа семантика не е научен, а политически – ид-
ването на националсоциализма на власт в 1933. Първата 
дума, чийто произход и употреби проучва, е рàса. Избо-
рът на точно тази дума е намеса и в политически, и в на-
учен дебат. В анализа си на произхода и значенията на 
рàса, Шпитцер напуска академичната дистанцираност 
и заема позиция по актуален социален и политически 
проблем20. „Моментът, в който публикувах моята статия 
(1933), ми достави удоволствие, примесено със злорад-
ство, да представя пред Германия идеята, че думата, коя-
то днес се употребява в противовес (курсивът е на Л. Ш.) 
на дух, може да се похвали с толкова висок духовен про-
изход“ (Spitzer 1966: 230). За разлика от Карло Салвиони 
и от Вилхелм Майер-Любке, които извеждат етимологи-
ята на razza от generatio (раждане, родословие, поколе-
ние; производна от глагола generare), Шпитцер предла-
га да се изведе раса от „рацио“, което той тълкува като 
латинския превод на старогръцките „идея“ и „логос“. На 
„крепостта Европа“, както гласи по-късната военна на-
цистка формулировка, Шпитцер противопоставя друга 
Европа – на логоса. Докато съвременната дума рàса в 
европейските езици води началото си от италианската 
„razza“, то върху етимологията на „razza“ няма сговор21. 
Кратък преглед на етимологиите на рàса, и то в отно-
шение към личността на Шпитцер, прави Джанфранко 
Контини (Contini 1970: 651–52). Самият Контини пред-
лага етимология, оборваща тази на Шпитцер. Можем 
да допуснем, че отказът на Шпитцер да вземе предвид 
арабски източник, изобщо източник извън западноев-
ропейските езици, което обсъжда Андреа Чели (вж. по-
долу), е бил повлиян и от етимологията на австрийските 
расисти, които „бяха заложили на картата на арабската 
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ra’s „глава“ (Contini 1970: 651)22. Ето мнението на Шпит-
цер: „Етимологическото изследване трябва да е поставе-
но върху принципа, че се прибягва до дума от източните 
езици, за да се обясни дума от романските, само в слу-
чай, че не съществува никакво обяснение, което да може 
да се извлече от латинско-романския материал“ (Spitzer 
1966: 317). Границата между „латинския“ свят и другите 
е ясно очертана. Коя от етимологиите на рàса е вярна, 
е от съществено значение за етимологията като клон на 
езикознанието. По отношение на проблема обаче, кой-
то ме занимава тук, по-важен е изборът на думата, както 
и позицията на Шпитцер при подбора и тълкуването на 
източниците.

Шпитцер утвърждава своята позиция в изследвания, 
в които основната му цел е да покаже връзките между 
немски или използвани в немския език думи и изрази 
и „западноевропейската (abendländlische) културна общ-
ност“. Ще посоча само статията „Майчин език“, 1944, в 
която той защитава тезата, че изразът се среща в средно-
вековния латински, както и в италиански, преди да бъде 
засвидетелстван в немския език (Spitzer 1944: 113–130, 
passim). Шпитцер написва статията в отговор на статия 
на Лео Вайсгербер „Майчин език и народностно възпи-
тание“ (Weisgerber 1937: 151–157), в която Вайсгербер 
защитава германския езиков произход на думата (Mut-
tersprache) и германското чувство, довело до нейното 
създаване. Въпросът не е ограничен до вътрешно езико-
ведска дискусия, той има социално измерение, тъй като 
възприетото обяснение за произхода на думата формира 
отношение, както към своя, така и към другите езици – 
напр. чрез езиковото обучение. 

Позицията на Вайсгербер е: „Майчин език е дума, ро-
дена от … народностните сили на езика, които най-до-
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бре отговарят на германското чувство“. Съставните думи 
в немски, чиято първа част е „майчин/а“ (земя, пръст, 
град, народ) „са езикови оформяния на сили, които съз-
дават и поддържат живота и които в тяхното саморазби-
ращо се всеприсъствие, в тяхната неизчерпаема пълнота 
и съдбовна формираща сила владеят като вечно дейст-
ващи сили човешкия живот“ (Spitzer 1944: 126). Шпит-
цер настоява, че изразът не е специфично германски по 
същност и произход и не доказва жизнените сили само 
на германското. В противовес на Вайсгербер, той обосно-
вава своята позиция чрез синтактични и морфологични 
характеристики, което означава чрез структурата на ези-
ка, а не чрез най-общи светогледни ориентации и чрез 
присъствието на извънисторични сили. Животът навли-
за в езика само опосредстван и подчинен на формата и 
на граматиката и тези граматични схеми са исторически 
разнообразни, смята Шпитцер. Историчност на езика и 
структурираност на личния и социалния опит чрез ези-
ка, това е разбирането на Шпитцер. Създаването на „Mut-
tersprache“ („майчин език“) е вследствие на по-голямата 
възможност на немския език да образува съставни думи 
(композита), а не от особената, неповторима близост на 
немския народ до майката (Spitzer 1944: 129-130)23. До-
пускането, че някой народ притежава по-голяма близост 
до майчиното, отколкото други народи, е претенция за 
изключителност. Свързана с други подобни претенции 
и превърната в идеология, тя би обосновала необходи-
мостта от господство на този народ над останалите. Осо-
бено, ако етносите живеят на една и съща територия. 
Накратко – и в тази статия Шпитцер защитава своя въз-
глед, че немската култура в своя исторически развой не е 
самобитно изолирана от европейската24. 
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ІІІ. Подходът на Шпитцер 

Във въведението към „Изследвания по историческа 
семантика“, 1948, Шпитцер обяснява разликата между 
своя и метода на „маестрото от Грац“25: проучвайки исто-
рията на думите, Шпитцер се обръща не към диалекти-
те, както постъпва Шухарт, а към религиозната и фило-
софската рефлексия и към литературата, защото именно 
посредством интелектуалните източници се проясняват 
основите на европейската култура, чиято обединяваща 
разнообразието сила се противопоставя на расово-био-
логичното теоретизиране. „Да не се вземе пред вид зна-
чението на учените думи би било равнозначно просто да 
се захвърли всичко това, което се отнася до семантичното 
съдържание (il contenuto semantico) на нашата цивилиза-
ция (Spitzer 1966: 221). По отношение на избора на думи-
те, които съставят предмета на изследването му, Шпит-
цер подчертава несъвпадението с Шухарт. Когато обаче 
обсъжда метода му, Шпитцер се връща към авторитети-
те на своята младост, чиито подход и възгледи най-общо 
могат да бъдат характеризирани като антипозитивистки. 
Шпитцер преминава през солидно младограматическо 
обучение, но по-късният му избор са, както сам твърди, 
противници на младограматизма като Шухарт, Мейе, 
Фослер. Именно от Шухарт Шпитцер възприема идеята, 
че етимологията трябва да бъде изследвана повече като 
културно-историческо явление, отколкото чрез звуко-
ви закони. По-късно в спора с Блумфийлд и Хол в САЩ 
Шпитцер с одобрение ще се позове на Рамон Менендес 
Пидал, според когото фонетичните закони в испанския 
език са следствие от културното развитие на Испания 
(Spitzer 1946: 499). Близостта с Шухарт можем да откри-
ем в желанието да се посочи обобщаващото, като при 
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това не се пренебрегва конкретното; да се свържат мик-
ро- и макроскопия в изследването на езика и погледът да 
е насочен към небето (Schuchardt 1928: 2). Близост има 
и в полемичното настояване, че „етимологията не тряб-
ва да се изследва само въз основа на звуковете, а преди 
всичко по отношение на значенията … чрез което ези-
кознанието се насочва към културологията“ (Schuchardt 
1928: 6).

Полемичният акцент върху семантиката е актуален 
за Шпитцер в 1921 в Германия, и в 1948 в САЩ. Евро-
пейските авторитети, подхождащи към езика от позици-
ите на един (обобщено казано) антипозитивизъм са от 
изключително значение за Шпитцер през 1940-те годи-
ни. Шпитцер разпознава в американския прагматизъм 
вид неопозитивизъм, маргинализиращ собствените му 
подход и творчество. В САЩ подходът на Шпитцер бива 
критикуван като „менталистки“. (Подробно за това – по-
долу.) Позитивизмът в различните му проявления остава 
интелектуалният неприятел за Шпитцер до края на жи-
вота му. Изглежда Шпитцер никога не успява напълно 
да се почувства като свой в лингвистиката и в историята 
на литературата, така както са практикувани в САЩ.

Част от характеристиките, които Шпитцер дава на 
творчеството на Шухарт, могат да се отнесат към него-
вото собствено; говорейки за Шухарт, Шпитцер сякаш 
портретира себе си. Избирам две от характеристиките, 
които може би са мотивирали Шпитцер да предприеме 
своите семантични изследвания на „европейски“ думи: 

- За отношението между езикознание и социална 
действителност. „Тръгвайки от езикознанието като от 
център, Шухарт даде своя принос за разрешаването на 
неотложни жизнени проблеми; тръгвайки от разбиране-
то на думите към това на нещата, той изясни проблеми 
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както от материално, така и от духовно естество и успя да 
просветли чрез една шлифована чрез езиковото чувст-
вителност висши духовни блага – идеите за държавата, 
за религията и за културата“ (Schuchardt 1928: 5) 

- За Шухарт като pacifex (миротворец) между езици 
и народи, търсещ незабележимите преходи и нюанси в 
езиковото и в жизненото. „Практическото представяне 
на учението на Шухарт няма да е неуместно именно в 
този момент, когато цяла Европа кърви от все още не-
затворени рани. От неговата теория за вечното смесва-
не на нашите раси, култури и езици следва справедли-
вост и толерантност спрямо езици и нации. Шухарт е 
помирител на народи, навярно не пацифист, но pacifex“ 
(Schuchardt 1928: 7). Шпитцер пише тези редове през ля-
тото на 1921. Първата световна война, от чиито край не 
са изминали три години, е в съзнанието на преживелите 
я. При австриеца Шпитцер, участник във войната, няма 
озлобление, нито желание за реванш. Успоредяването с 
научната и социалната му позиция след Втората светов-
на война се налага самò. 

В книгата „Класически и християнски идеи за хар-
монията на света“ Шпитцер изобретателно и енцикло-
педистки обосновава концепцията си за немската дума 
Stimmung, в която е събрана и преобразувана западната 
идея за световната хармония26. Ходът на аргументацията 
е: да засвидетелства върху огромен брой източници как 
се е формирало единството, но и устойчивото съществу-
ване на западната европейска култура. Основата е поло-
жена в Ранното средновековие, по-късно тя се обогатява 
и променя, но не така, че западната култура да преста-
не да разпознава своя произход. „Където и християни-
те да живеят в уединението на медитацията (Паскал, 
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Киркегор, Рилке), ще звучи отново „с различни тонове 
неповторимата чиста арфа“ (за да цитирам Тенисън) на 
Августин; докато там, където се разгръща „големият све-
товен театър“ в бароковото или в романтическото изку-
ство (Калдерон, Хофманстал, Вагнер, изобщо в операта) 
ще открием наново хоровете и синестезията на Амвро-
сий“ (Spitzer 2006: 35)27. 

Шпитцер не е мислител, който би създал утопична 
концепция за „правилния“ развой на Европа чрез връ-
щане към началата ѝ. Изглежда, че за него е било дос-
татъчно да се присъедини към юдеохристиянската и 
хуманистична традиция на св. Августин и на Филон 
Александрийски, за която достойнството на човека е 
неотделимо от свързаността с Бога. Понякога аргумен-
тацията на Шпитцер изглежда така, сякаш той не само 
привежда в своя подкрепа пасажи от св. Августин, но 
и „се премества“ в неговата позиция, което напомня за 
Дилтаевата постановка за „sich-hineinversetzen“ (пре-
местване-вътре-в тълкувания предмет или личност). От 
тази осъкровенена Августинова (и платоническа) пози-
ция Шпитцер критикува модерните употреби на думата 
рàса – една част от модерността допуска човешкото да 
деградира до биологичното и животинското, забравяй-
ки, че рàса означавала рацио, логос, идея. Затова „евро-
пейската“ историческа семантиката на Шпитцер приема 
на моменти формата на културна критика на модерност-
та и едновременно на призив за осъзнаване на високия 
и обединяващ Европа произход, който в модерността е 
залинял или банализиран, защото употребите на думите 
са загубили своята свързаност с божественото. Крити-
ката на Шпитцер е преди всичко към привържениците 
на расовата концепция в Германия, но също така и към 
модерното прекъсване на отношението с трансцендент-
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ното и божественото. Така Иполит Тен е поставен близо 
до расистката идеология на Третия райх с обвинението, 
че цивилизационното и в двете доктрини е заменено от 
биологичното28. Изненадващо е, че Шпитцер не търси 
подкрепа за тази своя, макар останала неразгърната, ан-
тропология у съвременни нему религиозни мислители, 
за които вярата и любовта повече, отколкото разума раз-
криват присъствието на божественото в човешкото.

В посоченото по-горе въведение към „Изследвания 
по историческа семантика“ Шпитцер обсъжда накрат-
ко подхода на Валтер фон Вартбург и на Майер-Любке. 
Критиката му се състои в това, че този подход е позити-
вистичен. Вниманието на Майер-Любке било насочено 
към езика на хляба, а не към езика на сърцето, скъп 
на Шпитцер (Spitzer 1966: 221). Не само подходът оба-
че, а преди всичко мотивиращата нагласа на Шпитцер 
е различна – неговата цел е обосноваването на обща 
европейска култура, докато нагласата на швейцареца 
Майер-Любке е германско националистическа. Послед-
ното обаче Шпитцер не обсъжда. И така, мотивът да 
търси значенията във философски, в теологични и ли-
тературни източници е, за да представи сложността на 
възможното общоевропейско знание, чиято функция 
е да обединява, за разлика от знанието, предлагано от 
защитниците на расовата доктрина в Германия, чиито 
природно-биологични доводи разделят расите на висши 
и низши. Основна идея на Шпитцер е, че затварянето 
в някаква единичност (етническа, национална, расова) 
е изолиране от универсално човешкото и враждебност 
спрямо богатството му. Обвързването на рàса с разум-
ното, с логоса е интелектуалното противопоставяне на 
Шпитцер срещу инструментализираната употреба на 
една дума, чрез която хората биват разделени на чисти 
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и истински и на нехора, унищожаването на които ста-
ва възможно, защото преди това са били концептуално 
„изтласкани“ извън границите на човешкото. „Така нем-
ската „Rasse“ не е претърпяла никакво разширяване на 
понятието и е скъсала всякакви връзки с универсалната 
ratio“ (Spitzer 1966: 240).

В аргументацията на Шпитцер универсалното е ев-
ропейско. В подкрепа на този мисловен ход в модер-
ността са привеждани доводи, чиято движеща сила са и 
желанието, и възможността за власт над другите. Но ев-
ропейското не е понятие, което е единно; универсално 
европейското зависи от подбора на характеристиките, 
които ще го съставят. Шпитцеровата Европа включва 
гръцката Античност, но едва ли съвременната му Гър-
ция, той мисли европейското преди всичко като рома-
ноезичните култури и немскоезичната култура, мисли 
за Европа като съставена от излъчващо ядро и от пери-
ферии. Ако радикализирам твърденията му, то подобна 
концепция ще легитимира филологически разделение-
то на Европа, обособявайки западната част от нея, кое-
то през втората половина на 1940-те вече е в ход; кон-
цепцията на Шпитцер наистина осветлява една Европа, 
затъмнявайки други29. 

Статията на Андреа Чели „Свещени езици. Лео Шпит-
цер за арабските извори на европейските литератури“ 
(Celli 2003: 47–78) е свързана с разбирането на Европа 
във филологическата практика на Лео Шпитцер. В своя 
анализ авторът тръгва от твърдение на Шпитцер, изка-
зано в бележка към студията „L’amour lointain de Jaufré 
Rudel et le sens de la poésie des troubadours“ (Spitzer 1944с: 
67, n. 37a). В бележката, но и в други свои съчинения 
Шпитцер възразява срещу успоредяването или влияни-
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ето на арабско-ислямски източници върху теми от на-
родната испанска и изобщо от романската поезия; още 
по-неоснователно за Шпитцер е твърдението, че същест-
вуват арабски влияния при възникването на романска-
та поезия. Възраженията са критика на позитивистката 
теория за източниците, популярна през втората полови-
на на XIX в. Приведените от Чели цитати обаче по-ско-
ро затвърждават впечатлението за устойчива нагласа у 
Шпитцер, отколкото за разработена концепция, която 
обявява за несъотносим „духовния опит“ на европейски-
те (на романските) езици с този на ислямско-семитските. 
Тази нагласа е по-силна от концептуалната съпротива на 
Шпитцер срещу позитивизма и е част разбирането му 
за Европа, което очертава „ненатрапчива, но отчетлива 
граница между Европа и арабско-ислямското Средизем-
номорие“ (Celli 2003: 50). 

Съпоставката с трудове, преди всичко на Луи Маси-
ньон и на Джорджо Леви Дела Вида, съвременници на 
Шпитцер, позволява на Чели да посочи сходства и раз-
личия при тримата по отношение на теорията за из-
точниците, но също така и ограниченията на Шпитцер 
спрямо така близкия му средиземноморски свят, отъж-
дествяван от него само с романското, колкото и обширно 
и разнообразно да е то. Позицията на Шпитцер може да 
„се впише“ в голямата европейска тема за усвояването и 
разграничаването спрямо културите на „Ориента“. В Ан-
далусия европейското и арабско-ислямското Средизем-
номорие имат своята непосредна географска и емоцио-
нална протяжност, твърди Чели (Celli 2003: 54)30. 

Разграничението, което Шпитцер прокарва в свои съ-
чинения между 1933 и 1952 (Spitzer 1934; Spitzer 1952) 
между широтата на европейското и националната огра-
ниченост, е познавателно перспективно, то е насочено 
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към бъдещето. От началото на 1940-те се създават поли-
тически проекти за бъдещата обединена Европа. Но тази 
познавателна перспектива може да се окаже стеснена 
и дори изолираща, ако културната история на Европа 
бъде ограничена само до една, до юдео-християнската 
традиция. В студията, посветена на изкуството на „Архи-
епископа на Ита“, Шпитцер отхвърля на няколко места 
възможността авторът (архиепископът Хуан Руиз) да е 
изпитал въздействия от Изтока: „техниката на отстъ-
плението и на повторението (Digressions- und Wiederho-
lungstechnik) не може просто да се сведе до практиката 
на жонгльорството и на ориенталските влияния, а тряб-
ва да се обясни от вътрешния импулс на средновековния 
поет (по сходен начин стоят нещата също така и при Ви-
йон)“. (Spitzer 1934: 266)31

В статия от 1952 Шпитцер обсъжда и доразвива кон-
цепцията на Теодор Фрингс32 за произхода на най-ран-
ната любовна поезия в Европа, на трубадурите и на ми-
незанга от народните песни: „гласовете на народите в 
песни“ (Spitzer 1952: 2). Шпитцер подкрепя Фрингс, кой-
то е убеден в истинността на Хердеровата идея, че Natur-
poesie е първичен дар, характерен за цялото човечество, 
за всички времена и народи. Истинският хуманист защи-
тава универсалността и свободата, които геният на всеки 
народ проявява, защото всички народи са „еднакво бли-
зо до Бога“. Ето защо хуманистът се противопоставял на 
„стягането“ на националния характер в детерминистки, 
псевдоисторически и склеротични формули. Последното 
твърдение е насочено срещу книгата на Америко Кастро 
„Испания в нейната история“ (1948), „грандиозна фанта-
смагория, в която националният испански характер е ис-
торически неподвижен, дори скован, … тип Dauerspanier 
(неизменният испанец)“. Този тип на трайно съществу-
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ващ испанец в концепцията на Кастро напомнял на нем-
ските опити от 1920-те да създадат алегоричната фигура 
на неизменния французин (Dauerfranzose) (Spitzer 1952: 
12). Възражението на Шпитцер е съществено – след Вто-
рата световна война е очевидна политическата функция 
на онези немски изследвания в хуманитаристиката, кои-
то чрез привидна обективност през 1920–1930-те всъщ-
ност създават враждебен образ на Франция и на френс-
ката култура; чрез образа на врага тези изследвания 
обслужват политическа конюнктура и могат да служат 
като инструмент, легитимиращ „справедливата“ агре-
сия срещу него. На друго място Шпитцер нарича това 
отношение „национална тавтология“ – „имплицитното 
твърдение, че едно испанско художествено произведе-
ние е велико, защото е истински испанско, а ако е вели-
ко, то е защото е истински испанско (Levin 1968: 480). И 
в България, и другаде, по отношение на националното 
съществува подобно кръгово аргументиране. След края 
на Втората световна война Шпитцер пише за „културно-
политическата войнственост“ на филологията (Spitzer 
1946: 581). Основно качество за формирането на хумани-
тарния учен, смята Шпитцер, е „разбирането“. „За него 
актът на разбиране (разбиране на различни типове хора, 
на други националности, цивилизации или личности) е 
решаващ. … Хуманистът стои на прозореца на … наци-
оналната цивилизация, пред който прозорец се откри-
ва гледката на други цивилизации – той е прозорецът, 
гледащ навън, а не в стаята“ (курсивите на Л. Ш.: Spitzer 
1951: 40). Това убеждение на Шпитцер потвърждава те-
зата ми, че Шпитцер не поставя под съмнение национал-
ностите, а национализмите, затварянето и изолирането 
в собственото, съпроводено от потенциална или открита 
враждебност към другите. 
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Заявеният хуманизъм на Шпитцер, не само тук, не 
прави разлика между народите – през XI век в Испания 
е съществувал същият дух на любов, изразен в народ-
ната поезия, както във Франкското кралство през VІІІ 
век, в Юдея или в далечна Русия или Китай. В хумани-
зма на Шпитцер не изпитвам съмнения, той обаче не 
се проявява в конкретния доказателствен ход, прокар-
ващ разделителна линия между европейското и друго-
то, в случая между мозарабската лирика и връзката ѝ с 
арабската поезия: „Винаги съм смятал предполагаемия 
арабски паралел с поезията на трубадурите за изключи-
телно неудачен“33. Твърдението се отнася за поезията на 
трубадурите, но Шпитцер го използва и за да обоснове 
произхода на мозарабската (и европейската) лирика. 
„Виянсико (villancico)34, а не зехел (zéjel) е това, което 
формира ядрото на испанската (или на романската) пое-
зия и следователно обяснението на поезията на трубаду-
рите трябва да започне от тези най-прости народни фор-
ми, засвидетелствани от харчас (jarchas) много по-рано 
от първите провансалски поеми, ... трябва да допуснем, 
че тази традиция на [португалската] cantiga de amigo или 
[немската] Frauenlied са в основата на европейската ли-
рика“ (Spitzer 1952: 14)35. Шпитцер критикува, и защото 
е позитивистка, т. нар. „арабско-андалуска теория“, ко-
ято изследва влиянията на арабските и изобщо ориен-
талски влияния върху европейските литератури36. Сами-
ят Шпитцер изброява връзките между арабската zéjel и 
испанската jarcha, но за него само харчата може да е в 
основата на испанската и европейската лирика. Дори на-
личието на думата хабиб (чийто семантичен развой от 
приятел към любим Шпитцер отбелязва), назоваваща 
този, към когото е насочено цялото чувство, не подтиква 
Шпитцер към идеята за арабско въздействие или смесва-
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не с испанската харча. 
Qué farayo o qué sarád de mibi?
Habibi,
non te tolgas de mibi!
(Какво ще правя и какво ще стане с мен?
Любими,
не се отделяй от мен!) (Spitzer 1952: 11)37 
Именно чрез харчата (jarcha) Шпитцер се опитва да 

обоснове произхода на лириката от танца. Европейска-
та лирика е романска и германска, тя има своя произход 
в предхристиянските танцови, хороводни песни, разво-
ят ѝ е стадиален – от античността към християнството; 
този развой не допуска смесване с друга лирика, култура 
или религия – в случая с арабската и с мюсюлманската. 
Всички сравнения, които Шпитцер прави, са вътре в ро-
манската и в германската лирическа поезия. Развоят е 
от античните форми към португалската cantiga de amigo, 
испанската jarcha, немската Frauenlied и към френския 
refrain. 

Както и другаде, така и тук заявеният хуманизъм на 
Шпитцер е обединяващ и наднационален, докато кон-
кретният мисловен ход очертава граници и затваря Ев-
ропа. Така европейското би се издигнало наистина до 
по-голяма, но отново затворена общност с предимно ре-
лигиозен характер, преодоляваща междунационалните 
конфликти чрез отказа от различия – както национални, 
така обаче и религиозни, защото идеалът на Шпитцер е 
Ранното Средновековие преди разделянето на християн-
ските църкви. Византийският свят и източното христи-
янство никога не попадат в полезрението на Шпитцер; 
те не са част от Европа.
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ІV. Епифания и любов

Студията „L’amour lointain de Jaufré Rudel et le sens de 
la poésie des troubadours“ („Далечната любов на Джауфрé 
Рюдел и значението на поезията на трубадурите“) е 
публикувана в 1944 в САЩ на френски език. Не защото 
Шпитцер, започнал да преподава в университета „Джонс 
Хопкинс“ през 1936, все още е изпитвал затруднение да 
се изразява на английски38. Френският в случая е избор. 
Сред мотивите за написването на студията е желанието 
му да влезе в диалог с приятели „suaviter in modo, fortiter 
in re“ (Spitzer 1944: 1). Това, разбира се, е реторичен жест, 
но тъкмо неговата реторичност потвърждава, че близките 
приятели и колеги, с които може да се говори сладостно 
(suaviter), защото са силни по отношение на познаването 
на материала (fortiter in re) – провансалската поезия, са 
от другата страна на Атлантика, те са там, където френ-
ският език е общ както за предмета на тълкуване, така и 
за общуването помежду им. Толкова повече, че студията 
започва с критика на тълкуването, предложено от „г-жа 
Грас Франк“, чиито недостатъци се дължали на опреде-
лена интелектуална нагласа, която Шпитцер обозначава 
като реализъм, използвайки фрагмента на Ницше „An 
die Realisten“; поради своята сухота и студенина, тази на-
гласа се разминавала и била нечувствителна към худо-
жествения смисъл.

Един подбор от реакциите на Шпитцер към подходи 
и направления в съвременната му научна американска 
среда би подкрепил твърдението, че идеята за Европа е 
породена чрез съпротива и разграничаване спрямо опре-
делен начин на мислене за езика и за историята, какъвто 
Шпитцер открива в твърденията на Грас Франк. Тексто-
вете на Шпитцер имат войнолюбива страна, той очевид-
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но е изпитвал удоволствие от своите интелектуални ата-
ки, за което свидетелства реторическия блясък, с който 
напада противника и защитава любимите си идеи39. Обо-
сновавайки схващането си за европейска историческа се-
мантика, Шпитцер се подиграва на „поведенците“, на ан-
тименталистите, които изпитвали страх и недоверие към 
човешкия разум, сякаш е нещо чудовищно, поради което 
нямали интерес да изследват промените, които той осъ-
ществявал чрез езика. Колко жалко, продължава Шпит-
цер, че не можели да убият този франкенщайн (Spitzer 
1966: 219). Съпротивата срещу бихейвиоризма, както и 
желанието да открие обобщаващи, цивилизационни ха-
рактеристики на европейското, подтиква Шпитцер да 
търси подкрепа в понятия и концепции на предимно 
немски мислители от XIX в. Имената, на които се позо-
вава, са Вилхелм фон Хумболт, Гьоте, Новалис, Ницше; 
концепциите им формират за Шпитцер традиция, чийто 
продължител той желае да бъде: за да потвърди нали-
чието на невидим, но наличен спиритуален опит, отло-
жен в езика (каквато е идеята за езика като енергия и за 
вътрешната форма на думата у Хумболт, актуализирана 
в началото на ХХ в. от Карл Фослер); за да подчертае, 
както е при Ницше, че светът не може да бъде сведен до 
видимия свят; за да защити историческото единство на 
Европа, както е при Новалис. 

В 1946 Шпитцер е поканен от университета в Кьолн 
да се завърне отново в Института по романска филоло-
гия, от който е бил принудително пенсиониран в 1933. 
Поканата е свидетелство за значимостта му, но и за 
празнотата, останала след емиграцията на Шпитцер в 
немската романска филология. Първият сред доводи-
те, които Шпитцер привежда за своя отказ, е: „Аз имам 
тук (курсивът на Л. Ш.) своеобразна задача: … навярно 
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съм сред малцината лингвисти и медиевисти в Щатите, 
който може да доведе до край борбата срещу научния 
позитивизъм“. И добавя, че две негови книги, които ще 
запознаят отблизо по-широки филологически среди с 
метода му, са пред завършване. Това е продължаване на 
борбата за онова научно мислене, за което той е задъл-
жен на Германия (Jung 1989: 83). Не представянето или 
по-обстойното аргументиране на метода сам по себе си е 
задачата на Шпитцер, а методът му като оръжие за бор-
ба. Неговата цел не е самостойното усъвършенстване и 
приложение на метода, включително върху английската 
литература (Spitzer 1949). Че Шпитцер изпитва нужда от 
научни схватки до края на живота си, се потвърждава от 
по-късни негови публикации. Усилието на Шпитцер да 
разбере произведението, творчеството, личността, епо-
хата, които изследва, прави тълкуванията му убедител-
ни, а не критиките му към концепции и подходи, различ-
ни от неговите.

И в годините преди 1933 Шпитцер обосновава своя 
подход към културата и към езика, които изследва, как-
то чрез теоретични постановки, така и чрез обща почти 
религиозна нагласа, каквато е любовта и симпатията. 
„Предпоставката на всяка филология е любов (курси-
вът на Л. Ш.) към съответната култура, която искаме да 
разберем и да съживим“ (Spitzer 1927: 243). На още две 
места в статията Шпитцер се връща към тази идея, кое-
то е свидетелство за централното място, което тя заема 
в концепцията му (Spitzer 1927: 252, 254–255). Такова е 
и отношението му към Франция в десетилетието, в кое-
то отдръпването от изследването на френската култура 
или враждебното отношение към нея преобладава в Гер-
мания40. По-късно, вече в САЩ, Шпитцер, не без един 
предизвикателен обертон, ще настоява на любовта като 
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основа на изследователското отношение. Единствено 
любовта създавала целостта на човешкото присъствие в 
света, на отношението към другите и към предмета на 
изследване. Ако любовта е движещата сила на филоло-
гическото отношение, то би следвало, че отношението на 
филолога към словото mutatis mutandis е преобразувана 
теология. „След като Дюи упрекна хуманистите за оста-
тъците от теология в тяхното мислене, те побързаха да 
се отрекат от всяко теологично занимание, докато моята 
позиция е: „Да, ние хуманистите сме теолози!“ (Spitzer 
1948а: 33) Това тържествено заявяване отново е полемич-
на реакция спрямо непосредното научно обкръжение на 
Шпитцер в САЩ. Пасажът, от който е цитатът, защитава 
„теологичния“ херменевтичен подход на Шлайермахер. 
Същественото тук, смятам, не е полемиката, а връзката 
между познание, любов и вяра в божественото. Шпитцер 
отстоява собствена научна идентичност в среда, различ-
на от тази на немската романска филология, убеден, че 
разполага с познание, а и с жизнена нагласа, недостъп-
ни за прагматизма. Концепцията си за филологията и за 
филолога Шпитцер представя с повече аргументи и без 
предизвикателни преувеличения в статията, която ци-
тирах по-горе, „Романският филолог в немското висше 
училище“, 1927. Освен любовта, основни характеристи-
ки на филолога са привързаността към културата, която 
изследва, разбирането на съставността (комплексността) 
на явленията, както и формирането на филологически 
убеждения, а не само на филологическо знание. Върху 
последното Шпитцер ще настоява още повече след Вто-
рата световна война.

Настояването, че филологическото и по-общо хума-
нитарното знание трябва да има като своя движеща сила 
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любовта, през 1930-те и 1940-те би могло да се дължи 
на самите източници, към които Шпитцер често се връ-
ща: Библията и патристиката, преди всичко Августин. 
Причината за избора на тези източници е в тогавашната 
ситуация в една част от Европа – търсенето на етическо 
обосноваване на знанието като съзидание и акт на свобо-
ден избор срещу знанието като инструмент и принуда за 
унищожение. На това, което е връщане към варварство-
то – масовото принасяне на човешки жертви, на пропа-
дането под определен цивилизационен праг, Шпитцер 
отговаря с традиционната религиозна добродетел на лю-
бовта и с хуманистичната ценност на свободно избраното 
знание. Сходно обосноваване можем да намерим при Е. 
Р. Курциус: метафизическата свързаност между любовта 
и познанието за ценностите е основополагаща за хума-
нитаристиката, в която няма друг метод, освен взаимно-
то подпомагане между интуиция и интелигентност41. 

Самият Шпитцер в различни публикации след 1945 
твърди, че просто чете. Опитвам се да повярвам на това. 
Но „актът на четене“ (така важен за литературната те-
ория през 1960/1970-те) е представен от Шпитцер по 
начин, който не може да бъде следван от никого друг; 
така подкупващ е той с привидната си простота: „мислех 
просто да чета авторите и също, че моят начин на чете-
не не е толкова субективен, колкото се твърди“ (Giachery 
1961: 442). Подобно персонализиране на метода е проти-
воречие в термините, защото методът в строгото си мо-
дерно разбиране следва да е независим от акциденции 
като субект и обстоятелства. Методиката, която Шпит-
цер използва при анализа на текстовете, е неотделима 
от личността му, което потвърждават портретиращи го 
статии и спомени, публикувани през 1960-те. Днес обаче 
субектността (личностна ангажираност, културна обус-
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ловеност, институционални зависимости и онова, което 
се нарича жизнен път) изглежда по-важна от метода; как-
ва е позицията и какви ценности защитава и практикува 
изследователят е определящо за социалното значение на 
използваната методика. Ето защо биографичното при-
влича вниманието дори повече отколкото анализът на на-
учния подход и на концепцията42. Съчиненията на Шпит-
цер са подходящ материал за подобно изследване поради 
персонализирания подход и поради несекващия му спор 
с други концепции. Емерико Джакери точно описва под-
хода на Шпитцер, който е „начин да се практикува зана-
ята на филолога и на литературния тълкувател, накратко 
става дума за Erlebnis, за преживян опит“ (Giachery 1961: 
443–444). Преживеният опит е концептуализиран. Сви-
детелствата са много; привеждам няколко:

„… сега смятам, че ученият не би могъл да покаже в 
истинската му светлина онова, което той не обича с вся-
ка частица на съществото си (или още по-добре „омраза-
любов към безразличието)“ (Spitzer 2006: 6).

„За да съдиш за фактите и личностите от живота, из-
куството и културата, е необходима историческа pietas, 
смирение“, „онази charitas, която е същностният подтик 
за познаването на литературните и езиковите явления“. 
„Charitas“ в случая е заето от Августин. „Non intratur in 
veritatem nisi per charitatem“ (не се вниква в истината 
иначе, освен чрез любовта – б. м. А. А.) (Spitzer 1948а: 25; 
Giachery 1961: 462).

„Не би трябвало да има нужда от никакъв метод, за 
да се разбере една така проста истина“ (става дума за 
удивителната способност на любовта в поемата „Lai du 
Chievrefueil“ на Мари дьо Франс. – б. м. А. А.). „...подобни 
резултати ... струва ми се, не представят някакъв специа-
лен метод, а обикновено четене, основаващо се на здрав 
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смисъл, който би трябвало да съществува у всеки чита-
тел“ (Spitzer 1960: 120). 

„Всяка explication de texte, всяко филологическо из-
следване трябва да започне с допускането от наша стра-
на на съвършенството на изучаваната творба и с цялата 
ни готовност за симпатия“ (Spitzer 1948а: 128).

„... никакъв метод не може да замести принципната 
симпатия, която критикът изпитва към областта на свои-
те изследвания; филологията е любов към писмени тру-
дове на определен език. ... за да е убедителен критикът, 
необходимо е поне в момента, в който коментира ня-
каква поема, той да обича този език и тази поема повече 
от всичко друго на света“ (Spitzer 1960: 128. Курсивът е 
на Л. Ш.).

„Любовта, била тя към Бога, човека или художестве-
ната творба, само може да спечели от усилието на чо-
вешкия интелект да изследва основанията на най-възви-
шените си чувства и да ги формулира, ... голямата любов 
процъфтява в разбирането“ (Spitzer 1948а: 30).

„Разбирането на един текст е същото нещо, както да 
разбереш друг аспект на добре подредения свят. И ра-
достта, която се изпитва, когато е разбрано едно худо-
жествено произведение, е почти винаги близка до една 
теодицея“ (Giachery 1961: 463, n.54).

Изглежда така, сякаш от втората половина на 1930-
те и до края на 1940-те Шпитцер се стреми да превърне 
своето филологическо занимание в лична светска рели-
гиозност и да обвърже идеята за любовта и за целостта 
със създаването на Европа чрез християнството в Късна-
та Античност и в Ранното Средновековие. Търсенето на 
по-скоро въображаемо, отколкото действително начало, 
представено като чист извор, е модерна нагласа, която 
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споделят различни мислители в Европа през първата по-
ловина на ХХ в. В специализирания план на филологи-
ята Шпитцер също практикува връщане към животвор-
ните извори чрез преданост, чиято цел е да възстанови, 
независимо от рецепции и от по-сетнешни употреби, 
първоначалния, неизкривен смисъл на текст или дума и 
да ги съхрани в чистотата им. Защото смята, че те излъч-
ват обединяваща сила. „Възземането“ до чистия и неза-
тъмнен от по-сетнешни употреби първоначален смисъл 
е идеологическа постановка, мотивирана от определен 
съвременен интерес към миналото. Обратната страна на 
постановката за единствения, за чистия смисъл е, че тя 
може да се превърне във властов произвол, като обяви 
всички други смисли и подходи за несъответни и враж-
дебни на Истината. Превърната в политика и в идеоло-
гия, тази постановка може да доведе (и е довеждала) до 
унищожаване на слоеве от обществото или на етнически 
общности. 

„От гимназиалното обучение у мен постепенно се на-
ложи убеждението, че пасаж от античен автор има само 
едно (курсивът на Л. Ш.) обяснение или поне едно, което 
е най-доброто, и не мога да се примиря с „многостран-
ния смисъл“, който сега е модерен при обяснението на 
по-новите автори“ (Giachery 1961: 442). Целта на обяс-
нението (explication dе texte) не е диалог или актуали-
зации на текста, зависими и от ценностите и позициите 
на читателските среди, а постигането, което напомня на 
посвещаване, на единствения субстанциален смисъл от 
страна на читателя и на тълкувателя. Мисля обаче, че 
това късно признание на Шпитцер е по-скоро израз на 
носталгия по младите години, също копнеж по устойчи-
вост, отколкото отстоявано убеждение. Обсъждайки, пак 
в късен текст, стилистичния метод на Джакомо Девото, 
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Шпитцер критикува именно допускането за пълна обек-
тивност при формулирането на същността на автора; т. 
нар. обективна основа, откъдето можело да тръгне сти-
листичното изследване на един автор, било всъщност 
личен избор на тълкувателя. „Не мога да си обясня ... 
допускането за пълна обективност, не казвам желана, а 
възможна, при формулирането „für ewig“ (завинаги) на 
същността на един автор.“ И по-долу: „противопоставям 
се на идеята, че може да съществува обективна формули-
ровка на намеренията на автора, която изследователят 
на стила би могъл „да приеме без дискусия“. … Големите 
литературни шедьоври по правило нямат една (курсивът 
на Л. Ш.) подредба, те са поливалентни и читателите не 
трябва да ги опростяват“ (Spitzer 1955: 358, 359).

Вярата в чистото сияние на обединяващото начало във 
време на разпадане обаче може да предостави морално 
основание, което да е в основата на концепцията; тогава 
целта на възстановяващото завръщане ще е съхраняване 
от забрава, акт на спасяване. Решаващо е дали вярата в 
произхода ще обособява някаква общност и ще я мотиви-
ра да бъде враждебно настроена към другите поради ней-
ната привидна уникалност или ще допринася за нейната 
откритост и взаимодействие с други общности. Разбрана 
по този начин, европейската историческа семантика на 
Шпитцер (и по-общо филологическият му подход) е по-
ложена върху етически основания43. На тълкуването на 
етическите основания на Шпитцеровата концепция са 
посветени останалите страници от тази глава.

