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КЛОД ЛЕВИ-СТРОС, 1962 И СЛЕД ТОВА 

 

 

Текст с подобна реторика в заглавието си, юбилеен в подтика си на 

написване, трудно би могъл да има неподдаващ се на разпадане фокус – форму-

лата му на правене е друга, функциите му предполагат предварително 

читателско знание. И все пак, макар че не е монолитна, представата за център 

или по-скоро за центростремителност, съществува. Най-напред тя е в опита да 

се избере къс от огромното научно наследство на Клод Леви-Строс. Съдейки от 

заглавието, изборът очевидно ситуира предпочитанията си не към смазващото с 

дълбината и многообразието си цяло, а към един времеви отрязък от научната 

дейност на изследователя – годината 1962. След това тя е и в опита направеният 

вече избор да бъде положен сред някои от контекстуалните му пресечености, и 

най-накрая – дали (и как) по този начин можем да мислим мястото на Клод 

Леви-Строс в съвременната хуманитарна мисъл.  

 

�  

 Мислен спрямо 1962, изборът би могъл да изглежда както логичен – 1962 

е годината на “La pensee sauvage” и “Le totemisme aujourd’hui”, така и 

нетрадиционен – ако направеният вече избор не докосва тези текстове. Докато 

истината е, че изборът всъщност дори не е и неочакван: в основата на нашия 

разказ е един достатъчно известен съвместен анализ на Бодлерова творба, който 

в началото на 1962 Клод Леви-Строс и Роман Якобсон предлагат на все още 

жадната, и с неуморени от структурни експликации сетива, публика.  

Така 1962, която е най-вече годината на “La pensee sauvage”, придобива 

друго измерение, а то от своя страна започва концентрично да се разстила: току 

що основаното антропологично списание “L’homme” има друга насока и малко 

по-различна в читателските си хоризонти публика. Именно чрез анализа на 

“Котките”, обаче, Клод Леви-Строс и Роман Якобсон осъществяват нещо, 

което след 1962 ще бъде особено поучително.  
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От една страна, смело е отворена вратата на идеята за интер-

дисциплинарно поле, в което представители на различни науки могат с обедине-

ни усилия да фокусират “своето” и “чуждото” като обект на изследване, като ме-

тодология, като взаимопроникване; в което границите между науките и 

подходите да изглеждат подвижни. Идеята за семиотичното като 

интердисциплинарно поле, като място, където науките си взаимодействат, като 

начин на мислене, все още не е експлицирана. Впускането в ризомата предстои. 

Но семиотично и структурално, колкото и парадоксално да изглежда на пръв 

поглед, в опита заедно да таксономизират и подредят света в парадигми, чрез 

които да го обяснят, без да искат предизвестяват и обратния ефект. 

Структуриран, светът ще почне все по-упорито да гледа навън: от close reading 

към intertextuality. 

От друга страна, вратата е наистина толкова смело отворена, че такъв тип 

съвместни анализи няма да се радва на кой знае колко голяма популярност през 

следващите (вече почти четири) десетилетия. За единство на място и действие 

трудно може да се говори, но епистемологичното единение е като че ли много 

по-решаващо в случая. 

 

�  

 1962: особено е усещането за време, когато референциалните сили те за-

хвърлят преди собственото ти раждане. Подобно усещане обаче е необходимо 

поне в смисъла, в който история и съвремие се пресичат, за да си кажат, че 

знаят полаганията на нещата, както и някои от букетите значения, които 

нещата, с помощта на субекта, постигат винаги доста по-късно. 1962 не е от 

обикновените години, както изобщо обикновеното не се вписва в разбирането 

ни за края на 50-те и началото на 60-те години. В много отношения тук раз-

бирането ни случайност просто се обезсилва - в протежение на по-малко от 

десетилетие съвременниците дори не са имали възможността да усетят доколко 

представяното им като факт в областта на литературата, музиката, киното, 

науката е всъщност в много отношения безпрецедентно. Успоредно с текстовете 

роят се и школи, направления, създават се незабравими научни общности. 

