
 1

 

 

 



 2

 

 

КРИЗИСЪТ: INSIGNIA SEMIOTICA? 

ОПИТ ВЪРХУ ПРИРОДАТА НА СЕМИОТИЧНОТО 
 
 
 
 

• Кризис: 1. Остра промяна, решителен момент. 2. Решителен момент в хода на 
болест. 3. Голяма притеснителност, затруднено положение. 

• Insignia: 1. Герб, знак, отличие, украшение. 2. Знак, белег. 
 
 
 
�  

 
Всеки би могъл да си представи крайния резултат, ако доверието 

към речниците бъде проверено чрез последната дума от заглавието. 

“Семиотика” –  когато, разбира се, е удостоена като речникова единица 

– сonditio sine qua non винаги води след себе си един смущаващ ред от 

различия. Смущаващо е не самото различие, а по-скоро фактът, че в 

едни случаи (най-често в неакадемичната си репрезентация) 

Семиотиката не изглежда ни най-малко притеснена от различието и 

демонстративно показва това. Самообявяваща се за “агонизираща” и 

“мъртва”, за “кула от слонова кост”, която всеки миг ще рухне, в същия 

този миг, тя, подобно на Борхес, заявява: “Светът – уви! – е реален и аз 

– уви! – съществувам”. Показва го с брилянтен дискурс и виртуозни 

анализи, в които “любовният живот на хипопотамите”, “копчетата” и … 

“натриевият хлорид” убедително заявяват себе си като пълноправни 

обекти на семиотичния интерес.  

В други случаи смутеността се използва като заявка за усърдие. В 

този миг Семиотиката заговаря едновременно за своето минало и за 

своето Бъдеще. Заговаря високо, с което недвусмислено показва, че не 

се страхува от “Борсата на Историята”, която Барт във встъпителната си 

Лекция по литературна семиология в Колеж дьо Франс въведе не само 

като метафора, а и като кризисен в епистемологично и методологично 
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отношение концепт за всяка наука – като място, където науките-

стойности се появяват и изчезват. 

 На пръв поглед образът, който по този начин Семиотиката си 

изгражда, прилича на староиталийското божество Янус, чиито две 

сраснати лица също едновременно гледат в миналото и бъдещето, но… 

само на пръв поглед. Внимателното вглеждане показва, че ако за 

митологичния дискурс това са две посоки, за семиотичния са две точки 

от една и съща посока: Семиотиката усилено мисли своето минало, 

когато се замисля за своето Бъдеще, когато гледа напред от позициите 

на една установена-неустановена Сегашност. В този смисъл тя е много 

по-близо до думите на Фройд – колкото по-малко знаем за миналото и 

настоящето, толкова по-ненадеждна е мисълта ни за бъдещето. Това е 

знакът за кризиса-на-желанието-й-да-се-идентифицира (какво Е), както и 

знакът за кризиса-на-желанието-й-да-се-ситуира (къде е, какво е 

постигнала). Сякаш нищо по-логично не съществува от веригите 

следствия-въпроси, с които почти всеки семиотично изкушен текст 

започва: какво е знак, колко типа знаци съществуват, какъв е произходът 

им, как да ги разчитаме или: какво е семиотика, само със знаци ли се 

занимава тя и ако не – с какво друго, и т.н., и т.н. 

 Кризисът обаче е пределно експлициран, когато подобни въпроси 

са институционализирани и особено когато в интонациите и на питащи, и 

на отговарящи, игривостта е ако не отстранена, то поне оставена на 

заден план, изтласкана от сериозността на докосването на материята. 

Става дума за един небезизвестен семиотичен разговор, чието начало 

датира от януари 1986. Формата на разговора е причудливо 

нетрадиционна: редакционният комитет на списание “Семиотика” 

изпраща на избрани групи семиотици по света деветдесет и един 

въпросника, съдържащи два основни пункта: кои са главните цели на 

семиотиката до края на века и постижими ли са те. Отговорите, които 

списанието публикува на своите страници в обзорен материал от името 

на Томас Сибиък, провокират размисъл, тъй като на принципа на 

концентричните кръгове мултиплицират гореспоменатите кризиси на 

ситуирането и идентификацията в нови и нови: в кризис на концепта, на 

периодизацията… стига се дори до кризис в преодоляването на кризиса. 
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Ако всичко казано дотук все още не обяснява достатъчно ясно избора на 

заглавие (още по-малко пък диакритичния му знак), то поне предпоставя 

един размисъл върху семиотичното, разпръснат около семантиката на 

думата “кризис”. 

 

�  

КРИЗИСЪТ НА ПРЕТЕНЦИИТЕ: СЕМИОТИКАТА В СТАДИЯ НА 

ОГЛЕДАЛОТО,ИЛИ ЗА ПОДРАНИЛАТА СОВА НА МИНЕРВА. Семиотиката никога 

не е прикривала своите претенции. Дори в случаите, когато за нея се 

говори в бъдеще време, т.е. като за нещо все още неконституирано, 

силата на нейните желания пронизва дискурса, говорещ за самата нея. 

Може да се предположи, че подобен кризис е не само следствие, 

реакция, "консеквент" – казано с езика на самото семиотично, а понякога 

и причина, “антецедент” – със същия този език. Семиотиката 

демонстрира в процеса на своето развитие една динамична обратимост 

на нещо, което с еднакъв успех може да бъде наречено както семиозис 

на претенцията, така и претенция на семиозиса.  

 Инициативата на “Семиотика” също провокира подобни размисли 

и го прави в три основни посоки: ситуирането на семиотиката, 

терминологичния й консенсус и, разбира се, нейната 

идентифицируемост. От една страна, Семиотиката се мисли като 

“обединена наука за знаците във всяка една дисциплина” (Дж. Бун); като 

“пансемиотична тенденция с триадична структура в бъдеще, т.е. като 

мета-, интер- и трансдисциплинарна семиотика, която да прерасне в 

наука за проверката” (В. Кох); като “всеобхватен теоретичен и 

методологичен проект” (А. Бутита, А. Греймас, П. Суигърс); като  “lingua 

franca” на научния свят (Р. Ланигън); като “основно интердисциплинарно 

поле/ или доктрина” (С. Маркус, Ф. Пойатос, М. Ректор); като “утопия, но 

не и единна наука” (Вл. Крижински), но в същото време други виждат 

семиотиката предимно като приоритетна ориентация в дадена област: за 

Кл. Бремон това е наративната семиотика, за У. Хендрикс – 

текстсемиотиката, за И. Раух – космосемиотиката и т.н. 

 От друга страна, Семиотиката притеснено мисли своя език. Друг е 

въпросът, доколко това е собствено-семиотичен, а не херменевтичен 



 5

проблем, тъй като става дума за разбиране. Семиотиката би искала в 

бъдеще да съществува “поне минимален консенсус в използването на 

семиотичната терминология” (С. Маркус, Р. Познер); да бъде колкото се 

може “по-малко идеологизирана в теоретично, методологично и 

терминологично отношение” (Дж. Бететини); да създаде “елитарен език, 

който да обедини всички диалекти и идиолекти в съвременната 

семиотика” (Вл. Крижински); да уточни самото значение на термина 

“семиотика”, за да не се покриват с него различни дисциплини” (М. 