Ако обобщя, то историческата семантика на Шпитцер 
е мотивирана от неконфесионален религиозен хумани-
зъм. Езикът придобива характера на епифания (Celli 
2003: 77); езиковото явяване и присъствие е призвана 
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да засвидетелства филологията чрез своето изчерпва-
що внимание към детайла. Благоговението, почитта 
към дребното, към детайла е добродетел. Дали ще става 
дума за „езика на сърцето“ като израз на религиозното 
чувство (Spitzer 1966: 221) или за Seelenheimatlaut – зву-
кът, който е „носталгията на човека по неговия дом не-
бето“, в тези платонически и Августинови разбирания, 
основното е езикът като отношение към отвъдното. От 
тази позиция Шпитцер поддържа, че модерността не 
прекъсва свързаността между езика и религиозното. Ре-
лигиозната традиция, чиято независимост от историче-
ските промени Шпитцер се стреми да засвидетелства, е 
една – християнската; в нея са се претопили и съхранили 
Античността и юдаизмът (Spitzer 1966: 224). Християн-
ството е изтълкувано от Шпитцер в първоначалното му 
значение на всеобщо, съборно, тъй като в това „католи-
ческо“ мислене се е съхранила „нашата интелектуална 
лексика“. Хармонизиращото разбиране на Шпитцер за 
историческото единство на Европа има като свой носещ 
елемент присъствието на божественото в езика; навярно 
затова кризата в знанието за човешкото е криза в зна-
нието за божественото. Тази свързаност придава доня-
къде теологичен характер на Шпитцеровото разбиране 
(Spitzer 1948а: 24–25).

Най-добре неговата идея изразявала „фразата на Но-
валис „Християнството или Европа“ (Spitzer 1966: 224). 
Фрагментът на Новалис (Novalis 1978: 732–750) може да 
се разглежда като копнеж по чисто и невъзможно хрис-
тиянство и по идилична политическа уредба на Евро-
па, чиито морални основания са любовта и вярата. Раз-
мишленията на Новалис за Европа са и полемика срещу 
Френската революция от 1789 и срещу последвалите я 
събития. Политическата уредба, която си представя Но-
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валис, се подчинява на нематериалното, на божествено-
то, а в институционален план единството на Европа ще 
бъде гарантирано от единството на католическата църк-
ва; Рим е втори Йерусалим, „свято място на божествена-
та власт на земята“. Властта на църквата, тъй като е бо-
жествена, стои над светската. Така било според Новалис 
в началото, после моралната уредба се покварила, църк-
вата забравила за своето божествено призвание, почитта 
и доверието в нея изчезнали и властта на Рим над Евро-
па отслабнала още преди протестантството да я разце-
пи на две. Последното е исторически вярно и все пак тук 
разбирането на Новалис следва определен митичен ход 
– от златния към железния век. Това, което допринася за 
единството на Европа, е положително, което разделя и 
обособява, е отрицателно. Обособяващи и разделящи са 
националните граници и научното знание. „И така рели-
гията противорелигиозно беше затворена в национални 
граници“ (Novalis 1978: 737). Християнската религия е 
любов, ето защо може да бъде само всеобемаща, събор-
на. Протестантството, макар да е донесло положителни 
промени по отношение на съвестта, е нещо отрицателно, 
защото е разкъсало неделимото тяло на църквата, забра-
вяйки, че само вътре в християнското единство е въз-
можно възраждането44. По същия начин познанието, по-
стигано чрез любовта и вярата, е безкрайно, за разлика 
от ограниченото знание на разума. Опирайки се на зна-
нието, хората ще свикнат да презират всичко велико и 
достойно за удивление, разглеждайки го като следствие 
от мъртва закономерност (Novalis 1978: 733–34).

Шпитцер подкрепя своето разбиране за историята 
на Европа чрез консервативната визия на Новалис. До-
пускам, че Шпитцер е бил повлиян от мисловния ход на 
Новалис – от желанието за връщане към ранното хрис-
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тиянство като основа на общоевропейското единство, 
преди по-късните разломи, извършени от разделението 
на църквата на католическа и на православна, от про-
тестантството и накрая – от модерността. Влияние от-
кривам и в настояването на Шпитцер, че християнската 
лексика продължава да съществува и в модерността, ко-
ето напомня на усилието на Новалис да обедини знание 
(Просвещението) и религия. Това е желание да се хар-
монизират конфликтите и да се отнеме силата на пре-
късванията в европейската история. Шпитцер обаче сам 
посочва основното прекъсване в европейската история, 
извършено през осемнадесети век. Изследвайки истори-
ята на думата „Stimmung“, обозначаваща структурирана-
та музикална хармония на света, Шпитцер заключава, че 
голямата цезура в историята на Европа не е Ренесансът, а 
Просвещението. Именно просвещенският дух е виновен 
за разрушаването на единното семантично поле на дума-
та (Spitzer 2006: 83). Модерността, да използвам друго 
понятие, за Шпитцер е основният поврат в историята на 
Европа. Историята на семантиката проследява измест-
ването в значението на думите, което според Шпитцер 
се дължи на различните за всяка епоха „афективни ком-
плекси“. Затова значението на „Stimmung“ е напластя-
ване и съвместяване на няколко афективни комплекса 
(или етимона). 

Въпросът обаче не е чисто методологически, а е и лич-
ностен – емоционално и ценностно Шпитцер е привър-
зан към предмодерното и религиозно единство на Евро-
па, оттам е и чувството за близост с Новалис и с Фридрих 
Шлегел. Именно тази привързаност въздейства върху 
методологията му, когато изследва историята на дума-
та „световна хармония“, която „Stimmung“ обозначава от 
Елада до края на ХVІІІ в. Ето как завършва методоло-
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гическото му размишление в гл. ІІІ от изследването: „от 
епохата на Просвещението натам, европейският човек 
загубва смисъла на една същностна „музикалност“; днес 
преобладават други афективни комплекси, които ... сви-
детелстват ... за визия за света, която е по-раздробена от 
онази, синтетична и хармонична, присъща на Отците [на 
църквата]“ (Spitzer 2006: 86). В двата цитата от „Христи-
янството или Европа“ на Новалис, Шпитцер курсивира 
всички изрази, отнасящи се до „безкрайната сътворява-
ща музика на вселената“, за да подчертае връзката меж-
ду своето изследване на музикалната хармония на света 
и разбирането на Новалис за Европа.

В бележка към „L’amour lointain de Jaufré Rudel et le 
sens de la poésie des troubadours“ намирам още едно сви-
детелство за това как Шпитцер разбира темата „Европа“ 
във фрагмента на Новалис. Тълкувам частта, отнася-
ща се за Новалис в тази бележка, като свидетелство за 
личните убеждения и вяра на Шпитцер: „трактатът на 
Новалис „Християнството или Европа“, който, толко-
ва съвременен днес, колкото и в 1798, предлага чудесно 
синтетично описание на средновековния дух, на сми-
съла на свещеното (der heilige Sinn), което притежава 
тази епоха, противопоставя ѝ дехристиянизирания дух 
на Реформацията и на енциклопедизма и предсказва в 
момент на анархия, подобна на нашата, възобновяване 
на християнската вяра, ново съединяване на религията 
и на науката; с други думи – връщане към наистина ев-
ропейския дух“. С тези думи завършва публикуваната в 
1944 студия за Рюдел (Spitzer 1944с: 74). Обединяването 
на вяра и знание е спасително за Шпитцер в годините 
на „анархия“ – то е опората за европейското историче-
ско единство. Сравнението с фрагмента на Новалис по-
твърждава и привързаността на Шпитцер към немския 
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романтизъм45 и към благодатно безконфликтни истори-
чески времена, които могат да съществуват само като об-
рази на желанието46. Историята на думите като едновре-
менно създаване и съхраняване на културата, това също 
е в съответствие с ранноромантическата универсалистка 
визия на Фридрих Шлегел за филологията. Бихме очак-
вали, че копнежът по хармония ще се концептуализира 
чрез проблематиката за всеобщия мир, особено на фона 
на Втората световна война, но в концепцията на Шпит-
цер проблематиката на мира и на войната остават само 
нетематизирана възможност. 

Разликите с Новалис обаче също са значителни. Едва 
ли Шпитцер би се присъединил и към политически-
те следствия, които могат да се извлекат от фрагмента 
„Християнството или Европа“ – теократично управление, 
ограничаване на индивидуалната свобода, „новата църк-
ва, която не е предопределена да отмине“. Религиозният 
хуманизъм на Шпитцер е отстояване на ценности, които 
не се съгласуват добре с институционална йерархична 
организация и с конфесионална обвързаност. Изслед-
вайки трайното присъствие на християнската лексика 
като основна цивилизационна характеристика на Евро-
па, Шпитцер се доближава до схващания, според които 
модерната демокрация в Европа е продължение и пре-
образуване на християнството47. Реконструирането на 
възможния общ произход е заради европейското бъде-
ще след края на разпадането, предизвикано от Първата 
и от Втората световни войни. Съживяването и новото 
присъствие на високото и обединяващо минало е едно-
временно обещание – алтернатива на сегашното, в което 
обещание филологията намира своето етическо основа-
ние. 
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V. Не/Проницаемост 

Историческата семантика на „европейските“ – всъщ-
ност на романско-германските – думи и изрази изключва 
взаимодействия с друг религиозен опит извън еврейския 
и християнския48. Шпитцер не допуска възможността 
за културно взаимодействие или за културен трансфер 
между европейския югозапад и арабския северозапад 
през Ранното Средновековие. Тази епоха е за Шпитцер 
образецът, изграждащ чрез християнството основания-
та на Европа и през това време на съзидание не бива да 
има извъневропейски, външни примеси. Европа, едно-
временно наднационална и преднационална, в концеп-
цията на Шпитцер е общност, около която вместо наци-
онални, са очертани религиозни граници. „Очертанията 
на континента са християнски и европейски“, заключава 
Шпитцер (Spitzer 1966: 224). Шпитцеровият образ на Ев-
ропа е единен, исторически и културно богат, но затво-
рен. Концепцията му съответства на модерната нагласа 
за ясни и обособени цялости. 

Според Чели убеждението за несъотносимостта между 
европейския и арабско-ислямския религиозен и по-общо 
културен опит трябва да се търси в произхода и в рели-
гиозната, макар незаявена, принадлежност на Шпитцер; 
в основата на Шпитцеровата филологическа практика е 
непроизнесен, но мотивиращ филологическата му прак-
тика юдаизъм (Celli 2003: 63–64)49. Въпросът е важен: до 
каква степен принадлежността към определен религио-
зен опит е затруднение за взаимодействието или за при-
знаването на близостта с друг религиозен или културен 
опит. Шпитцер използвал присъствието на еврейския 
елемент в историята на Европа, за да отхвърли, за раз-
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лика от Америко Кастро и от Менендес Пидал, връзките 
и още повече взаимодействието между Европа и ислям-
ския свят; еврейският елемент при Шпитцер изглеждал 
призван да очертае разликата между християнството и 
исляма. Възражението на Чели е, че напротив – еврей-
ският религиозен опит може да бъде мост към ислям-
ския (Celli 2003: 66–67). 

Обръщането към биографичното, чрез което се аргу-
ментират основни положения или липси в нечие научно 
творчество, е тенденция през последните десетилетия: 
наистина жизнената история, социалната среда, лични-
ят опит въздействат върху научната позиция. Независи-
мо дали ще се нарича субектност или жизнена история, 
биографичното не се мисли като фактичност (напр. че 
Шпитцер е етнически евреин), а като изплетено от кул-
турни интенции и зависимости, при което осъзнати и 
неосъзнати целеполагания съществуват заедно и в не-
различимост. Затова смятам, че еврейският произход на 
Шпитцер не може да бъде удовлетворително обяснение, 
дори там, където той го заявява. При него това е по-ско-
ро изключение – например, когато тълкува „художест-
вената красота на най-старата юдео-християнска еле-
гия“, средновековен текст от началото на ХІІІ в., написан 
на езика на живеещите в Средна Италия евреи (Spitzer 
1976: 71–94). Това, че Шпитцер се чувства засегнат в дъл-
бочината на сърцето си от елегията и се стреми да открие 
интелектуалната ѝ структура, чието въздействие стягало 
гърлото на читателя, все още не е доказателство за юдаи-
зма на Шпитцер. Там обаче, където Шпитцер тълкува об-
рази и теми като „изцяло еврейски“ – например образа 
на храма malchuth, (Spitzer 1976: 93), те наистина започ-
ват да функционират като „аскеза на различието“. Спо-
ред Чели обаче, тъкмо тези образи и теми могат да бъдат 
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подстъп към съпоставяне и разбиране на ислямски тра-
диции, насочени към сходен с еврейския мистичен опит 
и към търсенето на сходна „обетована“ действителност. 
В случая Шпитцер попада в ограниченията на етниче-
ското като непроницаемо и несподелимо; но нагласата 
да се вижда националното като уникално не е характер-
но само за определена нация или народ. Тази нагласа е 
общо място за европейската модерност. 

Анализът на Шпитцер, посветен на елегията от ХІІІ в., 
придобива по-особено значение поради самия предмет и 
поради това, че е написан година преди смъртта му. На 
няколко места Шпитцер посочва в плана на езика бли-
зостта, но и разграничението: „създаването на еврейска 
лирическа лексика напълно отделена от християнската е 
било невъзможно, за разлика от лексиката, отнасяща се 
за догми и институции, където близостта се избягва. Дог-
матичното и религиозно разграничаване не е възможно 
при „по-свободното лирическо изливане на религиозно-
то чувство“ (Spitzer 1976: 72, n. 2). И на друго място – по-
етът евреин, който е съчинявал на народен език, е тряб-
вало да възприеме до определена степен „християнския“ 
стил, бил той епически или лирически. Подобна близост, 
както и изобщо възможността за отношение, са отхвър-
лени обаче спрямо мозарабската лирика. Става дума за 
формулата на болка, на отчаяние „ke (como) faraio (tristo, 
dolente)?“ (Spitzer 1976: 81; 84–85, n. 17). Като специфич-
но еврейски обаче Шпитцер обособява тъкмо силната 
експресия на чувствата. Тъй като еврейското оплакване, 
екзистенциално и литургично, не е просто необуздан из-
раз на чувства, а протест, призив и мементо към земните 
властници, оплакването е морално противопоставяне на 
този далеч от идеалното свят. Темата на елегията, изця-
ло еврейска („il temа dell’elegia è tutto ebreo“), трябва да 
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бъде повтаряна, за да не се примиряват народите с осака-
тената справедливост на съществуващия свят. Произна-
сянето на елегията има мисия да възстанови идеалното 
състояние – царството Давидово, на Храма (Цион) тук на 
тази земя (Spitzer 1976: 90–91; 93). Но тъкмо в образа на 
Храма Чели открива близост с ислямската мистика.

Според Чели юдаизмът на Шпитцер е непроизнесен, 
което предполага едновременно мълчаливо, но и моти-
виращо творчеството му присъствие. Смятам, че юдаи-
змът на Шпитцер не може да бъде посочен като обяс-
нение на подхода му, само защото Шпитцер е евреин. 
Юдаизмът следва да бъде засвидетелстван чрез тексто-
вете му, където обаче юдаизъм не се открива. Ето защо 
искам да предложа тълкуване, различно от това на Чели, 
а именно – че не етническата принадлежност на Шпит-
цер предопределя отношението му към взаимодействи-
ята с арабско-ислямската култура при формирането на 
Европа, а модерните характеристики в неговото разби-
ране. Те обясняват защо не само това взаимодействие 
е отхвърлено, но и всяко друго, което е извън канона: 
гръцко-римска Античност, юдейство, християнство и ла-
тинско Средновековие. 

Шпитцер мисли цивилизациите персоналистично, 
като колективни личности, които в своя исторически 
развой формират определени стилове. „Само цивили-
зационни форми могат да оставят отпечатъка на своя-
та собствена личност върху думите“ (Spitzer 1966: 217). 
Интересуват го преди всичко трайните, устояващите на 
промените елементи, които дават основанието да се го-
вори за историческо единство и в този смисъл – за стил. 
Промените са варианти на устойчивото, чрез които може 
да бъде възстановено началото на бъдещата история. Във 
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въведението към „Изследвания по историческа семанти-
ка“ Шпитцер заявява, че възползвайки се от двудялбата 
на Фослер, ще се занимава със Stilsprachen, със стила на 
цивилизациите посредством историята на думите, а не 
с Sprachstile, с индивидуалните, на писателите, езикови 
стилове (Spitzer 1966: 217). Stilsprachen в случая функ-
ционира като историческа семантика и се различава от 
употребата на термина у Фослер. И в двата случая обаче 
разбирането за стила (на индивидуално творчество или 
на цивилизация) предполага устойчиви елементи, които 
създават неговото единство и неповторимост и които като 
цялост и вътрешни съотношения го различават от всич-
ки останали стилове. Именно защото е цялостен, стилът 
е несводим до влиянията, които е претопил и подчинил. 
„Нашият понятиен лексикален фонд възхожда преди 
всичко към периода от формирането на християнството 
през първите векове от нашата ера, който можем да на-
речем „християнска античност“, възприела ученията на 
езическата античност и на юдаизма“ (Spitzer 1966: 224). 

Шпитцер тълкува стила на европейската цивилиза-
ция, отложен в историята на думите, по подобие на стила 
на отделното литературно произведение или на индиви-
дуалното творчество, защото цивилизационните форми 
са създавани от отделните индивиди, които пък от своя 
страна не са правили нищо друго, освен да изразяват 
идеи и чувства, широко разпространени в техните циви-
лизации (Spitzer 1966: 217). Единството и целостта на ев-
ропейската цивилизация в концепцията на Шпитцер се 
формират наистина като индивидуално неповторими, но 
и като затворени в себе си. Предлагайки наднационал-
на концепция за Европа като път за спасение, Шпитцер 
едновременно чертае граници или ако искам да си пос-
лужа с израз от военното време – издига заграждения, 
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навярно съвсем против желанието си. Към непроница-
емостта между романската и арабската култура може да 
се добави и друга, неназована, но осъществена вътре в 
самото християнство, защото източното християнство, 
византийската култура за Шпитцер не съществуват. И 
ако към протестантството Шпитцер косвено, в съгласие 
с Новалис, се отнася неодобрително, защото то разцепва 
през ХVI в. религиозната цялост на Европа, то източното 
християнство (изобщо източната част на континента) за 
Шпитцер очевидно не е част от Европа, поради което то 
изобщо не бива обсъждано50. И постепенно в противовес 
на твърдението му за универсалността на християнство-
то, то започва да се полага върху етническия определи-
тел на романското. Романското е универсалното. В по-
обхватен вариант християнството е романско-германско, 
без уточняване на пространството. Очертаните от самия 
Шпитцер религиозни и културни граници ограничават 
основното му желание – в „тази книга всички нации ще 
се появят като равноправни граждани на „quella Roma 
onde Cristo è romano“ (Spitzer 1966: 316, n. 3)51. Желание-
то да се преодолеят затворените национални истории на 
думите бива осъществено в една по-голяма затвореност. 
Макар и нежелан, може да бъде направен изводът, че ня-
кои нации / граждани ще са по-равноправни от други. 

Проблемът, с други думи, е как да мислим за един-
ството и за целостта. Днес този проблем е преобразуван 
като проблем за идентичността; изявена и осъзната е 
тази идентичност, която е по-малко затворена и повече 
наситена с различия и другости, както в историческото, 
така и в съвременното си присъствие. Смятам, че обяс-
нението защо Шпитцер отхвърля взаимодействия или 
влияния, които биха нарушили „каноничната чистота“ 
на европейското, е в модерната научна нагласа, която 
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се стреми да обособява цялости и да открива вътрешна-
та съгласуваност на елементите им. Единството на сти-
ла е подобна цялост. Тази принципна нагласа, на която 
Шпитцер е един от създателите в литературознанието, 
го ръководи, а не принадлежността му към еврейство-
то. Но това само потвърждава важността на въпроса за 
възможните взаимодействия на една цялост (културна, 
национална, етническа) с други, подобни на нея. Струк-
турираността им може да бъде различна и съответно да 
допускат различна степен на взаимодействие. Но дори 
да назовем европейската традиция или култура в един-
ствено число, то познавателно по-перспективно ми се 
струва да я мислим без заграждения, насочени навън 
или навътре.

VІ. Дебатите на Лео Шпитцер в САЩ 

Ще изложа накратко дебатите, в които участва Шпит-
цер през 1940-те години в САЩ; целта ми не е да пред-
ставя конфликта на различните методи, а да покажа как 
Шпитцер въвежда в действие концепции и се опира на 
ценности, които са европейски52. Смятам, че тези споро-
ве са допринесли, за да оформи окончателно идеята си 
за „европейска“ историческа семантика и затова те при-
надлежат към проблематиката за Европа в творчеството 
на Шпитцер. 

В края на третата глава на изследването, посветено 
на думата „Stimmung“, Шпитцер излага кратко разби-
рането си за отношението между историята на думите 
и историята на Европа. Без да се налага от логиката на 
изложението, той преминава към нападение срещу „ан-
тиментализма“ в лингвистиката, определяйки го като 
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„антиисторизъм и антикултура“ (Spitzer 2006: 86). 
В спора с Артър Лавджой основните въпроси са:
- за метода и за епистемологията на историческо из-

следване; 
- какво е немският романтизъм и дали негови идеи са 

предизвикали по-късни политически реалности. 
В програмната статия „Размишления върху историята 

на идеите“ (Lovejoy 1940: 3–23), публикувана в първия 
брой на новооснованото списание „История на идеите“, 
Лавджой обосновава необходимостта от историческо из-
следване, обединяващо знания от различни хуманитар-
ни и социални науки, посветено на идеите и на техния 
исторически живот. Подобен тип изследване било неза-
менимо, защото историята на идеите изследвала истори-
ческите действия и промените в човешката мисъл; но тъй 
като идеите мотивират поведението на хората, всъщност 
това ще е изследване на историята на човека. История-
та на идеите използва литературата като свой матери-
ал, затова втората част от статията представя доводи за 
предимствата на историческия прочит на литературните 
произведения спрямо подхода, изолиращ текста от всяко 
външно, историческо или съвременно, знание с цел ес-
тетическото възприемане на литературното произведе-
ние53. Лавджой има пред вид изобщо авторите, свързани 
с Новата критика; според тях прочитът без посредници 
между възприемателя и текста е условието за естетиче-
ското възприемане на текста като поезия. Лавджой се 
противопоставя на неисторичната нагласа за непосредно 
четене (close reading), която изглежда определяща в из-
следването на езика и литературата в САЩ през 1930-те 
и 1940-те. Основният му довод е, че естетическият опит 
и поетическото възприемане само биха спечелили от ис-
торическото знание, защото те повишават възможността 
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за участие на читателя. Упражняването на историческо-
то въображение, смята Лавджой, е сред главните източ-
ници на естетическия опит, откакто западният човек е 
започнал да мисли исторически (Lovejoy 1940: 12)54. 

Историческите знания създават ново измерение при 
възприемането на художественото произведение, но не 
всяко историческо знание обогатява естетическия опит 
и допринася за поетическото възприемане. Лавджой 
уместно предлага въпросът за необходимото историче-
ско знание да се решава отделно за всяко произведение. 
За Лавджой дисциплината „история на литературата“ 
изследва една част от действията на човешката мисъл, 
а художествената литературата е тази част от история-
та на човешкия дух, която е самият хуманизъм (Lovejoy 
1940: 15–16). Доводите на Лавджой се отнасят най-ве-
че за художествени произведения от предишни епохи. 
Според него обща традиция свързва западния читател в 
едно въображаемо и реално, но споделено историческо 
пространство. Въпреки различията, тя е единна, поне по 
отношение на знанието, необходимо за възприемане на 
основните текстове. За да подкрепи схващането си за не-
обходимостта от историческо знание, Лавджой цитира 
пасаж от поема, в който присъства името Рут. „Поемата 
не ви казва коя е Рут, нито къде другаде тя е спомената в 
литературата; това е част от външна историческа инфор-
мация ... позната на всички западни читатели“ (Lovejoy 
1940: 11). До края на 1950-те т. нар. западна традиция, 
западен човек не са поставяни сериозно под съмнение 
нито в Западна Европа, нито в САЩ. Интересно е да се 
четат и препрочитат подобни програмни текстове на 
фона на по-късните разгорещени спорове върху пробле-
ма за литературния канон и литературните традиции. А 
по отношение на образа на Рут, той наистина е известен 
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там, където е имало обучение по религия, християнска 
или еврейска. Дали обаче това се е отнасяло за всички 
етнически общности в САЩ до 1940, е въпрос.

Шпитцер би могъл да реагира още на програмната 
статия на Лавджой и дори да подкрепи предложеното 
историческо изучаване и естетическо възприемане на 
литературата, защото част от размишленията на Лав-
жой са близки до тези на Шпитцер55. Не го прави навяр-
но защото не е непосредно засегнат. По-късно обаче по 
повод статията на Лавджой „Значението на романтизма 
за историка на идеите“ (Lovejoy 1941: 257–278), Шпит-
цер влиза в спор, който постепенно заличава тази бли-
зост, защото Шпитцер възприема тезата на Лавджой 
като противоположна на своето разбиране за историята 
и за човека56. Във втората част на статията Лавджой раз-
глежда политическите следствия от три идеи на немския 
романтизъм от 1790-те (Lovejoy 1941: 272–278). Шпит-
цер се чувства свързан с немския романтизъм; не само 
стилистичната му концепция, но и разбирането му за 
културата носи неоромантични черти. Принудително 
напусналият Германия Шпитцер се чувства лично засег-
нат от вменяването на вина на немския романтизъм за 
политически събития и политически режими през ХХ 
в.57: „ако решим да вземем пред вид „значението“, в сми-
съла на историческа значимост, не на „романтизма“, а на 
определени идеи на романтическата епоха от позицията 
на 1940 година, то политическите им следствия могат да 
бъдат разглеждани като най-значимите; … определена 
група от тези идеи, постоянно действащи върху съзнани-
ето на образованата и четяща публика в продължение на 
сто и петдесет години, е произвела сега, в нашето вре-
ме, кулминационен ефект чрез съединяването си и коя-
то … е същностна и видима част от чудовищната сцена, 
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представяна от Германия и от Европа днес (Lovejoy 1941: 
270–271)58.

От многото нови идеи от 1780-те и 1790-те, смята Лав-
джой, „три, макар в началото да не са били изобщо по-
литически, са били предопределени да бъдат пренесени 
в областта на политическата мисъл и чувство, за което 
немското съзнание, а по-слабо и изобщо европейско-
то съзнание, е било в нарастваща степен подготвено от 
много и значителни писатели през ХІХ в.“ (Lovejoy 1941: 
272). Съединяването на трите идеи се е превърнало във 
фактор, пораждащ типа съзнание, към което тоталитар-
ните идеологии насочват своя призив. Неизказана пред-
поставка в размишлението на Лавджой е, че американ-
ските писатели на XIX в. са споделяли идеи, различни от 
европейските, иначе същото следствие щеше да е в сила 
и за САЩ.

Ако в програмната статия (Lovejoy 1940: 3–23) за-
падното знание и традиция са имплицитно единни, то 
в статията за романтизма Лавджой определя Германия, 
Испания, Италия и Русия (в текста на оригинала назва-
нието е Русия, а не Съветски съюз) като тоталитарни и 
ги разграничава спрямо другите страни. Обобщаващото 
преценяване на цялата съвременна на Лавджой Европа 
от вънпоставена позиция обаче също има своя тотали-
зираща страна. Дали напр. под „general European mind“ 
в отношението му към тоталитаризма Лавджой мисли и 
английското съзнание или само това на континентална 
Европа, не може да се разбере (Lovejoy 1941: 272). По-
добни обобщения крият опасност от пренебрегване на 
разнообразието и свеждането ѝ до удобен за съответната 
теза образ. Лавджой не определя трите идеи: цялост (das 
Ganze), устрем (Streben), своеобразие (Eigentümlichkeit) 
като характерни за модерността, а именно като немски 
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и романтически59. „Без дълго предварително подготвя-
не [за възприемането] на тази идея, наред с други идеи, 
тоталитарната идеология не би имала мощта, която тя 
има както в Германия, така и в Италия.“ Става дума за 
идеята за целостта (das Ganze), за съществуването, което 
Лавджой тълкува в политическия план като жертване на 
индивидуалното заради целостта държава (um des Gan-
zen willen). Идеята на Кант за цялото, макар първоначал-
но формулирана по отношение на дървото, бързо била 
пренесена в областта на метафизиката, морала и особено 
на политиката (Lovejoy 1941: 273–274). 

В „Значението на романтизма за историка на идеите“ 
Лавджой излага своя метод на историческо изследване, 
който той разработва в продължение на почти две десети-
летия. В отговора на критиката, отправена от Шпитцер, 
приложението на метода обаче се превръща от изслед-
ване в обвинение, независимо, че Лавджой отхвърля по-
добен извод. „Да кажеш, че има причинна връзка между 
две събития, А и Б, не означава, че А е отговорно за Б и 
че А трябва да бъде обвинявано за Б.; това само означа-
ва, че А е едно от предхождащите условия, без които Б 
нямаше да се случи по този своеобразен начин, по който 
се случва“ (Lovejoy 1944: 218). Шпитцер реагира бурно, 
като отхвърля метода, както и изобщо мисловния ход, 
чрез който Лавджой достига до подобни изводи. Проти-
вопоставяйки се на историята на идеите (или на инте-
лектуалната история), Шпитцер избира да нарече своя 
метод „Geistesgeschichte“, подчертавайки неговата синте-
тичност срещу аналитичността на историята на идеите. 
Противопоставянето е за него толкова решаващо, че той 
го извежда в заглавието на статията – „Geistesgeschichte 
vs. History of Ideas as Applied to Hitlerism“. „Geist не е нещо 
зловещо мистично или митологично, а просто целостта 
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от характеристики на дадена епоха или движение, кои-
то историкът се опитва да види като единство“ (Spitzer 
1944b: 202). „Geistesgeschichte“ се стремяла да рекон-
струира „всички творчески подтици на човешкия дух в 
определена епоха. Търсенето на целостта се противопос-
тавяло на историята на идеите с нейната склонност към 
природни и атомистични методи.“ Наистина, съпоставе-
на с компендиуми, чиято цел е историческият синтез60, 
историята на идеите, така, както я разработва Лавджой, 
е методология, чиято цел е да предложи аналитични и 
повторими процедури на историческото изследване. За-
щитавайки идеята за целостта, Шпитцер напомня в края 
на статията си, че подобен стремеж към цялост е харак-
терен за немски мислители от различни школи – Якоб 
Буркхарт, Вилхелм Дилтай и Ернст Трьолч, но също и за 
Георг Зимел и Макс Вебер. С това Шпитцер се предпазва 
от възможно обвинение в ирационализъм, което би мог-
ло да се отнесе към „философията на живота“ на Дилтай. 
И за да не изолира „Geistesgeschichte“ само като немски 
подход, заявява, че „Histoire littéraire du sentiment reli-
gieux en France“ на абат Анри Брьомон е „Geistesgeschich-
te“, а не интелектуална история. 

През 1920-те години, когато Шпитцер изгражда своя 
подход, „Geistesgeschichte“ е господстващото, без да е 
единственото, направление в историческите дисципли-
ни в немскоезичните страни. За дисциплината „история 
на литературата“ определящо е въздействието на ня-
колко съчинения на Вилхелм Дилтай, особено силно на 
студиите, включени в „Преживяването и поезията“ („Das 
Erlebnis und die Dichtung“), писани по различно време и 
издадени заедно в 190661. В тях Дилтай разгръща идеята 
за целостта при тълкуването на историческите явления, 
на познавателното творческо преживяване (das Erleb-
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nis) на поета и на самото творчеството. „Историята на 
духа“ възниква като противопоставяне на позитивис-
ткия стремеж да се прилагат в хуманитарните области 
методи, заети от природните науки. И тъй като Шпитцер 
разпознава в метода на Лавджой вид „логически позити-
визъм“, той му противопоставя именно насочената сре-
щу позитивизма Geistesgeschichte. Уорън Брекман обаче 
отбелязва запознатостта на Лавджой с немското неокан-
тианство, сътрудничеството му с Ернст Касирер, както и 
че „той (Лавджой) извежда своята програма за история 
на „основните идеи“ изрично от един немски мислител – 
Вилхелм Винделбанд“ (Breckman 2007: 108).

По-голямата част от отговора на Лавджой е посветен 
на проблема за метода. Той лесно установява вътрешна-
та противоречивост и непоследователност на Шпитце-
ровия „метод“, поставяйки думата в кавички. Наистина 
Шпитцер не предлага метод в смисъла на процедура – 
последователност от стъпки, която да се приложи при 
всяко историческо изследване, независимо от конкрет-
ния материал. Шпитцер чете и препрочита, за да разясни 
сложността и творческия принос на творба, творчество 
или епоха. Но проницателните тълкувания на Шпитцер 
са така обвързани с личността му, че са неприложими от 
друг филолог, лингвист или историк на литературата. 
Както Лавджой, така и Блумфийлд защитават позиция-
та, че степента на научност на хуманитаристиката е свър-
зана с използването на методи, които са сходни с методи-
те в природните науки. Научността на метода е основен 
критерий, по който се преценява стойността на съответ-
ната дисциплина. Строгостта му трябва да се доближава 
до тази в природните науки, което не е само вътрешнона-
учно изискване, а дискурсивна характеристика – така се 
гарантира високия академичен (и съответно финансов) 
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статус на университетската специалност, нейният социа-
лен престиж62. Според Лавджой първите две стъпки – да 
се изследват логическите и психологически съотношения 
между основни идеи, които историкът е изолирал, проуч-
вайки, в дискутирания случай, „романтическата епоха“, 
съответстват на конструирането на опитна хипотеза в 
областта на природните науки (Lovejoy 1944: 264). При-
лагането на методи обаче, заети от природните науки, 
спрямо онова, което можем да определим като хумани-
тарно знание, очевидно предизвиква у Шпитцер реакция 
на неодобрение и той го определя като „обсесия“ (Spitzer 
1944b: 193). Тъй като не съумявал, поради метода си, да 
проникне в целостта на романтизма и на хитлеризма, 
Лавджой не виждал различията между двете, действал 
като химик, изолиращ от целостта елементи – три идеи, 
чийто развой и преминаване в политическата област по-
късно станали решаващи за пораждането на хитлеризма 
(Spitzer 1944b: 193–194). Съпоставяйки двете статии на 
Лавджой – изводите от втората част на „Размишления 
върху историята на идеите“ с изводите от „Значението на 
романтизма за историка на идеите“, мога да заключа, че в 
Западната традиция се е извършил поврат, който е благо-
приятствал появата на тоталитарни политически форма-
ции и този поврат е извършен от немския романтизъм в 
последните две десетилетия на ХVІІІ в. Според Лавджой 
преобразуването на идеите в идеология е основният под-
тик за намесата им в действителността. Идеологията, тъй 
като формира нагласи и поведения, превръща идеите в 
действия. Подчертавам тази перформативна посока в из-
следването на Лавджой, което е голямото предимство на 
метода му. Недостатъкът е в това, че за концепцията му 
социалната история не е особено важна, нейната роля в 
историята на идеите е спомагателна. 
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Методологическото възражение на Шпитцер е, че ис-
торията на идеите, практикувана от Лавджой, попада в 
описания от самия Лавджой модел отпреди романтизма 
от 1780–1790, а именно: разглеждане на целостта само 
като агрегат от части, без които цялото не е нищо. Тъй 
като не е повече от своите части, цялото не притежава и 
собствени характеристики, надредни спрямо съставящи-
те го части; то може да бъде разложено до тях, съгласно 
господстващата преди романтизма концепция за научен 
метод. Предлаганата от Шпитцер методика напомня от 
своя страна на романтическото търсене – създаване на 
цялост, несводима към своите части, в което пък го уп-
реква Лавджой63. Днес втората част от статията на Лав-
джой ми изглежда обяснима чрез поведението на нацист-
ка Германия във Втората световна война; и все пак тази 
статия напомня на невъзложена политическа поръчка. 
Макар подходът на Шпитцер да не може да бъде приет за 
строг научен метод, обясненията, дадени от него за мен 
са по-убедителни, а ако трябва да използвам друг език, 
те са свидетелства, а не обвинения. А и научният метод 
сам по себе си не гарантира постигане на достоверност 
на едно историческо изследване. 

Защото, както казва и Шпитцер, различни са двете 
твърдения: 

а) че идеи на романтизма подготвят немското и из-
общо европейското съзнание така, че то става възпри-
емчиво за идеологията на тоталитаризма (нацизъм или 
фашизъм); 

б) че нацистките водачи са се възползвали от опре-
делени идеи на романтизма, злоупотребявайки с тях за 
своите цели (Spitzer 1944b: 200).

През 1965 и 1966 в цикъл лекции и в статия, наречена 
„Същността на европейския романтизъм“ Исайя Бърлин 
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достига до извод, близък, но и различен от този на Лав-
джой: „преклонението пред онзи зловещ художник, чий-
то материал са хората, рушителя на стари, създателя на 
нови общества – Наполеон в неговия най-революционен 
аспект. Това е въплъщението на романтическия идеал, 
което приемайки все по-истерични форми в своята край-
ност завършва в насилствен ирационализъм и фашизъм“ 
(Berlin 2000: 204). Бърлин отнася своя извод до евро-
пейския, а не само до немския, романтизъм (Berlin 2001: 
118–147)64. Политическата фигура, която преди Хитлер 
заслужава анализ, когато проблемът е романтизмът и 
политиката, е Наполеон, което Лавджой пренебрегва65. 

Според Франк Рутгер Хаусман, Шпитцер никога не ус-
пява да се справи с травмата на прогонването (Hausmann 
2000: 296), което оказва въздействие върху изследова-
телската му дейност, но и върху научното му поведение. 
Полемиките, които Шпитцер сякаш търси, показват, че 
той е научно изолиран, както и желанието му да се нало-
жи в среда, която не споделя ценностите му66. Тези цен-
ности се основават на дълга европейска традиция, в която 
хуманитарното и хуманистичното са неотделими. Тъкмо 
последното е неприемливо за лингвиста Блумфийлд и 
последователите му; за тях истината в хуманитарните 
науки трябва да стане проверима, както е в природните 
науки, според тогавашната представа за природни нау-
ки. В тази постановка, Шпитцер разпознава вариант на 
позитивизма, с чиито представители той е спорил невед-
нъж в Европа до 1933. 

В полемиката с Ленард Блумфийлд (Bloomfield 1944, 
45–55; Bloomfield 1944: 413–431) Шпитцер защитава със 
страст религиозните и метафизическите основания на 
науката. „Великите открития в природните и в хумани-
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тарните науки са извършени под религиозен или мета-
физичен тласък, не за да унищожат религията и метафи-
зиката, а за да ги усъвършенстват и да заздравят техните 
основания“ Примерите, които Шпитцер дава, са от кла-
сическата модерна наука на ХVІІ и ХVІІІ в., прибавяйки 
Айнщайн. „Когато монотеистичният модел се разпада, 
всичко се срива, … таблицата на ценностите рухва, … де-
цата в училище не могат да конструират [синтактичния] 
период на латински, да схванат смисъла на пиеса или да 
разяснят [значението] на стих (Spitzer 1944а: 249–250). 