Погледнато само през погледа на научната продукция в хуманитаристиката, 

малко преди и малко след 1962, под формата на книги, дълго чакали мига си 
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избрани и/или събрани съчинения, или пък шумно огласени студии и сборници, 

излизат капитални в много отношения текстове.
1
 Погледът към този период 

означава също да се заговори за ерата на “Tel Quel” и “Poetique”, т.е. да се 

заговори отново и отново за структурализма и неговите френски безкрайни 

ризоматични разклонения. А сред разклоненията, при това на видно място, в 

очертания период са и текстовете на Клод Леви-Строс: “Anthropologie 

structurale” (1958), “La pensee sauvage” и “Le totemisme aujourd’hui” (1962), 

“Mitholologiques”, t.1-4 (1964-1971). Продукцията, да не говорим за личностите, 

е изключително разнородна и все пак търсенията се пресичат – епистемата, 

която бди над тяхното зараждане, има общо потекло. 

 

�  

 Трудно бихме намерили други години, в които структурализмът да е тол-

кова жизнен в реториката си, без да се налага да бъде, както ще му се случи 

десетилетие по-късно, реторичен в своята жизненост. Структуралисти и 

история, ако парафразираме Шарл Парен,
2
 тук са в особен тип взаимодействие: 

първите наистина съвсем не са единни в своето разбиране за история, не че 

историята към тях е, но към някои от тях, тя още тук е наясно, че просто не би 

могла да им противопостви нищо от богатия си аксесоар на забравата. Но и - 

нещо съвсем очевидно - това не са години единствено и само на структурализма. 

Още тук феноменология, семиотика, херменевтика, генеративна поетика и 

психоанализа постигат мълчаливи консенсуси по отделни въпроси, кръжащи 

май около едни и същи обекти: субектът и неговата положеност в семиосферата; 

текстовостта, чрез различните форми на която той живее; митологиите, върху 

които продължава да пише; темпоралностите, които непрекъснато се 

взаимопроникват и заплашват да сменят каузалността си... Все пак 

структурализмът е този, който до голяма степен дава облика на тези обхващащи 

повече от десетилетие години, но взаимопроникванията, които неслучайно 

посочвам, в текстовете на Леви-Строс имат един от горещите си застъпници. 

 Контекстът, който конструирам по този начин, очевидно се опитва да 

подскаже мястото на Леви-Строс в така очертания период. Пропуснатите, но 

безспорно познати неща, сред които катедрата по социална антропология към 

Колеж дьо Франс (януари 1960), основана само две години след излизането на 
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“Структурна антропология”, биха ни отвели в по-друга посока. А онова, 

което искам да проблематизирам тук, като че ли вече е готово да се яви: едно 

по-особено място на Леви-Строс в онези напрегнати години – функцията му в 

съвместния анализ с Якобсон; мястото му в арматурата на предложената 

структуралистична стратегия на четене. Оттук и избраното ограничение: 1962 

[и] като година, в която е призван да се роди модел на четене на поетичния 

текст. 

 

�  

 В това свое случване 1962 често ще кара литературоведите да си спомнят 

за нея. Тя не само стои на корицата на списание “L’homme” в броя, в който 

публикуването на един анализ задълго ще обсеби научното мислене, но в много 

отношения се оказва и ключова за 60-те години. Анализът, разбира се, е на 

“Котките” на Бодлер. Любопитното в него – сред безспорно немалкото неща, 

които хуманитаристиката (възторжено) е приемала и (усъмняващо се) 

отхвърляла – е че това е един от малкото анализи, извършени от две оставили 

дълбоки следи (впоследствие) в науката имена: Роман Якобсон и Клод Леви-

Строс.  

За тях би могло да се пише по начина, по който например Цветан 

Тодоров пише за Якобсон и Бахтин,
3
 с тази разлика обаче – а тя е достатъчно 

фундаментална – че те не само са се срещали, но и че срещите им са имали и за 

тях, и за науката, решаващо значение. С езика на генеративната лингвистика 

анализът на “Котките” е една от повърхностните структури на тези значения, 

макар и не точно по същия начин, по който е предговорът на Клод Леви-Строс 

към “Шест лекции за звука и значението” на Якобсон.
4
 

 С няколко извинително-реторични изречения, които неусетно изземват 

пространството на първата страница от текста, Клод Леви-Строс сякаш се 

опитва да обоснове не типа анализ, а съавторството. Или още по-точно: не съ-

авторството между себе си и Якобсон, а приближението на парадигмите, съ-

авторството между антрополога и лингвиста. Тук е и ключовият момент в хода 

на анализа: съвместяването на оптиките и метаезиците. Според Жорж Мунен
5
 

съществува рязка граница между двата метаезика; мигът, в който Якобсон 

“отстъпва перото си” на Леви-Строс е силно експлициран. Границата, според 
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мен, и тук метафоричната обвивка се пропуква в семантиката си, е и в това, че 

