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УВОД

Напълно съм съгласен с изразените от професор Джеймс Фоли1
опасения за евентуалните беди, които биха могли да сполетят едно
съвременно научно изследване. Предполагам също, че трите основни
недостатъка, които пречат на един труд по фонология да бъде наистина
добър - а според Фоли това са дескриптивизъм, редукционализъм и
опростенчество – биха били всъщност нежелани и за научни разработки в
голяма част от другите дялове на науката. Но за да не започвам със
заключения, ще кажа само, че във всеки случай не бих искал тези
характеристики да се окажат верни за моето изследване.
Опасността от дескриптивизъм като че ли е най-голяма и тя произлиза
още от поставянето на темата. Най-напред, биха казали някои, става
въпрос за Сосюр, който е основоположник на една фундаментална теория
за езика, и като такъв заема много специално място в развитието на
езикознанието. В тази връзка, един кратък увод из историята на
лингвистичните учения изглежда почти неминуем. Струва ми се обаче, че
ако един такъв увод е кратък, тогава няма да е добър увод, а ако пък не е
толкова кратък, ще се превърне в цяла самостоятелна книга. Различни
лингвистични възгледи, които са били изказвани в различни периоди, и
които са релевантни с въпросите, обсъждани тук, естествено са взети под
внимание, но съзнателно не се изложени в отделна глава систематично,
1

Foley, James. Foundations of theoretical phonology, Cambridge, 1997, pp. 4-7
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изчерпателно и описателно. Същото е положението и с проблема за
текста на “Курс по обща лингвистика”, който се е превърнал в цял Омиров
въпрос на съвременното сосюрознание и би отнел зашеметяващ обем
дори при кратко представяне. /Тук са използвани анотираното издание на
Де Мауро2, критичните на Енглер3, но повечето от цитатите са от по
първата публикация на Баи и Сеше от 19164, защото това е текстът,
повлиял по неоспорим начин на хода на лингвистичните изследвания
впоследствие, нещо, което не може да се каже за по-късните издания,
привнасящи и коригиращи само детайли. Вариантът на първата
публикация е избран и за да може да се сравнява преводът на цитатите с
единственото издание на български5, което е по Баи и Сеше./ Във всеки
случай въпросът доколко Курсът, публикуван посмъртно от учениците на
Сосюр, е коректен спрямо оригиналните идеи на швейцарския учен, не е
проблем на това изследване. Мисля, че без голям риск е възможно да се
работи с един текст, който успява по неоспорим начин да се впише в
съвременната лингвистична мисъл, без да се споменава непрекъснато, че
става въпрос за Сосюр, издаден от Баи и Сеше, като разбира се желанието
непременно да се обсъдят всички, дори най-дребните противоречия,
които могат да се откриват в него, остава на заден план.
Втората опасност е да не се изпадне в редукционализъм, което по
определението на Фоли би означавало основните елементи на едно
изследване да не съвпадат с характера на това изследване. Настоящата
работа представлява обсъждане на предпоставките в теорията за
2

Saussure, F. de , Cours de linguistique générale (edition critique prepare par T. De Mauro), Paris,
1973
3
Saussure, F. de , Cours de linguistique générale. Edition critique par R. Engler, Wiesbaden, 19681974; и Engler Rudolf, Edition critique du “Cours de linguistique générale” , Wiesbaden/
Harrasowitz, 1990
4
Saussure, F. de , Cours de linguistique générale (publié pst Ch. Bally et A. Sechehaye, avec
collaboration de A. Riedlinger). Lausanne-Paris, 1916 (cinquième édition, 1955)
5
Сосюр, Фердинанд дьо, “Курс по обща лингвистика”, С. 1993 (превод на Живко Бояджиев и
Петя Асенова)
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характера на езиковия знак по текста на Курса, и тъй като по този начин
се приближава към дискурса на логиката, редукционализъм би било да не
се заложи на логическите аргументи. Така че, цялата литература за
Сосюровия Курс след 1916 г., която е включена като базисен коментар,
предшестващ моя, е била подбирана по този показател – доколко обсъжда
проблемите за предпоставките на логическо ниво. По тази причина
биографиите, различните видове изложения и преразкази на учението на
Сосюр, неаргументираните хвалебствия или критики, които са били
изказвани в големи количества, както и трудовете, които задълбочено
разработват някой конкретен езиков проблем, произтичащ от, но
вторичен спрямо проблема за природата на езиковия знак, са били в поголямата си част консултирани, но не са намерили място в изложението
на тази работа.
Избягването на опасността от опростенчество, коeто е третото голямо
изпитание, в случая се свежда до осъзнаване на границите на това
изследване. Въпреки, че разглеждането на текста на Курса не е самоцелно,
а определено търси да извлече приложими изводи и заключения,
стремежът е всякакви твърдения, базиращи се на Сосюровия Курс, да
бъдат изказвани за стриктно определена и по възможност максимално
стеснена област. Така например, фактът че Сосюр използва думата “знак”,
когато разглежда основния елемент на езика, не се е превърнал в
основание да се обсъждат мащабните проблеми от областта на
семиологията /или семиотиката/. Целта тук е да се говори колкото се
може по-адекватно за езиковите единици, а как това се вписва в общата
теория на знака, е въпрос отвъд задачите на този текст. Когато пък се
засягат проблемите за началната фаза на формиране на езика, праформите и първичните структури, както и изобщо темата за езиковите
идеи, тук винаги се изказват съждения само за начина, по който
manuiloff.com
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индоевропейското езиково семейство мисли и използва езика. Едно
желание да се обобщават правила за всички езици звучи твърде гръмко в
смисъла, в който се обсъждат нещата тук, примерите биха станали
прекалено разнородни, объркващи, и колкото и да са изчерпателни,
винаги биха оставили подозрение, че не са достатъчни.