Защитавайки човешкия дух като творческа същност, 
Шпитцер мисли за историята на човешкия дух в Евро-
па. Той бил един от тези „обскурантисти“, които вярвали 
заедно със св. Августин, че „истината обитава в съкрове-
ността на духа“. Нищо, струва ми се, не показва по-добре 
принадлежността на Шпитцер към хуманизма и (запад-
но)европейската култура, от тъгата, че способността на 
учениците – в САЩ – да си служат с латинския синтаксис 
отслабвала. Не става дума за това, че хоризонтът на зна-
нието – огромно – на Шпитцер е европейски, а че спо-
собността на човека за творчество в историята е предста-
вено като историята на романско-германската Европа. 
С основание Григорий Винокур твърди, че полемиката 
между Блумфийлд и Шпитцер не е само спор за метода, 
с който най-успешно може да се изследва езикът. В този 
спор се проявявали светогледните различия на участни-
ците67. Шпитцер защитава своята метафизично-религи-
озна позиция с лично пристрастие; ценностите, които са 
в основата на дейността му, не са превърнати в научен 
метод, а тъкмо това в спора с Блумфийлд се е възприема-
ло като недостатък. Емигрантите от Европа с качествата 
на Шпитцер са били заплаха за местната научна среда. 
Въпрос на власт в университетите е коя методология ще 
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се развива и финансира и съответно коя методология ще 
властва над знанието в съответната научна дисциплина. 
Спорът се изостря не само по идейни причини, микро-
социалното разпределение на властта в изследванията 
върху езика в американските университети, политика-
та на сп. „Language“ и свързаната с това популярност на 
концепциите са били решаващи. В спора между Робърт 
Хол (младши) (Hall 1946: 30–34) и Шпитцер проблемът 
за принадлежността към Европа се пренася върху опас-
на плоскост: вярност към американската мисъл и към 
научния прогрес. „Г-н Хол е склонен да приеме, че аме-
риканското езикознание отстоява „прогреса“, а европей-
ското езикознание – „реакцията“ (поради менталисткия 
си подход, следствие от „аристократичното, теологично 
наследство на средновековния и на ренесансовия ин-
телектуализъм в Европа“). Тъй като родените в Европа 
езиковеди, които естествено биха прилагали менталист-
ки процедури, са възприемани от него като въвлечени в 
неамериканска дейност, следващата логическа стъпка 
за г-н Хол е да насърчи установяването на академично 
ФБР“ (Spitzer 1946: 499). Студената война е започнала, 
годините на макартизма предстоят. Този път Шпитцер 
не привежда европейски авторитети в своя защита, а 
се позовава на няколко съчинения на Алфред Уайтхед, 
чието творчество също трябвало да бъде изключено от 
американската мисъл съгласно критерия, прилаган от 
Хол (Spitzer 1946: 501). За това колко дълбоко лично е 
приел Шпитцер този спор, косвено можем да съдим от 
стилистичния блясък и от страстта на неговия отговор68. 
За темата Европа е показателна част от заключението на 
Шпитцер: „Човешките езици, тези несъвършени и вре-
менни метафизични систематизации, ... чрез които чове-
кът е търсел да се ориентира сред космоса; … всеки от тях 
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устремен, макар никога да не я достига, към съвършена-
та, надвремева яснота, към латинското (или математи-
ческото) на божествения език, определено принадлежат 
на онази част от човешкото, която произлиза от Божия 
град“ (Spitzer 1946а: 502). Латинското, смята Шпитцер, е 
характеристика на всеки човешки език, както и матема-
тическите съотношения; и в същата степен – учението на 
св. Августин. Наистина ли западноевропейското е всеоб-
що като математическото?

Днес двата метода могат да бъдат обсъждани като 
част от историята на хуманитарната мисъл в Западния 
свят през първата половина на ХХ в. Ако позицията на 
Шпитцер ми се струва ценна, то не е само заради кон-
цепцията му за знанието или за европейската култура, 
но също и поради присъствието на личността му в напи-
саното. Този стремеж за лично присъствие е в ущърб на 
метода, но е предимство, ако ме интересува субектността 
на Шпитцер – гимназиалната (класически езици) и уни-
верситетската среда и учителите, които са го формирали, 
ученията, от които е изпитал въздействие, ценностите, 
върху които се опира дейността му. 

Концепцията на Шпитцер, съчетаваща познания и 
ценности, по отношение на историята се проявява най-
добре в ситуацията на съпротива, каквито са споровете. 
Но и в спокойна обстановка, когато неговата неизтощи-
ма любознателност го подтиква към анализ на явление 
като американската реклама, за която историческото 
знание изглежда несъществено, Шпитцер успява да ѝ 
придаде историческа „европейска“ дълбочина. На бъл-
гарски, доколкото ми е известно, е преведен само един 
текст от Шпитцер – този (Спитцър 1989: 112–135)69. При-
лагайки към определена реклама „explication de texte“, 
Шпитцер открива връзката ѝ с калвинистко-деистични 
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нагласи, характерни за „американския национален дух“, 
отнася я към специфични жизнени форми, пренесени 
или формирали се в американското общество, открива 
сходство със сцени от средновековните катедрали, ана-
лизира историята на езикови употреби, изобщо създава 
за визуалната и текстовата части на рекламата историче-
ски контекст, който е по-обширен, отколкото го предпо-
лага обектът на изследване. Историята на европейската 
култура се оказва устойчива познавателна среда и за яв-
ление, чийто анализ не изисква непременно то да бъде 
отнесено към тази история. Но за Шпитцер е важно да 
придаде на езиковото изказване историческа дълбочина, 
това е елемент от подхода му. Шпитцер обръща внима-
ние, от началото на научната си дейност, на съвременни 
употреби на езика, сред тях – на езика на модата (Spitzer 
1961 [1928]: 5, 8)70.

Шпитцер също така желае да отбележи своята частич-
на принадлежност към американската действителност. 
„Задачата на това изследване ще бъде да се опитам да 
приложа моя метод към американската действителност, 
с която моите читатели са запознати по-добре от самия 
мен – обстоятелство, което само по себе си поставя ме-
тода на критично изпитание“ (Спитцър 1989: 113). След 
дванадесет години в САЩ, твърдението може да се прие-
ме като част от самостилизирането на Шпитцер, но дори 
да е така, именно то указва на нежеланието му да се от-
ъждестви изцяло с американското, откъдето и честото 
подчертаване на европейския произход. Същевременно 
неведнъж в текста Шпитцер казва: „нашата страна“71, 
подчертавайки своята принадлежност към САЩ. Тази 
(не)принадлежност или частична вънпоставеност му 
открива възможността да формулира обобщаващи ха-
рактеристики на американската социална психология, 
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които нямаше да са възможни от позицията на пълна 
отъждественост (или вътрепоставеност) с тях. Отноше-
нието на Шпитцер към хуманитарното образование и 
подготовката на хуманитаристи в американските уни-
верситети в сравнение с Европа, както и връзката на ху-
манитарното образование с американските национални 
идеали е заявена в негова реч, озаглавена „Формира-
нето на американския хуманитарист“. Предполагайки 
враждебна реакция към неговата критика на универси-
тетското образование в САЩ, която би намерила израз 
в подканата: „да си върви, откъдето е дошъл“, Шпитцер 
прави признанието: „но аз не желая да си вървя, аз же-
лая да остана в тази страна, която обичам“ (Spitzer 1950: 
47). На това признание, заради откровеността, може да 
се вярва. То означава, че Шпитцер вижда своята критич-
ност като предложение как да се преобразува и подобри 
състояние, което е неудовлетворително, а не като разру-
шаваща. Критичността е именно непълна зависимост от 
някаква наличност.

VІІ. Методология и отношение към Европа

„Развитието на един метод“ е последната лекция на 
Шпитцер, изнесена през май 1960 в университета „Sa-
pienza“ в Рим, четири месеца преди смъртта му. Макар 
метод да стои в заглавието, съдържанието на лекцията 
показва противоположното – че Шпитцер не е имал ме-
тодология, която да се състои от разчленени и последо-
вателни стъпки, нито е следвал определена философска 
доктрина. Задачата на филолога според него не е да под-
чини конкретността на думата, фразата или текста, кои-
то обяснява, на някаква теория, а да остане при тази кон-



191

кретност, прояснявайки я. Той споделя предпоставката, 
която е характерна за филологическите издания на из-
вори от Античността и от Средновековието, според която 
смисълът на текста е замъглен от историческата далечи-
на. Ръкописът често е непълен, налага се да се съпоставят 
преписи, изворът е написан на език, който вече не е жив, 
нужен е специалист, който „да съживи“ текста, възстано-
вявайки замъгления смисъл. Филологът съобразно с това 
разбиране не е създател, а реставратор на смисли. При 
Шпитцер можем да говорим повече за устойчива цел, от-
колкото за метод; целта е да се достигне до своеобразие-
то на текста, което се проявява като индивидуален стил. 
За да постигне тази цел Шпитцер прилага различни 
подходи и изпитва въздействията на трудно съпостави-
ми концепции – Б. Кроче, Карл Фослер, В. Дилтай, Хуго 
Шухарт, Фройд, Оскар Валцел. Характеристиката, която 
остава постоянна в подходите, е съчетанието от интуи-
ции, знания и преданост към тълкувания текст. Концеп-
циите, с които той спори, са на позитивистки ориенти-
рани лингвисти и историци на литературата в Европа и 
бихейвиористи в САЩ. В написания с много симпатия 
портрет на Шпитцер Емерико Джакери, без да прене-
брегва слабостите на Шпитцеровата методика, я преце-
нява по следния начин: „Това, което би могло да бъде, и 
е, недостатък, се преобразява често в дар, в състояние на 
благодат. По тази причина настояваме в предложението 
си творчеството на Шпитцер да се преценява най-вече по 
щастливите критически и семантически просветления и 
чрез жизнения подтик, който избликва от него, а не по 
идеологическите му позиции“ (Giachery 1961: 450). Про-
тивоположна е преценката на Яков Малкил за научната 
дейност и за личността на Шпитцер. За разнообразните 
научни занимания на Шпитцер, той пише: „пагубното 
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впечатление, че един учен, който толкова безразсъдно 
раздробява (да не кажа, пропилява) времето и енерги-
ята си, очевидно няма каквито и да било ясно очертани, 
независими, бавно зреещи собствени проекти“ (Malkiel 
1961: 363). Без да споделям язвителния тон на автора72, 
също смятам, че постоянните спорове, в които влиза 
Шпитцер, оставят впечатлението за недостиг на съсре-
доточеност в собствени устойчиви научни проекти. 

Що се отнася обаче до анализите на Шпитцер на от-
делни произведения или на нечие творчество, то сила-
та им не е толкова в теоретичната постановка, колкото в 
интерпретативните просветления и в жизнения подтик, 
който излъчват. В 1948 Шпитцер прочита три лекции, 
озаглавени „Метод за тълкуване на литературата“ (Spitzer 
1949). Бихме очаквали теоретично изложение, но вместо 
това авторът предлага обичайното конкретно разяснява-
не на текста, приложено към поезия, музика и реклама. 
Кратко въведение към първата лекция обосновава в спор 
с поета Карл Шапиро необходимостта от анализа на по-
езия. Поезията се състои от думи, които запазват своето 
значение, но те чрез магията на поета, работещ вътре в 
прозодичното цяло, достигат до смисъл отвъд смисъла. 
Това е всичко, което научаваме за метода, но пък каква 
проницателност в тълкуването на текстовете (американ-
ската реклама също е разгледана като вид текст). Във 
втората лекция „Страници от Волтер“ откривам някол-
ко реда, които представят ясно подхода, който Шпитцер 
следва. „Тези въпроси трябва да се опитаме да разре-
шим сами, опирайки се на собствения си човешки опит 
и психологическо въображение, единствените средства, 
които имаме на разположение, когато се стремим да из-
следваме individuum ineffabile (неуловимата индивиду-
алност – преводът мой А.А.)“ (Spitzer 1949: 87–88). Това 
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твърдение е сходно с други – например, че проникване-
то в тайната на текста е резултат на талант, опит и вяра 
(Spitzer 1948а: 27). В началото на главата цитирах опре-
делението на Шпитцер за филологията, там той също ос-
тавя специализираността без внимание, така сякаш тя се 
подразбира, както е и в тези твърдения. Трябва все пак 
да се добави, че тълкуванията на Шпитцер, каквото и въ-
ображение да е притежавал, нямаше да са възможни без 
неговото огромно специализирано знание. Единствено 
думата „опит“ насочва донякъде към специализираното 
знание. Във всички тези твърдения литературната твор-
ба е определена като individuum ineffabile, а постигане-
то на смисъла ѝ е следствие от способността да се чете 
внимателно. С научната методика обаче, тези твърдения 
имат малко общо, дори и да са по-ценни от нея. Част, и 
то съществена, от личния метод на Шпитцер е съчетани-
ето между индивидуализираната власт на знанието (ко-
ято по право притежава немският редовен професор) с 
романтическа нагласа на посветения в тайната на текста; 
така разясняваният текст придобива донякъде стойност-
та на свещен текст. В този смисъл методът на Шпитцер е 
претенция за изключителност, а не за общуване, жрецът 
съобщава на непосветените онова, което богът или бо-
жеството му разкриват и/или онова, което той, по силата 
на своята изключителност и посветеност разгадава. Дали 
тази нагласа е само европейска, е трудно да се каже, но е 
част от модерното отношение на европейски интелекту-
алци към хуманитарното знание. 

Методиката на Шпитцер е представена с чувство за 
хумор от Хари Левин. По отношение на религиозното в 
подхода на Шпитцер, Левин пише: „Начинът му на писа-
не го разкрива като светски талмудист, понякога почти 
като кабалист, като жрец сред йератичните тайнства на 
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литературата“. Левин завършва с находчивата форму-
лировка, че методът на Шпитцер бил самата му изклю-
чителна личност (Levin 1968: 470; 476)73. Шпитцер пре-
поръчва на младите американски хуманитаристи ако не 
жреческа изключителност, то почти монашеска посвете-
ност на знанието, избягване на всичко, което може да ги 
отклони от пътя на науката. Шпитцер смята, че демокра-
цията и формирането на научен елит не се изключват и 
именно формирането на научен хуманитарен елит той 
препоръчва на американската държава (Spitzer 1951: 48). 
Разбира се, че нагласата към посветеност на занимание-
то е условие за осъществяването му, но онова, което бе-
гло обсъждам тук, е дали посветеността е комуникативна 
или е изолираща характеристика на учения.

Прехвърлил шестдесет години, с опит в тълкуването 
на произведения от Ранното средновековие до първите 
десетилетия на ХХ в. в четири литератури, Шпитцер не 
се притеснява да съпостави поезия от Джон Дън, Хуан 
от Кръста и текста на Вагнер към „Любовната смърт на 
Изолда“. Впечатлението, което този анализ оставя е за 
свобода и проницателност отвъд знанието. Основна ха-
рактеристика на неговите анализи е равнопоставянето, 
изравняването по значимост на текстове от различни 
епохи, националности, жанрове. На Шпитцер наисти-
на липсва системност, характеристика, високо ценена в 
модерността. Това, което за предишната модерна епоха 
е недостатък, днес изглежда повече като предимство; 
Шпитцер превръща стилистиката, поради обхвата на сво-
ите тълкувания, в европейска дисциплина. Радостното и 
оптимистично отношение към разнообразието е не само 
професионална, но и жизнена нагласа на Шпитцер. 

Но тъй като не е в задачата на тази студия да изслед-
ва метода на Шпитцер, ще дам само кратко пояснение 
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за отношението на методиката му към символната евро-
пейска география, която неговите изследвания очерта-
ват. Шпитцеровата explication dе textes е в традицията 
на една от линиите на немския романтизъм и на по-къс-
ните му превъплъщения. Неведнъж Шпитцер привежда 
фразата на Фридрих Гундолф, че методът е преживява-
не (Methode ist Erlebnis), опит, „обичайна процедура на 
ума“, разграничавайки го от начина, по който бива раз-
биран и прилаган методът в Америка (Spitzer 1948а: 1; 
38). Влиянието на кръга около Стефан Георге и на „ду-
ховно-историческата школа“ (Geistesgeschichtliche Schu-
le) върху Шпитцер може да се открие в усилието му да 
постигне вътрешната форма на личността на поета, но не 
чрез биографията, а чрез творчеството, което при Шпит-
цер означава – чрез особеностите на стила74. 

Понятието етимон (като вариант на вътрешна форма) 
е използвано от Шпитцер в значението, придавано му от 
немскоезичната рефлексия върху изкуството от средата 
на ХVIII век поне до края на 1920-те години: скритата, 
вътрешната форма е енергия, сътворяваща сетивната. 
Шпитцер е убеден, че душевното вълнение на автора 
се проявява като езиково отклонение от нормативната 
употреба; новостта на отклонението ще бъде постепенно 
социално усвоена и ще се превърне на свой ред в обичай-
ност, но и тя на свой ред ще бъде изместена от друга ези-
кова новост. Към прекъсването и новото, към езиковата 
динамика е насочен интересът на Шпитцер. Характерни 
в това отношение са преди всичко съчиненията на Шпит-
цер до началото на 1930-те години75. Този, да го наречем 
лингвистичен експресионизъм е част от мощните инте-
лектуални преобразувания (реформистки, авангардни) 
през първите две десетилетия на ХХ в. Без да познава 
първоначално Фройд, Кроче или Фослер, Шпитцер смя-
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та че се е движел в сходна, антипозитивистка и идеалис-
тическа посока. Творческият дух, основна идея на Карл 
Фослер, се изявява по афективно-експресивен начин в 
езика. Задачата на стилистиката е да проследи обратно 
пътя на сътворяването – от езика до духа, от видимото 
към невидимото. Oratio vultus animi (речта е ликът на 
духа). Да се извлече духът от речта чрез кръгово движе-
ние е водещ изследователски мотив при Шпитцер. 

Шпитцер изрично споменава влиянието, което му 
оказва Оскар Валцел върху изследванията, които Шпит-
цер прави на формата на литературното произведение. 
В началото на 1920-те години Валцел издава компенди-
ума „Съдържание и гещалт в художественото поетическо 
произведение“ (Walzel 1923: 154–164). В част VI: „Съдър-
жание и гещалт“ Валцел прави исторически преглед на 
проблема (наред с други проблеми) за вътрешната форма 
от Плотин през Шафтсбъри, Винкелман, Гьоте и немския 
ХIХ в. Усилието на Валцел е създаването на идеалисти-
ческа поетика, която обаче не се основава върху анализ 
на езиковата структура на произведенията (Walzel 1923: 
154–164)76. На стилистичните анализи на Шпитцер от 
същото десетилетие (1920-те) повече би съответствало 
разбиране за вътрешната форма, чиято основа е езико-
вата структура77. Както концепцията на Валцел, така и 
тази на Шпитцер са част от една не само немска, а евро-
пейска традиция. Европейска означава, че въздействие-
то ѝ отива далеч извън границите на немските държави 
и по-късно – на Германия. Шпитцер избира линията на 
Хердер, Хербарт, младия Гьоте и на немския романти-
зъм. Не изследването на вътрешната форма като част от 
поетиката, а като психическа дейност, като енергия; в 
това отношение Шпитцер следва психологическия екс-
пресионизъм на Фослер: „Същността на езика е вътреш-
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на дейност: интуиция“ (Vossler 1904: 49)78. 
Важен въпрос е – каква е социалната позиция, на която 

тези понятия са интелектуалният инструмент? Понятие-
то „вътрешна форма“ бива прилагано през 1910–1920-те в 
Германия като разграничителен белег между германско-
то и романското в изграждането на художествената фор-
ма в литература и в изобразително изкуство: вътрешната 
форма се различавала от естетиката на съразмерността, 
характеризираща античното и романското изкуство79. 
Оскар Валцел смята, че е по-сигурно, ако ограничи ха-
рактеристиките и разбирането за формата до немското 
вместо до по-обширната област на германското, до на-
родностното вместо до племенното, разграничавайки 
се от Вилхелм Ворингер и от Георг Зимел. „Аз разделям 
не два типа германско, а два типа немско художествено 
оформяне“ (Walzel 1923: 327). Това идеологизиращо раз-
граничение има очевидната функция да утвърди не само 
немската културна равностойност спрямо Франция, но и 
немското културно своеобразие и изключителност. Из-
куството и културата са областите, в които националното 
самочувствие по-лесно, отколкото в другите области на 
социалния живот, може да се издигне над поражението 
в Първата световна война. Не само в Германия субстан-
циализирането на народностни и племенни категории 
(това не се отнася до Оскар Валцел) придава изключи-
телност на носителите им и хомогенизира чрез културни 
характеристики социалните различия. Тези категории 
обособяват народностното като самобитно, тотализи-
райки тази самобитност чрез редукция – подмяна, с ко-
ято скрито или открито го противопоставят най-вече на 
съседни нации или на други народности, които са в гра-
ниците на държавата. Инструментализирането на тези 
характеристики, против намерението на авторите им, 
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може да легитимира политически конфликт и ако ситуа-
цията го подкрепя – включително военна агресия срещу 
държави и народности. Разграничението между Gestalt 
и Form е именно част от културните противопоставяния 
между германското и романското, легитимиращи не 
само културно различие, но и чрез народностното, по-
тенциален политически конфликт80. 

Шпитцер споделя разграничението между романско 
и германско, използва го в свои работи през 1920-те и 
1930-те години, изтъква обаче в някои от изследванията 
си привлекателността на романското. Симптоматично е, 
че през 1940-те Шпитцер реагира именно срещу проти-
вопоставянето и изтъкването на гешталта над формата: 
„Словоохотливостта, с която критици и особено голе-
ми немски критици (Лесинг, Шилер, Шлегел) очернят 
френската класическа драма, може да бъде обяснено 
само чрез незряла преценка, извлечена от твърде външ-
ното сравнение с Шекспир“81. 

VІІІ. За рецепцията на Шпитцер в България

„У нас за Шпитцер ... е писано несправедливо малко“ 
(Георгиев 1987: 118). 

Ще представя всичко, което успях да намеря за Шпит-
цер от български автори. Тъй като не е много, ще го 
представя без отношение към темата за Европа. Вярно 
е – стилистиката на Шпитцер е била обсъждана малко у 
нас, но то е обяснимо с факта, че анализите му са посве-
тени на литературни произведения, които са написани 
предимно, макар и не само, на романски езици. Ако до-
бавим, че Шпитцеровата методика, както стана дума, е 
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така персонализирана, че е трудно приложима от други 
историци на литературата, става по-ясно защо Шпитцер 
почти не е усвояван от българското литературознание. 
Не на последно място, когато през 1960-те в България 
възниква интерес към теорията на литературата и особе-
но към конкретни анализи на произведения, внимание-
то е насочено най-вече към ставащото в Съветския съюз 
и към структурен тип анализи, какъвто Шпитцеровият 
не е. Не само за Шпитцер у нас е писано малко по вре-
ме на социализма. Отделна и тъжна тема за България е 
неусвояването, непревеждането (преводът като част от 
усвояването и преобразуването) на значителни школи и 
мислители от 1950-те до края на 1980-те години, както 
и свързаната с това неспособност за равностойност и за 
изнасяне извън националните граници на собствената 
рефлексия. В най-лошия случай, вместо критично усвоя-
ване имаше идеологическо скудоумие или критичността 
приемаше формата на непродуктивно неразбиране, ко-
ето прикриваше масивни неосъзнавани и неразчленени 
недоволства; в по-добрия случай – чрез едни от тезите 
на критикувания автор, нали оставаше непреведен, се 
оборваха други негови тези; все пак нещо се научаваше. 
Желанието за разбираща критика и усвояващо преобра-
зуване на „западните“ автори се появи към средата на 
1980-те82. 

Работите, в които стилистиката на Лео Шпитцер е 
предмет на обсъждане, са посветени най-вече на литера-
туроведските методологии през ХХ в. Никола Георгиев 
се запознава със съчинения на Шпитцер през 1960-те, де-
сетилетие, в което Шпитцер все още е много популярен. 
В студията с идеологическото заглавие: „Разноличието 
на едностранчивостта. Критически наблюдения върху 
методологическата безпътица на съвременното немарк-
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систко литературознание“ на Шпитцер са посветени ня-
колко страници (Георгиев 1969: 57–100)83. Сборникът, 
в който е публикувана студията, е съставен от два типа 
текстове: едните са от идеологическите охранители на 
режима. Другите, сред тях и тази на Н. Георгиев, пред-
ставят драмата на социалистическия интелектуалец, 
истински заинтересуван от ставащото отвъд желязната 
завеса. Интересът е могъл да бъде заявен компромисно 
– като критика, в която научни възражения са смесени 
с идеологически. Прикритата или явната враждебност, 
основна нагласа при социализма, беше насочена навън 
към буржоазните врагове немарксисти, но също и на-
вътре към себе си и към най-близкия кръг от колеги. 
Желанието за (само)разрушение подтикваше към не-
конструктивна критичност спрямо работите на колегите 
в България. А желанието за унищожение на външните 
„врагове“ се прикриваше като „марксистка“ критика, чи-
ято предпоставеност не можеше да замени свободата на 
познавателно по-перспективното критическо усвояване 
и преобразуване. Какво би могло да се усвоява от тео-
рии и подходи, които са в „безпътица“? Статията на Ге-
оргиев проявява посочените характеристики по начин, 
който извиква тъга. Авторът притежава методологи-
ческо всесилие, установява „отново и отново познатата 
ни едностранчивост и методологическа безпомощност 
пред сложността на литературната специфика“. Подхо-
дът на Шпитцер е описан почти неутрално, признати 
му са и някои постижения. Но, дори когато един подход 
му е близък, Никола Георгиев изпитва затруднение да 
признае постижението, без да го ограничи или отрече 
в следващите редове. „Тези анализи [на Шпитцер] бу-
дят възхищение със своята прозорливост и логичност и 
будят недоумение с предвзетата си теснота и ограниче-
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ност“ (Георгиев 1969: 91). Защото „немарксисткото лите-
ратурознание“ може и да има отделни постижения, но 
крайният резултат е един – методологически лутания и 
безсилие пред богатството и разностранността на худо-
жествената литература (Георгиев 1969: 78; 89–91; 92). 
Подобна нагласа отказва да разбира; разбирането, както 
и признаването на нечия позиция предполагат щедрост. 
Много повече в онези години за метода на Шпитцер мо-
жеше да се научи от статията на Юрий Степанов (Степа-
нов 1962: 43–50)84.

Тридесет и пет години по-късно Никола Георги-
ев прави следното признание: „Дали с подхода на Лео 
Шпитцер, някогашно мое увлечение...“ (Георгиев 2004: 
429). Емоционалността на тези три думи (за какво друго, 
ако не за чувство говори увлечението, както и за тъга от 
хода на времето – „някогашно“) намирам за по-силно и 
по-автентично свидетелство за отношението към Шпит-
цер, отколкото написаното през 1969. Своята критическа 
почит към Шпитцер Никола Георгиев засвидетелства в 
кратка статия, посветена на стогодишнината от рожде-
нието на филолога (Георгиев 1987: 116–118). Целта на 
автора е да посочи приносите на Шпитцер в стилисти-
ката и в литературознанието на ХХ в., докато критиките 
са изказани внимателно или са само загатнати. Именно 
този начин на писане оставя у читателя впечатлението, 
че тук Георгиев е равностоен на Шпитцер, какъвто той в 
студията си от 1969 не е. 

В „Записки по стилистика“, 1964, Мирослав Янакиев 
съпоставя стилистиките на Шарл Бали и на Шпитцер. 
Авторът с впечатляваща откровеност заявява, че не може 
да характеризира достатъчно точно стилистиката на 
Шпитцер, защото я познава от втора ръка. „Но все може 
да се направи изводът, че докато Ш. Бали гледа на сти-
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листиката като лингвист и търси повтарящото се, но нео-
писаното, Л. Шпицер85 търси в творчеството на писателя 
неповторимото, индивидуалното. В това отношение схва-
щанията на Л. Шпицер се покриват със схващанията на 
нашите литературни критици, но той поне е много скру-
пульозен – анализира всички факти“ (Янакиев 1964: 16). 

Цитатът е показателен за разпространено от края 
на 1950-те и почти до края на 1970-те убеждение сред 
български езиковеди, че езикознанието (което описва 
повтарящото се и закономерното) е научна дейност, за 
разлика от литературните изследвания, сред тях и ли-
тературната стилистика, които не са научни дейности, 
а лични мнения. Личните мнения не предполагат мето-
дология и строга доказателственост. Янакиев е главни-
ят пропагандатор на идеологията на точните изследва-
ния. „Обективните критерии могат да бъдат изработени, 
когато отделим случайното от закономерното, а в това 
отношение засега е познат само един надежден метод – 
теорията на вероятностите и на математическата статис-
тика“ (Янакиев 1964: 16). Убеждението на Янакиев и на 
верните му последователи представя тенденцията към 
сциентифициране на хуманитарното знание през 1960-
те, която е характерна за много страни в Европа (може 
би и извън Европа, но се изказвам за това, което донякъ-
де познавам). Сциентистката тенденция измества вни-
манието от по-стария тип стилистики, включително от 
персонализираната стилистика на Шпитцер. 

За Янакиев той не е лингвист, а литературен критик, 
на когото Янакиев признава качества. По подобен, леко 
пренебрежителен начин се отнасят към стилистиката на 
Шпитцер лингвисти през 1920-те. Янакиев не познава 
тези критики, но той споделя с критикуващите Шпитцер 
лингвисти сходна – твърда концепция за това какво е на-
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учна дейност. Статията на Григорий Винокур, цитирана 
по-горе, завършва с твърдението: „От строго принципна 
гледна точка Шпитцер в своите стилистични изследва-
ния изобщо не е лингвист“ (Винокур 1957: 70). Статията 
на Винокур е завършена в 1947, „Записки по стилисти-
ка…“ в 1964, но позицията е една и съща. Сходни са кри-
тики към Шпитцер в САЩ през 1940.

В монографията на Венче Попова за развоя на бъл-
гарската стилистика до 1950-те, има отделна глава за 
експресивната стилистика в Европа. В тази глава е пред-
ставен съвсем кратко и подходът на Шпитцер, поставен 
в отношение към Кроче, Фослер, Дамасо Алонсо (Попова 
1994: 122–124). 

В статията „Стил и почерк“, 2006, Миряна Янакиева 
съотнася двете понятия, от които се състои заглавието, 
като се опира на няколко френскоезични концепции. 
Янакиева чете Шпитцер чрез Старобински; същевре-
менно тя сравнява употребите на „стил“ и на „почерк“ у 
Шпитцер, Старобински и Барт. Сравнението я довежда 
до няколко съществени извода, които ще цитирам: „по-
черкът у Барт се свързва със социална роля, твърде срав-
нима с тази на стилистичното отклонение у Шпитцер. … 
Шпитцер вижда в отклонението най-индивидуализи-
ращия белег на стила, но също търси историческата и со-
циална перспектива на „вписване“ на оригиналния език 
на писателя в общия език, имайки предвид, че често пъти 
това, което е било отклонение, може да стане конвенция. 
… и Шпитцер, и Старобински виждат в съпротивата … 
едно от същностните основания за съществуването на 
литературата. … Шпитцеровото понятие за стилистич-
ното отклонение … може да се впише в една обширна 
проблемна област, в която интересът към литературните 
творби се пресича с този към отношения като писател – 
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общество, литературен език – обществен език“ (Янакиева 
2006). Изводите на Янакиева поставят ударението върху 
социалната, за разлика от индивидуалната и психологи-
ческа страна в стилистиката на Шпитцер и така откриват 
по-различна перспектива за разбирането ѝ86.

Други публикации, посветени на творчеството на 
Шпитцер на български не открих. Единственият пре-
вод на съчинение от Шпитцер, който ми е известен, не е 
анализ на литературен текст, а на американска реклама. 
Тук Шпитцер показва какво може да постигне в ръце-
те на майстор филологическото разясняване на текста, 
explication de texte, дори когато е приложено към нетра-
диционен обект. По-късно тази практика – прилагане на 
познавателни инструменти, изработени в сравнително 
затворена научна област към актуални социални явле-
ния, ще стане обичайна.

Мои статии са посветени на методиката на Шпитцер, а 
също така на съпоставката между подходите на Щайгер, 
Хайдегер и Шпитцер при спора им за стихотворението 
на Едуард Мьорике „На една лампа“87. 

В края искам да добавя няколко отличителни харак-
теристики на човека Лео Шпитцер. По време на Първа-
та световна война Шпитцер е мобилизиран; за разлика 
от много именити учени и мислители, които подкрепят 
военните действия на своите правителства и от двете 
страни на фронта, Шпитцер е пацифист. Това обяснява 
избора на теми за езиковедските му съчинения по време 
на войната. 

Лео Шпитцер проявява езикови способности, за ко-
ито търсих допълнителни сведения, защото не ми се 
вярваше да е така. В ранните си години той е автор на 
изследвания върху унгарския език. По време на войната 
Шпитцер служи в унгарска като етнос войскова част. Не 
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познавам изследванията му върху унгарския и не зная 
дали те имат връзка с този негов опит. Изследвания вър-
ху италианския език имат като непосредствен подтик 
именно опита му от войната. Шпитцер е роден през 1887 
в Австро-унгарската империя. В империята е имало мно-
го двуезични поданици. Той обаче е специалист преди 
всичко по романски езици и литератури. Учени, които 
изследват повече от един език и една литература също 
има много. Разликата е, че Шпитцер говорел и пишел с 
почти еднаква лекота на трите големи романски езика, 
освен на родния си немски. Нямаме аудиозаписи от не-
гови лекции, за да преценим дали това твърдение е дос-
товерно. Емиграцията в САЩ добавя още един – шести 
език към изследванията и уменията му. И в САЩ Шпит-
цер продължава да пише и публикува на различни ези-
ци, според темата, която го занимава. Личната дарба на 
Шпитцер да е изследовател на пет литератури възприе-
мам като персонализиран образ на културното, истори-
ческо и езиково многообразие на европейското. 

В „Използвана литература“ включих съчинения, ко-
ито в различни години са ми били полезни: някои съм 
препрочитал, други, тъй като обсъждат проблеми, които 
не се отнасят към темата, занимаваща ме тук, просто съм 
преглеждал. Знанието ми, освен че е подчинено на лични 
ограничения, е било зависимо от библиотеките, до които 
съм имал достъп, и от готовността на библиотекар(к)ите 
– това беше решаващо – да подкрепят проучванията ми. 
Сега не бих се заел с тема, чиято основна литература е из-
вън България и още по-важно – с тема, която за научната 
хуманитарна среда в България е почти без значение.
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ІХ. Изводи

В средата на 1920-те Шпитцер утвърждава етоса на 
романския филолог: специализираното знание не е дос-
татъчно, към него трябва да се присъединят убеждения, 
които да направят невъзможно специализираното зна-
ние да функционира като прикрита военна идеология, 
насочена срещу врага. 

Подтикът за заниманията на Шпитцер с „европей-
ска“ историческа семантика не е научен, а политически 
– идването на националсоциализма на власт в Германия 
през 1933, разрухата на Европа през войната и необхо-
димостта от общо бъдеще след 1945. Неговата историче-
ската семантика е инструмент на определена социална 
позиция. 

Разбирането на Шпитцер за Европа приема формата 
на историческа семантика. Тя е свидетелство за европей-
ско самосъзнание и за практическо усилие по създаване-
то на разнообразен, желан и устойчив във времето образ 
на Западна Европа.

Той съумява да придаде времева дълбочина, от Ан-
тичността до ХХ в., на понятията, които са му важни – 
напр. на вътрешната форма (етимона) и на филологиче-
ския кръг. Акцентът върху общата история на Западна 
Европа дава на Шпитцер възможност да е в отношение 
към автори и теми, които, подемани и разработвани в 
различни епохи, не се ограничават до една национална 
традиция.

Стиловите анализи на Шпитцер не са затворени само 
в една национална литературна традиция, но Шпитцeр 
не отрича националната принадлежност на литература-
та. Изследванията на Шпитцер създават въображаема 
география на част от Европа, в която обединяването и 
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свързването преобладава над националното обособяване 
или противопоставяне. Шпитцер не поставя под съмне-
ние националностите, а национализмите, затварянето и 
изолирането в собственото, съпроводено от потенциална 
или открита враждебност към другите.

Според Шпитцер филологията е наука, която се 
стреми да разбере човека. Самият той проявява висока 
способност да разбира произведенията на автори в пет 
национални литератури и в различни исторически пе-
риоди от съществуването им. Това е изключително по-
стижение. 

Не се отнася по същия начин обаче към съчинения-
та на колегите си, които най-често критикува, утвърж-
давайки своето разбиране. Не винаги постъпва така, но 
критиките му са толкова много, че това впечатление се 
установява трайно.

Шпитцер предпочита да реконструира исторически 
контексти чрез анализ на отделни произведения, думи, 
изрази („Слънцето се отразява в капка вода.“), вместо да 
пише история на тази цялост. Културно-историческият 
контекст, който Шпитцер създава, за да обясни стила 
на един писател, или дори само стилистична особеност, 
често се простира от Античността до съвремието на про-
изведението. 

Изследванията по историческа семантика обаче сви-
детелстват за противоположното – за желанието на 
Шпитцер да напише история на западноевропейската 
култура чрез историята на определени думи88. Тълкува-
нията на Шпитцер, особено по-късните, реконструират 
части от западноевропейската история на културата. И 
в програмно озаглавения „Еtude a-historique d’untexte: 
Ballade des dames du temps jadis“ Шпитцер „демонстрира 
чувството си за история“, историзира езиковите употре-
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би в баладата на Вийон, независимо от предизвикател-
ното заглавие89. 

Историзирането, което Шпитцер извършва, тълкувай-
ки исторически и жанрово различни произведения, ут-
върждава определена многовековна западноевропейска 
традиция като единствена. „Канонизирайки“ я, Шпитцер 
извършва познатото изтласкване и изолиране на чуждо-
то. Така за него става невъзможно да забележи при сред-
новековните романски литератури взаимодействието с 
арабско-ислямския езиков, културен и религиозен опит.

Изследванията на Андреа Чели ме убедиха, че отчет-
лива граница между испанската и арабската култура и 
литература не може да се прокара, а че се наблюдават 
смесвания и взаимни въздействия и усвоявания. По-къс-
ните ми занимания с творчеството на Джовани Бокачо, 
както и с културата на италианския ХІV в. затвърдиха 
убеждението ми, че Средиземноморието е пространство 
на взаимоотношения, но също така и на противопоста-
вяне.

На актуалните въпроси за бъдещето на Европа исто-
рическият хуманизъм на Шпитцер отговаря, реконстру-
ирайки по-скоро желано, отколкото съществувало сред-
новековно единство. Погледът на Шпитцер е насочен 
към миналото. Самата постановка обаче за единството 
на Западна Европа е актуална за междувоенния период 
и е особено актуална за годините след Втората световна 
война, тя е насочена към бъдещето. 

Шпитцер се обръща не към диалектите, както постъп-
ва високо цененият от него Хуго Шухарт, а към религи-
озната и философската рефлексия и към литературата, 
защото именно посредством интелектуалните източни-
ци се проясняват основите на европейската култура, чия-
то обединяваща разнообразието сила се противопоставя 
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на расово-биологичното теоретизиране. Сравнително-
то изучаване на литератури, религии, култури и др. не 
предполага равнопоставеност на съответните езици, жа-
нрове, стихови размери, ценности, въздействия. Всичко 
зависи от концептуалните предпоставки на изследовате-
ля. 

Принудително напусналият Германия Шпитцер пред-
приема грандиозен опит, за да обоснове, че немската 
култура е част от античната и от средновековната запад-
ноевропейска култура. Би могъл да е изпълнен с омраза 
и желание за отмъщение и основателно да иска да забра-
ви за съществуването на Германия, а немският език да 
бъде сведен до употреба в частното му пространство90. 
Но също така Шпитцер не се завръща в Германия след 
края на Втората световна война, въпреки че му предла-
гат професорското място в Университета в Кьолн, което 
е заемал до април 1933.

След пристигането си в САЩ през 1936, Шпитцер за-
щитава научна позиция, чиито основания са в ХІХ в., 
за разлика от позицията му до края на 1920-те, която е 
авангардна. Участието му в полемики, чиято цел е да ут-
върди своето присъствие в американската научна среда, 
е без особен успех. 

Рецепцията на Шпитцер в България е скромна. Сред 
причините е, че анализите му са посветени на литера-
турни произведения, написани предимно на романски 
езици. Все пак в други страни, сравними с нашата, има 
преводи на негови статии и студии, както и малко повече 
критически изследвания върху части от творчеството му. 
И много повече негови книги в библиотеките. 
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III. 1. Размишления за индивидуалността 
на текста, предизвикани от анализите 
на Лео Шпитцер1

Размишленията за текста, които си позволяваме да 
изложим тук, са наша обща позиция по този донякъде 
важен проблем; те са заедно с това – нека веднага при-
знаем – едно несъгласие с разпространени убеждения и 
възгледи и преди всичко не с тях, а с пораждащия ги въ-
трешен опит, с пораждащата ги душевност – ето първото 
понятие на Шпитцер, което започва да ни подкрепя – и 
с един начин на преживяване, чиято сублимация тези 
убеждения са. Нашите размишления не са нищо друго 
освен спомняне на общоизвестни, но често забравяни, 
когато се разсъждава за индивидуалността на текста и 
изобщо за индивидуалността, неща.

„Моят опит с поезията, казва Л. Шпитцер в есето си 
за стихотворението на Уилям Бътлър Йеитс „Леда и ле-
бедът“, ме подтиква да търся в отделното велико стихо-
творение преди всичко това, което прави най-непосред-
ствено впечатление, най-индивидуалното, най-малко 
„категориалното“, вместо да се съсредоточавам върху 
онези характеристики, които го правят представително 
за рода (колкото и възвишен да е родът на възвишеното); 
обикновено търся характерното за всяко стихотворение, 
вместо да предлагам възхвали, които могат да се отнесат 
еднакво добре към съвсем различни стихотворения.“ Ще 
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повторим последните думи – „които могат да се отнесат 
еднакво добре към съвсем различни стихотворения“. И 
така – не родът, не жанрът, не общото, а различното и 
индивидуалното са целта. 