Галардо). 

 От трета страна, Семиотиката мисли себе си в един динамизиран 

времеви-пространствен континуум: загрижена е (екстензивно?) за 

географските кътчета, в които "семиотика” не звучи достатъчно 

убедително,  и (интензивно?) за това “къде е и какво е направила до този 

момент”, по думите на Й. Йохансен. И още: за “пре-откриване на всяка 

ценя на епистемологичните и онтологичните основи на семиотиката” (Л. 

Долежал, Ж.-Кл. Гарден); за “трансформацията на историята на идеите в 

семиотична история” (П. Суигърс); за необходимостта от една 

“всеобхватна и авторитетна История на семиотиката и за неотложеното 

й написване” (Д. Лидов, Кл. Олер, Й. Пелц, Л. Долежал, Ж.-Кл. Гарден, 

А.Рей). 

 Ако към разнороднастта на желанията се прибавят колебанията у 

техните автори, доколкото подобни желания са изпълними, усещането за 

семантично пулсиране на думата “кризис” между първото и третото от 

изброените значения става все по-осезаемо. Но те са показателни и в 

още един аспект – нека като известен пример изберем финала на 

уводната статия в един прекрасен семиотичен сборник под редакцията 

на Маршъл Блонски, който Иван Младенов също цитира в предговора си 

към двутомника “Семиотика”. В този финал Блонски припомня думите 

на Хегел за совата на Минерва, отлитаща винаги при залез слънце: за 

Хегел това е убедеността, че една култура може да бъде разбрана само 

ако нейното време е минало; за Блонски – убедеността, че Семиотиката 

е достигнала такъв момент. 

 Подобни дискурси са симптоматични в своята противоречивост: 

думите на Блонски пораждат усещане не толкова за реалната 
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семиотична перспектива, колкото за прелестта на метафорите – за 

пищната реторична освободеност, с която Семиотиката може да говори 

за себе си (ако и тук се изкушим да проверим семантичния пулс на 

"insignia” сред изброените значения, то той просто е идентичен с този на 

“украшение”). Подобни дискурси обаче препращат към една друга 

метафора, която като че ли добре би прилегнала на семиотичното: става 

дума, разбира се, за Лакан и за “стадия на огледалото”. До този момент 

Семиотиката все още не се е идентифицирала като ортопедична цялост. 

Нещо повече – натрапчивата мисъл, че Семиотичното като Субект 

понякога нехае за раз-познаването на собственото му imago, се 

прокрадва все по-неусетно: с притеснението от този факт на 

повърхността изплува и реториката на “безразличието”. След казаното 

на страниците на “Семиотика” спокойно звучат думите на Умберто Еко, 

изречени на втория международен конгрес по семиотика: “Не ме 

смущава фактът, че моята наука няма да бъде с разпозната и 

регистрирана академична физиономия. Галилей не е знаел дали е 

физик, математик, астроном или философ. Нито пък Пърс”. 

 

�  

КРИЗИСЪТ НА ИДЕНТИФИКАЦИЯТА: КОМПЛЕКСИТЕ НА УКРАСЕНАТА 

КЛЮЧАЛКА. Ключалката е психологически праг, пише Гастон Башлар. Тя е 

предизвикателство към любопитния, особено когато е покрита с 

орнаменти. Колко комплекси се съдържат в украсената ключалка… 

Можем да добавим единствено “колко е вярно”, имайки предвид както 

семиотичния афинитет към орнаментиката, така и причините-комплекси, 

криещи се зад него. Колкото до любопитството – и тук значително се 

доближаваме до същността на проблема, то винаги е съпътствало 

семиотичното. “Не е само семиотиката тази, която си пъха носа 

навсякъде – твърди Умберто Еко на Втория конгрес по семиотика – от 

няколко години насам всеки си пъха носа в семиотичните мистерии”. От 

това, разбира се, отговорът на въпроса ”какво е семиотика?” не е станал 

нито по-лесен, нито по-ясен. Сякаш право пропорционално на броя на 

носовете расте и терминологичната суматоха около семиотиката. 
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 “Никак не е просто да се даде определение на термина 

“семиотика”… тя е като кръгла маса, на която си дават среща всички 

останали дисциплини” – признанието на Йежи Пелц, направено също на 

втория конгрес по семиотика, сигурно подозира огромния 

интертекстуален заряд, носещо в себе си. И действително – от времето 

на Стоиците до днес, терминът полага огромни усилия да побере в 

обема си всички значения, които му се приписват. Всъщност всички ние 

непрекъснато имаме работа със семиотиката през целия си живот – 

казва Сибиък, - без да я разпознаем… И все пак – какво е “семиотика”? 

 Тритомният енциклопедичен речник по семиотика под общата 

редакция на Томас Сибиък предлага пет понятия за термина, при което 

“семиотика” може да означава (или да се сведе до): 

• синтактичните, семантичните и прагматичните свойства на знака или 

изследванията на тези свойства, които съответно са синтактика, 

семантика и прагматика 

• теория или дисциплина, изучаваща гореспоменатите свойства, а 

именно – теория или наука, чийто обект е семиотика, а следователно 

и синтактика, семантика и прагматика 

• теория или наука, изследваща семиотиката и нейните области от по-

високо – метатеоретично или метанаучно равнище 

• семиотичен метод или сбор от семиотични методи 

• приложна семиотика 

Кризисът на идентификацията от подобна гледна точка изглежда 

зависим от три критически процеса: от непрекъснатата дискусия около 

главните семиотични теории; от дискусията за границите и 

разклоненията на семиотиката, както и от серия въпроси за нейната 

природа – поле ли е или дисциплина?, теория или доктрина?, наука или 

размисъл за познанието и науката? И т.н.; от опитите за дефиниране на 

взаимоотношенията на семиотиката с останалите науки. Показателно е, 

че първият критически процес трансформира кризиса на 

идентификацията в кризис на назоваването; вторият поражда кризиса на 

концепта; третият задълбочава кризиса на ситуирането и едновременно 

с това поражда нов – кризиса на периодизацията, т.е. доколко Историята 
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на семиотиката може да вписва в себе си истории(те) на други(те) 

дисциплини. Като комбинация първият и третият процес поставят пръст 

в още една рана: отношенията на семиотиката с логиката, лингвистиката 

и философията. 

 

�  

 Очевидно е, че повечето различия в концепцията за семиотиката 

могат да бъдат сведени до две неща: до систематичната, структурната 

страна на знака – значението, или до трансактивния аспект – 

комуникацията, като не по-малко очевидно е, че двете гледни точки не 

би трябвало да са в опозиция, а да се взаимодопълват.  

Ален Рей от своя страна твърди, че за да се дефинира полето, в 

съвременната семиотична активност се използват два типа концепти. 

Първият акцентира върху знаците и семиозиса, а вторият върху 

семиотичните явления и процеси в човешката култура. Тази опозиция 

според Рей е много по-важна за Семиотиката, отколкото класическото 

различие значение/комуникация.  