manuiloff.com

 Александър Мануилов, 2003 г.; за лично ползване

Alexander Manuiloff, 2003; not for commercial use

6

ГЛАВА

ПЪРВА

ПРЕДПОСТАВКИТЕ В ТЕОРИЯТА НА СОСЮР ЗА ПРИРОДАТА НА
ЕЗИКОВИЯ ЗНАК

Въпросът за това коя е централната предпоставка в “Курс по обща
лингвистика” не е бил еднозначно разрешаван през годините и това
вероятно произтича от различните цели, във връзка с които е разглеждан
текста. Така например Йелмслев6, обсъждайки концепцията за науката
лингвистика, поставя дефиницията за знака едва на пето място като
започва с четири най-общо казано методологически изисквания. Умберто
Еко7, от гледна точка на една обща теория на знака, поставя начело именно
определението за знак.
Бихме могли да се съгласим със последното, ако бяхме сигурни, че
двуделното определение у Сосюр ( знакът като свързване на акустичен
образ с понятие - concept
идеята

за

произволния

и image acoustique) задължително води до
характер

на

тази

връзка.

Историята

на

лингвистичната мисъл в тази посока обаче ни пречи да предположим това
със абсолютна сигурност.

Също както Сосюр, който с други термини

вижда знака като свързване на означаващо и означавано (signifiant и
signifié), така още стоиците са отбелязали, че думите представляват
единство на σήμαινον и σημαινόμενον, но от това е последвал само

6

Hjelmslev L., Prolegomena to a theory of language, London, 1943, pp 17 - 27
“Неговото [на Сосюр] определение за знака като същност с две лица (…) предхожда и
обуславя всички следващи определения.”, Еко Умберто, Трактат по обща семиотика, С., 1993,
стр. 38
7
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хилядолетен спор дали връзката е осъществена на базата на вътрешна
прилика или е просто кодификация.
Така, от гледна точка на текста на Курса концепцията за произволността
на знака се явява изходна позиция, понеже тя не следва логически от
дефиницията за знака, а от друга страна, макар трудът на Сосюр да задава
модели на изследване и методология на работа, той собствено не е
методологически трактат и поради това тези теми за нас ще заемат
второстепенно място. По-нататък ще видим как теорията за произволния
характер на знака е основното ядро, генериращо цялостното виждане за
езика в Курса, как самото то налага определени методи на изследване, а
също и как много вероятно е повлияло дори на самото определение за
знак.
“Отношението, което свързва даден акустичен образ с определено
понятие, и което му придава характер на знак е напълно произволно
отношение”8. Тава е голямата теза на Сосюр за езика, която повлиява по
един основополагащ начин на хода на лингвистиката в последствие и
поради това нейните предпоставки са толкова по-любопитни за
изследване. В литературата върху Курса са изказвани някои резерви
относно базисните термини използвани от Сосюр. Така например Мишел
Ариве9 забелязва, че да се замени “означаемо” с “понятие” и означаващо с
“акустичен образ” не е точно. Умберто Еко пък основателно твърди, че
“Сосюр никога не определя ясно означаемото, а то остава някъде по
средата между мисловен образ, понятие и съвършено неуточнена

8

Мой превод по “Le lieu qui relie une image acoustique donée avec un concept déterminé
et qui lui confère sa valeur de signe est un lieu radicalement arbitraire.” Engler Rudolf, Edition
critique du “Cours de linguistique générale” , Wiesbaden, Harrasowitz, 1990, p. 152. Думата
lieu е преведена като “отношение” на базата на другите издания на текста и засега само
ще отбележим любопитния факт, че тя всъщност означава в първото си значение
“място”.
9
Arrivé, Michel, language et psychanalyse, linquistique et inconscient, Paris, 1994, p. 46
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психологическа реалност.”