Виртуозното, почти зрелищно анализиране на худо-
жествената форма е за Шпитцер обичайно, но не заради 
самата нея, не заради собствените ѝ значения, а заради 
една психична действителност отвъд значенията, отвъд 
формата, заради едно душевно състояние, което не зна-
чи, а е, което е животът, чист и незамъглен от знакове и 
значения. Този живот е индивидуален – едно неповто-
римо преживяване, което на повърхността обаче се про-
явява като езикова употреба и художествена форма. Ако 
за Шпитцер съсредоточаването в индивидуалното не ос-
тава в пределите на текста, на значенията, които той на-
лага, причината е в това, че текстът е отлагането, готова-
та и завършена форма на опит, преживяване и реалност, 
единствено чрез които той е обясним и разбираем, и с 
едно последно усилие – преодолян.

Текстът е видимата част на индивидуална и непости-
жима реалност, непостижима, защото индивидуалността 
без друго се изразява на език, чиито значения са общи, 
а не индивидуални и които ни подмамват да смятаме, че 
сме разбрали текста, когато само сме го възприели, въз-
приели сме това, което ни е възможно. Текстът би могъл 
да се схваща като „скок в царството на свободата“, като 
преодоляване на гравитацията, обричаща ни да живеем 
с определено тяло, с определен характер и като следствие 
на това – с определени възгледи. Разбирането на текста 
започва наистина в едно отвъд – с преодоляването на 
текстовата конструкция, за да се стигне до жизнената 
реалност. Свободата на текста, неговото свободно и пре-
красно реене през пространството и времето са действи-
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телни неща, срещаме се с тях непрекъснато, но това, в 
което се съмняваме, е, че текстът е обясним вън от своята 
индивидуална среда. Пътят на разбирането се движи от 
текста към реконструирането на индивидуалните значе-
ния и накрая към отстраняването им, към разтварянето 
им в жизненото протичане, чиято сублимации са те.

Словесният текст е едно надстрояване, едно повиша-
ване на индивидуалния опит. Затова към него е нева-
лидно прилагането на абстрактни модели, отнасящи се 
по един и същ начин към различни времена и различни 
пространства; онова, което е необходимо – въпреки че 
на особен успех не може да се разчита – е да се изследва 
индивидуалността на ситуацията и на човека в нея, за да 
може поне отчасти хаотичното реене на знаци, модели и 
идеи да намалее и нещата да бъдат назовавани със собст-
вените им и не с измислени имена. Психологическата 
стилистика на Л. Шпитцер е негова, на Л. Шпитцер, а не 
само психологическа стилистика, не само метод за ин-
терпретация на художествените произведения, защото 
зад всичко това стои личността му. Можем да изведем 
на преден план общите проблеми – да изследваме защо 
и как се появява, и то във френската република съвре-
менната стилистика, каква е връзката ѝ с античната ре-
торика, как е свързана със съвременните ѝ психологични 
идеи за индивида, кои литературни направления се раз-
виват успоредно с нея и защо те реагират на действител-
ността по сходен начин, защо в немскоезичните страни 
романистиката е традиционно силна дисциплина и т.н. 
Бихме се занимавали продължително и с удоволствие 
тъкмо с тези проблеми и без друго щяхме да стигнем до 
най-важните измежду възможните изводи, да не беше 
нашата тема друга, а именно – индивидуалното своеоб-
разие на текста.
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Нека сега дадем един пример за отношението към 
индивидуалното своеобразие на текста в немското ли-
тературознание от началото на нашия век... всъщност 
поради липса на време ще пропуснем тази извън всяко 
съмнение безценна част от нашата статия. Приятно ни е 
обаче да се спрем на известния модел на Якобсон за ези-
ковото общуване. Със затрудненията, които разсейващи-
ят се в човешкото общуване смисъл му създава, моделът 
на Якобсон се справя като го засича последователно от 
шест места и го обвързва с изпращача или получателя, 
контекста или кода, съобщението или контакта. За да 
преодолее дистанцията между изпращача и получателя 
и за да не анихилира някъде по пътя, смисълът на думи-
те трябва да бъде фиксиран, като по този начин запази 
целостта си. Но в реалното общуване смисълът не желае 
да бъде фиксиран и затова моделът на Роман Якобсон 
е отличен пример за теоретическо остроумие и практи-
чески усилия, от които трябва да се лишим, за да не ка-
раме смисълът да прави това, което той най-настойчиво 
не иска да прави. На свобода от този модел реалното чо-
вешко общуване протича така, че да позволи на смисъ-
ла да се разтопи и да проникне в думите, които езикът 
му предлага, като по този начин ги лиши от обичайната 
им всеобщност. Този модел фрапиращо повтаря схема-
та, предлагана от Клод Шенън, за да илюстрира своята 
математическа теория на комуникацията: източник на 
информация, съобщение, предавател, канал, приемател, 
получател на информацията и съпътстващия този про-
цес шум.

Тази схема сполучливо онагледява това, което може 
да се онагледи в прецизната теория, предложена от Ше-
нън, за да разреши един проблем, който има малко общо 
с човешкото общуване. Шенън е работел в лаборатори-
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ите на компанията „Бел Телефон“ (Bateson, Birdwhistell 
1981: 17–26) и се е занимавал с проблема, който е интере-
сувал тази компания: как телеграфните и телефонни съ-
общения да се извършват по-бързо и с по-малко инфор-
мационни загуби по трасето, т.е. как непрекъснато да се 
повишава качеството и ефективността на телеграфните 
и телефонни съобщения. Схемата на Шенън отлично 
описва пътя на едно телефонно съобщение: източникът 
на информацията – това е този, който говори по теле-
фона; предавателят, кодиращ съобщенията в сигнал – 
това е телефонният апарат, трансформиращ човешкия 
глас в електрически трептения; каналът – това е жица-
та; приемателят – това е другият телефон; получателят 
на информацията е човекът на другия телефон и накрая 
шумът по време на предаването си е шумът по време на 
предаването. През 1960 г. Роман Якобсон предлага тая 
телефонна схема за модел на словесното човешко общу-
ване и с неговия авторитет и с чуждото усърдие тя става 
не просто един модел, а моделът на общуване на хумани-
тарните науки в САЩ и в Западна Европа. Закопаната в 
земята жица, която лежеше под телефонните апарати на 
Якобсоновия комуникационен модел, не само не се виж-
даше, тя не се и подозираше. Че такъв вид комуникация 
съществува – това ни изглежда безспорно, но човешката 
комуникация не се осъществява като и не е „телефонна 
любов“2 поради единствената причина, че някъде теле-
фоните работят зле и предизвикват ярост и недоумение 
вместо, както е редно, да предизвикват възторг. Предло-
жената тук интерпретация изглежда сполучлива и може 
да е. Липсва ѝ обаче най-същественото – отговорът на 
въпроса, какъв индивидуален опит е подтикнал Роман 
Якобсон да създаде своя комуникационен модел и защо 
изобщо Якобсон е винаги на гребена на вълната на на-
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учната мода? След този отговор близостта с идеята на 
Шенън би могла да се окаже външна и не толкова опре-
деляща, колкото ни се вижда сега.

Но нека се върнем на Шпитцер. Нямало нищо същест-
вено в неговия метод, който се основавал само на продъл-
жителното четене на текстовете; Шпитцер четял дотогава, 
докато се получело онова „щракване“, което „отключвало 
текста“ и проникването в него започвало. Наистина няма 
нищо особено в едно четене, освен че тук чете неподра-
жаемо и неповторимо Лео Шпитцер. Четенето е види-
мият израз на едно отношение, което трябва да открием. 
Веднъж при Шпитцер влиза негов колега и го изненадва 
над страниците на някакъв текст; когато му се извинил, че 
навярно му е попречил да работи, Шпитцер отвърнал: „Аз 
не работя, аз се радвам!“ И сега нека веднага си припом-
ним цитираната с пълно одобрение от Шпитцер фраза на 
Гундолф: „Методът е преживяване“. Една от най-извест-
ните статии на Шпитцер започва със спомени от детство-
то му, от Виена, където възхитата от френския начин на 
живот била безгранична. Гледайки представление на гос-
туваща френска трупа, сърцето му се изпълвало с наслада, 
когато лакеят с глас, в който се долавяло психологически 
пресметнато оживление, произнасял: „Госпожо, сервира-
но е!“ Нека изводът, който ни се иска да направим, бъде 
цитат от Шпитцер: реших да разкажа за собствените си 
преживявания, защото основният подход на учения, обус-
ловен от първоначалните му преживявания, от неговото 
Erlebnis (преживяване) ... определя неговия метод“. И 
така първоначалните преживявания определят метода 
– в какъв смисъл? В смисъла на това, че методът е техен 
знак, техен заместител, техен символ.

В този миг текстът трябва да бъде изоставен – не е 
нужно да се задържаме повече при заместителите, при 
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знаците, колкото и интересни и сложни да са те, защото 
като сублимиране на един опит, на обикновено несъзна-
вани и станали подмолни преживявания, занимават ни 
не те, а опитът и самите неща. Но не опитът и нещата 
изобщо, а винаги един определен и станал близък до 
нас опит. Че заместителите-текстове са познаваеми до-
някъде, това е несъмнено, че породилият ги опит е поз-
наваем – това е крайно съмнително, и в сянката на тези 
съмнения остават всички бодро заявени възможности за 
действителното познаване на текстовете.

В последните години у нас сме свидетели на необик-
новено зачестила употреба на думата диалог; тя под-
мени думи като разговор и беседа. Но какво означава 
диалог? Изглежда, че означава нещо хубаво, щом тол-
кова ни харесва да си я повтаряме – диалогично литера-
турознание, диалогично изкуствознание и наукознание, 
философски диалози, диалози по радиото... Диалог – но 
с какво? С текстовете или с опита преди тях. Ясно е, че 
ако ще наричаме своето отношение диалог, то трябва да 
е диалог не със заместителите на индивидуалната реал-
ност, а със самата нея. Това обаче като възможност ни 
изглежда във висша степен проблематично по следната 
причина. Принудени сме в своето археологично потъва-
не надолу, към опита, да тръгваме от знаците, от сим-
волите, които в сходството на своята форма покриват 
различни реалности. Вглеждайки се внимателно, от-
криваме, че знаците покриват не просто една реалност, 
но една реална недостатъчност, една скривана и трудно 
удържана в личността недостатъчност, израз на чийто 
неутолимо възобновяващ се устрем към проява са зна-
ците. И така – трябва да се изследва тази недостатъч-
ност след като веднъж сме я определили. Стига само да 
можехме да я определим!
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Пред нас стоят множество пречки – едните са вътреш-
ни, но за тях ще стане дума по-нататък, другите са външ-
ни, предизвикани от предмета на нашето познание, сред 
който трябва да се настаним, за да бъдем поне за малко 
това, което той е, както препоръчва херменевтиката на 
късния Шлайермахер и следващия го в това отношение 
Дилтай. Нека допуснем, че преместването вътре в ду-
шата на другия човек е действително постижимо. Тер-
минът „преместване-вътре-в“ (Sich-hinein-versetzen) е на 
Дилтай и означава, че херменевтичният акт поставя като 
свое условие възможността да се пренесем в другия, да 
станем, да бъдем него. Приложено към литературното 
произведение, това изглежда така: произведението, и 
особено великото литературно произведение е резултат 
на едно велико и разтърсващо преживяване. Необходи-
мо е да се пренесем в душата на поета, за да възстано-
вим отвътре преживяването в неговото развитие и едва 
изпълнението на това условие осигурява познаването 
на творбата и същевременно нашето лично извисяване. 
Херменевтичното изискване за преместването в другия, 
което едновременно предполага и преодоляване, и осво-
бождаване от себе си, можем да изтълкуваме на един по-
съвременен език така.

На какво се дължи възможността да се възстановяват 
чрез знаците и символите душевните състояния? Дължи 
се на това, че езиковият знак не означава едни или други 
състояния, а, обратно – състоянията се проявяват в зна-
ка. Без да познаваме вълненията на душата, изпълващи 
езиковия израз, той остава празен и неясен. Без да по-
знаваме мотивиращия израза своеобразен опит, ние ана-
лизираме празната форма на израза, чието съдържание 
е наш пълнеж, но пък е съпроводен с приятната илюзия, 
че разбираме. Твърдението, че състоянията се проявяват 
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в езиковия знак, изглежда банално и безсмислено пре-
обръщане на това, че знакът означава. Целта му обаче е 
проста – да не съсредоточаваме нашето внимание върху 
знаковете, върху отношенията им в текста и изобщо вър-
ху текстовите построения, а върху породилия ги човеш-
ки опит, върху неговото възстановяване в развитието му. 
Езиковият знак е така или иначе знак за нещо друго, с 
тази своя основна функция той ни примамва да открием 
значението му, да участваме в търсенето на значението 
като привнесем и нещо от себе си – и така до безкрай. 
Целта на един анализ не е едно ново разбиране на значе-
нията в текста, целта – такава е екзистенциалната логи-
ка на анализа – е да се унищожи тълкуването, да се отиде 
отвъд значенията, да се сведат те до опита, до душевните 
състояния, които вече нищо не значат, защото са и не ис-
кат да значат, защото значението е външно спрямо тях, 
значението е важно за наблюдателя, за гледащия отвън. 
За човека, който преживява нещо, въпросът, какво значи 
неговото преживяване, възниква само в мига на изчерп-
ването и утихването на чувството тогава, когато човек се 
отчуждава от своето чувство. Тогава чистото размишле-
ние изплува като заместител на неосъщественото пре-
живяване; размишлението е един компенсаторен акт.

„Тълкуването на поетите, казва Дилтай, е една своеоб-
разна задача. Чрез правилото — да се разбере по-добре, 
отколкото авторът е разбрал себе си, се решава и про-
блемът за идеята в една поезия. Идеята присъства ... в 
смисъла на несъзнавана взаимовръзка, която действа в 
организацията на произведението и е разбираема чрез 
неговата вътрешна форма; един поет не се нуждае от нея, 
дори никога не я осъзнава напълно; тълкувателят я прави 
да изпъкне и това навярно е висшият триумф на херме-
невтиката“ (Dilthey 1924: 335). Несъзнаваното за Дилтай 
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е цялостно организиращата произведението идея. В „не-
съзнаваното“ той не влага смисъла, макар да изглежда 
на крачка от него, който се превръща в една от основните 
обяснителни характеристики на човешкото поведение в 
нашия век, а именно несъзнаваното е „всеки психичен 
процес, чието съществуване ни се доказва от неговите 
проявления, но който при все това изцяло игнорираме, 
ако и да се разгръща в нас самите“. С известна корекция 
на Дилтай бихме формулирали неговото херменевтично 
изискване така: да се възстановят преживяванията на 
поета, ще рече – не само преживяванията, осъзнавани 
или които биха могли да се осъзнаят и от самия поет, но 
дарбата на големия тълкувател се проявява също така 
и дори преди всичко в откриването на неосъзнаваните 
преживявания.

Между методите – на описателната психология на 
Дилтай, на психолингвистиката на Фослер и психости-
листиката на Шпитцер, от една страна, и различните 
методи за търсене на несъзнаваното, от друга, същест-
вува очебийно сходство – всички те са взрени в дълби-
ните на човешката личност, в недостъпните за наблю-
дение, но мотивиращи поведението душевни движения 
и сътресения; но има и очебийна разлика – за Дилтай, 
Фослер и Шпитцер човешката личност не е неравно-
правно разделена на съзнавано и несъзнавано, несъзна-
ваното не ги занимава, за тях то не съществува. Изклю-
чение в няколко свои работи прави Л. Шпитцер. Тъкмо 
затова обаче преместването вътре в чуждата личност 
не изпълнява условието да станем нея, защото макар и 
намиращи се вече там, ние ще знаем за несъзнаваното 
в нея толкова малко, колкото знае и тя самата за себе 
си. И ако приемем, че несъзнаваното е определящото и 
основното за човека, тогава премествайки се в другия, 
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извън нашата душевност, станала вече негова, остава 
най-същественото.

Дилтаевият херменевтичен акт на преместване вътре 
в личността на поета (а известно е, че Дилтай предпочи-
та великите поети), покрай другите си достойнства има и 
това, че повишава нашата личност – както на интерпре-
татора, така и на талантливия читател, освобождава я от 
ограниченията на историческото време и пространство, 
заменя нашия обикновен живот с един необикновен, на-
кратко – преместването вътре в душата на великия поет е 
избраничество и героизиране, недостъпни за всеки. Пси-
хологичният метод на Фослер е опит да се решат пробле-
мите на човешката индивидуалност в словесния текст с 
все пак традиционни средства, чиято цел е утвърждава-
нето на психичната цялост и богатството на личността. 
Психологичните теории обаче, които не знаят нищо за 
изтласкването на несъзнаваното, не внушават особено 
доверие. Различна е психоаналитичната нагласа – за нея 
индивидът също е ценен, но защото е потенциално стра-
дащ, защото е пациент, който се нуждае от терапия и не 
поради някакво изключително и героично страдание. В 
този смисъл психоаналитичната нагласа демаскира ге-
роичното поведение, защото проблемът е самият живот 
и още по-точно терапевтичната корекция на травмира-
ния и дори на героично травмирания живот, а не едно 
чисто познавателно отношение към личността.

Казахме, че знаците покриват не само една реалност, 
а реална недостатъчност; сега можем да добавим – те 
покриват една несъзнавана реална недостатъчност. Тъй 
като настояваме, че текстовете са сублимация, нека ка-
жем в какъв смисъл употребяваме думата сублимация: 
тя е движение нагоре, едно повишаване и компенсация, 
тя е едно изместване спрямо несъзнаваната недостатъч-
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ност, отклонение встрани, насочено към видимо нес-
вързана с тази недостатъчност цел. Възстановяването 
на сублимационния път е възможно много повече по 
аналитичен начин, отколкото чрез преместване и вжи-
вяване в някого. Вживяването като познавателен акт не 
е невъзможно, но пред него стои трудно осъществимото 
изискване да преодолеем себе си. Прекрасният стремеж 
да бъдем други, да бъдем многолики и способни за пре-
въплъщение, стига само да беше действителен и възмо-
жен, щеше да бъде по-малко прекрасен, щеше да извиква 
по-малко възторг. Аналитичната позиция не изисква да 
изоставим себе си, не изисква, защото не е и възможно. 
Дори на свобода от външните неща, които пречат да из-
оставим и преодолеем себе си – средата, езикът, идеите, 
които ни обкръжават, дори освободени от тези неща, ос-
тава едно неотменимо вътрешно препятствие – тялото, 
с което живеем и което отделя нашето пространство от 
външното и чуждото. Тялото е главната преграда, за да 
бъдем в диалог, за да сме диалогични.

Веднъж напуснали юношеската възраст, а в един друг 
смисъл и много по-рано, тялото започва непрестанно да 
ни напомня за себе си дотолкова, че не можем високо-
мерно да го пренебрегнем, просто измамвайки го с ле-
карства. Постепенно то се превръща във важен, а после 
в основен проблем на нашето съществуване и на нашите 
отношения. Проблемите ни обгръщат, когато здравето 
престане да е единствен господар на нашето тяло, когато 
се установи трайното междуцарствие на здравето и болес-
тта: в това тайнствено взаимодействие тялото се появя-
ва неочаквано пред нас като олицетворен познавателен 
проблем. Тялото като форма, тялото като взаимодейст-
вие на вътрешни органи е неповторима психосоматич-
на комбинация, неповторимо развиваща се комбинация 
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между здравето и болестта. В плана на поведението тази 
неповторимост дава неповторим характер, влизащ в на-
пълно индивидуални отношения с обстоятелствата, сред 
които попада. Тялото е характер и характерът – отпеча-
тъкът, вдлъбнатата форма, която тялото налага върху 
поведението, е чувствително по-слабо променим – про-
меним в несъщественото – от възгледите и идеите. На-
шият характер ни задължава да придобием определени 
възгледи, което може и никога да не стане, защото без-
плътните възгледи, които ни обграждат отвсякъде (така, 
както впрочем ни обграждат и човешките тела), са по-
лесно усвоими, степента на тяхната чуждост е по-слабо 
забележима – те нямат цвят и форма. Възгледите и из-
общо всички мнения изглеждат лесно преносими през 
времена и пространства, но това е крайно съмнително – 
те се създават от някого, който живее определен живот 
в определена среда, и възгледите му, стига да не са само 
негови дрехи, са реакция спрямо неговия живот, спрямо 
обстоятелствата, в които попада. Нашите действителни 
възгледи са толкова неповторими, колкото са тялото и 
характерът; възможността да придобием чужди възгле-
ди, чуждото да стане наше – не просто да го разберем в 
някакъв абстрактно-духовен смисъл, а да го приемем и 
да живеем с него, е толкова малка, колкото и възмож-
ността да приемем друг соматичен облик и да живеем 
в друго тяло. Нашите възгледи са едно повишаване на 
тялото, негов безтелесен образ, а те във вида, в който ги 
носим ние, престават да съществуват с нашата смърт. 
Тогава ние и те ставаме нещо друго. Тялото е устойчива 
структура, на която поне познавателно можем да разчи-
таме; необходима е само известна интроспекция, извест-
но взиране в самите нас в търсене на изгубеното време, в 
търсене на несъзнаваното.
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За да сме в диалог, необходимо е взаимодействие и 
обмен – не просто въздействие или отхвърляне на въз-
гледи, а действителен обмен на различни жизнени ре-
акции. Възможността за това между различните литера-
туроведски теории е малка, твърде малка и по правило 
въздействието е само частично; то и не би могло да бъде 
друго, защото една теория се създава не просто в опреде-
лена среда, извън която е неприложима, но и от опреде-
лени хора. Нежеланието да се търсят личните основания 
на една теория, на една съвкупност от възгледи, се заме-
ня с изискване, което е невъзможността да се приемат 
чуждите възгледи и да се живее редом с тях. Нека още 
веднъж се върнем към Шпитцер.

Възраженията срещу психостилистиката бият в една 
точка – незаинтересуваност от социалната функция на 
литературата, а следователно и от историята на литера-
турата, фетишизиране на творбата и на индивидуалната 
душевност на твореца. Това е така вярно, както е вярно, 
че всяка концепция има своите слепи стени – преувели-
чава едни стойности и не забелязва други. Възраженията 
са скрити изисквания Шпитцер да бъде друг, не това, ко-
ето той е, но тогава и психостилистиката във вида, кой-
то Шпитцер ѝ придава, нямаше да съществува. Забравя 
се, че да беше се занимавал със социалната функция на 
литературата, нямаше да има никакви анализи, никакви 
деликатни прониквания в индивидуалната душевност 
на толкова много писатели. Шпитцер сам изпитва чрез 
своя живот последствията от социално незаинтересува-
ните късноидеалистически доктрини в Германия – пора-
ди произхода си е принуден да емигрира, първоначално 
в Истанбул, а после в Балтимор. Също така са принудени 
да емигрират и привържениците на социално ангажира-
ните доктрини, те ползват обаче предимство — не спират 
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в Истанбул, а заминават директно за Ню Йорк или Лос 
Анжелис. В университета „Джонс Хопкинс“ Шпитцер 
продължава по късноидеалистически да бъде социално 
незаинтересуван и да прави същите блестящи интерпре-
тации – просто не може по друг начин, както и преди 
емиграцията; към европейските литератури обаче сега 
се прибавя и англо-американската.

И така след усилия идваме до ключовия пункт, кой-
то въпросително изказан гласи: не е ли текстът въпреки 
всичко казано дотук нещо обективно, подвижно и сво-
бодно от своя произход, и въздействащо въпреки човека, 
който го е написал? Такъв, разбира се, текстът може да 
бъде – една свободно плаваща знакова флотилия с не-
предвидимо и понякога мощно артилерийско въздейст-
вие. Външното, обективно, независимо от нас съществу-
ване на знака и на сплитането на знаците в текстове е 
предпоставка за превръщането им в норма, в образец, 
колкото всеобщ, толкова и задължителен. Когато някой 
се надява, че ще приемем неговите възгледи, той се на-
дява, че ще приемем и неговото тяло, глас, интонация 
и поведение. Както мечтите ни да станем по-умни, по-
красиви, по-силни не се удовлетворяват много често, из-
глежда така е и с мечтите на другите да ни принудят да 
приемем техните по-умни и по-истински възгледи от на-
шите. Приемаме ги истински само ако ни съответстват, 
но не по някакъв абстрактно-идеален начин, а като живот 
и поведение; но и това не е достатъчно – за да приемем 
нечии чужди възгледи, изобщо някакви знаци, трябва 
да сме приели вече и преди това живота и поведението 
на техния създател. Критерият е животът и не неговите 
заместители. Затова, когато разполагаме само със замес-
тителите, само с текстовете, не можем да не се питаме 
за живота, реакция на който са те, за онази несъзнавана 
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реална недостатъчност, чийто знак и символ са те, и най-
малкото поне за ситуацията, в която са създадени.

Накрая няколко следствия от казаното. Идеалът не 
може да бъде всеобщ, той е соматично индивидуален. 
Утвърждаването както на всеобща нормативност, както 
и на липсата ѝ е израз на определена психосоматична 
комбинация. На личността се оставя свободно простран-
ство да оформя своите възгледи, но сме свидетели на об-
ратното – на непрекъснати изисквания, които се опитват 
да преиначат нашата индивидуалност, за да ни направят 
други – по-добри и най-вече по-нравствени. Изисквани-
ята към една теория тя да бъде друга, не тази, която е, 
имат недостатъка да са не само външни, но и недействи-
телни. Те не се проектират върху действителния текст, 
който четат, а върху една предварително готова предста-
ва, на която всички текстове трябва да отговарят. Вмес-
то признанието, че нещата са такива – многолики и без-
крайно различаващи се, действа императивът: трябва да 
са други, подобни на мен.

„Нека всеки се стреми към своята неподкупна,
свободна от предразсъдъци любов.“3 
Тези размишления са и преувеличение, така необхо-

димо при защитаването на всяка позиция, преувеличе-
ние, открояващо все пак действителното положение на 
нещата.
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ІІІ. 2. Елементи от антимодерната 
концепция на Лео Вайсгербер за езика

В края на тази глава ще резюмирам няколко положе-
ния от концепцията на Лео Вайсгербер за езика, като из-
ползвам книгата на Герхард Хелбиг за езиковите теории 
в модерността (Helbig 2002: 93–108); към анализа на 
Хелбиг добавям и няколко собствени наблюдения. Взи-
мам повод от спора на Шпитцер с Вайсгербер, за който 
стана дума в гл. ІІІ. Основанието обаче е моят траен ин-
терес към консервативни и антимодерни художествени 
практики и концепции в литературата и в изкуството 
през ХІХ и ХХ в.1 Основното положение при Вайсгербер 
е обвързването на „майчин език“ и общност, което е по-
тенциално изолационистко, защото обособява постано-
вения като свой свят спрямо други общностни езикови 
светове. Проблемът „Европа“ при подобна концепция се 
явява, но преди всичко като заплаха за своето. Предим-
ството на подобно обвързване обаче е предпоставката, 
че членовете на общността са сплотени, че техният об-
раз на света е единен и споделен; предполагаемо единно 
е и отношението, което така формираният език създа-
ва към историята на общността. Тълкувайки произхода 
на думата „deutsch“, Вайсгербер установява наличието 
на немско народностно съзнание още във времето на 
преселението на германските племена. Тълкуването на 
Вайсгербер е конформно на ценностите на тогавашния 



227

режим. На подобна концепция се противопоставя Ойген 
Лерх. Привеждайки много богат езиков материал – как-
то германски, така и романски, Лерх опровергава тъл-
куването на Вайсгербер. За Лерх „deutsch“ е реплика на 
латинската „theodiscus“ (Lerch 1942). 

Вайсгербер разработва своята консервативна концеп-
ция за езика и за връзката между език и народностна 
общност от средата на 1920-те до началото на 1960-те го-
дини2. От края на 1920-те той се стреми да обоснове на-
личието на взаимна връзка между майчин език, мислене 
и поведение. Тази взаимна връзка съществува, въпросът 
е какви ценности и какво поведение ще се формира чрез 
социалната употреба на езика. Вайсгербер избира изола-
ционистката посока на народностната самобитност, коя-
то ще се съгласува с настъпващата епоха на тоталитарен 
контрол върху мисленето и поведението. Както Шпит-
цер, така и Вайсгербер се противопоставят на младогра-
матическото направление в лингвистиката през 1920-те 
и се връщат към концепцията на Вилхелм фон Хумболт 
за езика като духовна сила (енергия), светоглед и въ-
трешна форма. При Вайсгербер усвояването и развити-
ето на Хумболтовата концепция е програма, която той 
осъществява през целия си професионален живот. И за 
него езикът е действена сила, оформяща духовна енер-
гия, поради което е субект, а не обект на историята. Ези-
кът притежава вътрешна форма, той е културна ценност 
на съответната народностна общност и създава, като ро-
ден език, съответен образ на света3. Вайсгербер използва 
понятието за общност (Gemeinschaft), а не за общество. 
В края на 1930-те Вайсгербер разработва в отделна пуб-
ликация (Weisgerber 1939) схващането за народностните 
сили на родния език. Родният език е жизнена сила, ко-
ято действа и въздейства върху историята на общност-
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та. Вайсгербер не обсъжда как стои въпросът с образа на 
света в общества, в които основният език на институции-
те не е роден за част от членовете на обществото.

На постановката за вечните жизнени сили може да се 
вярва или да не се вярва; рационално тя е трудно просле-
дима. Като понятие-метафора обаче тя е въздействаща, 
защото извежда „същността“ на езика от сили, които са 
надлични и трудно обясними. Като понятие-метафора 
думата е използвана в различни идейни контексти през 
1920-те и 1930-те, в два варианта – Kräfte и Mächte. Хуго 
фон Хофманстал използва думата именно в смисъла 
на висши, надлични сили: „Идеите са сили от по-висок 
порядък, те избират своите носители…“ (Hofmannsthal 
1980: 19). 

Структурна слабост на концепцията на Вайсгербер е 
не просто недостигът, а отсъствието на критически ана-
лиз, вкл. на това как езикът функционира в едно модер-
но общество. Народностната общност предполага хомо-
генност, което е характеристика и на народното езиково 
чувство. Подобно разбиране е антимодерно. В едно мо-
дерно общество езикът е израз на различни, често про-
тивопоставящи се или съперничещи си позиции, всяка 
от които защитава своя социална истина. В научната 
дейност, като област на модерното общество, това раз-
нообразие се вижда ясно – съществуват различни кон-
цепции за езика, за познанието, което се осъществява 
чрез него, и за социалните му функции. Разбирането на 
Вайсгербер за езиковия образ на света предполага обаче 
единна, вътрешно непротиворечива общност. Наисти-
на споделеният език създава чувство за принадлежност 
и е съществен елемент на индивидуалната и общност-
на идентичност; той е конститутивен елемент и на ис-
торическата принадлежност към някаква общност. Но 
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именно концепцията за хомогенност е добре дошла за 
политическа ситуация, в която една политическа сила 
притежава цялата власт и налага съществуването на 
една истина. Тази истина (политическият образ на све-
та) утвърждава непротиворечивото единство на народ и 
на тъкмо тази политическа истина и организация на об-
ществото; обществото обаче бива представено като общ-
ност. И всички, които не са съгласни с този политически 
и езиков образ на света, не принадлежат на общността. 
Когато изследователското внимание е съсредоточено в 
народностните и в първичните сили на езика, проблемът 
за идеологията отсъства4. 

Концепцията на Вайсгербер за езика притежава силна 
педагогическа страна. Многото програмни резюмета на 
концепцията му допринасят съдържателната граматика 
да бъде за дълго господстващо направление в лингвис-
тиката на Федералната република почти до края на 1960-
те (Helbig 2002: 93; Sylla: 6). 
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Четвърта глава
І. Културната география на Европа 
в творчеството на Стефан Цвайг 

Целта в тази глава е:
- да потърся отговор на въпроса коя е за Цвайг тери-

торията на европейската култура. Материалът е част от 
есеистиката на Цвайг и „Шахматна новела“.

- да представя една критическа реакция към есеисти-
ката на Цвайг в България

- да потърся отговор на въпроса къде минава граница-
та между Европа и Азия според Хофманстал. Материа-
лът са негови речи, които той произнася през 1920-те.

І. 1. Територия и граници 
на европейската култура

Споделям повечето от ценностите, които определят 
отношението на Цвайг към Европа; някои – с необходи-
мата историческа промяна, други – така, както ги е раз-
бирал той: напр. за постоянната заплаха от фанатизма, 
от пропагандата, от магическото излъчване на властта, 
която заслепява и подчинява. С основание Клеменс Ре-
нолднер твърди, че Стефан Цвайг е възприемал своята 
литературна дейност, чиято цел е била да се осъзнае от-
ново духовното и художественото наследство на Европа 
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след Първата световна война, като мисия. (Renoldner 
2013: 143) Но, като жител от периферията, намиращ се 
далече от големите европейски културни метрополии, 
смятам, че не бих попаднал в неговата Европа и затова 
се питам: коя е културната география на Европа за Сте-
фан Цвайг.

Отношението „хуманизъм – европейска култура“ 
може да бъде проследена след Първата световна война 
както в специализираното хуманитарно знание, така и 
в по-общото поле на културата. Любовта и обещанието 
в размишленията за единството на Европа обаче се сре-
щат рядко. Навярно при никой друг немскоезичен пи-
сател или мислител от това време хуманизмът не е об-
вързан до такава степен с обещанието по отношение на 
Европа, както у Стефан Цвайг. През последните две де-
сетилетия на ХIX и до 1914 столицата на Австро-Унгария 
може да се разглежда като микрообраз на европейското 
етническо разнообразие. Културната атмосфера на града 
– универсалистка и сговаряща противоположности, как-
то я възприема Цвайг, въздейства върху по-късното му 
отношение към Европа.1 За Цвайг Европа е равнозначна 
на Западна Европа, към която се добавя немско-австрий-
ското. Интелектуалният хоризонтът на Цвайг не е огра-
ничен само в европейското, но това е друга тема. 

В голяма част от есеистиката на Цвайг темата за Ев-
ропа и за европейската култура присъства, дори когато 
не е означена в заглавието.2 За да назове единството на 
Европа Цвайг използва религиозни понятия – любо-
вта, обещанието, спасението. За единството на Европа 
и на човечеството Цвайг разсъждава от позицията на 
хуманизма, който е светска религиозност, „хуманистич-
на религия“3, чиито принципи обаче не се извеждат от 
каноничен свещен текст. Основанията на хуманизма са 
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етически и следва да бъдат защищавани чрез поведение, 
което да прояви личната отговорност. „Трябва на дело 
да засвидетелства същото убеждение, което преди това 
като творец е изказал с думи – с етичното си поведение 
да потвърди творческото.“ (Цвайг 1985: 215) Цитатът се 
отнася за Ромен Ролан. Цвайг пресъздава личността и 
творчеството на френския писател, защитник на евро-
пейската идея, с религиозна лексика, така че хуманизъм 
и вяра започват да звучат синонимно: „... че за да бъде 
истински писател и творец, трябва да помага на ближ-
ните си, че трябва да мобилизира цялото си същество и 
да го превърне в апостолат на добротата и помощта, на 
жертвоготовността. От тоя ден ... се ражда онзи Ролан, 
когото тачим като апостол на добротата и на утешение-
то.“ Или по отношение на Толстой и Ролан: „...в земната 
атмосфера се е разпространило нещо, което за хиляди 
хора се е превърнало в помощ и спасение.“ (Цвайг 1985: 
210) По сходен начин хуманистичната вяра в единството 
на Европа намира подкрепа в стиховете и в личността на 
Емил Верхарен. „Свързващият и възвисяващият нации-
те елемент Верхарен виждаше в ентусиазма, в открита-
та и радостна възхита от нашите взаимни постижения.“ 
(Цвайг 1985: 333). Саможертвата като отказ от лични 
цели и индивидуално осъществяване и превръщането 
на собствения живот в служене – така Цвайг представя и 
личността на Алберт Швайцер.4 Става дума за болница-
та, която Швайцер изгражда в Африка, за връщането му 
като военнопленник в Европа през Европейската война, 
тъй като болницата е построена във френска колония, а 
паспортът на Швайцер, издаден в Елзас в 1914, бива офи-
циално възприет като немски, като паспорт на поданик 
на вражеска държава. Проблемът е за етическите осно-
вания на собственото поведение, въпреки разделената 
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на победители и победени Европа. По друг повод Цвайг 
описва едно съборно-екстатично преживяване: „Винаги 
в миговете на голямо единение човечеството сякаш се 
чувства завладяно от религиозен екстаз, винаги в такива 
възвишени мигове далечното изглежда близко, недос-
тижимото – вече постигнато.“ С тези думи той описва 
несбъднатото очакване на своето поколение преди Пър-
вата световна (Европейската) война за превръщането на 
Съединените Европейски Щати в реалност. (Цвайг 1985: 
335; Zweig 1990: 205)5

За разлика от една критическа нагласа, хуманизмът 
на Цвайг излъчва вяра, той обещава и следователно иде-
ализира.6 Критическата нагласа е зависима от състояни-
ето на нещата, което критикува, обвинението и осъжда-
нето на наличното вследствие на критическия анализ 
е основна цел, към която може да бъде добавена визия 
за бъдещето. Критиката може да произлиза и от незая-
вена нормативност. Въпросът е в какво се вярва и какво 
се идеализира, както и какво и как се критикува? Дали 
целта на обещанието е да вдъхне сила и въодушевление, 
без да изолира, без да ги насочва срещу някого или на-
против – идеализирането безкритично преувеличава 
собствените достойнства и е неспособност за критична 
саморефлексия. Във „Вавилонската кула“, 1916, разказът 
за външната божествена сила, която разединява хората, 
посветили се на общо дело, напомня на притча, която е 
извън каквато и да е историчност и трябва да се разбира 
като валидна за всяко време. Това – по време на Първата 
световна война. Феноменологията на обещанието в есе-
истиката на Цвайг е разнообразна – понякога тя се про-
явява като даряване или щедрост – отказ от собствените 
граници, друг път като солидарност или като невоенна 
героичност и проповядване на търпимост. За – негеро-
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ичната героичност, която въплъщават Ганди, Ролан, 
Швайцер, Еразъм, Монтен, Цвайг пише въздействащо и 
с въодушевление. Надеждата също е сред тези хуманис-
тично-религиозни добродетели, чиято въодушевяваща 
сила може да укрепи хуманистичната позиция в отноше-
нието ѝ към сегашното и към бъдещето, да укрепи от-
говорността. В защитата на надеждата и в способността 
за обединяване в противовес на силите, които разделят 
Европа, виждам актуалността на позицията на Цвайг. 
Хуманизмът има за свой противник произвеждането на 
враждебност, омраза и разделение между европейски-
те нации. Устойчива характеристика на Европа, смята 
Цвайг, е усилието да се отстоява достойнство и свободата 
на човека, както и стремежът за неговото възвисяване. 

Тъкмо това разбиране дава право на Цвайг да разпрос-
тре хуманизма върху цялата Земя и така да превърне Ев-
ропа в образ на човечеството. „... за първи път хората се 
догаждат, че е на път да възникне обща европейска пси-
хика и че над националната литература и национално-
то мислене се зараждат една световна литература, едно 
европейско, общочовешко мислене.“ (Цвайг 1985: 331-
332; Zweig 1990: 200) И други защитници на хуманизма 
извършват този пренос. Дали просвещенският мисловен 
ход на Цвайг – западноевропейски ценности да се ми-
слят като отнасящи се за целия свят, има основание, е 
друг проблем. Тук следя отговорите на въпроса: докъ-
де се простира символната география на европейската 
култура? Отговорът – пряк или косвен намирам на ня-
колко места в есеистиката на Цвайг: в „Монотонизира-
нето на света“ Европа е разграничена спрямо Америка 
(т. е. САЩ) и Русия, в „Падането на Византия“ спрямо 
Византия и разбира се, спрямо османските завоеватели. 
Конкретно тази география е посочена по отношение на 
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романа „Жан Кристоф“ от Ромен Ролан:
„Но Германия – Франция е само дует, с него висшата 

хармония ... още не е постигната; затова с образа на Гра-
ция в кръга символично се включва и трета страна; към 
тъмната немска сила, към френската яснота се прибавя 
зрялата красота на италианския дух. „Усмивката на ита-
лианското небе“ изведнъж засиява над бойното поле и 
избистря атмосферата до златна светлина. Едва в Италия 
симфонията на тази книга намира своя музикален и чо-
вешки завършек. Проникнат от духа на тези три нации, 
Жан Кристоф се е превърнал в европеец....“ (Цвайг 1985: 
335; Zweig 1990: 205) Културната и историческа геогра-
фия на Европа, както се вижда, е романско-германска. 

