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Мое убеждение, което съм готов да отстоявам, е, че с
думата „литература“ трябва да бъде означаван един
определен масив от повторяеми или възстановими
комуникативни актове. Една грешка не е литература. Но
може да бъде превърната в литература, ако някой я изиграе
на сцената например. Всеки изказ или човешки жест може
да се превърне в литературен, ако бъде съзнателно включен
в друг изказ. Дори и най-тривиалният или вулгарен израз
или жест може да функционира като литературен в един
разказ или в една пиеса например. Нека разгледаме и
думата „комуникативни“ – използвах я, защото освен
очакваните словесни форми включва и някои несловесни
системи за означаване. Категорията, наречена „литература“,
от която са изключени театърът и киното, би била странна и
неудобна по много причини, една от които е фактът, че едно
и също произведение може да съществува еднакво добре и
като печатан текст, и като сценично представление, и като
филм.
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Може би изглежда, че думата „комуникация“ отваря
твърде широко вратите за несловесни форми като
пантомимата и танца, които несъмнено са
комуникативни, а дори и за всички изобразителни и
музикални изразни форми. Засега нека се задоволим
да кажем, че някои подчертано иконографски
произведения на изобразителното изкуство, както и
вокалната и програмната музика, до известна степен
са литературни. По-важна е онази част от
дефиницията, скрита зад думата „определен“. Кое е
това качество, което превръща някой комуникативен
акт в литературно произведение? Ще ви отговоря с
една-единствена дума: „литературност“, но трябва да
успеем да дефинираме по задоволителен начин това
понятие.
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Не е изключено, както предлага Джонатан Калър в своята
„Структурална поетика“, литературността да се разглежда не
като функция на самата творба, а като неин специфичен
прочит. Калър предполага, че същността на проблема не би
трябвало да бъде литературността на текста, а
„литературната компетентност“ на читателя. Вместо да
казваме например, че литературните текстове са
художествени, можем да приемем това за конвенция на
литературната интерпретация и да кажем, че да четем един
текст като литературен значи да го четем като художествен.
Решението всъщност е да разглеждаме литературността като
някакво качество, което трансформира всички важни
функции на даден комуникативен акт, включително и ролята
на читателя. Усещане за литературност в даден изказ
добиваме тогава, когато някоя от шестте характеристики от
комуникативния модел /на Якобсон/ загубва своята простота
и става възпроизводима или двойствена.
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Винаги когато даден комуникативен акт
предизвика усещане за разлика между създател и
говорещ, нашата литературна компетентност се
активизира. Колкото повече разлики
откриваме между словесния контакт при
печатаното слово и нашия нормален начин
на възприемане на обектите, назовани в
този печатан текст, толкова по-големи са
изгледите за литературност на този изказ. За
да докажа твърдението си, трябва да скъсам с
една мощна традиция в семиотичните
изследвания, която изминава пътя от Сосюр до
Барт и триумфира в парижкия структурализъм.
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Можем да определим мястото на семиотичната
интерпретация между останалите методи за
интерпретация. Тя дава възможност за една по-широка
интерпретация, насочена, но неограничена от словесния
текст. Като интерпретатори семиотици ние нямаме
свободата да правим значение, но имаме свободата
да го откриваме, следвайки разнообразните
семантични, синтактиччни и прагматични пътечки,
които, отправяйки се от думите на текста, водят в
най-различни посоки. С други думи, не можем да
натоварим текста с някакви произволни значения,
но можем да го натоварим с всички онези значения,
които успеем да свържем с него, прилагайки
определен интерпретационен код. И не на последно
място можем да пораждаме значения, като
поставяме този текст сред действителни и
възможни светове, с които той може да бъде
свързан.
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Много художествени творби заявяват, че техният
контекст ни най-малко не е фикционален, че говорят
направо на нас за нещата около нас. Други твърдят,
че контекстът им е изцяло въображаем, че
фикционалните им светове не са ни най-малко
осквернени от нашия собствен свят. Естествено и
двете твърдения са неверни. Нашият свят, нашият
живот, знанието, което имаме за онова, до което са ни
позволили да се докоснем нашите сетива, е винаги с
нас и ние откриваме в собствения си жизнен опит