10

По тези причини явно действително е

настъпило определено объркване след като дори Пол Рикьор твърди, че
една лингвистика в духа на Сосюр “изцяло скъсва с наивната представа, че
знакът замества вещта”11, а това е положение, надявам се, много поотдавна преодоляно - още след времето на вуду магиите. Сосюр всъщност
скъсва с разбирането, че връзката между понятие и над-индивидуален
звуков образ на думата е по някакъв начин мотивирана, и експлицитно
никъде не намесва вещта, която примарно би трябвало да остане извън
полето на лингвистичните изследвания.

И тъкмо това положение ще

обсъждаме като оставим на страна всички възможни криволици на
терминологичните

несъответствия,

тъй

като

Сосюр

никога

не

е

редактирал или коригирал текста на Курса.
Швейцарският учен излага три доказателства за теорията си, първото
от които е “самото съществуване на различни езици”12. “Означаемото
“вол” има за означаващо b-ö-f (boeuf) от едната страна на границата и o-k-s
(Ochs) – от другата”13 – казва Сосюр - и само правилото ни задължава да
употребим точно определена група звуци, за да означим някое конкретно
понятие, а не вътрешно присъщата им стойност или връзка.
Второто доказателство е всъщност оспорване на възможен аргумент
срещу тезата за произволността на знака. Ако някой мисли, че
звукоподражанията

са

непроизволно

свързване

на

означаващо

и

означаемо, тогава нека види, че те “не са органични елементи на дадена
езикова

система.

Звукоподражателните

са

само

приблизително

и

полуусловно подражание на известни звукове”14. При това на френски
кучетата казват oua oua, а на немски wau wau, изтъква Сосюр.
10

Еко Умберто, Трактат по обща семиотика, С., 1993, стр. 39
Рикьор, Пол, Конфликтът на интерпретациите, С. 2000, стр. 88
12
Сосюр, Фердинанд дьо, “Курс по обща лингвистика”, С. 1993, стр. 98
13
Пак там, стр. 98
14
Сосюр, Фердинанд дьо, “Курс по обща лингвистика”, С. 1993, стр. 99
11
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И на трето място идват възклицанията: “ако сме изкушени да видим в
тях спонтанен израз на действителността, продиктуван така да се каже от
природата”15, нека забележим, че повечето от тях първоначално са
представлявали думи с определен смисъл. Тук Сосюр дава пример с diable
и mordieu на френски.
Ето това са удивително крехките аргументите в защита на едно
разбиране за езика, което освен че се е наложило вече за почти цял век, все
пак като че ли разчита повече на първоначалната очевидност на изходната
си позиция. “Принципът за произволността на знака не се оспорва от
никого”16, твърди Сосюр, което е абсолютно невярно твърдение, тъй като
до момента на изказването му в редиците на аргументираните опоненти
можем да изброим поне Платон, Лайбниц, Русо, Хумболт, Ломоносов и
Якоб Грим.
Най-напред нека подчертаем, че, когато Сосюр дава различието на
езиците като доказателство за немотивирания характер на знака, той
негласно изхожда от идеята за абсолютния, за идеалния характер на
думите. Неговите разсъждения трябва да са тръгнали от предпоставката,
че ако има само едно означаващо за дадено означаемо, тогава следва, че
знакът не е произволен. Но това не е вярно като критерий, понеже, дори
ако цялото човечество говореше на един език, един такъв факт сам по себе
си не би пречил на езиковия знак да е произволен. Сосюр вероятно е
изходил от представата, че акустичният образ напълно “постига”
понятието, че означаемо и означаващо са субстанциално свързани, за да
стигне до идеята за произволността на знака поради различието в
езиците. Защото ако връзката не е субстанциална, тогава има много
възможности да изразим понятията със звуци и всяка от тези

15
16

Пак там, стр. 99
Пак там, стр. 98
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възможности няма да е задължително произволна, а ще може да има
своя уникална логика. Алексей Лосев в тази връзка отбелязва: “Нека
вземем

понятието

изкуство.

Руското

“искусство”,

немското

Kunst

латинското art, гръцкото technē указват очевидно но едно и също понятие.
И все пак тези думи са различни. Къде е разликата? Ясно е, че всеки език
по своему разбира едно и също понятие. Така например немският (Kunst
от können) схваща изкуството в смисъл на волево и творческо напрежение,
латинския – в смисъл на завършеност (в ars имаме същия корен както в
гръцкото arariskō “натъкмявам”, “нагласявам”), а гръцкия - в смисъл на
пораждане от tiktō “раждам”. Руската дума “искусство” е свързана с
корена кус- (“кусам”, “кусвам”, ”опитвам”, ”вкусвам”). И т.н и т.н. Всичко
това са различни разбирания за едно и също понятие”17 (курсивът –
мой/к.м.). Засега – само толкова по отношение на разнообразието от
езикови идеи в езиците, но за разлика от Лосев ще трябва да уточним, че
наличието на разлика в разбирането на “едно и също понятие” прави
много трудно намерението да се твърди, че понятието всъщност е едно и
също.
Сравнението на Сосюр от първото доказателство, оказва се, става
некоректно и заради факта, че той сравнява “акустичните образи” на две
различни понятия. Примерът със воловете явно е станал любим на
лингвистите: Едуард Пишон18 посочва в този смисъл: “ако е вярно, че има
волове в Германия, както във Франция, не е вярно, че идеята изразена от
/o-k-s/ е идентична с тази, изразена с /b-oè-f/”. Мишел Ариве19 доразвива
мисълта като запитва защо между boeuf и Ochs да има пряка
кореспонденция, след като например фразата Ça fait un effet boeuf не се