На 16 юни 1940, два дни след като Париж е отстъпен на 
немските войски без сражение, Цвайг пише: „Това е кра-
ят. Европа е свършена, нашият свят е унищожен. Имен-
но сега ние сме без дом и родина.“ (Цвайг 1989б: 448) 
Реакцията на Цвайг отъждествява Франция и Европа. Не 
само за него отъждествяването е вярно. През ХІХ в. Па-
риж (повече от Лондон) се превръща в представителния 
град за европейската модерност – политически, култур-
но, урбанистично, социално. В 1940 и след 1918 това вече 
не е така. Но Цвайг е привързан към културните ценнос-
ти на своята младост от преди 1914. Те са формирани и 
чрез преводите, които прави на творби от Бодлер, Вер-
лен, Верхарен и изданията на произведения от Дикенс 
и от Достоевски. Преводът за Цвайг е културно посред-
ничество, както и принос към европейската литература: 
„Великите произведения не са по същество национални, 
най-добрите от тях принадлежат на всички нас: за мен 
Вашето творчество е въодушевяващо, защото е европей-
ско, а не защото е в основата на белгийската литерату-
ра.“, пише Цвайг на Верхарен на 4. V. 1911. (Zweig 1995: 
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– 481) Изборът на Цвайг не допуска съществуването и на 
двете възможности – творчеството на Верхарен да при-
надлежи както на една европейска, така и на една наци-
онална литература. Още повече, когато тази национална 
литература е двуезична. Постановката за европейска ли-
тература, както и за отношението между националните 
и и една обща европейска литература се изправя обаче 
пред значителни затруднения, когато трябва да – бъде 
обоснована. Общата постановка е по-лесна и по-привле-
кателна.

В текста на реч, озаглавена „Обединяване на Европа“, 
Цвайг обаче предлага география, която повече съответ-
ства на идеята за Европа.7 – Централният проблем на 
доклада е как европейската идея да стане притегателна 
не само за един образован елит, а за голяма част от на-
селението в европейските страни. Географските посоч-
вания обаче ми се струват важни, – защото показват, 
че представата на Цвайг за Европа не е затворена само 
в романско-германското. Но също така представата за 
Европа като наднационално политическо обединение 
не съвпада по необходимост с културата на Европа. Ге-
ографските посочвания в речта са: Хелсингфорс, Прага, 
Лион, Хамбург, Глазгоу; словашки работник, норвежки 
матрос. (Zweig 2013: 15, 12) Предложенията на Цвайг как 
да се създаде европейско културно самосъзнание се от-
личават с проницателност; потвърждението е, че те се 
прилагат като програма в културната и в образователна-
та политика на ЕС. Не зная дали политиците, които са ги 
предложили, са познавали съчиненията на Цвайг.8 Ето 
някои от предложенията му: всяка година да се избира 
главен град на Европа; ученици и студенти да получат 
постоянна възможност за престои в други европейски 
страни; стипендии да направят възможно следването в 
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чужбина.9 Това, което Цвайг едва ли си е представял, е, 
че европейският културен обмен ще се подчини изцяло 
на един американски езиков империализъм, който прак-
тически ще унищожи езиковото разнообразие на Евро-
па. Че ще се стигне до доброволен отказ от съществуване 
на разнообразни, ако не на равноправни, езикови иден-
тичности.

І. 2. Културен център и 
извънкултурна периферия в „Шахматна новела“

Цвайг пътува много, но все пак част от Хабсбургската 
империя остава извън тези пътувания; за моята тема е 
от значение, че той не почти не познава териториите, в 
които живеят славянски народности, също така и дър-
жавите, които граничат с империята на югоизток. Не е 
имал мотив да пътува в тях. „Ако не смятаме кратките 
престои в Прага и в Будапеща, неговите пътувания не 
включват Източна Европа, нито Балканите, България, 
Румъния, Албания, Гърция, нито арабския свят на Близ-
кия и Среден Изток. Но и в славянските страни, в които 
книгите му също така много се четат, – Стефан Цвайг не 
пътува. С едно значимо изключение – пътуването в Съ-
ветския съюз.“ (Handbuch 2018: 25) В – териториалното 
определение „Балкан“ отсъства Югославия след 1918 или 
Сърбия и Черна гора преди тази година. Хърватия и Сло-
вения са част от империята до 1918. – 

В 1966 е публикуван спомен на Евдокия Обрешкова за 
нейни среща и преписка с Цвайг. Споменът е важен зара-
ди засегнатите теми и заради начина, по който разказва 
авторката; написан е 37 години след срещата с писателя. 
(Обрешкова 1966: 190) Спомен и достоверност изобщо са 
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в специфично отношение. Част от разказа е представен 
като диалог между Цвайг и Обрешкова, в чието оформя-
не, допускам, съществува известна фикционалност. За 
темата Европа и Югоизточна Европа, която е от значение 
за тълкуването ми на новелата откривам следното: „… 
той беше вече пропътувал почти всички страни в Европа, 
включително и Съветския съюз през 1928 г. …“ (Обреш-
кова 1966: 188) Изглежда, че Обрешкова мисли Европа 
като съставена от Австрия, Германия, Швейцария, Фран-
ция, Италия, където е пътувала и самата тя. Възможно 
е и личното ѝ мнение да е било, че тя в България живее 
извън Европа. В разговора Цвайг казва: „Още от млади-
ни обичам славяните. А сега, като бях в Русия, се привър-
зах още по-силно към руската душа – славянската душа, 
славянския свят.“ (Обрешкова 1966: 190) Руската душа е 
славянската и славянският свят е руският. Наистина ли 
Цвайг е казал това? Изравняването на руско и славянско 
предполага специфична идеологизация на „славянство-
то“ и на „славянската душа“, както и възможност за съ-
ответни действия, обосновани именно чрез идеологиза-
цията. Ако споменът е достоверен, той потвърждава, че 
за Цвайг новите държави, формирали се върху бившата 
– територия на Хабсбургската империя, на изток и на юг, 
са недиференцирано пространство.

Тълкуването на „Шахматна новела“, 1942, което пред-
лагам, търси отговор на въпроса: има ли връзка между 
социалния и – географския произход на Мирко Ченто-
вич и разбирането на Стефан Цвайг за културата на Ев-
ропа? 

Двете главни действащи лица – д-р Б. и Мирко Чен-
тович – въплъщават два свята, които си противостоят. 
Мирко произхожда от ниска социална среда – син на 
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бедeн лодкар. Не е ученолюбив, дори и по-късно, кога-
то е световна знаменитост, той остава слабо образован. 
Разказвачът описва момчето като: „твърдоглав, с пра-
зен овчи поглед, не проявява ни най-малък интерес към 
това, което става наоколо, на четиринадесетгодишна 
възраст смята на пръсти, с тромав мозък, тъп, взира се 
глупаво в показваните му за стотен път букви“.10 Мирко 
обаче се оказва необикновен шахматен талант; той про-
вежда партиите с „непоколебима увереност“ и на осем-
надесет години става шампион на Унгария, а двадесетго-
дишен е вече световен шампион. „И най-бойките играчи, 
които несравнимо го превъзхождали и по умствени спо-
собности, и по сила на въображението, и по смелост, се 
пречупвали пред неговата желязна и хладна логика …“ 
Чентович е „лишен от човешки образ шахматен робот“ 
(unmenschlicher Schachautomat), който е безучастен към 
хората и всъщност към всичко, което е извън шахмата и 
парите. Отношението му към другите е високомерно и 
дистанцирано. Това е защитна стратегия, защото „Поду-
ши ли, че пред себе си има образован човек, той веднага 
като охлюв се скрива в черупката си …“ 

Разказът се води от първо лице, но не разказвачът, 
а негов приятел първоначално „портретира“ световния 
шампион по шах. Както разказвачът, така и приятелят 
са без имена – те са представители на културния и соци-
ален свят, към който принадлежи д.р Б., другият основен 
протагонист в новелата. „Портретът“ създава очакване у 
читателя – дали Чентович ще потвърди или ще опровер-
гае това, което читателят вече е научил за него. Поведе-
нието – потвърждава очакването: световният шампион 
идва с десет минути закъснение на уговорения симулта-
нен сеанс, не поздравява, не се извинява за закъснени-
ето, не проявява какъвто и да е интерес към играещите 
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срещу него аматьори. Размишленията на разказвача уп-
лътняват първоначалната преценка, направена от него-
вия приятел. И двамата говорят за своеобразен гений и 
за пълна умствена леност, за умствена недоразвитост и 
за необикновено дарование. Разказвачът е привлечен от 
„хората, обсебени от една-единствена идея“, поради кое-
то иска да се запознае с този „рядък екземпляр от поро-
дата на едностранчивите гении“. 

Представата на читателите за Чентович е изгражда-
на от външна гледна точка – от разказвача и от неговия 
приятел. Поради това малкото думи, които Чентович 
казва, придобиват допълнителна важност. С думи на 
Чентович, в който признава качеството на своя против-
ник, завършва новелата. „Последен се изправи Чентович 
и хвърли още един поглед към незавършената партия. — 
Жалко — великодушно каза той. — Атаката съвсем не бе 
замислена лошо. Всъщност за един любител този човек е 
необикновено талантлив…“. Тези думи ме подтикват да 
мисля, че в характера на Чентович може би съществува и 
по-светла страна, непроявена до този момент.

Чентович е от покрайнините на бившата Австро-Ун-
гарска империя; разказвачът посочва етническата при-
надлежност по следния начин. Мирко е син на южен 
славянин, лодкар по Дунава („Sohn eines … südslawischen 
Donauschiffers…“). За Цвайг етносът е „южнославян-
ски“. По натам в новелата четем: „в провинциален юж-
нославянски градец“ („in einer kleinen südslawischen 
Provinzstadt“). По времето, когато се развива действието, 
съществува държава Югославия11, части от нея са били 
в територията на Австро-Унгария. Südslawisch означава 
югославски, а Südslawen назовава трите народности – 
словенци, хървати и сърби, без да се отнася и за други 
славянски етноси, населяващи Балканския полуостров.12 
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Ако Цвайг обаче отнася „südslawisch“ към Югославия, 
защо Чентович става шампион на Унгария? 

Със „славянски“ Цвайг назова народност, населяваща 
югозападна част от империята. Мирко е „селски момък 
от Банат“, вероятно – банатски сърбин. Цвайг знае оба-
че, че областта Банат е част от бившата империя; зато-
ва и Мирко Чентович печели шахматното първенство 
на Унгария, а не напр. на Румъния, която не е част от 
бившата империя.13 И от начина, по който е изписано 
името Czentovic, можем да заключим, че – Мирко не е 
унгарец.14 Всъщност не е важно къде точно се намира об-
ластта, защото в новелата функцията ѝ е да е място, кое-
то е извън културата на Европа. 

В 2018 е публикувана енциклопедия за творчеството 
и живота на Стефан Цвайг – „Stefan-Zweig-Handbuch“. 
Енциклопедията обобщава наличното знание за писа-
теля и е основен източник на информация и обобщение 
на критическата рефлексия до този момент. Авторите 
на статията за „Шахматна новела“ пишат, че „Чентович 
произхожда от „vom südlichen Balkan“. (Renoldner, Wolf 
2018: 235) Какво назовават авторите с „южен Балкан“? 
„Balkan“ не се среща в текста на новелата, по който рабо-
тих. В текста пише „Банат“. Банат според авторите сле-
дователно се намира в южната част на територия, която 
те обозначават като „Балкан“. Приемам, че Балкан не-
точно обозначава бивша Югославия. Словенският, хър-
ватският, сръбският и черногорският етноси присъстват 
в колективното съзнание на Австро-Унгарската империя 
преди 1918 и в колективното съзнание на Австрия след 
1960. След 1960 това са най-вече работниците на време-
нен договор15. Тези етноси присъстват и в колективното 
несъзнавано и то като обобщен, недиференциран образ 
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„славяни“.16 Та и за авторите на статията, Мирко, казано 
по-ясно, е от „южната периферия на Австрийската им-
перия, наречена по-късно Югославия“.17 И още: „недодя-
ланото парвеню от славянски произход, добре тренира-
на, студенокръвна и безкултурна машина за шахмат от 
Балканския полуостров, един пролетарий…“. (Renoldner, 
Wolf 2018: 236)18 Авторите възпроизвеждат разбирането 
на Цвайг за етнически недиференциран славянски про-
изход, както и пренебрежението на Цвайг към социал-
ния произход на необразованото селско момче; с тази 
разлика, че двамата автори разширяват територията 
на произхода от Банат към Югославия или изобщо към 
Балканския полуостров. Тази двойна неопределеност – 
„Балкан“ и „славянски произход“, е знак, че географията 
в новелата за авторите не е важна; за мен обаче това е 
съществено, защото, да кажем, произхождам от място, 
върху което бившата многоезична империя е въздейст-
вала. Така авторите потвърждават пространственото 
съотношение „култура – некултура“ в новелата. Култур-
ният – топос е Виена19, докато липсата на култура има 
славянски произход и не съвсем определена територия, 
наречена Южен Балкан. Всички, предполагам, имаме 
своето несъзнавано, лично и колективно.20 

Връщам се към тълкуването на новелата: в географ-
ското разположение – Банат, както и в племенния произ-
ход – южен славянин, виждам културното и съсловното 
несъзнавано на писателя, което го подтиква да постави 
необразоваността, но също така и бедността извън Вие-
на, изобщо извън метрополията.21 Бедността съществува 
обаче в периферията на бившата империя, там, където 
културата не достига или липсва. А културата предпола-
га образованост, чувствителност към другите, ангажи-
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мент към заобикалящия свят, качества които Чентович 
не притежава. Част от сложното цяло, съставено от чо-
вешки качества и от уредена околна среда, което се на-
рича култура, са и битовите технически улеснения като 
течаща вода в дома и ватерклозета. „Младият Чентович 
бил настанен в хотела … и там той за първи път през жи-
вота си видял ватерклозет.“ – Разказвачът – желае да за-
яви съсловното си пренебрежение към селския произход 
на Чентович.22  

Пасторът завежда момчето в близкия град, в кафене-
то, в което се събират местните шахматисти. В кафене-
то влиза сякаш част от природата – Мирко е облечен в 
„обърнат с козината навътре овчи кожух“, обут в тежки 
високи ботуши.23 В кафенето едва ли е било толкова сту-
дено, че момчето да не свали кожуха си, но то не се раз-
деля с него, Мирко и овчата кожа сякаш са едно цяло, 
внушава разказът. За втори път разказвачът характе-
ризира момчето чрез определението „овчи“. „След като 
привършел къщната работа, Мирко сядал в някой ъгъл 
на стаята и се заглеждал в една точка с празен овчи по-
глед, не проявявайки ни най-малък интерес към онова, 
което ставало наоколо му.“24 За разлика от гражданите, 
които навярно са с обувки, селското момче е обуто с теж-
ки ботуши. Тежки ботуши носи и вахмистърът. Шахмат-
ната игра е обща за пространствата, в които се развива 
действието. Другите елементи ги разделят: сред тях са 
шейната като средство за превоз в селото и луксозният 
презокеански параход. 

Някогашната бедност, характерна за ниския произ-
ход, е заменена, когато Мирко е световен шампион, от 
алчност и скъперничество. „Той пътувал от град на град, 
като отсядал винаги в най-евтините хотели; съгласявал 
се да играе и в най-посредствените клубове, стига да му 
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платят поискания хонорар; продал на една химическа 
фабрика правото да го изобразяват на реклами за са-
пун…“25 

По време на шахматния двубой с д-р Б., сближаване-
то с домашно животно отстъпва място на оприличаване, 
което насочва към неорганична природа, към която мяр-
ката на човешкото, на историческото време не може да 
се приложи. „Чентович, верен на навика си, остана през 
цялото време напълно неподвижен като каменен блок; 
той вдигна глава и впери в нашия приятел каменен по-
глед; и играта продължи в същото убийствено темпо. 
Чентович буквално се бе вкаменил.“ В първата партия 
срещу Макконър и останалите държането му напротив 
е небрежно, той е отпуснат. Убийствено (tödliches) бавно 
е темпото на игра за д-р Б., докато за Чентович сякаш 
времето не тече. 

Отсъствие на култура, сходство с животинска и с неор-
ганична природа, както и едностранчива, самородна ге-
ниалност въплъщава Чентович, произхождащ от етнос, 
който живее в периферията на бившата империя. Дали 
този етнос принадлежи към Европа? 

През втората половина на ХІХ в. перифериите на им-
перията на югоизток – Унгария, Словакия, Босна, Дал-
мация, както и по-далечни територии като Румъния и 
България, са възприемани като образи на екзотичното, 
на нецивилизованото, дори – на дивото. Екзотичното, 
което художници от различни части на Европа, вкл. от 
Австро-Унгария, откриват в Италия, в – Северна Африка 
и в Близкия Изток, други художници от Австрия обаче 
откриват съвсем наблизо в покрайнините на самата им-
перия. „… Унгария в съзнанието на западната култура е 
сцена на екзотичното, а унгарците са възприемани като 
див ориенталски народ.“ (Hessky 2012: 119) Между 1850-



245

те и 1870-те екзотични живописни образи на унгарската 
пуста създава най-вече Август фон Петенкофен. Подобни 
образи за Словакия и за България създава в свои картини 
Ярослав Вешин. Но не по-малко екзотични са географ-
ски периферии като полуостров Бретан, френските Пи-
ренеи, Сарматия. Испания също е образ на екзотичното 
до средата (и дори по-късно) на ХІХ в. Да възприемат пе-
рифериите и хората, които ги населяват, включително в 
собствените страни, като нецивилизовани и екзотични, 
е характерно за жителите на европейските метрополии 
след 1815 и до края на ХІХ век. Представата за екзотич-
ното през ХІХ и ХХ в. се различава от предмодерната; тя 
се основава на модерните институции и на техническите 
постижения, които са определящи за преценяващия от-
вън поглед; именно тяхното отсъствие дава основание да 
бъдат преценени като екзотични, като исторически изо-
станали, т. е. нецивилизовани тези географски, спрямо 
метрополията, периферии. 

В съзнанието на Цвайг образът на изостаналост и на 
нецивилизаваност на имперския юг, създаден през вто-
рата половина на ХІХ век, трябва също да е изглеждал 
достоверен. Има ли основание да смятам, че Цвайг про-
дължава да споделя социални ценности от ХІХ в., ха-
рактерни за метрополията на Австрийската империя? 
С уточнението, че той няма монархически убеждения. 
Разказвачът е на страната на д-р Б. в двубоя с Чентович, 
съсловно и човешки той е близък на доктора виенчанин, 
а не на шампиона по шах от Банат.26 И тримата, разказ-
вачът, д-р Б. и Чентович са родени на общата някога 
имперска – територия, но първите двама произхождат 
от столицата Виена. „Името, което назова, ми бе добре 
познато и принадлежеше на стар и уважаван австрий-
ски род.“ Д-р Б., е свързан, вкл. семейно, с някогашната 
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монархия, свързаност, която е професионална, но също 
така е и на убеждения и чувства: „…всички ония, които 
останаха верни на нашата стара Австрия; всички жерт-
воготовни привърженици на монархията в Австрия.“ Ка-
толическата религиозност и монархически убеждения са 
елементи от културата на д-р Б., елементи от онази кон-
сервативна култура, чиято актуалност е от преди 1914.  
„Ние – … по принцип избягвахме нови клиенти.“, казва 
д-р Б; клиентите им са същите, които са били още преди 
войната 1914-1918.27 Когато споменава за окупирането на 
Чехословакия в 1938, д-р Б. използва названието „Бохе-
мия“, („тъй като Хитлер бе окупирал Бохемия“), както 
се е наричала областта, когато е била част от Хабсбург-
ската империя. Д-р Б. е роден по времето на империята. 
Чентович – навярно в последните години на нейното съ-
ществуване, по време на Европейската война.28 Ако чета 
„Шахматна новела“ заедно със „Светът от вчера“, то, из-
водът, че за Цвайг човешките качества, както и социал-
ните ценности, които съставят европейската култура, са 
тези от преди Първата световна война, е възможен. До-
като сегашното предлага типажи като Чентович и Мак-
кокър и диктатури като националсоциализма. За д-р Б., 
както и за разказвача, Австрия не е присъединена през 
март 1938 към немския Райх, тя е окупирана.  

Ако социалните и културните ценности на Цвайг са от 
преди 1914, то политическата характеристиката, около 
която той изгражда действието в новелата, обаче е самата 
актуалност, защото неизказаният въпрос е: може ли со-
циалният тип човек като Чентович, да бъде поддръжник 
на националсоциализма или по-общо – на тоталитарен 
тип общество? Има тълкувания, които свързват образа 
на Чентович с европейския колониализъм, с италиан-
ския фашизъм и с националсоциализма; има и тълкува-
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ния, които го съпоставят с Хитлер. Тълкуванията, които 
познавам, възприемам като свръхинтерпретации.29

 Въпросът, струва ми се, не е за политическата, а за 
психическата нагласа на Чентович – дали тя може да 
подкрепи антидемократични социални отношения? 
Още повече, че в началото на втората партия двамата 
шахматисти от съперници се превръщат във врагове: 
„…в отношенията между двамата играчи се бе появило 
нещо ново — опасна напрегнатост, страстна омраза. Това 
не бяха вече партньори, желаещи да изпитат умението 
си един срещу друг, а двама врагове, заклели се взаимно 
да се унищожат.“ Играта на шах противопоставя два чо-
вешки типа, представители на два свята, които не могат 
да съществуват едновременно и равностойно; единият 
трябва да победи. Чентович не въплъщава политическа 
идеология, но той е отрицанието на хуманистичната, ду-
ховно аристократична култура, каквато за Цвайг е кул-
турата на Европа. Включително чрез своята свръхспе-
циализираност, Чентович е отрицание на тази култура. 
Културата на Европа в разбирането на Цвайг е култура 
на един елит.

За разлика от Чентович, д-р Б. произхожда от социал-
но издигнато, образовано семейство от Виена. Разказът 
му за луксозния затвор и за разпитите, на които е под-
ложен от националсоциалистическата власт, както и за 
начина, по който той играе шах срещу самия себе си, със-
тавляват втората част от новелата. Чувствителност, поч-
теност, способност за въображение, учтивост са качества, 
които отличават д-р Б.

Д-р Б. е разпитван от Гестапо, защото тяхната семей-
на фирма управлява имуществата на големи манастири, 
както и капиталите на няколко членове на император-
ското семейство. „Те подозираха … че значителна част 
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от фондовете, които бяха минали през наши ръце, сега 
бяха скътани на сигурни места, недостъпни за тяхната 
хищна алчност. Затова ме арестуваха още първия ден, за 
да изкопчат от мен тези тайни сведения с помощта на 
изпитаните си методи.“ Д-р Б. не съобщава сведенията, 
необходими на Гестапо. Как би постъпил обаче Ченто-
вич, чийто интерес към света не се основава на нравстве-
ни критерии, а интересът, когато го има, е инструмента-
лен.30 

Напр. във втората партия шах с д-р Б., Чентович раз-
бира, че колкото по-дълго обмисля своите ходове, толко-
ва повече се приближава към победата, защото бавното 
темпо изважда съперника от равновесие. Необразова-
ност, отсъствие на нравствени критерии и на ангажи-
мент към света, заинтересуваност единствено от себе си, 
липса на чувствителност и на въображение, надменност, 
нечовешки инструмент за игра на шах, това са характе-
ристики, които, внушава новелата, идват от периферия-
та на някогашната империя. Те са извън културната ге-
ография на Европа, тези потенциални поддръжници на 
националсоциализма. Периферията е спомената и в още 
един детайл, свързан с Чентович, който „не е в състояние 
да напише и три верни изречения, публикувал под свое 
име книгата „Философия на шахматното изкуство“, на-
писана всъщност от някакъв гладен галицийски студент 
по поръка на предприемчивия издател.“31 Детайлът гово-
ри за непочтеност от страна на студента – продаване на 
своето име; причината отново е ниската социална среда, 
на която не достигат обаче не само икономически сред-
ства, но и нравствено достойнство. Получава се така, че 
бедност и култура не могат да съществуват заедно. Цвайг 
приписва само на перифериите – Банат, Галиция – ха-
рактеристики, които несъмнено са се срещали и в цен-
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търа на империята. Чентович е отрицанието на онази 
Европа, която Цвайг обича, с която е жизнено свързан. 
Обичта на Цвайг обаче има своята културна и съсловна 
граница, зад която остава Не-Европа, която означава – 
не-култура.32 

В едно отношение обаче жизнените истории на д-р Б. 
и на Мирко Чентович се сближават – и в двете липсва 
човешка топлина. И при двамата разбираме съвсем мал-
ко за бащата, майката отсъства изцяло, както и изобщо 
няма женски образи в разказа. В образа на д-р Б. кул-
турата на Европа е почтеност, чувствителност, образова-
ност, но в нея няма ведрост и тя „гледа“ към миналото. 
Отсъствието на женски образи е забелязано, разбира се, 
от изследователите; сполучлива формулировка: „няма 
майки и следователно – няма бъдеще“ при Диршерл и 
Шютц. (Dirscherl, Schütz 2019: 12)

И още една тема, която смятам, че е свързана с Европа. 
Докато е затворен, д-р Б. усъвършенства своите позна-
ния по шахмат, постигайки необикновено качество. Но 
именно това качество в един момент се обръща срещу са-
мия него: той започва да играе срещу себе си. Политиче-
ската рамка, в която личностната му раздвоеност се осъ-
ществява, е нацизмът на власт в Австрия. Ако приема,че 
д-р Б. е въплъщение на културния човек, то мога да ми-
сля, че тази принудителна раздвоеност на д-р Б. е свър-
зана и с европейската култура, с нейната неспособност 
да предотврати не само нацизма, но изобщо диктатор-
ските и авторитарни режими през първата половина на 
ХХ в. в Европа. Би било неоснователно обаче да допусна, 
че играейки срещу Чентович, д-р Б. играе срещу другата 
половина от себе си. През 1930-те Стефан Цвайг създа-
ва произведения, в които се сблъскват смъртоносно два 
идеални и противоположни човешки типа, въплъщава-
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щи личната свобода и авторитарната власт – „Триумфът 
и трагедията на Еразъм Ротердамски“, 1934 и „Кастелио 
срещу Калвин или една съвест срещу насилието“, 1936. 
И двете произведения имат отношение към диктатурата 
като форма на власт. Сходна е концепцията за два про-
тивоположни свята и в „Шахматна новела“. Нонка Бого-
милова отбелязва наличието на тази структурна харак-
теристика и в новелите: „… създаването на двойка герои, 
чиито образи и страсти, макар и обикновено контрасти-
ращи, взаимно се ог леждат, открояват и усилват, е често 
срещан прийом в новелите на Цвайг. Подобен похват се 
използва в „24 часа от живота на една жена“, „Смут в чув-
ствата“, „Писмо на една непозната“ и др.“ (Богомилова 
2018: 115)33 На вътрешната раздвоеност на д-р Б., която 
е следствие от затвора и разпитите, както и на негова-
та човешка сложност е противопоставен едноплановият 
като поведение Чентович, който обаче е психически по-
устойчивият от двамата. Чентович не е бил подложен на 
изпитанието, през което е преминал д-р Б. Това също са 
елементи от – противопоставянето на двамата. Съпоста-
вяйки заглавията на последните произведения на Цвайг, 
забелязвам сходно противопоставяне: „Светът от вче-
ра…“ срещу „Бразилия. Страна на бъдещето“.34

І. 3. Заключение 

От държавите в Европа, съществували през ХVІІІ и 
ХІХ в., Хабсбургската империя предоставя най-голямо 
основание за темата „Европа“; в посока Изток-Запад тя 
обхваща територия от днешна Италия до днешна Ук-
райна.35 – Какво е Европа е проблем, а не очевидност. 
Не смятам, че физическата и културната география на 
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Европа съвпадат. Не смятам също, че когато към имена-
та на писатели като Стефан Цвайг или Хайнрих Хайне 
се добавя характеристиката европейски, то тази харак-
теристика е достоверна. Тя само показва какво разбират 
под „Европа“ тези, които я използват. Подобни изказва-
ния – съзнавано или не обособяват част от историческа-
та и от съвременната европейска култура, представяйки 
я като културата на цяла Европа. Безпроблемността на 
употребата „европейски“ е сама по себе си проблем.

І. 4. Допълнение

Следващите редове не се отнасят към темата за кул-
турната география на Европа в творчеството на Цвайг, 
но искам да препратя към убедителното и нюансирано 
тълкуване на новелата от Даниеле Дел Джудиче. При-
веждам два от изводите му: „Чентович36 не е нацист … 
не е направил нищо лошо на д-р Б., нито можем по ка-
къвто и да е начин да го държим отговорен за съдбата 
му. Не успяваме да го почувстваме като символен про-
тивник на д-р Б. И наистина не е: не е противник на д-р 
Б., а на разказвача, т. е. на Цвайг.“ (Del Giudice 1982: 4)37 
Размишлението на Дел Джудиче за Цвайг като автор на 
– художествени произведения, утвърждаващи „розови“ 
положителни ценности и духовност, е близко до начина, 
по който и Атанас Натев аргументира защо Цвайг е ва-
жен второстепенен писател. (Натев 1989: 534-549) 

Най-ранната по-голяма публикация на български за 
Цвайг е очеркът на Моис Бенароя, 1929. Авторът съпос-
тавя онази част от творчеството му, която определя като 
есеистично-художествено, с творчеството на големите 
критици от ХІХ век, най-вече с това на Георг Брандес.38 
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Бенароя обсъжда също така разбирането на Цвайг за 
Достоевски и за Лев Н. Толстой по отношение на евро-
пейската култура. За Бенароя, без да го заявява, но това 
е логиката на изложението му, Русия не е част от Евро-
па. Авторът достига до извода, че Цвайг „не им призна-
ва – [на Достоевски и на Толстой] правото на учители. 
… Тяхното влияние е на рушители, каквито са били и в 
Русия.“ (Бенароя 1929: 25) Така смята Бенароя. Някол-
ко страници от литературния портрет на Достоевски са 
вече преведени на български, но Бенароя не споменава 
за това. (Цвайг 1926: 207-210)

Най-доброто изследване (от тези, които познавам)39, 
върху творчеството на Цвайг на български е от Енчо Му-
тафов. Поради това ще резюмирам част от тезите му. Му-
тафов само веднъж засяга темата „Европа“: „… човекът, 
който поставя над всичко духа и цивилизацията, като 
под цивилизация разбира само европейската.“ (Мута-
фов 1987: 74) Наблюдението е точно. Основната тема на 
статията обаче е рецепцията на есеистиката на Цвайг в 
България. Мутафов обосновава защо върху нея е спрял 
избора за своето изследване: „Само неговото [на Цвайг] 
възприемане на български може да се гледа … – като 
навременен, цялостен и продължителен отклик на кул-
турата ни.“ – (Мутафов 1987: 76) Мутафов обсъжда как 
функционира езика на превода в културата, съпоставяй-
ки два исторически периода, които той определя като 
ретроезик и модерен език. Характеристиките на двата 
езика са описани аналитично; независимо от есеистич-
ния стил, с който си служи, Мутафов избягва обобща-
ващи оценки за двата езика, оценките му се отнасят за 
конкретни преводи. 

Едно от обясненията му за популярността на Цвайг е: 
„… изпъдена от „дехуманизацията на изкуството“, човеш-
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ката фигура заема почти религиозно място у интелекту-
алци като Цвайг.“ (Мутафов 1987: 73) Противопоставяй-
ки Цвайг на художествения авангард, Мутафов открива 
в творчеството му „интелектуална – и нравствена чисто-
та“. Мисълта на Цвайг е „заредена със свежест и енергия, 
с почтеност“. (Мутафов 1987: 74; курсивът мой – А. А.) В 
подкрепа на характеристиките, които отличават мисълта 
на Цвайг, Мутафов привежда цитати на с. 75-76. – Тази 
плодотворна идея за нравствената чистота и почтеност 
в творчеството на австрийския писател Енчо Мутафов 
обаче не разработва, но и тя не е основна за изследване-
то му. Неговият изследователски интерес е насочен към 
превода между езици и култури. И още един важен из-
вод на автора: „Всяко явление или личност може да бъде 
обект на тълкуване, стига да отговаря на едно условие: да 
бъде изключително и преломно, да бъде … начало или … 
край. … Изключителният човек при изключителни об-
стоятелства.“ (Мутафов 1987: 74-75)40 

Да се разбере съществуват ли критически изследвания 
върху творчеството на Стефан Цвайг в България е трудно 
начинание. Нито един от авторите на впечатления, раз-
мишления или критически изследвания върху творчест-
вото му не знае и не желае да знае, че не е първият, който 
пише за това творчество. Авторите изглежда са убедени, 
че съществуват само те и никой друг. А и да съществуват 
други, те какви са и кои са, та да знаят нещо за Цвайг, 
докато ти си негов, както се казва, личен приятел. 

Има обаче едно изключение; това е статията на Мария 
Младенова, която привежда в използваната от нея лите-
ратура дори статии от вестници. 

Направеното наблюдение не се отнася само за изслед-
ванията върху – творчеството на Цвайг, то е валидно за 
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много критически изследвания в в хуманитарните науки 
България. Напр. в продължение на двадесетина години 
имаше батальон близки приятели на философа Жак Де-
рида, имаше и има – български хуманитаристи, всеки от 
които изглежда има лична червена телефонна линия с 
немския философ Мартин Хайдегер, трети бяха и са все 
така лични приятели с други научни знаменитости. Тек-
стовете им обаче не показват, че някой от тях знае нещо 
за своите колеги, които в България също се занимават 
със съответната знаменитост. Накратко – липса на жела-
ние да се създава научна среда. –  

Смятам, че българските публикации за автора или по 
темата, която е предмет на моето изследване, са важни, 
поради което се опитвам да се запозная поне с част от 
тях. Да кажем, че става дума за „събеседници“, вещи в 
една и съща област. 

Известни са ми две национални бази от данни. Една-
та, набис, посочва самостоятелни публикации – книги 
или брошури. Благодарен съм, иначе нямаше да намеря 
съвсем нищо. Но тя не включва публикации в сборни-
ци, годишници, списания. В сайта на НБКМ обаче могат 
да се намерят статии от списания и от сборници. Но до 
определена година назад. Статиите напр., публикувани 
в сп. „Литературна мисъл“ за Цвайг до 1990, не са сред 
посочените.41
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ІІ. Разбирането за Европа в речи 
на Хуго фон Хофманстал от 1920-те

В речи и есета Хофманстал размишлява за отношение-
то между европейско и национално в годините на война-
та 1914-1918 и през 1920-те.1 Той смята, че Австрийската 
империя е била „за милиони мислещи индивиди надна-
ционална родина“, които са могли да живеят заедно в 
едно по-високо единство. (Hofmannsthal 1980: 20) Дали 
културното и езиково значение на съставящите импери-
ята народности е било равностойно като делнична, а не 
само законова реалност, дали немският език не е бил не 
само все пак основният в империята, това Хофманстал не 
обсъжда. Смята, че е съществувало разбирателство, вза-
имна симпатия между народностите, както и наднацио-
нално битие, което е превърнало империята в Европа в 
умален вид. Иска ми се да вярвам на това. Концепцията 
за „австрийската идея“ Хофманстал развива и в противо-
вес на национализмите и на пруската Германия.2

По отношение на ценностите концепцията му за им-
перията е легитимстка – католическа религия и феода-
лен ред. В средата на 1920-те отношението на Хофман-
стал към Европа се променя в посока към националната 
ценност и общата немска духовна и езикова родина. „По-
нятието за Европа не вдъхва боязън, която единствена 
поражда страхопочит.“ Понятието за Европа можело да 
извика състоянието на страхопочит само успеело да ин-
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тегрира мощното, вдъхващо боязън понятие за нация. Да 
направи така, че то да му служи, без да отнема обаче бла-
городството на понятието за нация. (Hofmannsthal 1980: 
17) Това казва Хофманстал в приветствието си към меж-
дународния конгрес на културните сдружения в 1926. 
Сходна е мисълта, с която той завършва представянето 
на месечното списание „Europäische Revue“: „… стремей-
ки се към европейска общност, тя вярва, че открива своя 
фундамент, изграждайки върху твърдия камък на наци-
оналното убеждение.“ (Hofmannsthal 1980: 83) „Тя“ се от-
нася за духовната дейност, на която списанието дава изя-
ва и чийто център то се стреми да е. Пак там Хофманстал 
отхвърля „интернационализма …, който се основава на 
упойването и заличаването на националните чувства…“, 
както и пацифисткия интернационализъм. (Hofmanns-
thal 1980: 80)

В следващата 1927 Хофманстал определя характера 
на синтеза, на процеса, който предстои, като изпитание: 
той е консервативна революция, чийто размах евро-
пейската история не познава; тя е „форма, нова немска 
действителност, в която цялата нация може да участва.“ 
(Hofmannsthal 1980: 41) Тази революция ще се противо-
постави на модерността, на „онова духовно преобръщане, 
което ние сме свикнали да наричаме в двата му аспекта 
– Ренесанс и Реформация“. (Hofmannsthal 1980: 40-41) 
В средата на 1920-те Хофманстал възприема идеята за 
„племенно своеобразие“, от което е възникнала нацията 
и нейната култура. Източникът на тази идея е „Литера-
турна история на немските племена и пейзажи“ от Йо-
зеф Надлер, която Хофманстал високо цени: „Никой не 
е направил в нашата епоха повече за обединението на 
нацията.“ (Hofmannsthal 1980: 148) В съответствие с тази 
идея той заявява в „Към програмата на Залцбургския 
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фестивал 1928“: „По-дълбоката същност на националния 
театър, особено на южните племена, е прастара и отива 
далеч назад във времето преди ХVІІІ в.“ ((Hofmannsthal 
1980: 187; Hofmannsthal Handbuch 2016: 126) Родината, 
която и да е тя, е духовна и морална, тя е културно прос-
транство.

И двете концепции – за Австрийската империя и за 
нацията са консервативни, елитарно ориентирани, ос-
новаващи се на метафизични величини. Идеята за гра-
ницата на европейската култура на (юго)изток е била за 
Хофманстал по-важна, отколкото, да кажем, износа на 
австрийска, на общонемска или на европейска култура 
на изток, към Ориента. В концепцията на Хофманстал 
няма империалистически мотив. 

По-долу ще предложа тълкуване само на културната 
или символна география на Европа в речи и есета на Хо-
фманстал. В 1926 ,развивайки идеята си за Австрийската 
империя като наднационална родина, той определя гра-
ниците ѝ на изток: „Това държавно устройство – на това 
място по желание на историята, за да прегради на юго-
изток европейският културен кръг срещу ориенталския, 
беше носител на наднационална идея …“ (Hofmannsthal 
1980: 19) Ориенталската култура започва след границите 
на империята на изток и на юг. Границата на империята 
през вековете се променя, но Хофманстал има пред вид 
ХІХ в. А в 1926 за него е важно преди всичко общото „ду-
ховно пространство“ на немската нация.

В речта „Поглед върху духовното състояние на Ев-
ропа“, 1922, Хофманстал размишлява „дали Европа 
като духовно понятие не е престанала да съществува“. 
(Hofmannsthal 1979/2: 478) Показателно за дълбочина-
та на кризата, в която се намира Европа след Първата 
световна война, смята той, е липсата на общоевропейска 
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фигура, която да се откроява спрямо останалите прочу-
ти духовни фигури със своите мощ и авторитет, фигура, 
пред която да се преклони Европа, както е било две десе-
тилетия по-рано пред Ибсен и пред Толстой. Подобна об-
щопризната в Европа духовна фигура може да изпълни 
ролята на вожд (Führer). Бърнард Шоу е общоевропейска 
фигура, но той е повече явление, отколкото вожд. Духо-
вен вожд е този, който ще успее да разтърси човешките 
души и да им посочи нови религиозни обвързаности, за 
които душите жадуват. (Hofmannsthal 1979/2: 479)

Все пак Хофманстал открива такава фигура в Достоев-
ски, чиято власт над душите на съвременната младеж е 
подобна на тази, която е упражнявал Шилер сто години 
по-рано. Достоевски „и никой друг е кандидат за трона 
на духовен император“. Тук духовният вожд е отъжде-
ствен с пълководец или с ръководител на значителна по 
територия държавна организация. Друг кандидат оба-
че оспорва потенциалната титла на Достоевски и този 
кандидат не е само художник, а мъдрец, маг, истински 
вожд на душите, удовлетворяващ религиозната им по-
требност. Духовната мощ на Гьоте, от чиято смърт ще се 
навършат сто години (1932), се разгръща с величестве-
на бавност. Въздействието на Гьоте Хофманстал описва 
като възвисяване към античен акропол (Säulengänge auf 
das erhabene Zentrum weisend) и навлизане в тайната на 
египетски храм, една вечно жива тайна. (Hofmannsthal 
1979/2: 479-480) 

Духът на всеки от двамата, на Достоевски и на Гьоте, 
се бори за душите на мислещите и търсещите. Категори-
ята на търсещите е основна и в други речи на Хофман-
стал. Направил това заключение, авторът посочва, че 
Европа е западното християнство и приетата в кръвта 
Античност, докато Русия е насочена към Азия. Нетленна 



259

тайна (unverwesliches Geheimnis) е присъствието на ан-
тичността в нас, европейците. (Hofmannsthal 1979/3: 16) 
Както се разбира от речта, европейци са тези, които жи-
веят на Запад от Елба. След фигурата на духовния вожд 
– император, се появява втора обезпокоителна метафора 
– тази на кръвта; подобна метафора биологизира култу-
рата, както първата я военизира.

