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ХЕРМЕНЕВТИЧНИ ДЕФИЦИТИ. ЛИНГВИСТИКА И СЕМИОТИКА

Тъй като лингвистиката привилегирова фразата и правилата
на фразовата граматика, тя поставя херменевтичните
проблеми по много редуциращ начин. В семиотичните
теории, идващи от логическата традиция, проблематиката на
знака доминира над тази на текста. Интерпретацията се
определя по отношение на единици, за които се предполага,
че вече са дискретни: понятия, изрази и референти. Дори
когато еднозначността на интерпретацията според
класическата логика е изоставена, нейният референциален
принцип остава, защото тя просто се разгръща в една
множественост от възможни светове. Но ние смятаме, че
един знак сам по себе си не може да бъде
интерпретиран, тъй като изолирането му го откъсва
именно от условията за неговата интерпретация и от
неговия контекст, т.е. от текста. С други думи знакът
не е обект на интерпретация, а нормативен артефакт на
онтологичната традиция, занимаваща се безконечно с
отношенията между понятието, знака и нещото.

ФРАНСОА РАСТИЕ: 
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Този пункт ни принуждава да определим наново
семиозиса: той трябва да бъде отнесен към двата
плана на съдържанието и изразяването на текстовете
и на другите семиотични реализации, а не дефиниран
като обикновено отношение между означаващото и
означаваното на знака, като инференция в
интенционалистката традиция или като взаимно
предположение в структурализма. Най-сетне, въпреки
дедуктивните или асоциативни теории означаващото
не е отправна точка, защото самото то трябва да бъде
идентифицирано. Основополагащите отношения на
смисъла се образуват между означаваните, но и
между означаваните и означаващите: по този
начин семиозисът се определя като мрежа от
отношения между означени вътре в текста, като
означаващите се приемат за интерпретанти, които
позволяват да се изградят някои от тези отношения.

ФРАНСОА РАСТИЕ: 
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Това ново определение на семиозиса закономерно го
отпраща към понятието интерпретативен маршрут. С
други думи, смисълът не е даден от предварително
кодиране, което свързва стриктно едно означаващо с
едно означено или с клас от означени. Той е
произведен при маршрути, които отделят и свързват
означените помежду им, минавайки през
означаващите. От друга страна, за лингвиста
значението на една дума се смесва с историите на
нейните интерпретации. За говорещия то се смесва с
интерпретативната традиция, в която той я поставя и
по свой начин продължава. Тъй като знаците са
опредметени интерпретации, значението на една дума
не се свежда до отношението на знака, понятието и
нещото, нито до прочутото aliquid stat pro aliquo, което
някои искаха да положат в основите на семиотиката.

ФРАНСОА РАСТИЕ: 
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В лингвистиката и по-специално в граматиката
херменевтичният дефицит е създал апории.
Фундаменталните понятия за граматичност и
приемливост не могат да бъдат дефинирани извън
интерпретативността, която зависи, между другото, от
ситуацията и която ги надхвърля, така да се каже
двойно, защото от една страна, аграматичното може да
бъде приемливо или поне често е прието, а
неприемливото може да се интерпретира или поне
често е интерпретирано. Почти не се държи сметка
затова, защото колкото и странно да изглежда,
понятието компетентност обикновено се прилага към
пораждането и изказването, а не към анализа или
интерпретацията. Дори в когнитивната семантика
компетентността винаги се разбира като генеративна,
а не като интерпретативна.

ФРАНСОА РАСТИЕ: 
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Доколкото ми е известно, нито една лингвистична
теория не е съумяла да постави проблема за
интрепретативността. Лингвистиката засилва по
този начин херменевтичния дефицит на граматиката,
от която е произлязла. За да пристъпим към
отстраняването му, трябва на първо време да
разделим граматичното от приемливото и
интрепретируемото; за да допуснем след това, че
интерпретативността определя приемливостта, а след
това граматичността.