Независимо от подобни разминавания в значимостите, които ad 

hoc съпътстват дефинирането на семиотиката, симптоматичните за 

кризиса постановки, макар и повърхностно, могат да бъдат посочени. Те 

варират между изясняване същността на термина “семиотика” и 

класифициране на видовете семиотики, като в повечето случаи това 

протича едновременно. 

 

�  

 Почти по едно и също време (30-те и 40-те г. на ХХ в.) – явно 

парадоксът на съвпаденията не се свежда само до христоматийното 

вече “Пърс/Сосюр” – Чарлз Морис и Луи Йелмслев дават тласък на 

семиотичното развитие чрез опитите си за конституиране на 

Семиотиката. След като определя статута на Семиотиката двояко – и 

като наука, и като органон на науките – Морис предлага редица 

диференциации, които, независимо от последвалите уточнения и 

критични прецизирания, не само не са изгубили своята валидност: 

синтактика, семантика, прагматика като дялове на семиотиката, и чиста, 
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дескриптивна и приложна семиотика – като видове (американският клон 

на семиотиката в лицето на Сибиък ще предложи по-късно друга, не по-

малко използвана таксономия на видовете – зоо-, ендо- и 

антропосемиотика). 

От своя страна сложните йерархични построения на Йелмслев 

също намират немалко последователи. Делейки семиотиката на 

денотативна (нито един от двата й плана не е семиотика), конотативна 

(чийто план на израза е семиотика) и метасемиотика (чийто план на 

съдържание е семиотика), Йелмслев счита, че метасемиотика е длъжна 

да бъде самата лингвистика. От друга страна, семиотиката бива още 

научна и ненаучна – за разлика от първата, втората не е операция. 

Съответно: конотативната семиотика е ненаучна, докато 

метасемиотиката е научна. В крайна сметка, следвайки Сосюр, 

Йелмслев определя семиологията като метасемиотика, чийто обект е 

ненаучната семиотика, а метасемиологията – това са метанаучните 

семиотики, обекти на които са семиологиите. Всичко това е подчинено на 

една основна задача – как да се организира метасемиологията от 

лингвистична гледна точка.  

Дори само проследяването на опитите за адаптиране на 

Йелмслевия модел към отделни изследователски дискурси (както и 

обратното – на дискурсите към модела)1 е достатъчно да разбули воала 

на един от семиотичните кризиси и да очертае методологичната 

разнопосочност – да сравним дискурсите на ранния и късния Барт; 

Греймас и кръгът около него; Еко, Йохансен, Курте; да споменем и 

новите класификации на семиотиката, които Греймас предлага през 70-

те години: естественият език и светът на природата като 

макросемиотики, в които влизат всички останали семиотики, въведени 

съответно с микро-, или твърдението му, че има място както за 

Семиотики на семиологичните модели, така и за Семиологии на 

семиотичните модели; или пък – негативната и активната семиология на 

Барт: очевидно е, че крачката, която трансформира кризиса на 

идентификация в кризис на назоваването, не е трудна за извървяване. 
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�  

 По аналогичен начин стои и въпросът с епистемата. Ако и тук 

съзнателно се ограничим само в няколко изследователски дискурса, ще 

открием достатъчно-различните начини, по които Семиотиката се мисли. 

Юлия Кръстева още в първите си книги вижда прерастването на 

семиотиката в гносеология и предпочита да говори за семиотично 

равнище, тъй като, според нея,  аксиоматизира знаковите системи. 

Семиотиката е видяна като изграждане на модели, като тип мислене, в 

който науката се осъзнава като теория. 

 Мислейки непрекъснато своя обект, своя инструмент и тяхната 

връзка, Семиотиката е всъщност една непрекъсната преоценка на 

самата себе си. Ето защо според Кръстева тя не може да се 

самоопредели като една наука, още по-малко – като Науката. Бидейки 

своята собствена теория, Семиотиката по такъв начин е типът мислене, 

който, без да се изгражда в система, е способен да моделира самия себе 

си. Следващата крачка на Кръстева е радикална: Семиотиката може да 

се изгради единствено като критика на семиотиката, а това отвежда към 

идеологията. Мъртво място за науките, Семиотиката се оказва и 

съзнанието за тази смърт. 

Когато по-късно Умберто Еко припомня тази постановка, признава, 

че също е склонен да мисли Семиотиката по-скоро за научен начин на 

мислене, отколкото за наука. В различни свои текстове (тук би трябвало 

да се признае, че още от началото на 70-те години Еко поставя 

проблема за идентификацията на семиотиката) той твърди, че 

Семиотиката е по-скоро дисциплинарно поле, отколкото дисциплина; 

название, отвеждащо към поле на взаимодействащи си дисциплини, 

които – макар и от различни гледни точки и с различни инструменти – се 

занимават с един наистина уникален обект. 

Интертекстуалното разтваряне е доловимо и тук. През 60-те 

години подобна теза вече е предсказана от Лакан, който, разсъждавайки 

върху термина “семиология”, казва, че терминът е подлаган 

непрекъснато на ре-дефиниции, но въпреки това отвежда към всяка 

дисциплина, която се занимава със знака като с обект (самият Чарлз 

Морис двадесет години по-рано вижда семиотиката като 
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“интердисциплинарна сфера”). Аналогични тези не липсват и през 80-те 

години: за М. Гримо семиотиката е “кръстопътно-дисциплинарен синтез”; 

като “мета-дисциплина” я схващат Ж.-Кл. Гарден, П. Буисак и К. Фуут, 

които дори я наричат “модерна субституция на традиционните 

хуманитарни науки”.  

Друго едно схващане, което Еко прокарва от началото на 70-те и 

което оказва въздействие върху семиотичното мислене, гласи, че 

семиотиката не бива да се разглежда само като теория на знаците, но и 

като методология на практиките със знаците. Достатъчно е да се отворят 

само семиотичните речници и енциклопедии, за да се открият десетки 

други дефиниции за семиотиката, в които тя е представена не като начин 

на мислене, не като поле, а като наука – и други, в съседство с 

посочените, които разколебават този образ на семиотиката в посока на 

теория или доктрина. Да сравним и с разговора на страниците на 

“Семиотика” – Семиотиката много по-ясно и отчетливо казва какво би 

искала да бъде, отколкото какво е. 