Православието е ориенталско християнство спрямо 
което европейското – католическо, лутеранско и пури-
танско се явява в чисто духовен, културен смисъл като 
единно. „Русия е Ориент“, пише Хофманстал в друга реч 
„Завещанието на Античността“ (1926).3 Русия, заключа-
вам от размишленията на автора, не е усвоила Антич-
ността, която е в основата на Европа. 

Връщам се към речта „Поглед върху духовното със-
тояние на Европа“. Основната духовна нагласа на Гьоте, 
продължава Хофманстал, е избягване на страданието, 
докато цялото жизнено съдържание на Достоевски из-
глежда е в това да призовава страданието. Хофманстал 
разработва противопоставянето и достига до извода, че 
„колкото и да е тайнствен Достоевски, то навярно Гьо-
те е още по-тайнствен“. Страданието в речта е елемент 
от уравнение, а не съдържание. „Последната дума на 
Достоевски е може би произнесена, тя навярно се носи 
в един вик, идващ от Русия, над целия свят“. Какъв е 
този вик Хофманстал не уточнява. Последната дума на 
Гьоте обаче ще разчетат хората от едно по-късно поколе-
ние, които може би ще се нарекат последни европейци. 
(Hofmannsthal 1979/2: 481) Хофманстал разделя Европа 
от една въображаема Неевропа, приписвайки на едната 
единство и културно-историческо предимство, каквото е 
усвоеното наследство на Античността, вкл. на античния 
Египет. Каквато и да е културата и историята на Азия, тя 
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е без значение за Европа. За да утвърди своята представа 
за Европа, Хофманстал има нужда от противопоставяне 
и изолиране – Европа спрямо Русия (Азия), Гьоте спря-
мо Достоевски, православието спрямо западното хрис-
тиянство. Все пак християнството е световна религия и 
ограничаването му до Европа не съответства на собстве-
ната му мисия.

Хофманстал създава два типа културна идентичност, 
които противопоставя. Вътрешната логика на концепци-
ята не включва участието на исторически реалности. Ако 
ги има, както е в есето за Наполеон (вж. по-долу), те са 
изтълкувани като „план, докосващ транцендентното“. 

В 1922 в Съветска Русия религията, не само християн-
ската, е ограничавана с всички средства; православната 
църка е подложена на преследвания. Мога за допусна, че 
културната идентичност на Европа не съдържа в себе си 
болшевизма, чиито идеи са актуални и в Германия и в 
Австрия през 1920-те. Възможно е речта на Хофманстал 
да е насочена косвено и срещу историческото присъст-
вие на болшевизма в Германия и Австрия. 

В 1921 Хофманстал размишлява над въпроса какво е 
значението на Наполеон за Европа; поводът е стогодиш-
нината от смъртта на императора.Речта е прослава и въз-
хищение от могъщата личност, която подчинява всичко. 
Политически личности, които ще се стремят да подчи-
нят всичко наистина се появяват през 1920-те в европей-
ските страни. Авторът разделя Европа на Окцидент и на 
Ориент. „Наполеон е спрямо Ориента и особено спрямо 
европейския Ориент, което е Русия, въплъщение на ев-
ропейско титаничното и наистина сякаш e „Alexander 
redivivus“. (Hofmannsthal: Napoleon) Походът срещу Ру-
ската империя от 1812 е опит от страна на Наполеон да 
наложи европейския Запад на европейския Изток. На-
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полеон „възприема себе си като съдбоносещ, без да се 
подчинява на ничия [чужда] съдба.“ Той е над доброто 
и злото, следователно е извън познатите норми и кате-
гории. Поради това няма значение какво мислят и искат 
другите; той им налага своята воля.

За всички нападателни войни винаги ще се намерят 
„убедителни“ доводи защо са започнати или трябва да 
се започнат. Концепцията на автора е изложена с оби-
чайната езикова виртуозност: да посочи обединяваща и 
основна характеристика на европейската култура, която 
Хофманстал вижда в титаничния индивидуализъм; да 
посочи обединяваща фигура на разединените след вой-
ната европейски държави. „Той [Наполеон] е последни-
ят велик европейски феномен.“ Наполеон според него е 
носител на „най-дълбоко европейското в нас“, защото се 
стреми да подчини индивидуалната воля на план, дости-
гащ трансцендентното. Наполеон според него е носител 
на „най-дълбоко европейското в нас“, защото се стреми 
да подчини индивидуалната воля на план, достигащ 
трансцендентното. Измерението на трандендентното 
прави аргументацията на Хофманстал по-реторична, но 
не и по-убедителна. Наистина ли Хофманстал си пред-
ставя една война с Русия като обединителна възможност 
за своята Европа?

За да се заличат различията вътре в Европа и тя да 
се представи като въображаемо обединена, е нужен ня-
кой, достатъчно силен и достатъчно различен, който да ѝ 
противостои – като Русия напр. Есето противопоставя и 
оправдава действие – войната, за което тъкмо индивиду-
алността няма значение. А твърдението, че само природ-
ните сили са дали отпор на западния индивидуализъм 
при похода от 1812, превръща Изтока в природно явле-
ние и му отнема историчността(както постъпва и Фослер 
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по отношение на „славянството“). Ориентът е нямало 
да може да се защити, ако не са били природните сили. 
Изглежда, че между Германия и Русия няма територия, 
културна или друга, заслужаваща някакво отбелязване. 
Както Русия, така и Европа в речта са представени като 
тоталности, без вътрешни различия или напрежения.

В 1926 излиза второто издание на „Немска читанка” 
(Deutsches Lesebuch), съставена от Хуго фон Хофманстал. 
Предговорът на Хофманстал започва със съпоставка меж-
ду постигнатото през ХVІІІ в. самосъзнание на френския 
език, чието следствие е претенцията за световно господ-
ство, и разпознаването на „немската духовна същност“ 
от света през столетието 1750-1850. (Hofmannsthal 1984: 
5) Съставянето на „Немска читанка“ е част от усилията 
на Хофманстал чрез словесността да укрепи самочувст-
вието и да допринесе за единството на немската нация 
след поражението в Първата световна война. Ето защо в 
предговора „немският дух“ от ХVІІІ и ХІХ в. е представен 
като равностоен на френския ХVІІ и ХVІІІ в. И също, че 
„… това, което ние притежаваме като значителна проза 
не отстъпва на притежанието на англичани и французи“. 
(Hofmannsthal 1980: 224) Хофманстал не отделя Австрия 
от Германия, за него двете държави са обща родина на 
немския език, което би се превърнало и в политическа 
реалност, ако версайските договори не възпрепятстваха 
обединяването на новата държава Австрия с Германия. 
Да се мисли словесността и езикът като „духовно прос-
транство на нацията“4, независимо от територията и дър-
жавата, е възможно. При тази постановка, същественият 
въпрос за институциите, за идеологиите и за политиче-
ските и социалните ценности, резултат от които са ин-
ституциите, не е част от размишлението и от духовното 
пространство. А за „духовния универсализъм“, какъвто и 
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да е той, е по-лесно да се говори, отколкото да се прак-
тикува.

Изводи

В речи и есета Хофманстал размишлява за отноше-
нието между европейско и национално в годините на 
войната 1914-1918 и през 1920-те. Своето разбиране за 
„австрийската идея“ Хофманстал развива и в противовес 
на национализмите и на пруската Германия. В средата 
на 1920-те отношението на Хофманстал към Европа се 
променя в посока към националната ценност и общата 
немска духовна и езикова родина. Хофманстал възприе-
ма идеята за „племенно своеобразие“, от което е възник-
нала нацията и нейната култура. За него ориенталската 
култура започва след границите на империята на изток 
и на юг. 

За да утвърди своята представа за Европа, Хофманстал 
има нужда от противопоставяне и изолиране – Европа 
спрямо Русия (Азия), Гьоте спрямо Достоевски, правос-
лавието спрямо западното християнство. Православието 
е ориенталско християнство спрямо което европейското 
– католическо, лутеранско и пуританско се явява в чисто 
духовен, културен смисъл като единно. Както Русия, така 
и Европа са представени като тоталности, без вътрешни 
различия или напрежения. 

Между Германия и Русия няма територия, културна 
или друга, заслужаваща някакво отбелязване. 
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Заключение

За това какво е разбиране има значителна литерату-
ра в няколко области на знанието. В ранните години на 
своите научни занимания се опитвах да се ориентирам в 
немскоезичните херменевтични концепции, както и в те-
оретичните публикации от български автори. По-късно 
установих, че между теоретична рефлексия и разбиране 
на конкретни текстове или образи съществува известно 
отстояние и че за мен разбирането на конкретното е при-
влекателното. В следващите няколко реда излагам лична 
методика без теоретична претенция, защото методиката 
се отнася само за материала в тази книга.

Смятам, че желанието за разбиране е нагласа, която 
предхожда знанието и теорията. Критическото хумани-
тарно разбиране е възможно като съчетание от симпа-
тия и дистанция. Разбирането не е осъждане, което се 
представя като критика, а симпатия, която изследва своя 
предмет. Разбирането същевременно не е оправдаване 
или утвърждаване на поведения, концепции, ценнос-
ти, които авторът не приема; то не е неутрална дейност. 
Между прокурорската и апологетичната нагласи има 
достатъчно пространство за заемане на позиция.

Симпатията към историческия материал е по-въз-
можна, отколкото в реалните отношения. Ако не беше 
така, то разбирането на разнообразни исторически по-
ведения и ценности щеше да изпълнява функцията на 
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психотерапия.
Неразбирането може да функционира като непри-

знаване на нечие съществуване. Докато разбирането 
изглежда, че притежава едно жизнено предимство - то 
признава нечие съществуване, било то поведение, худо-
жествено произведение, концепция или ценност. 
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Бележки

Въведение

1  В литературата по въпроса се срещат терминологич-
ни разграничения между емиграция, изгнаничество, бяг-
ство.

2  Авторите на много статии в българската Уикипедия 
са убедени, че имената на всички хора във всички времена 
и култури са се произнасяли на американски; съответно ав-
торите ги транслитерират така на български. Ако става дума 
за автори, а не за преводачи. Както знанието и разбирането, 
така и незнанието са характеристики на човешкото, симпа-
тията и пренебрежението към разнообразието също.

Първа глава

1  Употребявам понятия като романско, латинско, гер-
манско със съзнание за тяхната условност.

2  Книгата „Властта на филологията“ на испаниста 
Ханс Улрих Гумбрехт е (не)дисциплинарно размишление 
върху основните филологически дейности. Сякаш за да по-
твърди произхода не само на романската, но и изобщо на 
новите филологии, от класическата, книгата е крайният ре-
зултат от участието на автора в пет колоквиума в Германия, 
посветени на класическата филология. (Gumbrecht 2002: 
14)

3  В спор с Америко Кастро Лео Шпитцер се защищава: 
„Той (Америко Кастро – б.м. А.А.) иска да предпише на чуж-
денците как те трябва да чувстват испанската литература: 
чужденецът не може да почувства правната проблематика у 
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Калдерон, нито „лицемерието на Сервантес“ (на което аз ни-
кога няма да повярвам), защото не е испанец. Така Кастро 
сам прегражда на своята литература „характера на световна 
литература“, който тя има, отказвайки да допусне смесва-
нето на хора от чужди гласове, в тяхното собствено своеоб-
разие, с испанските гласове. Това е много провинциално, 
дребнаво испанско и назадничаво...“ (Hausmann 2000: 307). 
Хаусман цитира писмо на Шпитцер от 2. ІV. 1935, изпратено 
от Истанбул до Карл Фослер. В писмото Шпитцер се защи-
щава от критиката, отправена му от Кастро, по повод негова 
статия за Калдерон. Сходен спор се води между Шпитцер и 
Рамон М. Пидал за европейския или националния характер 
на „Поемата за моя Сид“. Привързаността и предпочитани-
ето на Лео Шпитцер към романското (френско, испанско, 
италианско) не се превръща в споделяне на какъвто и да е 
национализъм.

4 Вж. Romania 1977: 519-520; пак там и за историче-
ската променливост на названието „Романия“.

5 Герт Матенклот определя разбирането на Ауербах за 
немската романска филология като „hommage към Герма-
ния под формата на разграничаване от немския национали-
зъм“. (Mattenklott 1998: 24)

6  Статията на Найчълс е и кратка история на спора 
дали заниманието на Ауербах е филологическо. (Nichols 
1996: 63–78) Педагогическо допълнение: сравнително ле-
сен начин да се ориентираме във въпроса какво е филоло-
гия са едноименните статии в речници на литературните 
понятия или в литературните енциклопедии. Мога да пре-
поръчам тези статии, които познавам –изданията на „Re-
allexikon der deutschen Literaturgeschichte“ и „Краткая лите-
ратурная энциклопедия“ (която е в девет тома и изобщо не 
е кратка), т. 7.

7  Лео Шпитцер (1887 – 1960), Ернст Роберт Курциус 
(1886 – 1956) и Карл Фослер (1872 – 1949) са немски фило-
лози романисти. Споменатите имена не изчерпват значи-
телните немскоезични историци на романските литератури 
от първата половина на ХХ в.

8  В други области на знанието европейското би се ос-
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новавало не върху езиково сродни литератури, а върху спо-
делени религиозни, политически, икономически и култур-
ни характеристики.

9  Насоките или подходите са представени прегледно 
в Mahrholz 1932: 80-160.

10  Кратко представяне на иманентното тълкуване – 
Ангелов 1984: 106- 109.

11  Само за сравнение – заглавието на синтеза в четири 
тома (1923-53) на Херман Август Корф: „Духът на Гьотевата 
епоха. Опит върху идейното развитие на класическо-роман-
тическата история на литературата“. Обобщаващият труд на 
Юлиус Петерсен, излязъл в 1939, дава подробна представа 
за направленията в немскоезичната теория и история на 
литературата през ХІХ и първите десетилетия на ХХ в. (Pe-
tersen1939: 20-50. За „историята на духа“ – 40-47) Петерсен 
не разпознава изследването на художествената форма като 
отделно направление в литературознанието. Но големият 
идеен недостатък на този труд е съгласието му с расовите и 
с националистическите концепции, отнесени към немската 
литература. В 1939 година Юлиус Петерсен става почетен 
доктор на СУ „Св. Климент Охридски“. 

12  Проблемът за художествената форма и изобщо за 
формообразуването става актуален (не само в Германия) 
през 1910-те, но особено през 1920-те се радва на голяма 
популярност. Вниманието се насочва към художествените 
похвати и към структурните единици на литературните и на 
изобразителните художествени произведения. В основата 
и на двете е сходна модернистка нагласа, която заявява, че 
произведението е въпрос на техника, на занаят. Гещалтп-
сихологията защищава сходна рационална позиция. Тази 
позиция се противопоставя на аристократичното обяснение 
за творбата като резултат от недостъпното за никого друг 
преживяване (Erlebnis) на твореца избраник. През 1920-те 
изследванията и художествените практики, които свиде-
телстват за съчетанието от демократичност и рационал-
ност са многобройни. Международният конструктивизъм 
се стреми да обхване цялата сфера на живота (рационална 
уредба и опростяване на интериора и на градското прос-
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транство, на предметите за делнична употреба). Това, което 
наричаме днес дизайн, носи тогава името формообразуване 
(Formgestaltung). 

13  Най-представителни за „преживяването“ са две-
те книги на Гундолф „Шекспир и немският дух“ и „Гьоте“, 
но те са по-ранни, съответно 1911 и 1916. Монографията на 
Емил Ерматингер „Поетическото художествено произведе-
ние“, претърпяла две издания в началото на 1920-те, е пос-
ветена изцяло на модусите на преживяването в художестве-
ната литература: авторът различава мисловно преживяване 
или светоглед, преживяване на материала, на вътрешната и 
на външната форма; последната той определя и като стил. 
(Ermattinger 1923). 

14 Пряката или косвена враждебност към съседите в 
Европа през 1920-те не е, разбира се, характерна само за 
Германия. Националното в междувоенните десетилетия е 
уязвимо и бива лекувано чрез възвръщане към „вечни“ на-
родностни или племенни стойности, чрез самовъзвеличава-
не, така че границата между патриотизъм и национализъм 
е размита. 

15  Много ранен превод на част от есето на Курциус за 
Унамуно – Хиперион, 1926, кн. 9-10, 474. Превод Елена Ди-
нева.

16  Кратко представяне на позицията на Курциус в 
есеистичната му книга „Френският дух“, 1930, както и за 
възприемането ѝ във Франция: (Молодяков 2017). Авторът 
отбелязва, че книгата има две издания във Франция – 1931 
и 1932. Той привежда цитат от Анри Масис: „Авторът [E. 
Р. Курциус] е въодушевен от искрено желание за съгласие 
между Франция и Германия“.

17  Курциус не е единственият филолог, който създава 
културни мостове между Германия и Франция през 1920-те. 
Виктор Клемперер също издава две книги, 1923 и 1926, пос-
ветени на модерната френска литература от 1870 до 1920.

18  Книгата излиза във второ издание в 1921 и в трето – 
1929.

19  Расата, казва Фослер е зооложки, а не хуманен аргу-
мент. (Vossler 1927: 21)
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20 Кристман привежда свидетелства за въздействието 
на обсъжданите тук речи на Фослер. На антисемитизма Фос-
лер се противопоставя непоколебимо и в следващите годи-
ни. (Christmann 1994: 489-491)

21  Този, всъщност подигравателен, термин принадле-
жи на Ойген Лерх. 

22  Но те не са характерни само за Германия и само 
за 1920-те; стремежът да се опишат същностните черти на 
определена народност в съпоставка със собствената създа-
ва ценностна йерархия, чиято достоверност е съмнителна. 
Същността на собствения етнос се превръща в идеализация, 
в безкритичен изолационизъм. А сборът от същностни чер-
ти на чуждия етнос е отрицанието на тази идеализация. 

23  Връзката между Европа и новелата се намира в 
Auerbach 1971: 2, 7, 36, 39, 40. 

24  Нека използвам това понятие от направлението на 
българската народопсихология, която имаше същите за-
дачи – да представи българското и преди, и след 1944 като 
самодостатъчно, недопускащо въздействия и взаимодейст-
вия. 

25  Разбирането за Данте като европейски поет има 
красноречив защитник в лицето на Томас Стърнс Елиът и 
защото самият Елиът вижда себе си като представител на 
европейската, а не на отделна национална литература. Из-
общо критическата литература върху творчеството на Данте 
„е пресечна точка на проблема „европейският дух и филоло-
гията“ (Konrad 1954: 55).

26  Критическо възприемане на проблема за мимези-
са у Ауербах и по-нататъшно разработване в: Gebauer, Wulf 
1992: 18-40.

27  Проблемът за публиката, към който Ауербах се об-
ръща многократно, подтиква Ханс Роберт Яус да смята Ау-
ербах за един от предходниците на рецептивната естетика. 
(Jauß 1970: 180; 204-206)

28  Ето някои от тях: „модерната европейска форма на 
мимезиса на случилото се чрез изкуствата; историята на ев-
ропейската мисъл; историята на европейското образование; 
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сетивно-историческо свидетелство за Европа“ и др. (Ауер-
бах 1929: 212-218).

29  Понятието „Evidenz“ Шелер използва на много мес-
та. Доколкото мога да преценя, Шелер следва разбирането 
на Хусерл„... Adäquation im vollen Sinne plus Evidenz ist die 
„Selbstgegebenheit“ seiner“. (Scheller 1927: 13) Възможно е 
Ауербах и по други пътища да е възприел понятието, което 
е във „феноменологическа“ употреба през 1920-те. Характе-
ристиките на „евиденц“ (Husserl 1993: 61-66;67-69) съответ-
стват не само на разбирането на Ауербах за Данте, но и на 
принципното му отношение към присъствието на човека в 
историята. Онова обаче, което подчертавам, е както позна-
вателната, така и етическата страна на понятието „евиденц“ 
при Ауербах, отнесено към литературния реализъм. За са-
моотговорността и отношението към истината: ( Husserl 
1993:69). История на понятието в: Evidenz 1972. 

30 През 1920-те Лео Шпитцер използва „евиденц“, 
заедно с „преживяване“ („Erlebnis“) и интуиция, за да обо-
снове стилистиката като подход към литературните произ-
ведения. Той обаче разбира трите понятия като психични 
процеси, а не като обективиращи действия. Тази разлика 
подчертава Хайди Ашенберг, съпоставяйки стилистиката на 
Шпитцер с употребата на понятието при Хусерл и с някол-
ко феноменологични концепции за литературата. (Aschen-
berg1984: 232-242; за евиденц с. 234, 240)

31  Най-силно е въздействието на излезлите през 1915 
и неколкократно преиздавани през 1920-те „Основни по-
нятия на историята на изкуството“ от Хайнрих Вьолфлин. 
Вьолфлин е автор и на съпоставка между немското чувство 
за форма и Италия, което беше посочено и по-горе. (Wölfflin 
1931)

32  Най-голямото изследване, което познавам, за нем-
ската романистика по време на Третия райх, е на Ханс-Рут-
герХаусман. В една подглава той разказва за емигрирането 
на Ауербах (Hausmann 2000: 228-244).

33  Шпитцер напуска университета в Кьолн през 1933, 
Ауербах – университета в Марбург през 1936. В универси-
тета в Истанбул Ауербах заема мястото на Шпитцер, който 
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заминава за САЩ, негов конкурент за същото професорско 
място е Виктор Клемперер. Клемперер остава в Германия; 
той става известен далеч извън академичната литературо-
ведска среда чрез двутомния си дневник (който е част от 
дневниците му), отпечатан и на български, както и чрез 
книгата: „Lingua tertii imperii. Бележник на един филолог“, 
1947, в която демаскира официалните езикови употреби по 
времето на фашисткия режим и особено през годините на 
войната 1939-1945. Книгата има много издания. (Klempe-
rer1975)

34  За институционалното поведение на Ауербах много 
подробно у Gumbrecht 1996: 13 – 35.

35  Не само някои разкази на Шпитцер за годините в 
Истанбул звучат като анекдоти, но също – и на Ауербах. 
Хари Левин предава следния епизод: Ауербах бил пред-
ставен на колега преводач на Данте, който бил завършил 
превода на „Комедията“ само за две години. Когато Ауербах 
го поздравил за владеенето на езика, преводачът признал, 
че всъщност превеждал от френски превод. Ауербах, едва 
сдържайки сащисването си, попитал по кой точно превод и 
получил отговор: „Ами, не си спомням.“ (Levin 1969: 465) 

36  В писмо до Лудвиг Бинсвангер от 28. Х. 1932 Ауер-
бах разказва за ваканцията, която е прекарал със семейство-
то си в Италия. (Gumbrecht 1996: 25)

37  За актуалността на идеята за обединена Европа вж. 
Невижданата Европа 2003.

38  Почти всички цитати от „Мимезис“, с изключение 
на първата глава „Белегът на Одисей“ и на един от заклю-
чението, са по руското издание. Би трябвало да използвам 
оригинала (или вече съществуващия превод на български). 
Но в продължение на години съм препрочитал руското из-
дание, с изненада съм откривал по намерени бележки или 
от избледнели подчертавания, че съм чел глави, за които 
съм убеден, че не ги познавам. Поради времевата (не)пре-
къснатост на четенето ми, съм свързан именно с този пре-
вод. Понякога, сравнен с него, оригиналът ми изглежда като 
тълкуване на превода. Дали пък степента на свързаност и на 
траещо въздействие не създават собствен оригинал, донякъ-
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де релативирайки категориите оригинал и превод?

39  Проблемът за историческия синтез е актуален през 
1920-те. Преглед и анализ на концепциите прави Бицилли 
в „Историческият обект и проблемът за историческия син-
тез“. Първото издание на книгата е на руски език – Прага 
1925. (Бицилли 1994: 157-206; Бицилли 2012: 239-317). За 
„историческия синтез“ в България: (Бицилли 1994; Тончев 
2001: 180 – 185).

40 Махлин разбира под филология научна дейност, 
чиято действена основа е двойната историчност – на тълку-
ваните текстове и на самия филолог. Руският изследовател 
обосновава защо филологията на Ауербах е част от немските 
науки за духа. В съответствие със своето разбиране той пре-
вежда „philologisch-geistesgeschichtliche Tätigkeit“ като „гу-
манитарно-филологическая деятельность“. (Махлин 2004: 
117-121) Ирина Лагутина също обсъжда подробно разбира-
нето на Ауербах за това какво е филология. Присъединявай-
ки се към неговото разбиране, тя също смята, че филологът 
изследва историята на културата въз основа на литератур-
но-художествени текстове. Нейното разбиране обаче е по-
широко; тя смята, че филологическият анализ се превръща 
в общохуманитарно изследване и че филологията изучава 
всички хуманитарно-исторически предмети, в това число 
историята на правото и историята на икономията. (Лагути-
на 2000: 470-471; Лагутина 2004: 196) Така на филологията 
се поставят почти титанически задачи.

41  „Neue Dantestudien“, която включва и статии, напи-
сани в Германия, излиза през 1944 в Истанбул, а „Mimesis“ 
през 1946 в Берн.

42  Отбелязвайки езиковата чувствителност на Ауербах 
по отношение на текстовете от ХІІ и ХІІІ в., Данте Дела Тер-
ца добавя, че в статията „Figurative Texts Illustrating Certain 
Passages of Dante’s Commedia“ освен обширните цитати, 
тежкият английски на автора също донякъде затруднявал 
възприемането. (Della 2001: 91)

43  През 1947 Ауербах започва да преподава в „Универ-
ситет на Пенсилвания“.

44  В тази посока може да бъде тълкувано свидетелство-
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то на Стивън Найчълс: „Навярно защото говорехме преди 
всичко на френски, език с който тя се справяше по-добре, 
докато моят немски беше такъв, че можеше да се сметне за 
несъществуващ, имах чувството, че през тези следобеди съм 
се пренесъл в друг свят – света на европейския интелекту-
алец, какъвто е бил в Германия преди 1933.“ (Nichols 1996: 
64) Става дума за разговорите с Мари Ауербах при проуч-
ването на архива на съпруга ѝ „три или четири години след 
смъртта му“. Петнадесет години след като Мари Ауербах 
живее в САЩ езикът, с който тя се справя по-добре, очевид-
но спрямо английския, е френският. 

45  На английски Ауербах публикува няколко статии за 
Данте и за Джамбатиста Вико. 

46  Доколкото ми е известно първата публикация на 
Шпитцер на английски е от 1940 – Spitzer 1940. 

47  Сборникът, съставен от Флеминг и Бейлин, 1969, 
дава жива представа за интелектуалната емиграция към 
Съединените щати в годините 1930-1960, защото студиите в 
нея са написани от ученици или от колеги, познавали еми-
грантите. Литература по темата, обсъждаща академичната 
емиграция от Германия в Турция през годините 1933-1945 
също е значителна. Темата е представена и няколко излож-
би в Германия и в Турция. 

48  През последното десетилетие проблемът съществува 
ли световна литература стана отново важен. Обсъжданията 
се водят на английски, за да няма съмнение кой е езикът, в 
единствено число, на световната литература. 

49  В немския текст „die Liebe zu unserer abendländischen 
Geschichte...“.

50  Това предположение изглежда някак очевидно, но 
се зарадвах да намеря потвърждение в спомена на Хари Ле-
вин за Ауербах. (Levin 1969: 466)

51  Един от недостатъците на „Мимезис“ Хатцфелд 
вижда именно в смесването на полустилистичен анализ с 
полуфилософска история на реализма в литературата. Вж. 
преобладаващо отрицателната рецензия: Hatzfeld 1949: 333-
38. Рене Уелек също критикува „противоречивото“ понятие 
за реализъм в „Мимезис“. (Wellek 1971: 169-170)
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52  Ауербах исторически изследва проблема за реали-
зма, за да създаде „въображаем музей на европейската ци-
вилизация“. (Levin 1969: 466) 

53  Доколкото мога да преценя, Ауербах е близък до 
разбирането за съдбата на Георг Зимел. (Simmel 1984: 12-
18)

54  Не откривам семантична причина, поради която Ау-
ербах използва „Geschick“, а не „Schicksal“, макар различа-
ването им да е възможно. Статията за „Schicksal“ в (Wörter-
buch 1992: 1287) отпраща към разликата между „Geschick“ и 
„Schicksal“ у Хайдегер.

55 Ойген Лерх коригира тълкуването на Ауербах, спо-
ред когото passio означава страст. Ауербах, смята Лерх пре-
нася модерното значение на думата passio, което е „дейст-
вена насоченост към нещо или някого“ , върху употреби у 
Данте и у Бокачо, където passio означава страдание, болест. 
(Lerch 1938: 320-321; 322-327) Ауербах отговаря на Лерх, но 
без да влиза в полемика, което е обичайно за него; Ауербах 
само уточнява, че значенията „страдание (Leiden)“ и „страст 
(Leidenschaft)“ са вътрешно сближени. (Auerbach 1967: 167-
168) В студията си Лерх убедително обосновава как се стига 
до преобразуването на значението при passio от страдание и 
болест към действен стремеж (aktives Streben). Преобразу-
ването е дело на европейската модерност. Изследването на 
Лерх, е също част от историческата семантика на европей-
ската култура.

56 Копнежно идилична е и представата на Лео Шпит-
цер за щастието и хармонията, за „joie de vivre“, които той 
тълкува като цивилизационни характеристики, присъщи 
на френското и на романското в студията си за Албер Ти-
боде (Spitzer 1959: 337–73) Идилична или не, тази предста-
ва на Шпитцер формира убедеността му, че романското, че 
civilitas romana на Средновековието е в основата на Европа. 
Можем да си спомним и за характеристиките, чрез които 
жителят на протестантския град Базел Яков Буркхарт пре-
връща италианския Ренесанс в митична епоха. 

57  През 1920-те в Германия съществува политическа, 
културна и религиозна среда, която защищава идеята за 
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общ произход и исторически развой на западноевропейска 
култура. Трибуна на част от тази среда и на нейните идеи 
е списанието „Абендланд“, 1926-1930. Общата западноевро-
пейска култура и положената в основата ѝ обща католическа 
религия създават идентичност, която ясно се разграничава 
спрямо болшевизма в Съветска Русия, но и спрямо либерал-
ните демокрации. Културният и държавният образец, към 
който се ориентира тази позиция е Високото Средновеко-
вие, ХІІ-ХІІІ в.

58  Темата коя Античност, къде в Европа и с каква цел 
е била усвоявана и преобразувана, е сред най-интересните 
за европейската идентичност. „...истински син на Европа е 
само този, който може в най-добрите си часове да открие 
в сърцето си своята връзка с Елада.“ (Ман 1975:85) Казано 
по-ясно – Западна Европа е била спасена в битката при Са-
ламин, 480 пр. Хр.

59 Сходно е разбирането за Европа на Паоло Виола 
шестдесет години по-късно. „… европейците се раждат от 
една голяма „акултурация“ – от първоначалната среща и 
от смесването на две твърде различни култури: романска-
та и германската.“ (Viola 2004:24) В книгата той представя 
създаването на модерната (в терминологичен смисъл) евро-
пейска идентичност между ХV и ХІХ в.

60  Разликите в названията на двете германски държа-
ви са показателни: „Германска Демократична Република“ 
повтаря названията на републиките, включени в състава на 
СССР, при които народностното или националното се явява 
като определение към държавното устройство – „германска, 
казахска, белоруска“ към „република“. А допълнителното 
определяне на „република“ като „демократична“ внушава, 
че съществуват и друг тип – недемократични или полуде-
мократични републики за разлика от социалистическите. 
Названието обаче извиква подозрението, че недемократич-
ни републики са именно тези, при които названието идео-
логично замества реалното съществуване на демокрация.

61  По-голямата част от Средна Европа попада в съвет-
ската зона, което бива, уви, потвърдено още веднъж чрез 
неуспешната революция в Унгария през есента на 1956. С 
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Австрия въпросът се решава по-щастливо през 1955 чрез 
договора, подписан от Великите сили, който гарантира неу-
тралитета ѝ след неуспешния опит за комунистически пре-
врат в 1951. 

62  Историята на „Абендланд“ се преплита с историята 
на християнството в Западна и в Средна Европа, съответно 
с историята на католическата и на протестантските църкви, 
на националната идея в Германия и на отношенията ѝ с дру-
ги европейски страни, с усвояването на античното наслед-
ство и с разделянето на Европа на Изток и Запад. (Lexikon 
Theologie 1993: 22-24; Brockhaus 1986: 31-32).

63  В литературата за Ауербах, която познавам, на някол-
ко пъти попаднах на изказвания както за незначителността, 
така и за достойнствата на книгата. Аз я прочетох с полза и 
с интерес и я смятам за стойностна. Не можех да преценя 
лингвистичната част; Арнулф Стефенели обаче преценява 
достойнствата именно на тази част, като обсъжда и част от 
рецензиите за нея. (Stefenelli 1989: 95-106) За стойността на 
книгата, мисля, говори и фактът, че издателство „Ейнауди“, 
Торино, продължава да я преиздава и днес. Но пък в Италия 
всички книги на Ауербах се преиздават. Четейки и препро-
читайки „Въведението...“ на Ауербах, не можех да не срав-
нявам с уводите в основни дисциплини като езикознание и 
литературознание, по които трябваше да се готвя за изпити 
като студент в Софийския университет в средата на 1970-те. 
Тяхната цел изглежда беше да ни отклони от по-нататъшно 
занимание с езика и с литературата. 

64  В главата, в която прави преглед на основните линг-
вистични школи в романската филология, Ауербах, с усет за 
актуалност, добавя няколко реда за „фонологията, разрабо-
тена от няколко руски езиковеди и организирана в „Праж-
кия лингвистичен кръг“. Така Средна Европа се появява на 
две места във „Въведението“ на Ауербах (Auerbach 1963: 29). 
Фонологията е голямата новост на Първия конгрес на линг-
вистите в Хага в 1928. „Въведението“ е завършено в 1943. 
Тридесет години по-късно в Софийския университет учеб-
ниците бяха по фонетика, а фонологичната проблематика 
беше само периферно споменавана на лекции. Един препо-
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давател твърдеше, че на понятието „фонема“ идвал краят.

65  Проблемът за отношенията и взаимните въздейст-
вия между Европа и арабския свят и обсъждането му във 
филологията е представен обстойно у Celi 2005: 15-87. Пак 
там за взаимодействието между романисти и арабисти в Ис-
пания през 1920-те. (Celi 2005: 32-57)

66  Този канон, който „разкрива нови фази в развитие-
то на европейския дух“, се отнася изобщо до представянето 
на европейската култура. (Кларк 1977: 18). В края на 1960-те 
години Кенет Кларк поддържа това гледище. Оспорването 
на „европейския“ канон в самата Западна Европа започва 
именно в края на 1960-те и началото на 1970-те години.

67  Филологията има своя идеология, чиято положи-
телна страна е задължителното усвояване на един или по-
вече чужди езици в техния исторически развой; отрицател-
на страна е, че усвоените езици са за филолога граница на 
неговото знание. Той не си позволява анализи на словесни 
произведения, чиито език не знае. Ауербах е пример, въ-
плъщаващ тази идеология. Това важи най-вече за филоло-
гическата нагласа до 1960-те, но не е загубило валидност 
и днес. Тази нагласа е формирала и моето отношение – не 
мога или с усилие потискам учудването си, че някой се за-
ема да изследва култура или автор, без да знае съответния 
език; старая се, доколкото мога, да не превръщам нагласата 
си в идеология. Възможно е част от американските автори, 
занимавали се с творчеството на Ауербах, да не знаят, че той 
е писал през целия си живот на немски. И същото – за Адор-
но например. 

68  „У никого от писателите между 1840 и 1890 г. – от 
Йеремия Готхелф до Теодор Фонтане – няма да намерим в 
развит и синтезиран вид главните черти на френския, с дру-
ги думи на оформящия се европейски реализъм – сериозно 
изображение на съвременната делнична социална действи-
телност въз основа на постоянната историческата динами-
ка (така, както това следва от нашите анализи в последните 
глави на книгата).“ (Ауэрбах 1976: 509).

69  Но също така публикува две статии върху Паскал и 
Бодлер, както и рецензии; последните са важни, защото в 
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тях Ауербах излага своята методология. 

70  Ако навлезем в историята и в подробностите на 
уеднаквяването (стандартизирането), ще забележим твър-
де полезни въведения – да посоча само разграфяването на 
земния глобус и общото часово време. Но Ауербах „хумани-
таристки“ има пред вид само културата.

71  Не зная как в един научен текст да отчета въздейст-
вието, което откритото няколко години преди това забо-
ляване на Ауербах е оказвало върху размишленията му за 
края.

72  Анализ на „Weltliteratur“ и на отношението между 
национална и световна литература: (Ничев 1986: 14-39). 
Ничев подкрепя схващането, че „Гьотевата Weltliteratur по 
обективното си съдържание е регионална литература, която 
най-често се отъждествява с литературния европеизъм, съ-
отнесен към открития от романтизма свят на Изтока“. (Ни-
чев 1986: 22) В същата глава Ничев излага и мнението си за 
европоцентризма.

73  Статията на Артър Еванс се отличава с внимателни-
те си изводи, затова не смятам, че той случайно е употребил 
„Западна литература“ непосредно преди заглавието на ста-
тията на Ауербах, съдържащо определянето на литература-
та като „световна“. (Evans 1971: 208-209)

74  Анри Бер основава списанието Revue de synthèse 
(по-късно Revue de synthèse historique) в 1900. В различни 
поредици и под различни имена списанието излиза през 
целия ХХ в. Можем да мислим „тоталната история“ на Фер-
нан Бродел от края на 1940-те като преобразуване и продъл-
жение на концепцията за историческия синтез. 

75  Историческият синтез е представен в България от 
1920-те до 1940-те чрез трудовете на Пьотр Бицилли, пос-
ветени на историята на (Западна) Европа. Културно-исто-
рическият или цивилизационният синтез продължава да е 
привлекателен. В последните десетилетия два опита за син-
тез предложи Енчо Мутафов. (Мутафов 1994; 2003)

76  Нито Омир, нито Старият Завет строго погледна-
то са най-ранните писмени паметници в Европа; те обаче 
многократно са подлагани на усвояване – преобразуване; 
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ето защо от гледна точка на формиращото им въздействие 
върху европейското самосъзнание именно те са най-ранни-
те писмени паметници. 

77  За отношението на Ауербах към национализма мо-
жем да съдим и от писмото му от 3. І. 1937 до В. Бенямин. 
(Barck 1988: 691-692)

78  Критични бележки има в рецензираните от него 
книги, но и те са уравновесени от положителни оценки.

79  От критиките, които Фридлендер отправя към „Ми-
мезис“, тази е основателна и най-малко идеологизирана, ос-
таналите са баналности. Самият Фридлендер има публика-
ции по темата „световна литература“. Заглавието на книгата 
му „Достоевски и световната литература“ (1985) повтаря и 
може би конкурира заглавието „Гьоте и световната литера-
тура“ от Фриц Щрих (1946) 

80  За начало на дисциплината сравнително литерату-
рознание в Германия би могло да се приеме основаването 
на „Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte“ в 1886. 
Най-известният у нас опит за сравнителен културно-ис-
торически синтез на „Изтока“ и „Запада“ е преведената от 
руски книга на Николай Конрад. (Конрад 1972)

81  Томас Харт обсъжда близостта и различията в под-
ходите на Ауербах, Шпитцер и Якобсон към литературата и 
изобщо към словесността. Най-много място авторът отделя 
на филологическия подход на Ауербах. Статията се характе-
ризира с фини наблюдения и анализи. (Hart 227-239)

82  За основните епистемологични постановки на исто-
риографията през ХІХ вж. Тодоров 2006.

83  На няколко пъти стана дума, че Ауербах избягва 
теоретизирането; размишленията за „отправната точка“ са 
кратки и се намират във „Филология на световната литера-
тура“ и в рецензиите му за две книги на Шпитцер. (Auerbach 
1948: 393-403, Auerbach 1967: 342-354). „Отправната точка“ 
е обсъждана, разбира се, в критическата литература. Отдел-
на статия ѝ посвещава Волфганг Холдхайм (Holdheim 1984-
85: 627-31). 