ФРАНСОА РАСТИЕ: 
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РАЗБИРАНЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Проблемът за значението може да бъде поставен
успешно само ако се държи сметка за условията на
интерпретация. Най-сетне, интерпретацията,
разположена в една социална практика, се подчинява
на целите на тази практика. По този начин
интерпретацията на един текст се променя с
мотивите и условията за неговото описание.
Условията за интерпретация се разполагат на
последователни степени. На първата степен текстът
като цяло детерминира смисъла на своите локални
единици и това очевидно противоречи на принципа за
композиционност, който ръководи всички логически
семантики. Към тази детерминация се прибавя
детерминацията на текста като цяло от
интерпретационната ситуация.

ФРАНСОА РАСТИЕ: 
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ИНТЕРПРЕТАЦИИ И КОРПУСИ

Тези предложения водят до едно интерпретативно
преобосноваване на семантиката и отвъд нея, на
семиотиката, на базата на някои тези, които засягат
нивото на знака и това на текста. Никой знак не е сам
по себе си референциален, инференциален или
диференциален. Въпреки че текстът (или
семиотичната реализация) е основната единица на
реторичната/херменевтична проблематика, не трябва
да се смесват фундаменталното и елементарното
(например лингвистичният знак морфема е минимална
единица, но не е фундаментална). Текстът е
фундаментална единица, но максималната
лингвистична единица е референциалният корпус.

ФРАНСОА РАСТИЕ: 
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Смисълът е резултат от свързването на вътрешните и

външните отношения на текста, от срещата с един
контекст и един интертекст. Детерминацията на
общото от частното става по два начина: чрез
влиянието на текста върху неговите части, чрез
влиянието на корпуса върху текста.

Естествено може да се възрази, че първият вид
влияние е структурно и до известна степен иманетно,
а второто случайно, „наложено отвън“. Но текстът сочи
към своя интертекст или изобщо, чрез нормите на своя
жанр, или в частност, чрез споменавания и цитати. За
реторичната/херменевтична проблематика външното
на текста се състои от други текстове и по-общо от
други семиотични реализации.

ФРАНСОА РАСТИЕ: 
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10101010

ИНТЕРПРЕТАТИВНИ СТРАТЕГИИ

Интерпретативното съзнание се поражда от трудността на
разбирането. Тази трудност поставя два въпроса: Какво
представлява нечитаемият текст? Къде трябва да спре
интерпретацията? Нечитаемостта, както и
свръхинтерпретацията наистина биха могли да
представляват нормативни категории, характерни за
херменевтиките на яснотата. Ако е много трудно да се
докаже, че се дава твърде много смисъл на някакъв текст,
още по-трудно е да се докаже, че той няма никакъв смисъл.
Как може да се твърди, че един текст е нечитаем? Ние сме
осъдени да даваме смисъл и например съвсем правомерно
осмисляме произведени, съставени изцяло от недуми като
„Бдения на Финеган“ на Джойс… Един текст може да бъде
нечитаем само за херменевтиките на яснотата, които се
стараят да обособят интерпретацията и смятат „нормалното“
разбиране за естествено и безусловно.

ФРАНСОА РАСТИЕ: 
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Подчинявайки въпроса за значението на знака на въпроса за
смисъла на текста, интерпретативната семантика счита, че
буквалният смисъл е построен така, както и производните:
те се разграничават само по степента на сложност на
интерпретативните маршрути, които ги идентифицират или
създават. По този начин тя води до една херменевтика на
трудността, за която яснотата е завоевание, а не даденост.
Като приема, че смисълът не е иманентен на текста, а на
интерпретационната практика, тя проблематизира нейните
фактори: по-специално нейният социален статут,
референциалният корпус, корпуса на коментарите,
предвидените правила, допустимите маршрути, колектива на
интерпретаторите, колектива на свидетелите на
интерпретацията. Никой от тези фактори не се разбира от
само себе си, защото в областта на интерпретацията всяка
методология несъмнено почива несъмнено върху една
опредметена деонтология.