 

�  

 Ако не толкова страшен, то поне по-любопитен е онзи аспект от 

кризиса на идентификацията, който поражда грандиозната суматоха в 

семиотичните назовавания. Нека ги припомним: 

• семасиология (Semasiology): Райзинг, Кронасер 

• семология (Semology) : Норийн, Мартин Джус 
• семемика (Sememics) : Джордж Трагър, Сидни Ламб 

• семика (Semics) : Тревор Ийтън 
• ноология (Noology) : Прието 

• сематология (Sematology) : Бюлер, Смарт 
• сигнифика, Сенсифика (Significs, Sensifics) : Лейди Уелби 
• символика (Symbolics) : Ернст Касирер 
• наука за символизма (Science of Symbolism) : Огден и Ричардс 
• десигнатика (Designatics) : Ричард Детеринг 
• семантика (Semantics) : Нироп, Коржибски, Брел 

• семейотика (Semeiotic, Semeiotics) : Лок, Пърс, Морис 
• семиотика (Semiotic) : Пърс, Морис 
• семиотика (Semiotics) : Маргарет Мийд, Сибеък 
• семиология (Semiologie) : Сосюр, Бенвенист, Барт 
• семанализа (Semanalyse) : Кръстева 
• глосематика (Glossematics) : Йелмслев, Улдал 

• граматология (Grammatologie) : Дерида 
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И ако тук, поради особената си специфика, отношението на 

“семиотика” с “граматология”, “семанализа”, “глосематика” и “семантика” 

не просто би отнело десетки страници, а би отклонило текста от 

избрания вече ракурс, то друго едно отношение – 

"семиотика/семиология” – изисква поне частично внимание2. То, освен 

че продължава да представлява интерес за семиотичната 

историография и за… желаещите да разберат най-после какво е 

семиотика, упражнява принуда върху дискурса на всяка една речникова 

статия по проблема, карайки я да започва с думите : 

“семиотика/семиология? Терминологията не е добро указание в полето 

на нашата наука…”. Освен това проблемът е успял да модифицира 

исторически и две разклонения. 

 

�  

СЕМИОТИКАТА СРЕЩУ СЕМИОЛОГИЯТА. Според някои автори – например 

Сибиък – “семиотика” се използва, за да посочи принадлежността към 

философската традиция в теорията за знаците, отвеждаща към Пърс, 

докато “семиология” се използва, за да се посочи принадлежността към 

лингвистичната традиция на Сосюр (често даваният пример е, че Сосюр 

използва термина в ръкопис от 1894 година). Други, като Жорж Мунен, 

независимо от синонимията в термините, считат, че общата теория за 

знаците трябва да се нарича “семиология” дори в американския й 

вариант. Трета група автори предлагат по-детайлни разграничения. 

Росси-Ланди например дефинира “семиотика” като обща теория за 

знаците, “лингвистика” -  като наука за всички вербални знакови 

системи, а “семиология” – като наука, занимаваща се с “пост-езиковите” 

знакови системи, каквато е литературата (т.е. аналог на Тартуско-

Московските “вторични моделиращи системи”, които като название не 

звучат особено добре за Греймас). Според Росси-Ланди всеки който 

изследва знаковостта не непременно в зависимост от лингвистиката, 

следва да говори за “семиотика”, а не за “семиология”. Друго подобно 

схващане разграничава “семиотика” като теория за нелингвистичните 

знаци в противовес на “семиология”, изучаваща текстовите структури.  



 13

Интересно в случая е и мнението на Р. Скратън, изразено в рецензия 

върху книгата на Еко “Ролята на читателя”, което по-късно самият 

Еко обстойно коментира. Според Скратън “семиология” и “семиотика” 

са две съвсем различни неща. Първото е предимно френско 

образувание, обвързано с психоанализата и марксизма и клонящо 

повече към практиката на деконструктивизма (в чиято “поза” пък М. 

Дъглас видя най-лошото нещо, можещо да се случи на семиотиката, тъй 

като със своя нихилизъм пораждало епистемологични проблеми и 

интелектуален вакуум!). Второто според Скратън е предимно Пърсова 

традиция. То е “нова дисциплина”, която ту отрича, ту потвърждава 

научните претенции на семиологията.  

Една четвърта група автори – и това вече е достатъчно, за да очертае 

контурите на кризиса – следва дефинирането (първо от Йелмслев, а 

след това и от Греймас) на семиологията като метасемиотика. 

 

�  

СЕМИОЛОГИЯТА КАТО СЕМИОТИКА. Началото на “съгласието” е  през 

1968. В интервю пред вестник “Монд” от 7 юни 1974, Греймас споделя, 

че когато се учредява Международната асоциация по семиотика, под 

въздействието на Якобсон и със съгласието на Леви-Строс, Бенвенист и 

Барт, “семиотика” се налага над  “семиология” и се приема за термин, 

покриващ цялото поле на семиотичното. Едновременно с това обаче 

съществува и едно “но”: поради дълбоките си корени във Франция, там 

се запазва и употребата на “семиология”. Както коментира по-късно 

Ариве в “Литературната семиотика”, това не пречи на Греймас да 

излезе със смущаващо съгласието предложение: да се използва 

“семиотики” за определени области като литература), а “семиология” 

да бъде общата за всички тези семиотики тиория. Или – пак Греймас – 

под “семиотики” да разбираме космологичните науки, а под 

“семиологии” – антропологичните. И отново Греймас: “семиотики” са 

науките за изразяването, а “семиологии” – дисциплините за 

съдържанието.  

Не по-малко смущаващ е обаче и самият коментар на Ариве. От една 

страна, стои вярната забележка, че прекалено многото имена, които 
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семиотиката има, са сякаш причина за колебание и променливост в 

епистемологичния й статут. Но от друга, твърди Ариве, спорът 

семиотика/ семиология не е на семантична основа, а поради 

словообразуване : просто “семиотика” е с една сричка по-малко… 

Въпросът какво би станало, ако принципът на редукцията се окаже 

толкова съществен и при определяне на названието на обекта на 

семиотиката, който в повечето езици е едносричен, остава, разбира се, 

без коментар. 

         Трябва все пак да бъде посочено, че преобладава съгласие за 

синонимията на двата термина. Жан-Марк Бланшар е един от авторите, 

които правят подобна уговорка още в началото на своите текстове: 

“Няма разлика в употребата на “семиотика” и “семиология”. 

 

�  

 Размишлението върху “семиотика” може естествено да протече и 

в други посоки – една от тях генеалогията на термина, а след нея на 

преден план излиза и формата, под която “семиотика” се среща. 

 Първата посока успокоява: позоваванията са единодушни в 

старогръцкия произход на термина – σσσσηηηηµµµµεεεειιιιοοοονννν (знак), σσσσηηηηµµµµαααα (сигнал, знак), 

както и в последавалата латинска транслитерация под формата “semio-

“. Единодушието е налице и когато се посочват философските традиции, 

осмислящи термина: от “Опит върху човешкия разум” (1690), където 

Лок нарича доктрината за знаците “ΣΣΣΣηηηηµµµµεεεειιιιωωωωττττιιιικκκκηηηη”, през значително по-

систематичната му употреба при Ламберт, който дори озаглавява втория 

том на своя “Нов органон” (1764) като “Семиотика, или доктрината за 

означаването на идеите и нещата” – и Болзано, който включва 

семиотиката в своята “Теория на науката” (1837). 