докато Якобсон затваря “вратите” на анализа, Леви-Строс непрекъснато ги 

отваря навън: текстът за единия е самодостатъчен, докато за другия се разтваря 

в парадигмите на (някогашното, но и сегашното) митологично мислене.  

 Днес, при това без да се озъртаме извинително, можем да кажем, че 

стратегиите на четене, които структурализмът ни предложи през 60-те години, 

са в най-добрия смисъл на думата изживян етап. Онова в анализа на 

“Котките”, което принадлежи на лингвиста, бихме го използвали (и го 

използваме) имплицитно в прочита си на творбата; то е един вид анализ “на ум” 

- задължителен, установяващ логическите сцепления на творбата и нейната 

направеност. Независимо че в сборници като например “Linguistics of Writing” 

отново се проповядват стратегии на четене и тълкуване, базирани върху 

лингвистиката, то е на един друг етап на анализ, който като реторика открито 

полемизира с избора на семиотика като алтернатива за методологическа 

базисност. Принадлежащото на антрополога обаче в анализа на “Котките” 

едва ли бихме могли толкова лесно да наречем изживяно. Митологичното – и 

като код, и като парадигма – присъства и днес в безбройното поле от подстъпи 

към литературната творба. Заслугата за това на Клод Леви-Строс е огромна – 

най-малко защото всеотдайно и търпеливо дълги години доказва, че логиката 

на митологичното може да бъде търсена и откривана в различни точки на 

човешката дейност: от най-обикновеното, извършвано с рутина ежедневно 

усилие, до ритуалността на литературата. 

 

�  

 Да го кажем и иначе: от студентската скамейка до зрялата си възраст ние 

се уповаваме на предложеното от Клод Леви-Строс без непременно да го 

експлицираме. Мисля, че такава е участта на всички големи имена. Уповаваме 

се не толкова върху отделните му анализи, върху конкретни идеи - макар че, ако 

се доверим на реториките на цитиране, излиза така, а върху парадигмите на 

мислене, които ни предлага.
6
 В хуманитарното знание Леви-Строс извършва 

полагания, надхвърлящи етнологията и антропологията и съвсем невписващи се 

единствено в представата за структурализъм. Начинът на мислене за 

митологичното, първобитното и цивилизационното, е в състояние да проникне 



 7

във всеки един тип анализ, във всяка една методология и да заживее 

миролюбиво с нейната валидност. След Леви-Строс те се превръщат в индекси 

на културното ни самосъзнание и това е осезаемо дори само от няколкото 

страници текст на Леви-Строс в съвместния анализ с Якобсон. 

 Така че – ако се върнем към началото – къс от огромното научно 

наследство на Клод Леви-Строс разбира се може да бъде избран. 1962 е колкото 

възможна, толкова и удачна година, а анализът на “Котките” - симптоматичен. 

В него отново откриваме почерка на антрополога, следващ своята хипотеза за 

човешките светове. Гледната точка е друга, материалът също, но 

епистемологичната нагласа е непроменена: нещата живеят в своята 

структурираност и могат да бъдат детайлно проучени и описани, а човешкото 

мислене има своите парадигми на полагане, символизиране и тълкуване. 

Хиварите имат свое обяснение за произхода на семейната ревност и връзката й с 

грънчарството, поетичният текст предлага свои “обяснения” за връзката между 

образа на котката и този на жената. 