17

Лосев Алексей,. “Вещь и имя”, в: Бытие. Имя. Космос., М 1993, стр 822
Pichon Eduard в “Linquistique en France: problèmes et méthods”, Journal de psychologie normale
et pathologique: 1937, р. 27
19
Arrivé, Michеl , Language et psychanalyse, linguistique et inconscient, Paris, 1994, p. 48
18
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превежда с Ochs на немски, както и Er steht wie der Ochs am Berge не се
превежда с boeuf на френски. Несъстоятелността на метода да се търсят
еднакви звуци за изразяването на несъвпадащи понятия като че ли е найдълбоко схваната от Емил Бенвенист: “Като говори за разликата между bö-f и o-k-s, той [Сосюр] без да иска се реферира към факта, че тези два
термина се прилагат към една и съща действителност. Ето как предметът,
изрично изключен първоначално от определението за знака, се промъква
в него по обходни пътища и установява постоянно противоречие. Само
ако мислим за животното вол в неговата “субстанциална” частност имаме
основание да преценяваме като произволно отношението на b-ö-f от една
страна, и на o-k-s от друга, към една и съща действителност.”20 Всичко
това поставя големите въпроси разбира се доколко една теория на езиковия
знак може без риск да прескача от език в език и докъде са допустимите
граници на обобщаване.
Така например римляните са чули само вика на бика, когато са го
именували (срвн. лат. bos, bovis “бик, вол”, и boare “викам силно”)
откъдето във френски - boeuf а пък древните германски племена са
подходили към означаването на вола като са видели нaй-вече неговата
оплодителна сила (срвн. Ochs/Ochse от индогермански корен ugh-, което
значи “пръскам”, “овлажнявам”). Това са два възможни езикови подхода,
които не претендират да изчерпват понятието като такова, а напротив предполагат различни аспекти към него, и те задават специфичните
модуси на употреба на различните думи за “вол” в съответните езици. Ние
разбира се не можем да твърдим че французите и германците все още
схващат на съзнателно ниво тези древни отношения, но именно
примерите на Ариве могат да ни накарат да се замислим за това. Ça fait un
effet boeuf “това има потресаващ ефект” може да бъде съотнесено с идеята
20

Бенвенист, Емил, Езикът и човекът, С. 1993, стр. 55
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за “викам силно”; докато Er steht wie der Ochs am Berge на немски носи
точно конотациите на груба сила (използва се за мъж, нека подчертаем)
изправена пред нещо отвъд нейните възможности (бикът-оплодител пред
безплодната планина/скала). Във всеки случай, като говорим за първия
аргумент на Сосюр, си заслужава да имаме предвид уникалността на
езиковите идеи в различните езици, защото в противен случай бихме
изпаднали в положението да сравняваме неразгадаеми отделни звуци.
Само в този смисъл, струва ми се, Сосюр е съвършено прав като казва, че
“нямаме никакво основание да предпочетем soeur пред sister, Ochs пред
boeuf”21 – защото, ако се налага изобщо да избираме, нямаме основание да
не изберем и двете.
Във връзка с второто доказателство на Сосюр, нека просто повторим
неговия аргумент: на френски кучетата казват oua oua, а на немски wau
wau. Грешката е от същото естество както и при първия аргумент – Сосюр
е приел за референт отново действителния обект на понятието, а не
самото понятие. Впрочем, ако говорим за това как реалния свят влияе на
формирането на човешките езикови концепти -

примерът е много

подходящ да покаже как различните народи чуват и възпроизвеждат едни
и същи звуци от природата по различен начин.22 Липсата на абсолютно
съвпадение между два езика не означава, че връзката между съответното
езиково понятие за кучешкия лай и звуците, с които то се означава е
произволна. Предполагам, че хората, които имат понятие за кучешки лай,
ще се съгласят с мен, че между нашата представа и езиковата й
реализация в двата посочени случая могат да се установят подобия и тези
21

Op. cit, p. 102
Без да навлизаме в кинеложка тематика, ще отбележим само, че изковаването на съответните
понятия във френски и немски са станали при условия съвършено неизвестни на лингвистите, и
едно по-сериозно изследване би могло да установи например, че звуците, които френското ухо е
чуло от кучетата са били малко по-различни от тези, които е чуло немското, заради едно чисто
пространствено различие в разпространението на отделните породи. А това би обяснила както
различието във звуковата фрактура, така и евентуално в понятията, които Сосюр безкритично
приема за едно понятие
22
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подобия не стават неверни или не-подобия само защото са различни
едно от друго.23 Както казва Бенвенист за различните думи в отделните
езици: “Фактът че те съществуват е следователно доказателство, че никое
от тях не може да претендира за абсолютност на названието като такова.”24
Що

се

отнася

звукоподражателните

до

у

дискредитирането

Сосюр,

трябва

да

като

признаем,

цяло
че

на

това

е

некохерентно дори по отношение на собствения му метод, защото той
говори за система от знаци и за знаци, които всички имат еднакъв
характер (немотивиран), и поради тази причина не разполага с методи да
категоризира

думите

според

тяхното

качество,

т.е.