 В стремежа си към изчерпателност историографите посочват още 

немалко имена – сред които и тези на Смарт и Хоене-Вронски, които 

бележат етапи от развитието на термина преди използването му от 

Пърс. Интересно в случая е, че Пърс, който в това отношение следва 

Лок, използва термина “семейотика” в две негови форми – “Semeiotic”, 

“Semeiotics”, а “семиотика” – само под формата “Semiotic” (последното 
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впрочем се отнася и до Морис). Никъде в своите текстове, твърдят 

изследователите на огромното му ръкописно наследство, Пърс не 

използва формата “Semiotics”: форма, приета днес за общовалидна в 

областта на семиотичните изследвания и чийто рожден ден се оказва 

симптоматичен както за валидността й, така и за нейното разколебаване.  

 Предложението е направено през 1962: на конференция в 

Университета на щата Индиана, посветена на проблема за 

невербалните комуникации, Маргарет Мийд предлага термина 

“Semiotics” като термин, покриващ обсега на изучаването на 

комуникацията във всичките й модалности. Както припомня Лео Пап, 

резултатът е впечатляващ и дори томът с докладите от конференцията е 

наречен “Approaches to Semiotics” (поредица, съществуваща и до днес 

и включваща в себе си над 100 заглавия на монографии и сборници). 

Конфузията обаче не изчезва: запазва се и думата “Semiotic”, макар и 

този път само за невербалните комуникации. След броя на сричките – и 

това не е просто реплика към Ариве – “препятствие” за семиотичното 

мислене се оказва  и окончанието за множествено число… Кризисът 

очевидно не е смущаващ за Семиотиката, нещо повече – изглежда 

привлекателен и желан дори и тогава, когато може да бъде преодолян 

радикално. 

 Втората посока – формата, под която срещаме думата 

“семиотика”, понякога смущава, ако се доверим, разбира се, не толкова 

на странични и непредубедени гледни точки, а на самите онези, които я 

използват. Една от най-често използваните (като заглавие и/или като 

хипотези) синтактични конструкции е “семиотика на…”. Опитите за 

обясняване на нейната валидност и функционалност обикновено се 

свеждат до следните три значения: 

• теоретични и абстрактни обекти, като типове знаци (напр. “семиотика 

на символите”, “семиотика на индексите”);  

• мрежи от такива обекти, разпознати в някакъв наблюдаван тип 

комуникация (напр. “семиотиката на обществото”, “семиотика на 

модата”);  
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• конкретни обекти на познание, простиращи се от поведенчески форми 

извън човешкото съществуване (които съвременната зоология и 

етология изучава) до човешката дейност, разглеждана във всички 

нейни аспекти – институции, продукти (от праисторическите сечива до 

компютъра) и др.  

 Очевидно е, че третото поле е огромно: то включва в себе си 

култура, техника, финанси, архитектура, музика, цирк и т.н. И както може 

да се предположи, в това безобидно на пръв поглед  “и така нататък” се 

съдържа още една кризисна ситуация за семиотичното: СЕМИОТИКАТА НА 

ЛИТЕРАТУРАТА.  

 

�  

 Експликацията на кризиса може да бъде открита без усилие дори 

само в следните няколко опита за решаване на проблема. Цветан 

Тодоров твърди, че семиотиката на литературата има право на 

теоретично съществуване (след като вече го е отнел на семиотиката-

като-такава) само ако под него се разбира “реторика”. Според Мишел 

Ариве прилагателното “литературна” се използва само като етикет към 

“семиотика”, за да назове една област, без да се означат границите й. 

Често пъти думи като “дискурсивен”, “наративен”, “текстов” я заместват, 

което не решава, а измества проблема. За Суигърс литературата е 

просто един от видовете семиозис (т.е. една от многото конструкции 

“семиотика на…”) и не е нужно да се превъзнася като квинтесенция, с 

което сякаш отговаря на зададения от Кръстева въпрос в “Семейотике” 

– привилигирована област ли е литературата за семиотиката. Към 

казаното Кръстева добавя: за семиотиката литературата не 

съществува… като естетически обект (играта на думи, която семиотиката 

също обича, би препратила думите на Кръстева към небезизвестното 

заглавие на Мукаржовски, но това няма да реши проблема – тук Ариве  

безусловно е прав – а само ще го измести в по-атрактивна плоскост). 

 От друга страна, семиология и литература се сливат, при което се 

коригират взаимно – твърди Барт, а литературната семиология се оказва 

пътуване в неохранявания терен на литературните текстове. 

Литературата – и особено поетичният текст – притежава според 
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Манфред Хардт транслингвистичен статус и семиотиката се оказва 

плодотворна гледна точка към нея. Че семиотиката е много подходяща 

за изследване на поетичния дискурс (дори по-пригодна от 

лингвистиката), може да се открие като водещо твърдение още в 

първите страници на “Семиотика на поезията” на Майкъл Рифатер. 

Винаги, когато става дума за художествено произведение, водеща е 

ролята на знаковостта -–твърди един от тезисите на Макс Бензе, а тази 

знаковост е много по-различна (и като тип, и като граници, и като 

подреждане), отколкото в естествения език – обединяват гледищата си 

Лотман, Хардт и Рифатер. При това, допълва Лотман, семиотичното 

изучаване на литературата има своите традиции още от началото на 

века. Греймас, за когото литературният текст е частна манифестация на 

литературния дискурс, обобщава: “В момента съществува империализъм 

на литературната семиотика”. 

 Към всичко казано, което по-скоро цели да оправдае уместността 

на синтагмите “семиотика на литературата” и “литературна 

семиотика” (между другото, две не напълно синонимни понятия), 

отколкото да защити валидността на семиотичните подходи към 

литературния текст, могат да се добавят и спорните моменти на 

съседството: “наративна семиотика” (Бремон); “текстсемиотика” 

(Хендрикс); “семанализа” (която Ариве, измествайки патоса на 

Кръстева, вижда просто като друга форма на литературната семиотика); 

“стилистика” и “реторика” (за които Ариве призовава да се интегрират в 

областта на семиотиката, вероятно имайки предвид по-скоро патоса на 

Рифатер и Бланшар, отчасти Еко, отколкото този на Тодоров, Чатмън, 

Перелман и Стенли Фиш) и “поетика” (която къде чисто емпирично, къде 

по убеждение – след симпозиуми от типа на “Style in Language” и 

текстовете на Якобсон – сме свикнали да виждаме като корелат на 

“лингвистика”, и която сега, отново според Ариве, спокойно би могла да 

съвпадне с литературната семиотика). Достатъчно е да се сравни 

казаното с текстове на Ван Дайк, Петьофи, Чезаре Сегре, Мария Корти, 

Жерар Женет, Робърт Скоулз, Джонатан Калър, групата μ или с тези на 

израелската школа в областта на поетиката3, за да получим познатото 
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вече усещане за разколебаност: подобна интеграция е плод на дискурса, 

особено когато носителят на последния трябва не само да ги представи, 

но и да ги реализира чрез него самия. Независимо дали гледната точка е 

методологична, епистемологична, терминологична или чисто 

операционална, тя отново е в основата на някакъв – често пъти 

реторичен, но все пак – нов, пореден кризис. Не са ли тук корените на 

онова, което Мишел Гримо сполучливо нарече “заблуди и мечти на 

литературната семиотика”? 