Неочаквано място, в което можем да открием изложена в 
резюме методологията на Ауербах, както и постановката за 
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„отправната точка“, е писмото, което той изпраща до Мар-
тин Хелвег от Истанбул на 22. V. 1939. Ауербах пише за не-
достатъка да се започне изследването от общ проблем и за 
предимството на ясно и добре подбрано конкретно явление 
като историята на дума или тълкуването на определено мяс-
то в текста. Никога да не се започва с понятие, което авторът 
или други учени са въвели; трябва да се започне с нещо, ко-
ето самият материал предлага. В противен случай изследо-
вателят трудно ще може да използва материала и никога, 
без да упражни насилие над него. (Auerbach 1997: 57-58) Тук 
Ауербах не използва понятието „отправна точка“; той ще го 
формулира по-късно, но това е смисълът. Препоръката към 
Хелвег е толкова обща, че звучи като методологическа по-
становка. 

84  „Philologie ist die Andacht zum Kleinen.“

85  За научната етика на германистиката през ХІХ в. – 
Колк (http://iasl.uni-muenchen.de/register/kolk.htm). Авто-
рът анализира оформянето и функцията на каталога от ети-
чески ценности на германистиката; постановката му може 
да се отнесе и за други филологически дисциплини. 

86  Любопитно свидетелство за разликата в тълкувани-
ята на Ауербах и в анализите на „Новата критика“ откривам 
в студентския спомен на Джофри Хартман: „... това магиче-
ско съотнасяне на екзотични граматически или реторични 
фигури като паратаксиса и хипотаксиса със социалната си-
туация на автора! На мига щях да бъда имунизиран срещу 
Новата критика, без да знаех истински какво представлява 
тя, чрез вещата празничност, с която Ауербах представяше 
различната, много по-стара традиция на стилистична кри-
тика в романистиката.“ (Hartman 2005: 262)

87  Подобно разбиране за реализма няма общо с офи-
циалните идеологически постановки за реализма в Бълга-
рия (1944-1989) и в Съветския съюз, извлечени от лишено от 
сложност и неисторично разбиране за реализма през ХІХ в.

88  За историзма и историческите изследвания в Гер-
мания през ХІХ и ХХ в. вж. отново – Тодоров 1996; Тодоров 
2007.

89  Виталий Махлин обосновава връзката между исто-
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рически събития, развой на романско-германската (както 
той я нарича) филология, личния исторически опит и науч-
ната проблематика на Ауербах. (Махлин 2000: 479-500)

90  В една впечатляваща статия Юрген фон Щакелберг 
нарича това отношение: „чиста безсмислица“. (Stackelberg 
2003: 354) Статията на фон Щакелберг анализира симпати-
ята и съгласието на Ауербах с това, което може със съвреме-
нен термин да се нарече – „политическо-християнския кон-
формизъм“ на Паскал. Намирам критиката за основателна, 
но не и недоумението на автора как е възможна подобна по-
зиция. Недоумението, както и критиката на фон Щакелберг 
се основават на разумни и логически проследими доводи, 
докато вярата – казвам нещо очевидно – полага основание-
то си тъкмо върху недостъпното за разума. Струва ми се, че 
Ауербах изгражда разбирането си именно върху рационал-
но недоказуемото.

91  Герт Матенклот пише за традицията на много нем-
ски еврейски семейства (вкл. на Ауербах) да изберат пътя на 
асимилацията и акултурацията от втората половина на ХІХ 
в. до Първата световна война. (Mattenklott 1998: 15, 23)

92  След принудителното напускане на професорското 
място вследствие на Berufsbeamtengesetz (обнародван на 
7. ІV. 1933) Клемперер продължава да работи върху започ-
натата преди това „История на френската литература“. На-
вярно никога не бихме имали това писателско постижение, 
каквото са дневниците му, ако Клемперер не се вижда при-
нуден да изостави работата над своя академичен труд, след 
като на евреите бива забранен достъпът до библиотеките. 
Законът за служителите в бюджетната сфера е публикуван 
в: – http://de.wikipedia.org/wiki/Berufsbeamtengesetz. Клем-
перер е преждевременно пенсиониран на 30. ІV. 1935.

93  По този въпрос пише и Гаугер в рецензията си за 
книгата на Гумбрехт. (Gauger 2002)

94  През м. април 1918 е тежко ранен; награден е с Же-
лезен кръст ІІ ст. В посочения в предишна бележка закон 
има параграф (3, ал. 2), съгласно който бойците на фронта 
от Първата световна война се ползват с привилегия. Тази 
привилегия за Ауербах трае до 31. ХІІ. 1935, когато е пен-
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сиониран. Национал-социалистическото правителство, въ-
веждайки расовото разделение, заличава символично учас-
тието на немските евреи като защитници на Германия във 
войната 1914-1918. 

95  Още едно свидетелство в подкрепа на твърдението 
за липсата на еврейско самосъзнание у Ауербах: „... струва 
ми се, заслужава да се отбележи, че темата за еврейството 
никъде не е засегната [в съчиненията на Ауербах – б.м. А.А.]. 
Очевидно той произхождаше от напълно асимилирана фа-
милия ... въпреки изгнанието, не беше склонен към никаква 
форма на ционизъм. “ (Hartman 2005: 269)

96  Задачата, която Грийн си е поставил е: да покаже 
как Ауербах чрез своите исторически изследвания създава 
концепция за съвременността и за историята на европей-
ската култура като реакция спрямо националсоциалистиче-
ската идеология и ситуацията в Германия и в Европа през 
1930/1940-те. Грийн чете основните съчинения на Ауербах 
внимателно и достига до убедителни изводи. Ако беше из-
ползвал и немски източници, това щеше допълнително да 
подкрепи изводите му.

97  Вернер Краус издейства това назначение. До 
смъртта си, особено след голямата студия „Историята на 
литературата като историческа мисия“ (Literaturgeschichte 
als geschichtlicher Auftrag), 1950, Краус е романистът с глав-
на буква в ГДР. Ср. противоположните оценки и мястото, от-
делено на Краус, в рецензиите на Gauger 2002 и на Schober 
2002 за книгата на Гумбрехт. (Gumbrecht 2002)

98  По отношение на неусвоените хуманитарни концеп-
ции от ХХ век в България, може да се приложи, с промяна 
на необходимото, евристичната постановка на Александър 
Кьосев за „списъците на отсъстващото“ – Кьосев 1998.

99  Днес това изглежда трудно представимо. Руските 
преводи обаче по времето на социализма бяха възможност 
за запознаване със съчиненията на автори, до които по друг 
начин нямахме достъп. Книгите можеха да се купят в някоя 
от книжарниците, продаващи книги само на руски език; в 
допълнение – руските книги бяха по евтини от българските. 
Не можеше, не може да се сравнява и днес обхватът на пре-
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водната научна литература, зад който стоят интересите на 
една империя, с възможностите за превод на малка нацио-
нална държава.

100  В посочената книга Мутафов целенасочено избягва 
полемиките, възползвайки се концепции или постановки 
на автори, които му помагат да разгърне своето разбиране. 

101  Подходът е заявен в подзаглавието на книгата: „Ти-
пологични проблеми на старогръцката литература до епо-
хата на елинизма“. 

102  Определението „генерална“ не е особено сполучли-
во, защото напомня на устойчиво определение от официал-
ния политически език при социализма: „генералната линия 
на Партията“ (има се пред вид на комунистическата партия). 
Съчетанието се среща на повече места в книгата, привеждам 
две от тях: „… спецификата, генералната особеност би тряб-
вало да се разкрие като относително непроменим комплекс 
от отношения… За устойчивия момент, за опазващата се в 
хода на развитието генерална особеност на старогръцката 
литература…. (Богданов 1985: 6, 11-12)

103  „Еврейска библия“ би било по-точно, но „Старият 
Завет“ е утвърденото название. 

104  Идеолози в тоталитарни режими през ХХ век пред-
почитат да обосновават „теория на отражението“ вместо „те-
ория на подражанието“. Отражението предполага по-ниска 
степен на самостойност на художественото произведение, 
докато подражанието допуска по-висока самостойност на 
изкуството спрямо действителността, спрямо природата, на 
които то подражава. Корицата на руското издание от 1976 
„тълкува“ заглавието „Мимезис“ като огледално, нарци-
стично, отражение на две тройки ромбове, всичките в една-
къв, черен, цвят.

105  В повестта на Криста Волф „Касандра“ Ахил е на-
речен – „скот“ (das Vieh); жестокостта му престъпва грани-
ци, пред които други биха се спрели. Авторката представя 
човешките отношения по време, преди и след края на Тро-
янската война като съставени от жестокост и нечувстви-
телност, от проницателност, нежност и страст; изброените 
характеристики, разбира се, не изчерпват спектъра от отно-
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шения. (Волф 1986)

106  Миглена Николчина прочете тази част в ръкопис. 
Тя смята, че в тезата на Богданов има невидимо противо-
поставяне срещу тезата на Тончо Жечев за уседналостта на 
Одисей. „Книгата на Жечев излиза същата година, но откъ-
сите от нея и споровете около нея са преди това.“ Смятам, 
че М. Николчина е права. „Митът за Одисей“ на Т. Жечев е 
сборник от есета; някои се появяват в печата по-рано. (М. 
Николчина в писмо до мен от 29. ХІ. 2020) Потвърждение 
за това намирам в краткия текст на Богданов от 2005, посве-
тен на „Митът за Одисей“ на Т. Жечев. (Богданов: Две десе-
тилетия) Културно-исторически анализ на позицията на Т. 
Жечев – Манчев 2003.

107  Смятам, че невъзможността да се пътува свободно 
по времето на социализма в България подтиква Богданов 
да представя донякъде в идеализирана светлина странства-
нията на Одисей.

108  В 1986 (26. ІХ–1. Х.) се провежда голяма интердис-
циплинарна конференция „Свое и чуждо в българската кул-
тура“.

109  Очевидно, подобна реалистична естетика може да 
бъде обосновавана и идеологизирана по-лесно при литера-
турата и при изобразителното изкуство, отколкото при му-
зиката. Изходът тогава е да се възлагат за композиране и да 
се контролират музикални жанрове, в които участва слово-
то (опера, кантата, оратория).

110  Струва ми се, че „За политическата теория на Пас-
кал“, публикувана в Истанбул в 1946, (Ауербах 1967: 204-
221) би дала допълнителни доводи на автора за политиче-
ско четене на съчиненията на Ауербах.

111  И по-натам – изпълнението: „по волята ѝ коленоп-
реклонно насочих своя взор и мисълта.“ Данте, Чистилище, 
ХХХІІ, 107-108.

112  Тази „наддисциплинарност“ в съчиненията на Ауер-
бах, за която говоря тук, не е, разбира се, уникална. Сходно 
движение и обосноваване на общи хуманитарни ценности 
чрез конкретен исторически материал се открива у всеки 
значителен историк на културата, на езика, на изкуствата.
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113  Ауербах се предпазва от критики, които вече позна-
ва: че „Мимезис“ не е история на реализма, защото авторът 
е допуснал съществени пропуски от исторически характер; 
че книгата е само сборник от статии и подобни. Навярно за 
да придаде обединителен характер на книгата „Литературен 
език…“ той излага методиката и замисъла си в многократно 
цитираното от мен въведение. 

114  През 1960-те в България не се превеждат съчине-
ния, които да имат отношение към актуалното литературо-
ведско знание. Отчасти тази празнота е запълвана от съвет-
ските издания, достъпни, както стана дума, в книжарниците 
в България.

115  Жабицки е специалист по проблемите на реализма 
в литературата на ХІХ и ХХ в.

116  Ауербах заявява своята симпатия към светеца в ста-
тиите „Über das Persönliche in der Wirkung des heiligen Franz 
von Assisi“, 1927; „Franz von Assisi in der Komödie“, 1944, как-
то и в „Мимезис“, гл. VІІ.

117  Илья Голенищев-Кутузов, Данте. Москва, 1967.

118  Вж. рецензиите и становищата за тру-
да на Камелия Спасова: https://www.uni-sofia.bg/
index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_
slavyanski_filologii/proceduri_za_nauchni_stepeni_i_
akademichni_dl_zhnosti/proceduri_po_zaemane_na_
akademichni_dl_zhnosti/fakultet_po_slavyanski_filologii/
konkurs_za_zaemane_na_akademichnata_dl_zhnost_
docent_po_profesionalno_napravlenie_2_1_filologiya_
literatura_na_narodite_na_evropa_amerika_aziya_afrika_i_
avstraliya_zapadnoevropejska_literatura_obyaven_v_dv_
br_105_ot_11_12_2020_g. Хуманитарните изследвания 
имат социално присъствие само ако се формира, дори мал-
ка, но среда за обсъждане.

Втора глава

1  Не открих публикация на руски език, която да об-
съжда отношението на Едуард Саид към филологията на 
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Ерих Ауербах. Статиите на руски език, които прочетох, ана-
лизират концепцията на Саид в „Ориентализмът“ и в „Кул-
тура и империализъм“. Сред тях искам да отбележа размиш-
ленията на Мария Туровец (вж. библ). 

2  На български за Едуард Саид има малко изследо-
вателски публикации; те се отнасят за „Ориентализмът“. 
Публикациите, които успях да намеря чрез двата национал-
ни електронни каталози, са обсъдени кратко в статията. В 
други страни, сравними с нашата, съчиненията на Саид са 
обсъждани по-детайлно.

3  Обстоен анализ на ориентализма преди Саид, на 
„Ориентализмът“, на дебата върху книгата и на последвали-
те отговори на Саид – Schmitz 2008: 136-195.

4  Въпросът към текста и „чутият“ отговор е обичайна 
херменевтична практика. Мнозина изследователи са обсъж-
дали тази постановка при Ауербах – най-вече по отношение 
на „Мимезис“.

5  Въпросът за гласа става актуален с навлизането на 
няколко подхода в социалната историография през 1960-
1970-те; сред тях искам да отбележа този, които ми е по-до-
бре познат – микроисторията на Карло Гинзбург и на по-
следователите му. Ангажиментът на историка е в това да 
възстанови социалните условия, при които са живели лише-
ните от глас или чиито глас е бил заглушен в едно или друго 
историческо време. Изследване, изцяло посветено на гласа 
в литературата: Личева 2002.

6  „Накратко Ориентализмът … предполага създаване 
на нови обекти за нов тип знание.“ (Said 1997 [1985] : 129). 
Четейки по-дълго произведенията на Саид, свикнах с пре-
веждането на хуманитарното знание в политически валид-
ни изводи. Онова обаче, което ме подтиква да препрочета 
някой откъс, защото ми се струва, че не съм разбрал добре, 
са именно местата, в които Саид заявява почитта си към сис-
темното хуманитарно знание. 

7  Преносът на езикови похвати и термини върху обла-
сти, които не са езикови, удостоверява евристичния потен-
циал на текстовите подходи от 1960-1970-те; успешното при-
лагане е там, където се държи сметка за все пак различната 
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материалност на посредниците. Едно историческо събитие 
може да бъде „четено“, но определянето му като „език“ или 
описанието на неговия „синтаксис“ си остава метафора, ко-
ято може да бъде и евристична, и ограничаваща. 

8  Идеята за превода, без съмнение, е била на Саид. 
Водеща роля при превода обаче трябва да е имала Майре 
Яанус, която е от естонско-немски произход.

9  Единствената критика, която открих в съчиненията 
на Саид, отправена към статията на Ауербах е в „Критика 
и империализъм“: „той [Ауербах] проявява повече безпо-
койство и страх, отколкото удоволствие пред перспективата 
на това, което така неохотно разпознава.“ (Said 1993: 52-53) 
Става дума за неизбежното напускане на европейския фи-
лологически дом. Вж. и обсъждането на статията на Ауербах 
„Филология на световната литература“ в гл. І.

10  Методологическите размишления в критическото 
творчество на Ауербах са по-скоро изключение. Друг текст 
с подобен характер е именно „За целта и метода“ („Über 
Absicht und Methode“).

11  Джейн Нюман с основание твърди, че Саид превръ-
ща понятието на Ауербах „Ansatzpunkt“ в методологически 
център на своята книга „Начала…“ (Newman 2007: 51) Стати-
ята на Нюман проследява „съответствията между техниките 
на четене при Ауербах и при Саид“. Постановката ѝ обаче е 
по-широка: тя анализира функцията на тези съответствия в 
дискусиите, понякога ожесточени, които се водят в компа-
ративистиката на САЩ през втората половина на ХХ в.

12  Ауербах превежда на немски и снабдява с встъпи-
телна студия „Новата наука“ на Дж. Вико в 1927, преди да 
напише първата си, преиздавана и до днес, книга за Данте в 
1929. 

13  Тази характеристика е отново изява на привърза-
ност. Макар да се връща към „Новата наука“ на Вико и след 
1967, Саид не е изследовател, който познава изцяло истори-
ята на „викознанието“, за да се изкаже така суперлативно за 
Ауербах (Said 2000a: 83-92).

14  Заглавието на книгата на Ауербах от 1929 – „Данте 
като поет на земния свят“ на английски е предадено като: 
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„Dante: Poet of the Secular World“. Първото издание в САЩ е 
от 1961; по това време Саид е завършил магистратурата си и 
подготвя своята дисертация – добър период за усвояване на 
концепции и термини. (Said 2000: 565)

15  Сред литературата, която познавам, най-доброто 
размишление за отношението на Саид към Вико е на Мичъл 
2005: 465-71.

16  Сборникът със статии „Светът, текстът и критикът“ е 
писан след „Начала… “ и едновременно с „Ориентализмът“. 
Публикуван е в 1983.

17  „За целта и метода“ е въвеждащата част от книгата 
на Ауербах „Литературен език и публика в Късната латинска 
античност и в Средновековието“, 1958. Анализ на „За целта 
и метода“ на Ауербах вж. в гл. І.

18  Вж. „Джейн Остин и Империята“ (Said 1993: 95-115) 
В „Бележка за модернизма“ Саид пише, че волята за отвъ-
дморско господство най-често не е била оспорвана и възпре-
пятствана, но това не означава, че изобщо не е имало оспор-
ване. (Said 1993: 225)

19  Подзаглавието на „Мимезис“ уточнява, че пробле-
мът на изследването е изобразяването на действителността 
(dargestellte Wirklichkeit), което тогава е част въпроса за реа-
лизма в литературата. Подзаглавието може да бъде преведе-
но и като представяне, но това ще е подвеждащо, защото ще 
свърже, без основание, концепцията на Ауербах за реализма 
с по-късните концепции за репрезентацията. Репрезентаци-
ята или представянето предполагат т. нар. конструиране на 
действителността, докато концепциите за реализма все пак 
предпоставят наличие на външна действителност, която 
писателят, художникът пресътворява според своето разби-
ране. Можем да аргументираме, че мимезисът или „изобра-
зяването“ е представяне (репрезентация), но отчитайки раз-
ликата, както и претълкуването, което извършваме.

20  Мартин Виалон анализира начина, по който Ауер-
бах усвоява филологическата концепция на Хуго от Св. Вик-
тор. (Vialon 2005: 244-46)

21  Сред критиките ще спомена тази на Айджаз Ахмад, 
отличаваща се с проницателност и ожесточеност. Ахмад 
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критикува наличието на „high humanist“ при Саид, което за 
автора марксист, пишещ от своя бункер в позиция на кръго-
ва самоотбрана, е равносилно на съучастие в престъпление. 
Тази „престъпна“ наклонност в мисленето на Саид се дъл-
жала именно на Ауербах, на филологията и на сравнително-
то литературознание. (Ahmad 1992: 162-63

22  Саид едва ли познава другите две книги на Ауербах, 
написани в Истанбул – „Нови изследвания върху Данте“ и 
„Въведение в романската филология“. Заключенията си той 
прави преди всичко върху „Мимезис“ и върху въведението 
към „Литература и публика в Късната латинска античност и 
в Средновековието“.

23  Във втората част на своето есе Фадел (Фадел 2005: 
93-94) резюмира част от позицията на Саид, използвайки 
„Ориентализмът“ и „Размишления за изгнаничеството“. 

24  Също вж. „Хуманизъм и демократична критика“, 
„Хуманизъм и героизъм“ (Bayoumi and Rubin 2000). Статия-
та на Юмна Съдики подробно обоснова промяната „от пост-
колониална критика към хуманистично тълкуване“ (Siddiqi 
2005). Едно почти формулно потвърждение: „Саид завърш-
ва, както започва – с филология.“ (Davis 2006-2008).

25  Хуманизмът не е хомогенно направление; освен 
очевидната връзка с Антична Гърция (чрез Византия) и с 
Рим, друг въпрос – за отношението му към арабската мисъл 
(философска, научна) ми се вижда актуален. Дали, оставяй-
ки арабската мисъл в периферията на своя интерес, именно 
хуманизмът не слага началото на дългото обособяване на 
Западна Европа, както и на историческата ѝ интелектуална 
география от Изтока? Хуманизмът създава своята идентич-
ност като усвоява едни и отстранява други традиции.

26  Затруднението на Саид да съчетае подхода на Фуко 
със своята хуманистична позиция е посочено в една от ре-
цензиите на „Ориентализмът“. Рецензията е от 1980, пре-
печатана в: Clifford 1988. 255-276. По интересуващия ме въ-
прос – с. 264-69. 

27  Книгата е съставена от пет лекции, прочетени в 
университета „Колумбия“, Ню Йорк през 2000 (Said 2004). 
Подробен анализ на отношението между хуманизъм и де-
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мокрация – Mitchell 2005: 462-64.

28  Лекцията е публикувана и като въведение към юби-
лейното издание на „Мимезис“ в 2003. „Мимезис“ е публи-
куван САЩ за първи път в 1953. 

29  През 1920-1930-те част от немските романски фило-
лози е враждебно настроена към Франция. Отношението на 
Ауербах към Франция през 1930-те се основава на разбира-
нето му, че съществува обща европейска Geistesgeschichte, 
създавана в значителна степен и от френската култура. Това 
разбиране е най-ясно защитено в статията „За историческо-
то място на за Русо“ (1932), но също така в „Писателят Мон-
тен“ (1932) и в студията „Дворът и градът“ (1933).

30  За признаването на ограниченията на собствената 
мисъл като етическо положение при Саид – Mitchell 2005: 
468-469.

31  „За целта и метода“ е въвеждащата част от книгата 
на Ауербах „Литературен език и публика в Късната латин-
ска античност и в Средновековието“, 1958. 

32  Смятам, че Ауербах остава, вкл. във „Филология на 
световната литература“ в пределите на романско-герман-
ската Европа, но тук целта ми е да предам разбирането на 
Саид. 

33  Представяне на проблематиката, особено отно-
шението на Саид към Франц Фанон в: Siddiqi 2005; частта 
„Humanism and Secular Criticism“.

34  Саид е член на Палестинския Национален Съвет от 
1977 до 1991; оттегля се, поради заболяването си.

35  Показателно за начина, по който може да бъде въз-
приет „Ориентализмът“, е определението „памфлет“, което 
му дава Андрей Тесля. Тесля съпоставя „Ориентализмът“ и 
„Култура и империализъм“; по отношение на аргументаци-
ята на Саид, той подчертава по-сложната оркестровка на 
втората книга. (Тесля 2012)

36  Сбито изложение на разбирането на Саид за есето у 
(Ashcroft 1999: 132-135).

37  Ашкрофт цитира Мустафа Маруки, според когото хо-
дът от жанр към анти-жанр (есето) при Саид е продиктуван 
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от желание да се разчупят ограниченията на езика. (Ashcroft 
1999: 133) Езиковите граници се разчупват навярно още по-
добре ако се пише поезия. Есето има дълга и разнообразна 
история (не само) в Европа и определянето му просто като 
„анти-жанр“ е необосновано.

38  От Лео Шпитцер Саид цитира една и съща работа: 
„Лингвистика и история на литературата“. Тя наистина е 
най-прочутата, но не е сред най-добрите работи на Шпит-
цер. 

39  Андрей Исеров противопоставя мемоарите на Саид, 
размишленията му върху изгнаничеството и книгата му за 
музиката, от една страна на „Ориентализмът“ и на „Култура 
и империализъм“, от друга. Целта му е да представи чувст-
вителността и сложността на човека Саид в противовес на 
шлифованите формулировки в „Ориентализмът“ и лише-
ната от сложност постановка в „Култура и империализъм“. 
Полемична теза, която опростява. (Исэров 2013)

40  Обръщането на редакцията именно към него за 
предговор към юбилейното издание, потвърждава изклю-
чителната му роля за популяризирането на „Мимезис“.

41  Много (но не всички) от американските изследова-
тели на Ауербах работят само с преведените му съчинения. 
Възпроизвеждащо се впечатление за мен, живеещ в пери-
ферията на Европа, е до каква степен американски леви 
критици и постколониалисти са обзети от своя имперски 
език и култура. Ако нещо не е преведено на американски, то 
и несъществува. 

42  В „Ориентализмът“ се среща странното твърдение: 
„Пример за Ауербах е Курциус, чието огромно творчество 
свидетелства за съзнателния му избор като немец да се пос-
вети професионално на изучаването на романските литера-
тури“ (Said 1999: 322). Ауербах обсъжда обстойно „Европей-
ската литература и латинското Средновековие“ на Курциус 
на две места (във „Филология на световната литература“ и в 
рецензия за книгата), но що се отнася до „примера“, то всеки 
немски романист професионално се занимава с романските 
литератури, езици и култури. 

43  Както стана дума в началото, Саид определя фило-
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логията не като издаване на текстове, но все пак по тради-
ционен начин, който сякаш има пред очи дейността на Ау-
ербах: „подробно, търпеливо, траещо цял живот изследване 
на думите и на реториката, чрез които човешките същества, 
съществуващи в историята, използват езика.“ (Said 2004: 
61)

44  Това, че Грамши следва филология, че много от ста-
тиите му са посветени на актуални или исторически въпро-
си на италианската литература, театър, а някои и на езика 
и на граматиката, дава основание на Саид да даде (отново) 
свое определение на това какво е филология: „… не трябва 
да се забравя фактът, че образованието на Грамши е фило-
логическо и че той, както и Вико, е разбирал изключително 
сложната и интересна връзка между думи, текстове, дейст-
вителност, политическа и социална история и отделни фи-
зически цялости.“ (Said 2000: 465)

45  Познати са ми следните публикации: Минева 2000; 
Личева 2003; Панайотов 2004; Фадел 2005. Първите три 
са рецензии на книги на Саид. В статията си Фадел задава 
въпроса: „Не е ли „Ориентализмът“, въпреки негативния си 
патос, повторение на актовете на Запада, срещу които Саид 
иначе се възправя?“, но предпочита да не изследва възмож-
ните отговори, нито дали въпросът му е основателен.

46  Минева възприема Саид като последовател на Фуко 
и свежда „Ориентализмът“ до „приложна археология на 
знанието“ (Минева 2000: 233). Фадел прави същото, без да 
споменава за публикацията на Минева. – Статията на Изра-
ел Шамир се отнася за „Ориентализмът“, също така пред-
ставя личността на Саид. (Шамир 2007: 342-348)

Трета глава

1 Вж. по-долу за неговия анализ на американската ре-
клама „Sunkist“.

2  „Швейцарският позитивист Майер-Любке беше съ-
умял да събере около себе си бляскава група специалисти 
по езикознание, които, подобно на своите учители, не се 
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чувстваха подтикнати да разберат духа на чуждите народи“, 
чиито езици изследват (Spitzer 1946: 580). Майер-Любке е 
учител и на Шпитцер, но той следва учителя си само доня-
къде, а после поема по различен път.

3  Коментирайки определението на Шпитцер, Отмар 
Ете подчертава екзистенциалното основание на филологи-
ческата дейност, „отговорността на филолога“ и задачата му 
на посредник между култури (Ette 2004: 57).

4  Критическата литература е практически необгледи-
ма. Това, което познавам, е посочено в използваната лите-
ратура.

5  Месец септември 2001 разговарях с колега итали-
анист, на пенсионна възраст, в библиотеката на университе-
та в Перуджа; по повод на Шпитцер той възкликна: „Това е 
образцовият филолог!“. 

6  Както размишленията за историческото единство 
на Европа, така и проектите за бъдещето ѝ, разбираемо се 
умножават през и особено след Втората световна война. В 
тази обща нагласа попада и активността на Шпитцер. Вж.: 
Невижданата Европа 2003.

7  Шпитцер цитира Ханс Шпербер (Spitzer 2006: 85).

8  Размишленията на Панофски имат обобщаваща 
сила и надхвърлят отношението между хуманизма и исто-
рията на изкуството (Панофски 1986: 49–72).

9  Отделен проблем е „пътят“ на Е. Р. Курциус към 
Roma aeterna и към Ранното Средновековие, концепцията 
му за единството на европейската култура и също каква е 
географията на тази култура. Тук само ще отбележа, че още 
в 1932 той (Курциус 1932) настоява на връщането към „осно-
ванията на християнския Запад, към латинското единство 
на Средновековието“, към „прославените основатели на на-
шата западна цивилизация от Августин до Данте“. Това връ-
щане Курциус нарича „нов хуманизъм“ или „хуманизмът 
като начинание“ (Curtius 1973: 498, 500). Майкъл Коуъл об-
съжда същия проблем в предговора към: Curtius 1973: XVI–
XVII. Вж. също така предговора към американското изда-
ние (Curtius: 1953: VII–VIII). Добавям и две характеристики 
на Европа, които могат да се разглеждат като целеполагащи 
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за изследванията на Курциус: „Европа е само име, „географ-
ски термин“, … ако тя в нашето възприятие не е историческа 
същност. Днес европеизацията на историческата картина се 
е превърнала в политическа необходимост и не само за Гер-
мания“ (Curtius: 1953: 6–7). 

10  Наистина европейската и синтетичната филология 
на Ауербах е метод, който се различава от преобладаващия 
аналитизъм в изследванията за литературата в САЩ от края 
на 1930-те и до края на 1950-те, както и изобщо от формал-
ните и затворено текстови подходи. Тя може да бъде съот-
несена с „историческия синтез“, предложен първоначално 
от Анри Бер в началото на ХХ век, защитаван като подход 
през 1920-те години от Пьотр Бицилли в България, дораз-
вит и преобразуван от „Анали“ след 1929. Основната задача 
е сходна – историографско възстановяване на исторически 
събития и епохи.

11  Искам да добавя едно свидетелство за символна 
география на Европа в колективен и много по-късен труд: 
през 1978 е публикуван огромният колективен труд „Евро-
пейското Късно средновековие“. Той е т. VІІІ от многотом-
ния „Handbuch der Literaturwissenschaft“. Литературната 
география на труда е впечатляваща, включена е и литера-
турата, както и фолклорът (баладата) на скандинавските 
страни, вкл. на Исландия. На югоизток обаче символната 
литературна територия на Европа включва само чешката. 
В рецензията си Форд Паркс-Перит отбелязва тази липса. 
Трудът, пише той, не изпълнява очакването, което създава 
заглавието, както и предговорът, а именно, че е обхваната 
литературата между 1250 и 1500 в Европа, защото липсва 
целият византийски ареал. Това, добавя авторът, заслужава 
обсъждане (Parkes-Perret 1981: 422–423). Паркс-Перит осно-
вателно включва в символната география на средновековна 
литературна Европа и страни като Грузия и Армения. 

12  Ханс Улрих Гумбрехт твърди, че визиите за бъде-
щето не са били силната страна на Шпитцер (Gumbrecht 
2002: 76). Това твърдение е вярно. Същевременно самата 
постановка за единството на Западна Европа е актуална за 
междувоенния период и особено за годините след Втората 
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световна война, тя е насочена към бъдещето. 

13  Тези изследвания са събрани в: Spitzer 1948 и Spitzer 
1963. По-късно Шпитцер изоставя тези си занимания.

14  Контини смята, че при Шпитцер етимологията се е 
развила в посока към история на идеите (Contini 1985: 9–10). 
Важното е, че и трите приведени мнения определят истори-
ческата семантика на Шпитцер като по-обхватна, не просто 
като история на езикови форми.

15  Шпитцер е автор на значителен брой тълкувания, 
отнасящи се до историческата семантика на думи в роман-
ските езици. Някои от тях са просто бележки. Интелектуал-
ната подвижност на Шпитцер изглежда неуморна. В някои 
от броевете на Archivum romanicum има по три кратки тъл-
кувания на думи, попаднали пред любознателния му по-
глед.

16  По-късно назоваването на европейската литература 
в единствено число става обичайно. Назоваването престава 
да е само желание, копнеж или утопия, то е подкрепено от 
политическото и икономическо развитие на част от Запад-
на Европа. В 1969 във ФРГ е публикуван сборник със статии 
върху френската и немската литератури: (Шпитцер 1969). 
Показателно за намеренията на съставителя и на издател-
ството е заглавието: Лео Шпитцер. „Разяснения на текста. 
Статии върху европейската литература“. Френската и нем-
ската литература, разбира се, не са обозначени просто като 
европейски, а като създаващи европейската свързаност, не-
зависимо и отвъд националните различия, което съответ-
ства на интенцията на самия Шпитцер. 

17  Студията може да служи и като кратка история на 
подходите в сравнителното литературознание до края на 
1940-те.

18  В средата / края на 1950-те години едновременно 
със социалната обстановка се променят и професионални-
те нагласи в хуманитарните науки. Свидетелство за прехода 
към новите рационални и сциентистки подходи към текста, 
които ще се развият през 1960-те години, можем косвено 
да открием в твърдение на Шпитцер от 1958, че при него 
през последните двадесет години са настъпили промени по 
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отношение на светогледа: от интелектуалец, който отчас-
ти оплаквал загубата на вярата и на Ренесанса, той станал 
решителен привърженик на светлината и на ясната форма, 
на belle lumière du monde, както я назовава Ронсар (Spitzer 
1959: 6). Тази промяна отбелязва с удоволствие склонният 
към догматичен рационализъм Рене Уелек в предговора 
към: (Spitzer 1963). Отношението на Шпитцер към тълкува-
ните от него произведения, основаващо се на любовта, оста-
ва обаче неизменно, на което ще се спра по-долу.

19  Връщането към произхода като към основна цен-
ност, защото от него всичко следва, е било критикувано не-
веднъж (вж. напр. в гл. ІІ). Не възприемам обаче като за-
дължение да критикувам и аз концепцията на Шпитцер за 
произхода; предпочитам да представя детайлно позицията 
му.

20  Шпитцер е проявявал и преди съчетанието между 
хуманизъм, актуалност и филология – в изследването си, 
посветено на перифразирането на думата „глад“ в писмата 
на италианските войници в австрийски плен по време на 
Първата световна война. По време на войната Шпитцер слу-
жи в австрийската армия като цензор на кореспонденцията 
на италианските пленници. (Spitzer 1920; Spitzer 1921)

21  Че върху етимологията на рàса няма сговор се виж-
да дори от бегъл преглед в няколко речника (посочвам го-
дините на изданията, а не на препечатванията): Duden. Das 
Grosse Wörterbuch der deutschen Sprache in 6 Bänden, B. 5: 
O–So: Rasse < ital. razza, (weitere) Herkunft ungeklaert; Wah-
rig Deutsches Wörterbuch, 1980: Rasse < frz. race < ital. razza 
zu arab. ra’s „Kopf“; Grosses Fremdwörterbuch, Leipzig 1986: 
Rasse (arab < ital < franz); Oxford Dictionary of English Lan-
guage, 1998: „via French from Italian razza, of unknown ulti-
mate origin“; Zingarelli 1988: (razzа < antico francese haraz, 
di etimologia incerta). Български тълковен речник, София, 
1994: Раса от: ар. > фр. Български етимологичен речник т. 
VІ, София, 2002, не посочва думата рàса, тъй като не е бъл-
гарска. (Многотомният речник на българския език засега не 
стига до буквата „р“.). Речник на чуждите думи в българския 
език, София, 2000 (раса – от фр. race от ар.); Георги Бака-
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лов, Речник на чуждите думи, София, 1949, не дава етимо-
логии на думите. Макс Фасмер, Этимологический словарь 
русского языка, т. III, Москва 1971. Из нем. Rasse или франц. 
race, вероятно от итал. razza. Г-жа Александра Манчева лю-
безно направи справки за рàса в няколко френски речника; 
от които посочвам O. Bloch, W. von Wartburg, Dictionnaire 
étymologique de la langue francaise, 1968, race < rassa (ста-
ропровансалски).

22  По-късно Контини отново се връща към тази етимо-
логия на Шпитцер.

23  Като самостойна част от статията на Шпитцер може 
да се чете анализът му на разбирането на Данте за майчи-
ния и за учения (латинския) език. 

24  Шпитцер прави и критичен анализ на расово-на-
ционалистичното изследване на стила (Spitzer 1940: 16–
24). Позицията му е последователна, но най-въздейства-
ща в тази статия е нагласата му: „проницателните думи на 
Шпитцер получават особена тежест от това, че авторът ги 
изговаря като немец в изгнание към немци под диктатура“ 
(Hausmann 2000: 303).

25  Става дума за Хуго Шухарт. В 1922 излиза първото 
издание на наръчника, който Шпитцер съставя по случай 
80-ия рожден ден на Шухарт. Второ издание: (Schuhardt 
1928).

26  Книгата излиза посмъртно в 1963, подготвена от 
проф. Анна Гранвил Хатчър. Първите части на книгата са 
подготвени по време на Втората световна война; публику-
вани са в 1944/45 с подзаглавие „Prolegomena to a study of a 
word Stimmung“. 

27  Използвам италианския превод, чието първо изда-
ние е от 1967. Заглавието, избрано било от издателството, 
било от преводачката Валентина Поджи, е показателно, то 
изравнява западноевропейската история на идеята за хар-
мония с всички идеи за световна хармония: „Хармонията на 
света. Семантична история на една идея“. Разбира се, звучи 
красиво, препраща към: Harmonia mundi. Но и латинският 
не е езикът изобщо, а носителят на традицията в Западна и 
в Средна Европа. Американското заглавие е: „Класически и 
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християнски идеи за световната хармония“.

28  Войната на Шпитцер с позитивизма на XIX век – 
литературен, исторически, лингвистичен или философски, 
продължава да е актуална за него, дори когато позитивиз-
мът в Европа е загубил значимост и научна привлекател-
ност. Към това той е подтикнат и от споровете, които води в 
САЩ след 1936.

29  За употребите на „Европа“ – географски и културни 
(Божилов 2002: 64–78 и спец. с. 65–67).

30  Италианският автор развива обстойно разбирането 
си за отношението между филологията и испанския араби-
зъм във „Фигури на отношението“. На интересуващата ме 
тема са посветени „Европа на арабите. Между филологията 
и Средновековието на Испания“, както и „Ислямско-хрис-
тиянската есхатология“ (Celli 2005: 15–87; 128–187). На така 
важната тема за „свещените“ (осветените) езици е посветена 
студията му за Луи Масиньон (Celli 2005a: 433–479).

31  Вж. също Spitzer 1934: 241, 249, 265, 268. Студията 
на Шпитцер не може да се преценява само по това, че той 
допуска, че при средновековната испанска поема въздейст-
вията са резултат само на античната и на юдейската тради-
ции. Изключването на други възможности обаче е опреде-
лящо за темата „Европа“. 

32  Става дума за лингвиста и лингвистичен географ Те-
одор Фрингс (1886–1968).

33  Шпитцер развива това свое разбиране в студията си 
Spitzer 1944.

34  Виянсико (villancico) е основа за по-дълги лириче-
ски произведения, в които то се явява като рефрен, така как-
то jarchas са в основата на по-дълги произведения от типа на 
muwassaha. 

35  Зехел (zéjel) е популярен вариант на muwassaha – 
арабски лирически поджанр, в който арабският съжител-
ства с испански форми; използваната станцова форма е 
непозната в класическата арабска поезия. Изброените ли-
рически форми са любовни песни, изпълнявани от девойка 
и насочени към любимия (Spitzer 1952: 13).
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36  Внимателно и критично обсъждане на отношението 
на Шпитцер към този проблем на различни места в студия-
та на Чели (Celli 2003). 

37  Текстът е по Фрингс.

38  Шпитцер започва да публикува на английски в края 
на 1930-те години. Той избира на кой от петте езика да пише 
или говори в съответствие с тематиката, условията за диску-
сия и общуване, страната, за чиято литература пише или в 
която се намира.

39  Читателите на статиите и на студиите на Шпитцер 
могат да бъдат само специалисти по съответната материя, да 
са силни в нея (fortiter in re); само те могат да преценят кой 
предлага по-добро тълкуване на съответното литературно 
произведение или направление. Защото Шпитцер изпитва 
нуждата да оспорва концепции и тълкувания на други уче-
ни, да утвърждава своите концепции непременно в спор с 
някого. Самата постановка обаче – желанието да доказваш 
себе си при всеки представил се случай, не е особено убеди-
телна, независимо каква е концепцията.