Сосюр

няма

инструменти да докаже, че звукоподражанията “не са органични
елементи на дадена езикова система”25, както твърди.
Третото доказателство на Сосюр, което отново е построено като
оборване на възможен аргумент против тезата му, още веднъж допуска
грешката на съотнасянето с реалността. Обяснявайки как възклицанията
също имат немотивиран характер, Сосюр отбелязва: “Изкушени сме да
видим в тях спонтанен израз на действителността [к.м.], продиктуван така
да се каже от природата. Но за повечето от тях може да се отрече, че има
необходима връзка между означаемото и означаващото”26 Всъщност
тъкмо примера с mordieu, и diable, които Сосюр дава, са от изключителен
интерес и те като че ли поставят повече проблеми, отколкото дават
стабилни аргументи. Mordieu е по произход цяло изречение: mort dieu,
което в случая се е десемантизирало; същото е станало и с diable като
23

Така например българският език различава поне пет
варианта на съответното
звукоподражателно (“бау”, “баф”, “уау”, “уаф” и “джаф”) и всеки от тези варианти носи фини
нюанси на информация за големината на кучето или за отношението на говорещия към него. И
може би затова за един българин, би било безкрайно смешно ако френската болонка казваше wau
wau например, а немската овчарка oua oua.
24
Бенвенист, Емил, op.cit., стр. 56
25
Сюсюр, Ф. де, op. cit. Стр. 99
26
Сюсюр, Ф. де, op. cit. Стр. 99
manuiloff.com

 Александър Мануилов, 2003 г.; за лично ползване

Alexander Manuiloff, 2003; not for commercial use

14

възклицание. Сосюр иска да ни убеди очевидно, тъй като мисълта му
не е завършена, че езикът, за да означи състояние на негативен афект, не се
е допитал спонтанно до “действителността”, а се е позовал на нормата,
която за Сосюр е по презумпция немотивирана. Изхождайки от такава
позиция, обаче, Сосюр не би имал отговор на въпроса: Защо състоянието
на негативен афект е приело за означаващо фрази, които някога са
изразявали понятията за “дявол” и “господ е мъртъв/ смърт от бога”, а не
(ако нормата е наистина свободна в своя произвол) например “роза”,
“слонът е мъртъв” или просто dxc? А дали също французинът използва в
еднакъв контекст и diable, и mordieu и не се ли появява фин нюанс в
употребата на двете възклицания, който може да се обясни с различния
им произход? Т.е. ако десемантизацията не е пълна след толкова голям
период от време и езикът е продължавал да чувства отношението между
звука и първичното понятие толкова продължително, можем ли така
лесно да твърдим, че връзката между форма и съдържание не съществува
при самото формиране на езиковия знак? Двете възклицания, и особено
mordieu, не се ли чувстват също някак архаични в съвременния френски и
не е ли това съотносително с факта, че светогледът на епохата, когато са
били създадени, е вече променен радикално и концептите за дявол, и
особено за бог, не играят доминираща роля в съзнанието на съвременния
французин? Иначе казано – ако звуците отмират заедно с понятията, къде
е гаранцията за липса на непроизволно отношение между тях? И накрая,
ако дори в състояние на афект подбираме необходимите нюанси, алюзии
и мисловни връзки, за да можем да бъдем разбрани по-добре, а не
свързваме хаотично отделни звуци, как тогава да повярваме, че езикът
изобщо се случва като кодификация без обяснение и като употреба, която
зависи само от произвола?
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За да завършим с доказателствата на Сосюр, нека кажем, че всички
те са произтекли от една негласна изходна позиция – ние не можем да
сведем всички думи във всички езици до един или малко на брой общи
корена, и затова трябва да приемем, че думите в отделните езици имат
немотивиран характер. Всъщност, за Сосюр знаем, че “Още като ученик…
в ръкопис от 1872 онасловен Essai pour réduire les mots du grec, du latin et
d’allemand à une petit nombre de recines, той прави опит да сведе думите в три
индоевропейски езика до няколко основни корена”27 Самото поставянето
на тази задача е свързано с голямата предпоставка

за абсолютния

характер на думите, която както видяхме е предопределила теорията на
Сосюр, но също и с едно симплицистично желание да се дадат лесни
общи закони, въпреки че това би могло да доведе до недооценяване на
цялата пъстрота, богатство на възможни връзки и изобилие от концепти в
езика.
Изхождайки от такива позиции, Сосюр стига до един много
специфичен изследователски метод.