 

�  

 LOCO DOLENTI. СЕМИОТИКАТА И ДРУГИТЕ НАУКИ: още един болезнен 

етап от кризиса на идентификацията, особено когато се отнася за 

отношенията на семиотиката с логиката, философията и лингвистиката. 

Въпрос, който всеки читател на справочните семиотични издания е 

срещнал, гласи: “Семиотика ли е другото име за логика, или логика е 

друго име за семиотика?” Друг, дори по-често срещан въпрос направо 

смущава: “Лингвистиката ли е част от семиотиката, или семиотиката е 

част от лингвистиката?” И накрая един – с нескрити постмодерни 

интонации – въпрос провокира: “Доколко семиотиката може да се мисли 

като другото Аз на философията?” Три наистина трудни въпроса. Най-

малко от всичко те предпоставят повърхностно отношение – а точно това 

е, с което ги посреща и изпраща този текст, в стремежа си – противно на 

Пърсовия Unlimited Semiosis – все някога да свърши… 

 

�  

 Известно е, че в едната от двете класически теории за знака – 

този на Чарлз Сандърс Пърс – проблемът логика/семиотика обсебва 

цялото пространство на семиотичното. Поставяйки на феноменологична 

основа своята семиотика, Пърс я дели на три основни части: 

спекулативна граматика (обща теория за природата на репрезентацията, 

за отношенията и типовете знаци), критическа логика (теорията за 

индукцията и дедукцията) и спекулативна реторика (разглеждаща 

семиозиса чрез неговата ефективност).4 Онова, което винаги е оставало 

на по-заден план е, че в основата на разбирането за “логиката като 
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формална семиотика” стои “синдромът на 12-годишния Пърс”. В писмо 

до лейди Уелби от 23.ХII.1908 г. Пърс споделя, че като малък открил в 

стаята на по-големия си брат “Елементи на логиката” на Р. Уотли, 

след което разбира, че не е в състояние да изследва каквото и да било 

на този свят, освен като семиотика. Едва след това идва дългият път от 

“логиката-в-семиотиката” до “логиката-като-семиотика”, който Пърс 

извървява. 

 В стремежа си да обобщи отношенията между логика и семиотика 

друг един съвременен автор – Йежи Пелц – стига до извода, че 

семиотиката (като интердисциплинарна) мени отношенията и връзките 

си с логиката (а така също и с лингвистиката и философията) в 

зависимост от поставените цели, съдържанието на базисните термини, 

вложения в тях смисъл и начина, по който се използват. В тези 

отношения Пелц вижда голямата роля на семиотиката – тя дава 

възможност да се разрушат непроницаемите прегради между науките и 

тесните им сфери. Всъщност отношението семиотика/логика може да 

бъде връщано назад и ситуирано при автори от различни епохи – това 

накратко гласи една от известните тези на Умберто Еко. Историята на 

формалната логика и теорията за знаците, според Еко, 

просто…съвпадат: отношението следователно е налице не само при 

Пърс и при Пелц – то може да бъде откривано (и тълкувано) от 

Аристотел до Окам, от Пор-Роаял до Лок и Лайбниц; при Бул, Фреге, 

Витгенщайн. Както се вижда, думи, които могат да бъдат казани и за 

отношението на семиотиката към философията. 

 

�  

 Проблемът семиотика/философия следователно също би могъл 

да претендира за дълговечност – от “Кратил” до феноменологичните 

опити на Хусерл той чертае една примамливо-интересна 

епистемологична верига, която – отново на един от семиотичните 

конгреси – Еко детайлизира в таблицата си за история на семиотиката. 

Пионерите на семиотиката, взети в съвременните им измерения от 

началото на века, имат също немалък принос.  
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 Пърс, който мнозина сочат не само за основоположник на 

прагматизма, но и като най-голям американски философ изобщо, не 

може да бъде разглеждан изваден от контекста на философията.5 В 

чудесното си съставителство, включващо основни текстове на Пърс по 

проблеми на семиотиката, Хуупс твърди, че семиотиката на Пърс може 

да бъде разбрана най-правилно, ако бъде разгледана като етап от 

развитието на философията на мисълта – като отказ от традиционните 

за западната философия от ХVII в. (Декарт и Лок) формулировки на 

проблема за познанието, тъй като различието между идея и знак е в 

основата на Пърсовата семиотика.  

 След като изцяло включва лингвистиката в семиотиката, в проекта 

си за обединение на семиотичните науки Морис твърди: не само 

логиката и лингвистиката могат да бъдат преосмислени от семиотични 

позиции – тенденцията сега е към отъждествяване на философията с 

теорията за знаците, към унификация на науката. На друго място, 

подхващайки отново проблема, Морис пише: семиотиката е не само 

основна биологична наука, но и наследник на философията.  

 Крачката напред, осъществена от Еко – за самоидентификация на 

историята на семиотиката с историята на човешката мисъл, след като 

историята на семиотиката е вълнуващо пре-прочитане на цялата 

история на философията6 – изглежда наистина смела, но след казаното 

от неговите предходници – не толкова радикална. Радикализмът се 

пренася в друга посока: той става иманентна черта не на дискурса на 

Еко, т.е. на изказа, представящ предложението като такова, а на самия 

проект за История на семиотиката и на изказа, представящ неговото 

осъществяване – превръща се в проблем на самото писане-за-

семиотиката. 

 

�  

 Крайъгълният камък на семиотичното конструиране безспорно е 

един друг проблем: семиотика/лингвистика. Независимо от древните 

си корени, в своята истинска (институционална) същност, той води 

началото си от другия,  европейския клон на семиотиката и неговият 
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създател Сосюр7, където лингвистиката е представена като част от 

семиологията.  

 Като кризис обаче началото се нарича Барт и недвусмислено 

заявява повратните си точки в различните му творчески периоди. В 

“Митологии” (1957), подобно на Сосюр, Барт вижда семиологията като 

наука, която все още не е изградена. Това не му пречи, разбира се, в 

“Система на модата” (1967) да твърди, че от научна перспектива през 

50-те, семиотиката вече има история и че формулировката на Сосюр 

трябва да се преобърне и приеме следния вид: “Семиологията е част от 

лингвистиката”. Едно връщане към основополагаща книга на Барт – 

“Елементи на семиологията”, показва, че този поврат е направен още 

през 1964. В нея Барт вижда семиологичното познание единствено като 

копие на лингвистичното, както и бъдещото разтваряне на семиологията 

в една транслингвистика. Нещо повече – семиологията е видяна като 

онази част на лингвистиката, която е длъжна да изследва големите 

значещи единици в дискурса, в резултат на което има единство в 

търсенията на антропология, социология, психоанализа, стилистика и 

семиология върху проблема за значението. В “Лингвистика на 

дискурса” (1970) Барт говори за обединение на подходите към 

литературата в една семиотика, която да се нарича лингвистика на 

дискурса, или още транслингвистика, а в “Лекция” (1977) недвусмислено 

постулира: “Семиологията, която канонично може да се определи като 

наука за знаците, за всички знаци, е произлязла от лингвистиката. 