 

�  

 Този текст можеше, разбира се, да започне и така: Якобсон и Клод Леви-

Строс са се срещнали. И да бъде разказ за симптоматиката на срещата, която 

води към новото хилядолетие; за другия смисъл на изживяната съдба. Но тогава 

в никакъв случай нямаше да се впише в малкото на брой юбилейни страници, 

защото щеше да бъде принуден да напусне неангажиращия жанр на 

признанието и вместо да очертава мимоходом, да се впусне докрай по следата 

на срещата, от която анализът на “Котките” е само извивка.  
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статията “козодой” и откриваме (след като сме чели, разбира се, 

“Ревнивата грънчарка”, колко голяма празнина ще покрие години по-

късно изследването на Леви-Строс. След неговия текст най-доброто, 

което би могло да се случи със статията, е да бъде пренаписана. Именно 

подобни пренаписвания в полето на хуманитаристиката – от етнологията 

до литературния анализ – са най-доброто доказателство за това, че 

мястото на Леви-Строс в научната мисъл на ХХ век е просто безспорно. 
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CLAUDE LEVI-STRAUSS, 1962, AND AFTER 

 

Summary 

 

Any text, which is real triumph in its crafting, can hardly have a nucleus that can 

easily be segregated. And still, the notion of a central core exists in any the attempt to 

select a part of the large intellectual heritage of Claude Levi-Strauss and to place this 

selection into a meaningful context. If we think in the terms of the year 1962, the 

selection could look both logical and untraditional. In fact, it is even unexpected that 

our account begins with an analysis of Baudelaire’s famous work which Claude Levi-

Strauss and Roman Jakobson offered to the covetous audience in the early 1962 on the 

pages of the new anthropologic magazine “L’homme.” In the year 1962,  “La pensee 

sauvage” attained another dimension. Through the analysis of  “The Cats,” Levi-

Strauss and Jacobson  created a model that was going to be followed in future. On the 

one hand, they created a direct passage to the idea of an interdisciplinary field, where 

representatives of different sciences could jointly address their “own” and “somebody 

else’s” works as an object of research and as a methodology, where the limits of 

science and different approaches seemed permeable and malleable. On the other hand, 

the passage was stunningly direct that this kind of collaborative analysis would 

become unpopular during the next four decades. 

�  

It is remarkable that two of the most famous names in science – Jakobson and Levi-

Strauss –  authored the collaborative analysis. We could write about them in the same 

way that, for example, Tzvetan Todorov, writes about Jakobson and Bakhtin, except 

for the fact that they have knew each other and their collaboration held special 

importance for science. In the language of generative linguistics, the analysis of “The 

Cats” is one of the surface structures of these meanings, although not in the same way, 

as Levi-Strauss’ preface in Jacobson’s “Six lectures on sound and meaning”. With 

some particularly rhetorical sentences, which unnoticeably fill in the first page of the 

text, Levi-Strauss is trying to explain not the type of analysis but the process of co-

writing. Or, more preciously: not the co-writing between the anthropologist and the 

linguist. It is the peak in the process of analyzing, combining optics and 
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metalanguages; the moment in which Jacobson “leaves his pen” to Levi-Strauss is 

very explicit. As far as I am concerned, the border is also in the fact that while 

Jakobson is crossing the way of analysis, Levi-Strauss always continues straight on: 

the text for the one is self-sufficient but for the other it is opened to the paradigms of 

mythological thinking. 

�  

Nowadays we could say that the strategies of reading which structuralism offered us in 

the 1960s have passed away. In our reading of texts we can use the linguist's analysis 

of “The Cats”; it is a kind of analysis “of the mind” – obligatory, based on the logical 

cohesion of the work. We could hardly consider the anthropologist's analysis of “The 

Cats” to be sound and based on experience. Today, the mythological – both as a code 

and paradigm – is the first step to be taken in analyzing any literary work. Levi Strauss 

holds special credit for this because of the fact that he proved with remarkable 

dedication and patience that the logic of the mythological could be sought and 

discovered in different areas of human activity, from every-day life to ritualism in 

literature. In other words, we rely on Levi-Strauss' proposed analysis from youth until 

mature age without realizing it. I think that is the fate of all great names: we rely not 

only on their different theories (quite popular according to the rhetoric of 

bibliographical citations), but on the paradigms of thinking they offer. In the field of 

humanitarian knowledge, Levi-Strauss has laid important foundations, not at all in the 

notion of the structuralism, but in transcending the boundaries of ethnology and 

anthropology. The new way of thinking about the mythological, about primitiveness 

and about civilization can penetrate each type of analysis, each methodology, and can 

continue to co-exist with them in peace while still preserving its own validity. After 

Levi-Strauss, this way of thinking has become an indicator of our cultural awareness.  
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