ФРАНСОА РАСТИЕ: 
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На двата традиционни режима на интерпретация, този
на яснотата и този на неяснотата, съответстват две
предварителни схващания за езика като прозрачно
було или като плътна завеса. След като замъглихме
понятието яснота, ние ще се постараем да изясним
понятието неяснота, за да отхвърлим в последна
сметка метафората за езика като було, било то
прозрачно или не. Ако херменевтиката на яснотата
може да изглежда валидна за ясните текстове, или
поне за тези, чиито жанрови, миметични и
херменевтични модуси са отчетливо нормирани,
херменевтиката на неяснотата я отнася по-скоро към
интерпретативната ситуация, отколкото към текста,
смятайки, че смисълът се намира в усилието,
положено за неговото откриване, и се конкретизира в
интерпретативния маршрут.

ФРАНСОА РАСТИЕ: 
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РЕЖИМИ НА НЕЯСНОТАТА

Могат да се различат две главни концепции за отношението
между неяснота и яснота. Или общата яснота запазва
херменевтиката за неясните пасажи, които могат да се
идентифицират и изолират като такива; такава например е
позицията на Лок. Или неяснотата е правило, както мисли
Фридрих Шлегел, и тогава целият текст е обект на
херменевтиката, тъй като и ясните пасажи не са лишени от
трудност. В първия случай херменевтиката е
инструментална, във втория тя е основополагаща. Според
Дьони Туар трябва да се прави разлика между
херменевтичния режим на неяснотата и реторичните
употреби на неяснотата. Херменевтичната неяснота е
постоянна, присъства навсякъде и трудно може да се
специфицира. Обратно, в една практика, която цели
убеждението, реторичната неяснота остава конкретна,
локална и има за цел емоцията, смущението и дори
емоционалния шок.

ФРАНСОА РАСТИЕ: 
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Всъщност под неяснота се разбират всички видове
трудности, които могат да се групират в три основни
рубрики: (1) неяснотата на отдалеченото: социално
историческата ситуация на генезиса на текста и тази
на неговата интерпретация са много отдалечени във
времето и/или в пространството, за да позволят да се
възстановят интерпретациите, които са външни на
текста; (2) неяснотата на имплицитното: една
вътрешна реконструкция на интерпретативния
маршрут е необходима, но остава възможна; (3)
неяснотата на скритото: нещо съществено не е казано
и не може да бъде казано. Всички неясноти не са
равностойни, защото стратегиите на неяснотата са
разнообразни и трябва да различим следните
фактори: функциите на неяснотата; текстовите
структури, характерни за неясните текстове;
модусите, от които произтичат тези структури.
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Една „интересна“ интерпретация обикновено се подчинява
на четири типа изисквания. (1) Критически изисквания.
Нейната методология е експлицитна. Тя отговоря на
филологическите императиви, засягащи не само езика, но и
историята. Тя се адаптира към условностите на текстовия
жанр. (2) Херменевтични изисквания. Тя наблюдава или
построява в текста нещо все още незабелязано и което в
последствие не може да се пренебрегне: тя обогатява
интерпретативните маршрути и дори очертава един, който
остава образцов. Най-сетне тя оставя място за това, което не
е видяла. (3) Исторически изисквания. Тя отхвърля или
приема други прочити. Тя е източник на други
интерпретации: тя влиза в историята на текста, понякога в
разрив с тази история, но вътре в него поставя началото на
едно интерпретативно родословие. Тя води дори до промяна
на интерпретацията на други текстове.
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(4) Етически изисквания. Тя ангажира автора си, който
трябва да приеме една деонтология. Тя не претендира,
че е единствената възможна, нито че е най-добрата,
най-икономичната и най-изчерпателната. Тя превръща
обикновената потребност от разбиране в желание за
интерпретиране.

Етическият проблем остава един от най-деликатните,
защото една интерпретация може основателно да
претендира за достоверност и дори за истинност, да се
представи като възможно най-добрата в даден момент
и да бъде призната за такава. По-специално
интерпретацията на историческите документи може да
отхвърли претенциите на ревизионизма, защото
критичният характер на историческия метод позволява
именно да се избегне дискредитацията, с която я
заплашват фалшификаторите.
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