Лингвистиката се деконструктивира и именно това деконструктивиране 

на лингвистиката аз наричам семиология”. 

 Коментирайки по-късно възгледа на Барт, Пелц не просто го 

определя като парадоксално погрешен, но предпочита да мисли, че това 

е по-скоро философски избор, отколкото епистемологична хипотеза. 

 В “Семейотике” Кръстева приема обрата, предложен от Барт, със 

забележката за модифициране. По-късно Бланшар също признава, че 

съществува еволюция в отношенията, като след Сосюр перспективата е 

обърната: голяма част от семиологичните изследвания признават 

фундаменталния си дълг към лингвистиката. В същото време, твърди 

Бланшар, проучването на семиологичния дискурс изисква 
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метасемиология, различна от лингвистиката: на изследователско 

равнище е налице една семио-лингвистична колизия. Един поглед към 

семиотичните речници показва, че Греймас и Курте виждат семиологията 

като “придатък на лингвистиката”, а Тодоров  и Дюкро – като “притисната 

по определен начин от лингвистиката”.  

 Прави впечатление, че изказаното през 30-те години мнение за 

лингвистиката като “науката, която най-много допринася за семиотиката” 

(Блумфийлд), през 70-те приема крайни измерения: “Лингвистичният 

модел се налага като архетип за семиологичните изследвания” (Пети), 

“семиотичните понятия често представляват екстраполация на 

лингвистични модели” (Успенски). 

 Логично се налага както съществуването на умерена гледна точка, 

така и на противоположния възглед – в края на 70-те Сибеък приземява 

нещата, като характеризира лингвистиката със сполучливата метафора 

“семиотичен псевдоним”.  

 Друга една метафора – тази на Якобсон за концентричните 

кръгове – се опитва глобално да прекрои пространствата на 

семиотичната мисъл: лингвистиката е централна част от семиотиката, 

семиотиката заема втори, по-обхватен кръг, а трети, още по-голям 

концентричен кръг заемат социалната антропология, социологията и 

икономиката.  

 Лотман, според когото съвременната семиотика като наука 

възниква на пресечната точка между структуралната лингвистика, 

кибернетиката и теорията на информацията, застъпва аналогична 

позиция: езикът има определяща роля, но семиотиката не е част от 

лингвистиката. Едва ли е случайно, че и в България Мирослав Янакиев 

предпочита да говори за “лингвистика, която се разгръща в семиотика”. 

 Макар да мисли, че семиотиката е повлияна от учението за 

езиковия знак и вербалната комуникация, и Еко не смята, че тя е част от 

лингвистиката. В крайна сметка, обобщава той, лингвистиката се оказва 

първа глава в една Обща семиотика. С това сякаш всичко си идва на 

мястото8… 

 Ограничавайки се дори само в рамките на казаното дотук, можем 

да твърдим: и опитите за решаване на проблема 
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семиотика/лингвистика надскачат собствено-релационните измерения 

на проблема и отвеждат към конституирането на семиотичното изобщо. 

“Семиотика/семиология”, “семиотика на…”, “семиотика и логика”, 

“семиотика и философия”, “семиотика и лингвистика”, не са 

затворени в себе си същности, а части от ортопедичната цялост на 

Семиотиката, без които тя трудно би успяла да разпознае своето 

imago. Разпознаване, което не е тъждествено на механично сглобяване 

на разкъсания фрагментарен образ на Тялото, а на правилното му 

подреждане: разпознаване-знание, максимално познание за 

неуловимостта на границите . В противен случай като Субект, 

непрекрачил огледалния стадий, Семиотиката би останала завладяна от 

образа, който си е изработила, без да е способна да отдвои илюзията и 

без да може Реалното да заеме своето място между Субекта-Семиотика 

и Отразения образ (мисления, желания: онзи образ, който чрез 

собствения си дискурс тя твърди, че е), а на Екрана между Субект и 

Реално, зад силуетите на Символно и Въображаемо би продължила да 

се прокрадва неуловимата епистемологична сянка на Кризиса9. 

Неуловимо-достатъчна: за да подскаже, че текстът мисли въпросителния 

знак в своето заглавие по-скоро като семантичен, отколкото като 

синтактичен пунктуационен знак, и достатъчно-неуловима: за да не 

подскаже дали преклонението или иронията кара същия този текст да 

изписва понякога с главна буква думата Семиотика. 
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БЕЛЕЖКИ: 

1. По-подробно за този проблем вж.: Lange-Seidl, A. Danish Semiotics: 
Hjelmslev’s Heirs and French Traces. – Semiotica, 1986, Vol. 61, No. 1-2, 
pp. 171-185, както и: Johansen, J. Semiotics in Denmark. – In: Semiotic 
Sphere. Th.A.Sebeok and J.Ulmiker-Sebeok (Eds.), Plenum Press, New 
York, 1986. 

2. Историята на отделните названия, както и взаимоотношенията между 
тях могат да бъдат проследени в книгите: Sebeok, Th. A. et al.: 1986, 
Т. 1, Т. 2; Nöth, W.: 1991, pp. 10-68; Pap, L.: 1979. 

3. Тук, разбира се, освен книги на посочените автори могат да бъдат 
припомнени и някои концептуални сборници, всеки от които предлага 
собствено-специфичен подход към разглеждания проблем: “Reader-
Response Criticism” (J. P. Tompkins, Ed., The Johns Hopkins University 
Press, 1980), “Identity of the Literary Text” (M. Valdes and O. Miller, 
Eds., University of Toronto Press, 1985) u “The Linguistics of Writing” (N. 
Fabb et al., Eds., Manchester University Press, 1987). Особено 
характерен е последният сборник, в който отделни текстове 
недвусмислено “виждат” много по-удачни от семиотиката начини за 
интерпретиране на литературни текстове. Статията на П. Кипарски 
например (рр. 185-198) определено подчертава неадекватните усилия 
на семиотичния подход в сравнение с един генеративно-
трансформационен анализ (следващ линията на Чомски и Ван Дайк); 
статията на М. А. Халидей (рр. 135-154) настоява не за семиотична, а 
за лингвистична метатеория (и то на ХХI в. !) на всички 
комуникационни системи, включително и на литературния текст; Д. 
Лодж (рр. 89-102) апелира към преодоляване на структуралистките и 
пост-структуралистките семиотични подходи към литературния текст 
в посока на един лингвотекстови анализ, следващ до голяма степен 
постановки на Бахтин. Дори само тезис № 12 от уводния текст на 
сборника (за новия смисъл и патос на заглавната дума “писане”) е 
достатъчен, за да подскаже, че “семиотика на литературата” е само 
един от многото подстъпи към литературния текст и че една 
интеграция на поетика, реторика, стилистика в рамките на 
лингвистичните и семиотичните  модели не е толкова лесно 
осъществима (изключително характерен тук е и “сблъсъкът” с 
херменевтиката и рецептивната естетика, особено след текстовете на 
Яус, Изер, Рикьор или с критиката на читателското възприятие – след 
текстове на Стенли Фиш, Джонатан Калър и ДжейнТомпкинс – 
заявяват себе си вторият и първият от посочените сборници). В 
подобни моменти кризисът отново е налице чрез книги като “Sprache 
und Metrum: Semiotik und Linguistik des Verses” (Tubingen, 1988) на К. 
Кюпер, където изследването на литературния текст заявява себе си 
като едновременно съчетаване на семиотичен и лингвистичен метод. 