Означаващото, което напълно

изчерпва понятието-обект, има за задача да изрази дадено понятие, но за
жалост това се оказва единствената му задача. Едно такова определение не
съдържа в себе си каквато и да е необходимост знакът да претърпява
промени

например,

и

това

е

усетено

от

швейцарския

учен:

“Задълбочавайки се, виждаме, че в действителност самата произволност
на знака закриля езика от всеки опит, целящ да го измени”28 Така Сосюр
се ограничава изключително в полето на синхронните изследвания, а за
езиковите промени в исторически план се задоволява единствено с едно
възможно тяхно описване от науката. Обяснението за причината, която ги
поражда, остава неизяснено: “По-добре засега да се откажем да си даваме

27
28

Бояджиев, Живко, Портрети на именити езиковеди, С.1997, стр. 58
Сосюр, Фердинанд де, Op. cit, p. 102
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точна сметка за това, като се ограничим да говорим за общо изместване
на отношенията”29. А също и: “Времето изменя всичко и няма причина
езикът да убегне на този универсален закон”30. Нека кажем, че тази
недостатъчност на Сосюровата теория се дължи не само на определението
за знак, което използва, но отново на генералното смесване на основните
термини, понеже Сосюр не предполага, че ако един действителен обект на
някое понятие може да не се изменя изобщо с хилядолетията, то това не е
задължително вярно и за самото понятие. Всичко това остава встрани от
погледа на Сосюр, понеже той всъщност никога не се занимава с езиковия
знак, както го определя – като единство най-общо на понятие и звук – и
оставяйки понятията сами да се подразбират, и предполагайки, че те са
неизменни и абсолютно еднакви във всички езици, насочва погледа си
само към звуковата страна на знаците, като приема да мисли, че това е
целият знак.
Очевидно, основното определение на Сосюр донася големи главоболия
не само на диахронно, но и на синхронно равнище. В две от найпроницателните глави в книгата: “Конкретните същности на езика” и
“Езикова

стойност”,

Сосюр

се

концентрира

върху

проблема

за

неустановеността на това каква е изобщо езиковата единица, с която
лингвистиката работи. Ако езиковият знак е свързване на акустичен образ
и понятие, и е наложен единствено от нормата, то задачата на акустичния
образ явно е да отграничи отделните понятия едно от друго и тогава ни
убягва обяснението защо например в езика има омоними, и как да
третираме техните еднакви звучения, съотнесени към различни понятия.
Не е ясно и какво да правим с различните форми на едни и същи думи –
“кон” и “коне” имат различен акустичен образ, но можем ли да кажем

29
30

Сосюр, Фердинанд де, Op. cit, p. 106
Сосюр, Фердинанд де, Op. cit, p. 106
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тогава, че са един и същи знак? Подобни въпроси довеждат Сосюр до
признанието, че проблемът за дефиницията на езиковите единици, с
които лингвистиката работи, все още не е решен.31
Този проблем Сосюр разрешава с прочутата теза за езика като система
от различия. Като не може да тръгне от единицата в езика, понеже няма
точна дефиниция за нея, Сосюр се опитва да изходи от езика като цяло,
което всъщност е още по-непосилна задача и се оказва, че всъщност тръгва
пак от идеята си за характера на езиковия знак, транспонирана този път
върху цялата система на езика. И наистина, ако всички знаци в езика имат
немотивиран характер, тогава няма нищо специфично в нито един от тях
и няма нищо, което да прави значим сам по себе си който и да е отделен
знак, знакът е “празен” и придобива смисъл само в различието си с всички
останали. “Тъй като въобще няма звуков образ, който да отговаря подобре отколкото друг на това, което е натоварен да изразява, очевидно е
даже и а priori, че никога даден езиков фрагмент не може да се основава на
нещо друго, освен върху несъвпадението си с останалото”32 А също и: “В
езика няма нищо друго освен различия – нещо повече: едно различие
предполага наличие на позитивни елементи, между които то се
установява, но в езика има само различия без позитивни елементи”33.
Така Сосюр стига до един възглед за езика, който би трябвало да си
представя предмета на своето изследване като затворена система, при това
взета в абстрактна, застинала форма за определен не-времеви отрязък.
Това е също начин на изследване, който поставя в скоби значенията на
думите, по метода на редукцията на Хусерл, и в голяма степен не се
занимава с проблема какво “казват” или какво “носят” знаците, а се
съсредоточава върху техните вътрешни взаимоотношения и структури.
31