аналози и за най-прекрасните хубавици, и за най-
кръвожадните човекоядци, и за най-храбрите юнаци
от целия приказен свят. Литературната ни
компетентност се основава в много голяма степен на
способността ни да свързваме реалния с
художествения свят. И голяма част от литературата ни
с пълно основание настоява на тази именно връзка.
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Реалният контекст е винаги налице; художественият не
го изличава, а превръща някои негови черти в
своеобразен център на нашето специално внимание. И
пиесите, и разказите създават художествен контекст. Но
едно представление (това разбира се прави и киното)
променя начина, по който се създава художествения
кантекст. Драматизацията на художествени ситуации от
актьори намалява необходимостта от охудожествяване от
страна на отделния интерпретатор или читател, тъй като
прехвърля част от интерпретационната тежест върху
режисьора и актьорите, като същевременно оставя на
всеки зрител свободата да влее собственото си
индивидуално интерпретиращо „аз“ в колективната
реакция на дадена публика. Тежестта на литературността
при живия театър се разпределя между ред аспекти на
комуникацията, но доминираща при нея е ситуацията на
самото изиграване.
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Стихотворенията също могат да бъдат изигравани и
те също несъмнено пораждат художествен контекст,
но доминиращата особеност на поетичното
творчество безспорно трябва да се търси на
равнището на самото съобщение, където се усещат
стихосложението, поетичните конфигурации и
останалите езикови построения. И както
стихотворенията често биват художествена
измислица, така и пиесите, и разказите редовно
използват езиковите похвати на поезията. А всички
тези три форми редовно обогатяват контекстуалната
си референция, като насочват към други
комуникативни актове чрез цитати, алюзии,
пародии и други средства, с чиято помощ създават
един контекст, който е изцяло семиотичен и
интертекстуален.
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Всички значителни литературни произведения са
тълкуване на своята собствена форма, на жанровата
традиция или традиции, от които черпят своята
същност. Изучаването на литературата тогава трябва
да включва изучаването на комуникативния процес
изобщо – или семиотиката – и особено развитието на
кодовете, от които се ръководи създаването и
интерпретацията на главните видове литература, и
подкодовете, които информират разнообразните
жанрове, развили се в течение на дългата история на
литературата. Формите, които с най-голяма готовност
разпознаваме като литературни – пиесата,
стихотворението и разказът – макар и посветени на
тези комуникативни източници, които определят
специфични кодове и качества, заимстват свободно и
от кодиращите особености на другите форми.
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Ако иска да се доближи до пълно разбиране на
литературните текстове, този, който ги изучава и
преподава, трябва да е и малко историк, и малко
философ, и поне малко личност. Някои творби
отказват да ни открият същността си, преди да сме
станали достатъчно зрели. Към някои от контекстите
на други творби пък губим достъп с настъпването на
зрелостта или с отслабването на паметта. Никое
изследване на литературата не може да бъде чисто
формално и всички опити да се сведе литературната
наука до това равнище са погрешни, ако не и пагубни.
Литературата в своята преобладаваща част е стремеж
да се създадат семиотични еквиваленти за такива
събития от живота, които като че ли отказват да бъдат
отразени в обикновени знаци.
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Функцията на една наука като семиотика на
литературата се крие във възможностите да проясни
една подготовка, превишаваща значително
култивирането на обикновена езикова компетентност и
да помогне за съсредоточаване върху постигането на
комуникативните умения, необходими за нейната
завършеност. Значението на такава именно
литературна подготовка за цялостната ни култура се
състои във възможността хората, посветени в
семиотичните тънкости на литературното изследване,
да използват на свой ред нашите средства за
комуникация, за да създадат идеите, от които имаме
нужда, за да запазим тази култура жизнена и
действена във време, което несъмнено ще ни изправи
на ръба на криза.

СЕМИОТИКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  

Робърт Скоулз



13131313

Презентацията представлява подбрани откъси от статията „Семиотика и интерпретация“,
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Презентацията е с образователна цел и е за нуждите на студентите от курсовете „Теория
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