4. “Спекулативна” се използва от Пърс в смисъл на “теоретична”, макар 
че съвременната американска семиотика предпочита думата 
“философска”, когато трябва да назове и характеризира първата и 
третата част. 
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5. Интересно в това отношение е мнението на италианския издател на 
антология с текстове на Пърс – Бонфантини, който пише в 
предговора си, че за съжаление Пърс е известен в Европа само като 
основоположник на семиотиката, а не както му се полага – като 
философ и преди всичко като философ на науката (вж.: Callaghan, 
W.J. Charles Sanders Peirce: His General Theory of Signs. – Semiotica, 
1986. Vol. 61, No. 1-2, pp. 123-161). 

6. Проблемът семиотика/философия приема различни измерения. 
Едно от тях – “семиотична философия” (вж.: Holenstein, E. Semiotic 
Philosophy? – In: The Sign. Semiotics Around the World. R.W.Bailey et 
al., Eds., The University of Michigan, 1978, pp. 43-67), разглежда 
възможността за семиотична трансформация на съвременната 
философия. На редица други измерения – предимно в класическата 
философия – е посветено специално място в книгата на Ньот (Nöth, 
W.: 1991), а една от най-дискутираните съвременни постановки – за 
семиотиката като философия на езика – може да бъде открита в 
книгата на Еко “Semiotics and the philosophy of Language” (Macmillan 
Press, London, 1988). 

7. Проблемът тръгва от Сосюр, в смисъл че при разсъжденията на 
стоиците, Августин Блажени, Тома Аквински, модистите и Пор-Роаял, 
семиотиката просто не е институционализирана като такава и 
разривът с лингвистиката не съществува. Интересно в случая е 
обаче, че и днес някои автори се изказват скептично в тази насока. В 
критическия си коментар към “Курса” на Сосюр (Reading Saussure… 
London: Dickworth, 1987) Р. Харис твърди, че докато статутът на 
Сосюр като основоположник на съвременната лингвистика е 
несъмнен, то статутът му на основоположник на съвременната 
семиология е доста съмнителен. Друга гледна точка пък (Rauch, I. 
Distinguishing Semiotics from Linguistics and the Position of Language in 
Both – In: The Sign, pp. 234-240) изхожда от малкото изразени от Пърс 
концепции за лингвистиката като наука, независимо че те не са 
оказали тласък за задълбочаването или решаването на проблема. 

8. Дали наистина всичко си идва на мястото, може да бъде проследено 
в систематичния прочит на Ньот (Nöth, W.: 1991, 229-240), където са 
представени най-репрезентативните страни на проблема: 
лингвистиката като част от семиотиката, семиотиката като част от 
лингвистиката, семиотична лингвистика, семиотика, изключваща 
лингвистиката, семиотиката като лингвистика и лингвистиката като 
семиотика. 

9. По интересен начин тази сянка на Кризиса е уловена например от 
Греймас в текст, посветен на Пол Рикьор (Greimas, A.J.: 1989), 
където Греймас твърди, че множеството  преплитащи се дискурси 
днес наподобява историята на Вавилонската кула. Нещо повече, 
според Греймас тази “метаморфоза на семиотиката” – млада, но 
нехранеща илюзии дисциплина – представя и отразява като в 
микрокосмос противоречията на съвременната епоха. 
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CRISIS: INSIGNIA SEMIOTICA 

(AN ATTEMPT ON SEMIOTICS’ CHARACTER) 

 

Summary 

 

It is not easy at all to give a definition to the term “semiotic” – it is like a round table, 

which is the meeting place for all other disciplines. These words of J. Peltz give as a 

hint of the great intertextual charge which lies inside the word “semiotics.” And, 

indeed, since the time of the Stoics until nowadays this term makes great efforts to 

accommodate all the meanings that have been attributed to it. In fact, "we are 

connected to semiotics until our death" – Sebeok says, – "without knowing the 

semiotics"... And yet – what is semiotics? 

�  

The semiotic encyclopaedic dictionary of Thomas Sebeok offers five meanings of the 

term: first, “semiotics” could be reduced to syntactical, semantic and pragmatic sign 

features, or to the study of these features, which are respectively syntax, semantics 

and pragmatics; second, “semiotics” could mean theory or discipline, whose object is 

semiotics as well as syntax, semantics and pragmatics; third, “semiotics” could be a 

higher-level theory or science which borders on the metatheoretical or 

metascientifical; fourth, “semiotics” could mean semiotic method or a number of 

semiotic methods; fifth, the term “semiotics” could be used in the sense of applied 

semiotics. 

This crisis of identification seems to involve three critical processes: unceasing 

discussion of the main semiotic theories; the discussion of the origins and parameters 

of semiotics; a group of questions about its character - is it a field or a discipline, a 

theory or a doctrine, a science or a study of knowledge and science? It is significant 

that the first critical process transforms the crisis of identification into a crisis of 

naming; the second arouses the crisis of a concept; the third extends into a crisis of 

situating semiotics and of periodisation, i.e. to what extent does the history of 

semiotics involve also the histories of the other disciplines? Taken together, the first 

and the third process open up one more Pandora box: the relationships between 

semiotics and logic, linguistics and philosophy. 

�  
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It is obvious that the majority of the different views of the concept of semiotics can be 

reduced to two common denominators: first, the systematic and structural aspect of 

semiotics – its meaning; second, its transactive aspect – its role in communication. At 

the same time, it is obvious that the two points of view should not oppose but 

complement one another. There is also another point of view, namely the fact that in 

contemporary semiotic studies the two definitions of the semiotics are used 

simultaneously. The first one stresses semiotic phenomena and processes that take 

place in human culture. This opposition is often thought to be more important about 

the nature of semiotics than the classical dichotomy meaning/communication. 

Regardless of  the crisis of definition which has come to characterize semiotic studies, 

some definitions can be formulated. These definitions vary from explaining the nature 

of the term “semiotic” to classifying the types of semiotics.  

�  

As one thinks about the object of semiotics, its instrument and the relationship 

between both, semiotics appears in fact to be a perpetual reevaluation of its own self. 

That is why semiotics hardly lends itself to definition as a science, or at least as the 

science. Being its own theory, semiotics is thus a type of thinking which is, without 

building a system, able to shape itself. The next step is radical: semiotics could be 

constructed only as a critique of semiotics, and this leads to ideology. As a dead place 

for the sciences, semiotics appears to embody the consciousness of this death.  When 

Eco reminds of this formulation of Kristeva, he confesses that he is willing to think of 

semiotics as a scientifical way of thinking rather than as a science. Semiotics is thus a 

field rather than a discipline, or a study which leads to a field of interactive disciplines 

which deals with a unique object, although from different points of view and with 

different analytical instruments. 
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