40  Във Ваймарската република има и политически 
сили, които смятат, че споразумяването с Франция и с дру-
гите страни победителки е за предпочитане пред враждеб-
ността, защото е по-изгодното за Германия. Политиката на 
райхсканцлера Вилхелм Маркс, 1923–1924, 1926–1928, е на-
сочена именно към това.

41  „Чрез [способност да] почувстваш, чрез предпочи-
тание, в последна сметка – обичайки и мразейки, върху това 
е изградена цялата интуиция и цялото знание за ценността“ 
(Curtius 1973: 501). Тези думи на Курциус отразяват насоч-
ването към проблема за ценностите в немската историогра-
фия през 1920-те. Макс Шелер обосновава връзката между 
любов и ценност. Размишления на Шелер за любовта мо-
жем да намерим на много места в етиката му. Ще цитирам 
пасаж, който струва ми се подкрепя твърдението на Курциус 
и косвено твърдения на Шпитцер. „Aber ich meine, daß dem 
Akt der Liebe nicht das wesenhaft ist, daß er nach gefühltem 
Wert oder nach vorgezogenem Wert sich auf diesen Wert „ant-
wortend“ richte, sondern daß dieser Akt vielmehr die eigentlich 
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entdeckerische Rolle in unserem Werterfassen spielt – und daß 
nur er sie spielt, daß er gleichsam eine Bewegung darstellt, in 
deren Verlauf jeweilig neue und höhere, d. h. dem betreffenden 
Wesen noch völlig unbekannte Werte aufleuchten und aufblit-
zen... Insofern kommt ihm zwar nicht für die an sich bestehen-
den Werte überhaupt, aber doch für den Kreis und Inbegriff der 
jeweilig durch ein Wesen fühlbaren und vorziehbaren Werte eine 
„schöpferische“ Leistung zu. In der Aufdeckung der Gesetze von 
Liebe und Haß, die hinsichtlich der Stufe der Absolutheit, der 
Apriorität und Ursprünglichkeit die Gesetze des Vorziehens und 
die Gesetze zwischen den ihnen korrespondierenden Wertqua-
litäten noch überragen, würde sich daher alle Ethik vollenden“ 
(Scheller 1927: 268–69). Макар в различен смисъл, също: 
„gleichwohl aber zugeben müssen, daß eine Wertordnung ohne 
einen liebenden Geist in sich widersinnig ist“ (Scheller 1991: 
347).

42  Свидетелство за това е книгата на Гумбрехт за пети-
ма романски филолози: Фослер, Курциус, Шпитцер, Ауер-
бах, Краус (Gumbrecht 2002).

43  Вж. също: Аверинцев 1972: 973–975; Enciclopеdia 
1998: Filologia; Testo.

44  Пряко отношение към темата за Европа и нацио-
налното има и един от Теплицките фрагменти на Новалис, 
който Шпитцер също би могъл да цитира като подкрепа на 
тезата си: „Der Europäer ist so hoch über den Deutschen, wie 
dieser über den Sachsen – der Sachse über den Leipziger. Über 
ihm ist der Weltbürger. Alles Nationale, Temporelle, Locale, 
Individuelle lässt sich universalisieren, und so canonisieren und 
allgemein machen.“ (Novalis 1978а: 425, 404). „Европеецът 
стои толкова по-високо от немеца, колкото този е над саксо-
ница, а саксоницът – над жителя на Лайпциг. Над европе-
еца е гражданинът на света. Всичко национално, временно, 
местно, индивидуално може да се универсализира, така да 
се канонизира и да се направи всеобщо.“ (Novalis 1978а: 425, 
404).

45  Връзки с немския романтизъм или с неоромантич-
ни нагласи (напр. с експресионизма) от началото на ХХ в. 
могат да се открият в много, особено от по-ранните изслед-
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вания на Шпитцер. „Също и науката, подобно на изкуство-
то, винаги е била в известна степен експресионистична; 
симптоматично е, че този епитет в последно време успя да 
се наложи като похвална характеристика и в най-сериозни 
езиковедски кръгове“ (Schuchardt 1928: 4). 

46  Изследването на Вилфрид Малш разполага изобщо 
творчеството на Новалис не сред романтиците, а сред това 
на Хьолдерлин, Фр. Шлегел, Гьоте и Хегел, „които никога 
не са допускали възможността за свят, дисхармоничен и без 
възможност за помирение“ (цитат по Cesa 1967: 110). Кратък 
преглед на тълкуванията на политическите възгледи на Но-
валис в Германия (Cesa 1967: 109–113). 

47  Вж. есето на Бенедето Кроче: „Защо не можем да не 
се наричаме „християни“ (Croce 1945: 11–23) и почти петде-
сет години по-късно Spadolini 1991: 47–49. На български: 
(Кроче 2010: 4-11).

48  Проблематиката за религиозните основания на Ев-
ропа има и днес изключителна актуалност: дали религията и 
коя (или кои) точно да стане част от конституцията на Евро-
пейския съюз. От най-високо място, от Бенедикт ХVІ, идват 
аргументи, обосноваващи необходимостта от включването 
на християнството в основния европейски закон (Ratzinger 
2004; Ratzinger 2005а, Benedetto ХVІ 2005).

49  И двете страници предлагат равностойно плътна ар-
гументация на позицията на Чели. Бих искал да я представя 
тук чрез цитат от с. 64: „И така, движейки по „краищата“ 
на Шпитцеровата стилистика, повечето от обектите, които 
иначе изглеждат противоречиви, намират своето място и 
своята яснота – от „непроизнесения“ юдаизъм на Шпитцер 
до указанието за радикалната несводимост на Европа и на 
нейната историческа семантика до исляма и до семитските 
традиции“.

50  За присъствието на славянските страни в една въз-
можна общоевропейска историческа география на култура-
та до края на XVIII в. вж. Bercoff 1996: 13–35. Другите при-
носи в сборника също тематизират проблема за барока като 
специфично и европейско явление в славянските страни.

51  Цитатът е от Dante, La Divina Commedia, Purgatorio, 
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XXXII, 102: 
Qui sarai tu poco tempo silvano,
e sarai meco sanza fine cive
di questa Roma onde Cristo è romano.
За кратко ти си в тази долина,
но в онзи Рим, де сам Христос владее, 
ще бъдеш с мен за вечни времена.
Данте, Божествена комедия, Чистилище, XXXII, Земни-

ят рай. Дървото на познанието, 100–102. За използването 
на същия цитат от Е. Ауербах – вж. гл. І.

52  Убедително и подробно представяне на тези спорове 
у Catano 1988: 97–149). Шпитцер участва в дискусии и през 
1950-те, вкл. в Италия, но в тях не намирам връзка с разби-
рането му за Европа.

53  Сходно е разбирането на Ерих Ауербах – вж. пре-
дишната глава.

54  Авторът анализира спора „The Personal Heresy“, 
проведен в предишната 1939, между Сесил Скот С. Люис и 
Тилиърд (Eustace M. W. Tillyard) (Lovejoy 1940: 9–13). 

55  Спор с програмната статия на Лавджой има, но от 
друг автор и по друг проблем: „за осцилиращия характер на 
голяма част от историята на мисълта“, за прогреса и възвръ-
щането (Teggart 1940: 498–499).

56  Уорън Брекман отбелязва запознатостта на Лав-
джой с немското неокантианство, сътрудничеството му с 
Ернст Касирер, както и: „той (Лавджой) извежда своята 
програма за история на „основните идеи“ изрично от един 
немски мислител – Вилхелм Винделбанд“ (Breckman 2007: 
108)

57  Това не е единственият случай, в който Шпитцер се 
чувства отговорен да защити немския език, култура и исто-
рия от тенденциозни идеологически съчинения, публикува-
ни през 1940-те в САЩ. Вж. Catano 1988: 97–98.

58  Не съм се занимавал специално с въпроса за поли-
тическите следствия от немския романтизъм, затова не зная 
дали статията на Лавджой е първата, която вижда връзка 
между немския романтизъм и националсоциализма, как-
то и по-общо с тоталитаризма. По-късно обаче връзката с 
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националсоциализма е поддържана от различни учени. За 
социалистическите страни определящ е опитът, предприет 
от Дьорд Лукач да свърже част от немската рефлексия през 
ХІХ в. с националсоциализма (Lukács 1954).

59  Цитатите в статията са на немски.

60  Напр. „Geist der Goethezeit“ на Херман Август Корф; 
той започва начинанието си в началото на 1920-те и го за-
вършва в 1953.

61  За възприемането на теоретични постановки на 
Дилтай в историята на литературата: Unger 1924: 5–6, 8–13; 
Rosenberg 1986: 361–365.

62  За определящата ценност на метода в академична-
та среда в САЩ през 1930–1950-те години вж. Catano 1988: 
90–91; 116–121.

63  Питам се дали би могло, следвайки мисловния ход 
на Лавджой, да се предположи, че ако Шпитцер защитава по 
начин близък или повлиян от немския романтизъм целост-
та, устрема и своеобразието, тези му идеи не би трябвало да 
го превърнат ако не в защитник, то поне да подготвят поло-
жителното му отношение към хитлеризма?

64  Подобна е позицията на Албер Беген (Беген 1997: 
421–430).

65  Свързването на немския романтизъм и изобщо на 
„немското“ с разрушителното, поради националсоциали-
зма, е тенденция в десетилетията непосредно след Втора-
та световна война. На български в преиздаваната няколко 
пъти след телевизионното ѝ излъчване в България през 1972 
„Цивилизация. Едно лично гледище“ на лорд Кенет Кларк 
можем да прочетем сходни твърдения, но отнесени още по-
назад във времето. „Освалд Крел е на прага на истерията. 
Тези вторачени очи, този израз на болезнено самовглъбява-
не, това вътрешно неспокойство, чудно предадено от Дюрер 
посредством неспокойната моделировка на плоскостите – 
колко немско е всичко това; и какви пакости е причинило 
на останалия свят!“ (Кларк 1977: 166). Става дума за порт-
рета на Освалд Крел, заемащ средната част от едноименния 
триптих от Албрехт Дюрер, 1499, Мюнхен, Alte Pinakothek. 
„Маниакалният ѝ втренчен поглед отразява някакво дълбо-
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ко душевно смущение. (Авторът тълкува „Меланхолия“ от 
Дюрер – б.м. А.А.). Немският дух, който създава Дюрер и 
Реформацията, е създал и психоанализата. В началото спо-
менах враговете на цивилизацията: и ето тук в пророческо-
то видение на Дюрер, виждаме още един начин, по който 
тя може да бъде унищожена – отвътре“ (Кларк 1977: 178). 
К. Кларк не казва, че Дюрер по някакъв начин е причина за 
„пакостите“, причинени на останалия свят, но все пак е сред 
създателите на антицивилизационния „немския дух“. Сре-
щу тези мисли на автора възразява Атанас Стойков в пред-
говора към книгата: Кларк 1977: 14. Поредицата е излъчена 
първоначално по ББС през 1969.

66  Хаусман подробно представя американските годи-
ни на Шпитцер; основното впечатление е за научна (а и не 
само научна) самота (Hausmann 2000: 314–322). 

67  „Можем да сме само благодарни на двамата изтък-
нати представители на съвременната западна лингвистика 
за това, че те с такава откровеност, така сериозно, с такава 
дълбочина на чувствата са разгърнали всеки своето кредо. 
(Винокур 1957: 66). Винокур излага с яснота и подреденост 
спора между двете страни, за да се отдаде обаче на идеоло-
гически пристрастия във втората част. 

68  „Зад размишленията на г-н Хол, които той смята, че 
се ограничават до въпроси за изследването на езика, човек 
по-скоро чува познатия обръч от марксоидни доводи, които 
биха ни оставили единствено избора между Кремъл и Вати-
кана…“ (Spitzer 1946: 502).

69  Статията е публикувана отново в: Spitzer 1988: 
329–356. В краткото въведение към статията съставители-
те посочват, сред другите, и следния принос на Шпитцер: 
„Ако аналитичният подход на Шпитцер към текстовете на 
рекламите предусеща практиките на структурализма и се-
миотиката през следващите десетилетия, то неговите про-
вокативни размишления относно участието на читателя 
са в посоката на съвременната теория на рецепцията и на 
нейното ползотворно прилагане на социологически мето-
ди“. (Spitzer 1988: 328)

70  В същата статия Шпитцер, някак между другото, за-
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ключава: „което отново насочва към общоевропейски син-
таксис“ (Spitzer 1961 [1928]: 11). Твърдението не е развито, 
но то удостоверява, че идеята за общоевропейски езикови 
характеристики му е била близка и преди емиграцията.

71  Изразите „в тази страна“, „в нашата страна“ са оби-
чайни. Питам се кои са тези от нас, които биха използвали 
втория израз, говорейки за България? Има разлика в това 
да кажеш: „в България това е така“ и „в нашата страна това 
е така“. В първия случай „България е обект, с който сякаш 
нямаш свързаност, докато, казвайки „нашата“, говорещият/
говорещата заявява принадлежност. 

72  Един, сред многото примери: „Шпитцер може би не 
е най-великият романски филолог на всички времена, ма-
кар самият той не рядко да създава впечатлението, че вярва 
в това“ (Malkiel 1961: 362).

73  Тази жреческа нагласа и изобщо нагласата на посве-
теност в знанието се срещаше и в хуманитарните специал-
ности на Софийския университет, когато бях студент в сре-
дата на 1970-те; за мен беше силно привлекателна, виждах 
само положителните ѝ страни.

74  Понятията „Erlebnis“ и „вътрешна форма“ са мно-
го обсъждани и в теоретичен план, и по отношение на ли-
тературното творчество. „Класическият“ труд, многократ-
но преиздаван, е на Вилхелм Дилтай „Das Erlebnis und die 
Dichtung“. На преживяването като създаване на живот-
творчество, обусловено от аза, е посветено изследването на 
Емил Ерматингер от началото на 1920-те, когато духовно-
историческата школа е в подем (Ermatinger 1923). Вж. спе-
циално: Das künstlerische Erleben, S. 28–49; Das Formerleb-
nis, S. 188–207. Общ преглед на схващанията за формата в 
литературознанието и естетиката през първата половина на 
ХХ век: Wellek 1971: 52–53.

75  Характерни в това отношение са преди всичко съчи-
ненията на Шпитцер до началото на 1930-те години. Пре-
цизно обяснение на разбирането за езиковите промени в 
съчиненията на Шпитцер: Aschenberg 1984: 66–77. 

76  Другата теоретична книга на Валцел от същото вре-
ме е: Walzel 1926. Анализ на концепцията на Валцел у: Анге-
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лов 1988, с. 213–54.

77  Характеристиките на произведението, които го ор-
ганизират като цялост, изброява и анализира друг компен-
диум на немски език, но писан много по-късно: Kayser 1948: 
164–168; 343–346.

78  Различно разбиране за вътрешната форма на езика 
през ХIX в. при Вилхелм фон Хумболт и Вилхелм Вундт. Вж. 
Arens 1969: 205, 211; 418.

79  Вж. отново: Walzel 1923: 180–185 (Bedeutung der Ge-
stalt in der Antike und bei den romanischen Völkern); 322–327 
(Rembrandts Barock nach Simmels Deutung).

80  В България измислянето на народностни белези 
беше държавна културна политика до 1989. Народопсихо-
логията като научна област беше организирано производ-
ство на гордост от самоизолирането, наричано самобитност, 
което пораждаше чувството на изключителност спрямо себе 
си и враждебност спрямо другите. Самобитност означава: 
„ние сме подобни само на себе си“.

81  В бележка към „The „Récit de Théramène“ (Spitzer 
1948а: 128).

82  След 1989 пък се оказа, че има само една ценна хума-
нитарна мисъл, която заслужава да се усвоява с почитание 
в България – американската, както и съчинения на неаме-
рикански философи, които обаче са предмет на обсъждане 
в САЩ. Историците на литературата също сме хора, а пък 
мнозинството от хората, какво да се прави, сме на страната 
на мнозинството. 

83  Авторът съвсем сериозно твърди, че съществува 
немарксистко литературознание и включва в тази идеоло-
гическа рамка всякакви методологии и подходи до 1960-те 
години.

84  И днес смятам, че постановката на Степанов, който 
разграничава метод и теория в стилистиката на Шпитцер, 
както и изводите му са убедителни.

85  Янакиев изписва името като „Шпицер“ навярно за-
щото така го изписва Н. Георгиев. Това изписване също има 
основание. В немски „tz“ е знак за краткост на предходната 
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гласна, докато на български не правим тази разлика. 

86  Статията е публикувана на български и в българско 
списание, но изглежда е предназначена преди всичко за 
френска публика или за публика извън България. Авторка-
та не е сметнала за достоен нито един български изследова-
тел/изследователка на стила, за да обсъди и негова/нейна 
публикация; също така – нито един от занимавалите се в 
България с Ролан Барт не са удостоени с внимание. Изне-
надващо е как и най-добрите литературоведи могат да смя-
тат, че проблемът, който ги занимава, няма история в Бъл-
гария и че започва от тях. Посоченото не е индивидуална 
характеристика на статията на М. Янакиева; ако тематиката 
не е върху български материал, у нас е обичайно да не же-
лаеш да знаеш какво правят или са направили колегите ти, 
да не желаеш да създаваш среда за обсъждане. Освен ако не 
си зависим от тях (напр. да са ти рецензенти). Затова много 
философски публикации от български автори заявяват на-
пример: „Дерида или пък Хайдегер, аз и никой друг“. 

87  Ангелов 1985; Ангелов 2004; Angelov 2018.

88  Ханс Улрих Гумбрехт задава важния въпрос: „дали 
която и да е от публикациите на Шпитцер е истинска книга 
– в смисъла на теза, която се основава на собствено изслед-
ване и се разгръща в последователността на няколко глави?“ 
(Gumbrecht 2002: 89). От контекста на въпроса се разбира, 
че отговорът на Гумбрехт е отрицателен. Смятам, че това не 
е вярно. Книгите „Класически и християнски идеи за светов-
ната хармония“, 1963, и „Италианският разговорен език“, са 
подобни изследвания. Втората книга е издадена в превод на 
италиански през 2007 със заглавието „Италианският език 
на диалога“. 

89  Кратък анализ на тази особеност на Шпитцеровия 
анализ в: Giachery 1961: 459–460, откъдето са и цитираните 
думи. 

90  В изказвания на прочути интелектуалци и худож-
ник от български произход, емигрирали през годините на 
социализма, се чувства срам от това, че все още могат да го-
ворят – донякъде – на родния си език; те биха искали да не 
могат, какъвто случай също има. Възможно е да са имали 
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по-важни причини от тези на Шпитцер, за да не искат да го-
ворят езика, който за няколко десетилетия им е бил роден.

III.1

1  Част от текста беше прочетен като доклад на конфе-
ренцията „Съвременни проблеми на литературознанието“, 
Шумен, 24-26 юни 1985. По-късно беше публикуван – вж. 
Публикации по темата на книгата.

2  „Телефонна любов“ беше популярна песен, изпъл-
нявана от Васил Найденов.

3  Думи на Натан в драмата на Лесинг „Натан Мъдре-
ца“, 1779, трето действие, седма поява.

III.2.

1  На този проблем през последните години посветих 
няколко изследвания.

2  Вайсгербер (1899–1985) публикува почти до края на 
живота си, но по-късните му публикации не внасят промени 
в концепцията.

3  Разбирането за националните образи на света беше 
защитено от Георгий Гачев в многобройни публикации от 
1980-те до края на живота му (2008), които продължават да 
бъдат публикувани. 

4 За връзката, вкл. институционална, на Вайсгербер с 
национал-социалистическата идеология, както и изобщо за 
концепцията на Вайсгербер най-много научих от труда на 
Бернхард Зюла (Sylla 2009).

Четвърта глава

1  Шпитцер говори за Виена малко и носталгично. 
(Spitzer 1948: 2)
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2  Подзаглавието на „Светът от вчера“ е „Спомени на 
един европеец“. В превода на Анна Лилова подзаглавието 
е пропуснато. (Цвайг 1989а: 7-388) Какво е било съображе-
нието на преводачката, както и на редакторката и на съста-
вителя? Обратно Венцеслав Константинов извежда именно 
европейското в заглавието на съставения от него том с есета 
на Цвайг. (Цвайг 1985) В новото издание на „Светът от вче-
ра“, 2018, подзаглавието е преведено. 

3  Изказване на Франц Верфел, цитирано от В. Кон-
стантинов. (Цвайг 1985: 8)

4  За любителите (като мен) на аудиокниги – вж. дос-
тъпната в мрежата „Stefan Zweig, Unvergessliches Erlebnis. 
Komplettes Hörbuch“.

5  По същото време в България Пьотр Бицилли прави 
исторически преглед на идеята за обединение на Европа. 
(Бицилли 2004: 64-101)

6  За идеализациите в творчеството на Цвайг. (Натев 
1989: 534-549) 

7  Речта не е прочетена; по всяка вероятност е написа-
на в средата на 1930-те. (Zweig 2013: 23)

8  Имам предвид: „Обединяването на Европа“ (Zweig 
2013: 5-20) и „Моралното очистване на Европа от отрова“. 
(Zweig 1932)

9  На тези и други предложения на Цвайг обръща вни-
мание Клеменс Ренолднер в: Zweig 2013: 36-37.

10  Цитатите са по: Цвайг 1973. 

11  Названието на „Юго-славия“ заявява, че включва 
южните славяни. Поради това и „südslawisch“ може да бъде 
използвано като „югославски“.

12  Едно потвърждение на тази употреба в труд по съ-
временна етнология: „Когато става дума за югославяни или 
Югославия, има се предвид хората и държавите на южните 
славяни от 1918 до 1991.“ (Kukolj 2005)

13  Банат става част от Хабсбургската империя в 1718, 
достатъчно дълго, за да бъде възприеман през втората по-
ловина на ХІХ в. за неизменна част от империята. След края 
на Първата световна война областта е разделена между Ру-
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мъния, Унгария и Югославия. 

14  Несериозна езикова бележка: навярно на унгарски 
би било Csentovics и поне една от гласните навярно би носи-
ла ударение.

15  Това са т. нар. гастарбайтери, което е юридически 
термин.

16  Присъстват не само за австрийското колективно 
несъзнавано. В 1992 бях за първи път във Венеция; търсех 
си квартира на някой от островите. В разговор с госпожа, 
която даваше стая под наем, тя, чувайки произношението 
ми, най-напред свойски се осведоми: „Сей уно злаво“, кое-
то трябваше да се разбира не като „славянин ли си“, а – „от 
Югославия ли си“?

17  И все пак: нали Чентович става шампион по шахмат 
на Унгария? Ако „южен Балкан“ обозначава и част от – Ун-
гария, тогава София, в която живея, би трябвало да се нами-
ра в Южен Пелопонес.

Познавам и други изследвания на двамата учени, както 
и публични изяви на Ренолднер, посветени на Цвайг, и съм 
убеден в качеството на тези изследвания и изяви. Някои от 
тях препрочитах и слушах по два пъти. Но тук става дума 
за друго – за културното несъзнавано. Занимава ме въпро-
сът какво зная аз за по-близки и по-далечни части от света? 
Старая се да се осведомявам, което обаче не означава, че не 
може да ми се случи същото, както на Клеменс Ренолднер и 
на Норберт Кристиян Волф; напротив – може.

18  „… der grobschlächtige Emporkömmling slawischer 
Herkunft, eine gut trainierte, gefühlskalte und kulturlose 
Schachmaschine vom Balkan, ein Prolet … „(Renoldner, Wolf 
2018: 236)

19  Виена преди 1914, като въплъщение на неповторимо 
културно многообразие, е десетилетия наред магнетично 
привлекателна за хора от различни точки на Европа. При-
вързаността на Цвайг към Виена и към епохата от преди 
1914 е най-ясно заявена във „Виена от вчера“ и във „Светът 
от вчера“. (Цвайг 1989: 181 – 198; 1989а: 7 – 388). Носталгия-
та по изгубената родина превръща „Виена от вчера“ в земен 
рай. „Виена от вчера“ е доклад, който Цвайг изнася в Париж 
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на 26. ІV. 1940. На 14 юни 1940 нацистката армия влиза в 
Париж.

20  Има тълкувания, в които се твърди, че новелата 
представя една „универсална неустойчивост“. Поне по отно-
шение на топоса Виена смятам, че това не е така.

21  В оптимистичната картина на епохата до 1914, която 
Цвайг създава в „Светът от вчера“ „дори проблемът на про-
блемите, бедността на големите маси, не изглеждаше вече 
непреодолим.“ (Цвайг 1989: 15; в изданието на немски, www.
literaturdownload.at, цитатът е на с. 6.) Цвайг не забелязва 
бедността само когато идеализира социалните отношения. 
Именно заради идеализирането на бедността в „Бразилия. 
Страна на бъдещето“, 1941, той е бил критикуван. Цвайг оба-
че се спира върху проблема за бедността след 1918 в „Светът 
от вчера“, както и в „Толстой като религиозен и социален 
мислител“, 1937. 

22  Само за сравнение: „отивам повънка“ назовава, че 
облекчаването на физиологичните нужди се извършва из-
вън къщата; нужникът може да е в някоя от пристройките, 
а може и да е по-непосредно свързан с природата. Послед-
ното е екологично. Модерността въвежда течащата вода в 
жилището. Това, че – момчето Мирко не познава „ватер-
клозета“, означава, че водата за битови нужди се носи от 
извора, а нужникът е навън; социалната среда, от която 
Чентович произхожда, живее, поне в това отношение, в 
предмодерността. С други думи – разказвачът дава да се 
разбере, че тази среда е все още нецивилизована. 

23  „… in seinem nach innen getragenen Schafspelz und 
schweren, hohen Schaftstiefeln…“ Разказвачът отбелязва, че 
козината е навътре, но това е обичайно; само при ритуални 
действия, както е при кукерите, козината се носи навън, за-
щото кукерите въплъщават отвъдните магически сили.

24  „… saß er stur im Zimmer herum mit jenem leeren Blick, 
wie ihn Schafe auf der Weide haben …“.

25  Показателна в това отношение е употребата на ду-
мите Habgier и Gier. По отношение на д-р Б. характеристи-
ката жажда, силно желание (Gier) не се отнася за каквато и 
да е материална изгода. Само за материална изгода обаче е 
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употребена думата Habgier (алчност) по отношение на Чен-
тович.

26  Разлика в начина, по който са представени жизне-
ните истории на д-р Б. и на Чентович установяват Дишерл 
и Шютц: според тях историята на Чентович е представена 
чрез анекдоти и чрез съобщения от медиите, докато истори-
ята на д-р Б. е разказана по-емоционално и като близка на 
разказвача. (Dirscherl, Schütz 2019: 14)

27  „Връзките на нашия род с двореца и с църквата … 
водят началото си още от преди две поколения и на нас ни 
оставаше само да ги съхраним.“

28  – Д-р Б. е на окл. 45 г., Чентович е на 21 г., дейст-
вието в новелата предполагаемо се развива „през лятото на 
1939, преди избухването на войната“ (Renoldner, Wolf 2018: 
238).

29  Оливер Яраус анализира тези тълкувания и на свой 
ред предлага свое отъждествяване на Чентович с полити-
ческа фигура. (Jahraus – 2019: 34-44) Вж. също Диршерл и 
Шютц. (Dirscherl, Schütz 2019: 10)

30  Богомилова смята, че Чентович в тази ситуация би 
избрал едната от две възможности: „Как ли би постъпил в 
подобна ситуация човек, подобен на Чентович – без въобра-
жение, без скрупули, без морални задръжки? Може би вед-
нага би предал исканите сведения, за да прекъсне мъчени-
ето си, или в най-„благородния“ случай – би овъншностил, 
изкарал навън – срещу предмет, срещу мъчителите си тази 
агресия, не разполагаща с вътрешен отдушник.“ (Богомило-
ва 2018: 118-119)

31  „… er ließ … er nicht imstande war, drei Sätze richtig 
zu schreiben, seinen Namen für eine „Philosophie des Schachs“, 
die in Wirklichkeit ein kleiner galizischer Student für den ge-
schäftstüchtigen Verleger geschrieben.“ „Kleiner“ би могло да 
се преведе с „беден“, но в смисъл, че студентът, подобно на 
Чентович, произхожда от ниска социална среда.

32  Този похват на разделяне и противопоставяне на-
помня, с промяна на необходимото, на разделянето неис-
тория – история по отношение на Бразилия. Историята на 
тази страна за Цвайг започва с пристигането на европейски-
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те заселници или – с друга терминология – колонизатори.

33  Тази структурна характеристика в творчеството на 
Цвайг, тя е и светогледна, е забелязана отдавна от изследо-
вателите. Даниела Стригъл смята, че Чентович е огледален 
образ на д-р Б. (Strigl 2019: 28)

34  Втората книга е израз на благодарност от страна на 
Цвайг към страната, която приема за постоянно пребивава-
не него и съпругата му.

35  С основание Дмитрий Затонски пише, че Дунавска-
та империя е един вид прототип на Европа. „Достатъчно е 
било да се придвижиш от Фиуме (Рийека – б.м. А.А.) до Ин-
сбрук, а още повече – до Станислав (Ивано-Франкивск – б.м. 
А.А.), за да се окажеш в съвсем друга страна, сякаш на друг 
континент, при това без да пресечеш нито една държавна 
граница.“ (Затонский 1988)

36  Дел Джудиче смята, странно, че Чентович е руски 
селянин и в италианския текст името е изписано с диакри-
тичен знак върху второто ч – Czentovič. 

37  „… Czentovič non è un nazista … non ha fatto nulla di 
male al dottor B., né in alcun modo possiamo ritenerlo respon-
sabile del suo destino. Non riusciamo a sentirlo simbolicamen-
te come il suo avversario. E infatti non lo è: non è l’avversario 
del dottor B. ma del narratore, cioè di Zweig.“ (Del Giudice 
1982: 4)

38  На Брандес Цвайг посвещава редове, изпълнени с 
почит и възхищение. (Zweig 1990: 163-165)

39  Включих в използваната литература всички публи-
кации на български, които познавам.

40  На рецепцията на Цвайг е посветено и изследване 
от Мария Младенова. Тя подробно описва съчиненията на 
Цвайг, преведени в България, правейки кратки характерис-
тики на личността на преводачите. (Младенова 2015: 261-
280) Изглежда тя не познава статията на Мутафов. 

41  Привеждам публикациите, които познавам и не са 
цитирани в текста: Каранфилов, Ефрем, Трагедията на Сте-
фан Цвайг. – 10, 1966, № 1, 38 – 55. Статията е препечатана 
като предговор към Стефан Цвайг, Еразъм, Магелан, Фуше, 
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София, 1971; Младенов, Никола, Стефан Цвайг – Родна реч 
3/1972, 61-66; Николова-Гълъбова, Жана, Стефан Цвайг 
– живот и творческа същина. – 26, 1982, № 3, 97-101; Пуб-
ликациите на Владимир Игнатов са лесно достъпни в мре-
жата.; Хаджикосев, Симеон, Петима от най-големите рома-
нисти на ХХ век: Томас Ман, Стефан Цвайг, Джеймс Джойс, 
Херман Хесе, Лион Фойхтвангер“, 2019, 13-58. 

Има също така няколко послеслова към съчинения на 
Цвайг от други автори.

II

1  Едно допълнително основание, за да включа Хо-
фманстал в отношението между филологията и Европа, би 
било, че той се дипломира по романска филология и придо-
бива докторска степен в 1898 по същата дисциплина. Хаби-
литацията си върху Виктор Юго, 1901, Хофманстал изтегля 
от процедурата.

2 В края на статията „Прусак и австриец“ Хофманстал 
съставя списък от характеристики на двете държави, на на-
рода, на отделния човек които противопоставя в таблица. 
(Preuße und Österreicher. Ein Schema, 1917 – In: Hofmannsthal 
1979/2: 459–461) Сабине Шнайдер смята, че австрийската 
идея на Хофманстал е „повече културен проект, отколкото 
геополитическа визия“. (Hofmannsthal Handbuch 2016: 125)

3  За промяната в отношението към Русия при Хо-
фманстал по време на войната (1914-1918) и в годините след 
нея – Mayer,Werlitz 2016: 111.

4  Речта „Словесността като духовно пространство на 
нацията“ Хофманстал произнася в Университета в Мюнхен, 
м. януари 1927, по покана на ректора Карл Фослер. 
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Philology, Literature 
und Symbolic Geography of Europe: 
Erich Auerbach, Leo Spitzer, 
Eduard Said, Stefan Zweig, 
Hugo von Hofmannsthal 

Symbolic Geography and Frontiers 
in the Philology of Erich Auerbach (1892-1957)

My purpose is to find the main motive why Auerbach 
chose to use the non-disciplinary term “European philolo-
gists” and what he meant by that. The first question pertinent 
to the subject of this study is: did Auerbach and the other 
great Romance philologists work from the very beginning 
with a consciousness of Europe and presuppose a common 
European horizon for their literary and linguistic studies? 
Or was this “European” consciousness formed gradually and 
later as a result of personal and social cataclysms? I was led 
to the conclusion that in addition to the First World War, the 
threat of another military conflict in the 1920s, foremost be-
tween France and Germany, also influenced the way part of 
the German Romance philologists rethought their academic 
pursuits. 

The second question is about the symbolic geography of 
European culture in the works of Auerbach. The synonymous 
use of Europe and Abendland distinctly reveals Auerbach’s 
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dual, unifying/divisive understanding of the identity and the 
symbolic geography of European culture. If we accept the 
opinion that the European has been represented for centu-
ries by the Romance, then the tasks of Romance philology as 
European philology would become clearer and the cultural 
geography of Europe narrower. The cultural-historical iden-
tification of Europe and Abendland after the Second World 
War solidified the anyway existing division of Europe into 
two blocs. Literary history and philology divided Europe in 
the way this was done by the relevant political doctrines too. 
The human sciences also contributed significantly to the cre-
ation of value-attitudes, and an investigation of the former 
from this perspective gives us additional reason to assume 
that the agreement on the division of Europe after the Allied 
victory was not based solely on strategic interests.

At the end of the study, I discuss the reception of Auer-
bach’s writings in Bulgaria. I thoroughly analyse the attitude 
of Bogdan Bogdanov in “Myth and Literature” towards the 
interpretation suggested by Auerbach of Homer’s epos.

Eduard Said: 
A Critical Tribute to Erich Auerbach

The purpose of this chapter is to trace how Edward Said 
assimilated the critical heritage of Erich Auerbach and how 
it affected Said’s own work. An affinity bordering on admira-
tion is what Edward Said felt for the writings of Erich Auer-
bach from his years as a student to the end of his life. The 
most stimulating concept against Eurocentrism for decades 
was influenced by Erich Auerbach’s Eurocentric humanism. 
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Auerbach’s formulation concerning the ‘point of departure’ 
(Ansatzpunkt), as well as his concern with ‘hearing’ the voice 
of the interpreted text had an impact on Said’s research 
methods and general attitude to literature. The huge success 
of Mimesis, according to Said, was due precisely to the ques-
tions the author posed to the texts he interpreted. Auerbach’s 
approach affects both Said’s methodology of research and 
his general attitude towards literature. For example, the title 
of the book Beginnings: Intention and Method, published 
in 1975, though not exactly a repetition, combines the term 
“Ansatzpunkt” with “Absicht und Methode”. Absicht und 
Methode is Auerbach’s title for the introduction to his last 
book.

Said is a conservative revolutionary. His main methodo-
logical move is to re-functionalize traditional concepts with-
out depriving them of their aura. I discuss conditions as care, 
lack, longing; they are not rational procedures, but they can 
become an effective motive, enhancing the social presence of 
specialized knowledge, for which the work of Edward Said is 
an adequate example.

At the end I examine the limited reception of Said’s works 
in Bulgaria.

Humanism and Symbolic Geography 
of Europe in the Philology of Leo Spitzer

In Chapter III, I look for the answers to questions like:
- When does Leo Spitzer form his understanding of Eu-

rope?
- What is the symbolic geography of his Europe?



346

- What are the ethical grounds for his understanding?
- What is philology for him?
I present the debate between Leo Spitzer and Arthur Love-

joy over the political impact of German Romanticism.
I also present the reception of Spitzer in Bulgaria.
I summarize a few points from Leo Weisgerber’s concept 

of language, drawing on Spitzer’s dispute with Weisgerber 
about the origin and function of the compound word Mut-
tersprache (“mother tongue”).

I add a short study written in the mid-1980s, in which 
Dimitar Dochev and I try to answer the question about 
Spitzer’s understanding of the poetic text’s individuality.

The incitement for Spitzer’s pursuit of “European” histor-
ical semantics is not scientific, but political – the rise of Na-
tional Socialism to power in Germany in 1933, the destruc-
tion of Europe during the war and the need for a common 
future after 1945. His historical semantics is an instrument 
of a certain social position.

Spitzer’s understanding of (Western) Europe takes the 
form of historical semantics. It is a testament to (West) Eu-
ropean self-awareness and a practical effort to create a di-
verse, desirable and sustainable image of Western Europe.

He manages to give time depth, from antiquity to the 
twentieth century, to the concepts that are important to him 
– e.g. of the inner form (etymon) and of the philological cir-
cle. Spitzer’s research creates an imaginary geography of a 
part of Europe in which integration and unification prevail 
over national differentiation or opposition. Spitzer does not 
question nationalities, but nationalisms, closure and isola-
tion in one’s own, accompanied by potential or open hostility 
to others.

According to Spitzer, philology is a science that aspires 
to understand man. He himself has a high ability for under-
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standing the works of authors in five national literatures and 
in different historical periods of their existence.

After arriving in the United States in 1936, Spitzer defends 
a scientific position founded in the 19th century, as opposed 
to his avant-garde position until the late 1920s. His involve-
ment in controversies aiming at establishing his presence in 
the American scientific community has been rather unsuc-
cessful.

Cultural Geography of Europe 
in the Work of Stefan Zweig

My purpose in this chapter is to answer the questions:
- What is the symbolic territory of European culture for 

Stefan Zweig? The material I am working on is part of Zweig’s 
essays and The Royal Game (Chess Story).

- Where does the border between Europe and Asia go, 
according to Hugo von Hofmannsthal? The material is his 
speeches, which he delivered in the 1920s.

In The Royal Game, the Vienna Cultural Centre, where 
Dr. B. is born, is opposed to the non-cultural field from which 
the other main character, Mirko Czentovic, comes. It does 
not matter exactly where the Banat region is located, because 
in the novella its function is to be a place that is outside the 
culture of Europe. For Zweig, the culture of Europe is equiva-
lent to that of Western Europe. In some cases, Scandinavian 
writers are included in this culture. Through European hu-
manism, Zweig transforms Western Europe into an image of 
humanity.
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Zweig’s suggestions from the 1930s on how to create a Eu-
ropean cultural identity are later applied in EU cultural and 
educational policy: to elect a European capital each year; pu-
pils and students to have a permanent opportunity to stay in 
other European countries; scholarships to make it possible 
to study abroad. What Zweig could hardly have imagined is 
that European cultural exchange would be completely sub-
servient to an American linguistic imperialism that would 
virtually destroy Europe’s linguistic diversity.

Of the countries in Europe that exist in the eighteenth 
and nineteenth centuries, the Habsburg Empire provides the 
greatest basis for the theme of “Europe”; in the East-West di-
rection, it covers territory from present-day Italy to present-
day Ukraine.

At the end of this part, I discuss elements of the critical 
reflection on the reception of Zweig in Bulgaria.

In speeches and essays, Hofmannsthal reflects on the re-
lationship between European and national in the years of the 
1914-1918 war and in the 1920s. Hofmannsthal also develops 
his understanding of the ‘Austrian idea’ in opposition to na-
tionalisms and to Prussian Germany. In the mid-1920s, Hof-
mannsthal’s attitude about Europe shifts toward national 
values and a common German spiritual and linguistic home-
land. Hofmannsthal embraces the idea of the ‘tribal identity’ 
from which, according to this concept, the nation and its cul-
ture arises. 

In order to establish his idea of Europe, Hofmannsthal 
needs an opposition and isolation – Europe to Russia (Asia), 
Goethe to Dostoevsky, Orthodoxy to Western Christianity. 
Orthodoxy is an oriental Christianity against which the Euro-
pean – Catholic, Lutheran and Puritan – appears in a purely 
spiritual, cultural sense as uniform. Both Russia and Europe 
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are presented as totals, without internal differences or ten-
sions. Between Germany and Russia, there is no territory, 
which is culturally or otherwise worthy of any mention.
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