Вж. заключението на главата “Конкретните същности на езика”.
Сосюр, Фердинанд де, Op. cit, p. 148
33
Сосюр, Фердинанд де, Op. cit, p. 150
32
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Най-основното за него е, че предполага преди всичко език, който е
натоварен с функцията на носител на информация.
Такъв метод в самата си основа забранява въпроси, които питат защо
нещата са подредени тъкмо така, а не иначе, а се съсредоточава в
изследването си върху това как са подредени тези неща в даден момент.
Изобщо, можем да сравним теорията на Сосюр с Евклидовата геометрия,
която е абсолютно валидна, при положение обаче, че светът е статичен.
Систематизирайки

перцепцията

на

Сосюровите

възгледи

в

контекста на деконструктивизма, Тери Игълтън34 отбелязва някои
базисни противоречия в теорията на различията както и цялата
комплексност от изводи и следствия, които произтичат от нея. Найнапред, процесът на оразличаване на езиковите знаци, който би
трябвало да установи значението на отделната единица, явно трябва да е
безкраен процес, и така самата затвореност и стабилност на езика като
система е поставена под съмнение. А тази затвореност, както видяхме, е
изначално необходима за лингвистика в духа на Сосюр. От друга страна,
щом като езиковите елементи се определят в такава голяма степен от
другите елементи в една безкрайност от различия, разколебано е и
основното определение от Курса – че знакът е стройно и симетрично
единство между едно означаващо и едно означаемо. Всичко това води
до мисълта, че значението не е “непосредствено присъстващо” в дадения
знак, в известен смисъл то винаги е някакъв вид отсъствие. Тази идея
всъщност изказва още Дерида, работейки над Хусерл.35 И действително,
в една сложна редица от връзки между езиковите единици, значението в
известен смисъл се разпилява, “дисеминира се” по цялата верига от
знаци и по този начин, бихме могли да стигнем дори до извода, че то

34
35

Игълтън, Тери, Теория на литературата, С. 2001, стр 151-159
Дерида, Жак, Гласът и феномена, С. 1996, вж. главата “Изначалното допълнение”
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“никога не е идентично на себе си” в една подвижна и отворена
система. Така, явно
разбиране

за

света

теорията на Сосюр води до един тип
и

за

словото,

който

срещаме

доразвит

у

деконструктивистите - а именно, че има нещо в езика, което постоянно
се изплъзва от всички системи, от всяка логика, няма един изначален
принцип или един изначален знак, който да зададе смисъл на всички
останали и, което е по-лошо - не може да има такъв обединителен
център. Деконструктивизмът стига и по-далеч - чак до отхвърляне на
разграничаването литературен-нелитературен, както и всъщност на
всяко абсолютно разграничаване, разстроена е и вярата, че истинни
твърдения могат да бъдат постигнати в езика, разколебана е увереността,
че езикът е действително способен на онова, което самата теория на
Сосюр предполага за него – да е средство за изразяване на човешките
мисли, понятия и чувства.
И така, ако Тери Игълтън правилно извежда изобщо възможността за
появата на деконструктивизъм от лингвистичните идеи на Сосюр, това
идва да покаже, че развитието на следствията от тази теория в
исторически аспект опровергават самите основи, на които тя се опитва
да стъпи.

Езикът, разглеждан, най-общо казано, като средство за

предаване на информация, води в крайна сметка до съмнението дали
коректна и абсолютна информация изобщо съществува и по този начин
до съмнение изобщо в информацията и изобщо в езика.

Във всеки

случай, за нас е важно, че дори и най-новите критически перцепции на
Сосюр, които показват наяве нови и изненадващи аспекти в прочита на
тази теория, никога не поставят под съмнение фактическото й ядро –
концепцията за природата на езиковия знак.
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ГЛАВА ВТОРА
ЗА ПРИРОДАТА НА ДУМИТЕ

След като проследихме теоретичните слабости в собствената
аргументация на Сосюр, нека видим с какви проблеми би се сблъскала
идеята за произволния характер на знака, при изследването на езика от
такива изходни позиции. Ако проследим какви са възраженията в
модерната наука срещу основната теза в “Курс по обща лингвистика”, ще
видим, че отделни възгледи в тази насока са изказвани на много места от
не малко лингвисти, но като че ли досега самото деклариране на позиция,
както

и

отделните

силни

аргументи,

подкрепящи

тезата

за

мотивираността на връзката между звуков образ и понятие, не са се
превърнали в цялостно разработена концепция по въпроса. И вероятно
тази фрагментарност на критиката е част от причините защо една толкова
вътрешно противоречива теория като тази на Сосюр продължава в
огромната част от случаите да бъде приемана за вярна.
Роман Якобсон36 в статията “В търсене на същността на езика”
предлага може би най-изчерпателното противопоставяне на Сосюровата

36

Якобсон, Роман., “В поисках сущности языка”, в: Семиотика., Москва, 1983 (стр. 109-116)
превод по Jakobson Roman, Quest for Essence of Language, in: Diogenes. An International review of
Philosophy and Humanistic Studies, Montreal, 1965, № 51, p. 21-37. преводите от руски на
български са мои.
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теза като привежда примери от всички функционални нива на езика.
Така например на синтактично равнище Якобсон, основавайки се на
изследването на Гринберг37, заключава, че след като повечето езици38
предпоставят субекта спрямо обекта в изречението, тогава това чисто
материално измерение на знаковата структура “очевидно отразява
йерархията на граматическите понятия”39. По-нататък Якобсон разглежда
фразата “Veni, vidi, vici” и показва, че ние разбираме изобщо за реда, по
който Цезар е извършил действията, само въз основа на това, че отделните
езикови елементи следват времево (физически) един след друг точно така,
каквато е идеята за реда на събитията.
На морфологично ниво Якобсон представя на обсъждане факта, че от
всичко 24 експлозивни консонантни фонеми в руския език например, само
четири се използват в словоизменителните суфикси, тоест огромното
разнообразие на фонемен избор е оставено за коренните морфеми, които
са натоварени да означават и много по-богата палитра от понятия, за
разлика от стеснения кръг смисли, предаван от суфиксите.
Обсъждайки формирането на множественото число в езиците,
Якобсон отбелязва, че “означаващото плурална форма има тенденция да
отразява смисъла на количественото превъзходство по пътя на удължаване
на формата.”40 Отново позовавайки се на Гринберг, отбелязва, че няма
език, в който това съотношение да е обратно.41
37

Greenberg, Joseph Charles, “Some universals of grammar with reference to the order of meaningful
elements” in: Universals of grammar, Cambridge, 1963, pp. 73-113.
38
Съвременната наука очевидно приема постановката на Гринберг, като определя, че езиците
със структура от типа субект-обект-глагол са около 50%, други 40% имат структура субектглагол-обект и по-малко от 10% - глагол-субект-обект, като за езици поставящи обекта преди
субекта изобщо не се споменава: вж: Lehman, Winfried, Theoretical bases of Indo-European
linguistics, London/New York, 1993.
39
Якобсон, Роман, op. cit. p. 108
40
Якобсон, Роман, op. cit. p. 110
41
Силният аргумент на Мейе, че “нищо в простото противопоставяне на формите cheval и
chevaux, не отбелязва само по себе си множествеността” (Meiilet, A., Linguistique historique et de
linguistique générale, v. I., Intr. 3.) е разколебан от факта, че не е взето под внимание
историческото развитие на формата, че тук се разглежда един краен резултат, който е по-скоро
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По-нататък Якобсон разглежда разделянето на знаците на напълно
и относително произволни, което прави сам Сосюр на едно място в
Курса42,

като

едно

отслабване

на

фундаменталния

принцип

на

произволността. Сосюр вижда относителната произволност най-вече у
знаци, които извикват в съзнанието елементите, от които са съставени (dixneuf например “деветнадесет” е свързано с dix “десет” и с neuf “девет”).43
Ако се замислим върху така определените “относително произволни”
знаци обаче, ще видим, че всъщност огромната част от езика се състои
именно от такива елементи и тогава общия принцип на произволността е
наистина сериозно разколебан.
Якобсон обаче стига по-далеч като твърди, че “новообразуванията от
типа на slithy “хлъзгав” (прен.) от slimy “хлъзгав, раболепен” и lithe
“гъвкав”, както и многобройните видове смесвания и контаминирани
форми откриват едно взаимно сцепление на простите думи, водещо до
тясно взаимодействие между техните означаващи и означаеми.”44
“Частичното сходство на две означаеми – продължава Якобсон – може
да бъде изразено чрез частично сходство на означаващите, както в
разгледаните

по-горе

примери,

или

чрез

пълно

тъждество

на

означаващите, както е при лексическите тропи.” Думата star “звезда”, дава
пример Якобсон, означава или “светещо небесно тяло”, или “знаменит
човек”, и в това

приписване на вторично означаемо към някое

означаващо, като двете означаеми се намират в състояние на сходство или
близост, стои метафората (или метонимията).45

изолирано явление, понеже френският език действително разграничава множественост от
единственост по схемата на Якобсон: tu finis – vous finissez; в много други случаи е видно как
правописът още пази някогашно удължаване, което вече не се чете: une Française – des
Françaises.
42
Сосюр, Фердинанд де, Op. cit, p. 162-164
43
Сосюр, Фердинанд де, Op. cit, p. 162
44
Якобсон, Роман, op. cit. p. 112
45
Якобсон, Роман, op. cit. p. 113
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В търсене на същността на езика, Якобсон не пропуска и поетичната
му функция да избира и групира фонемите като по този начин създава
образи, нещо, което Сосюр напълно изключва от разсъжденията си.
Изборът и групирането на фонемите са не само приоритет на
литературата – казва Якобсон - това са два фактора, които

“макар и

скрити, все пак присъстват в нашето обичайно речево поведение”46.
Парономазията, или смисловото сближаване на фонологически сходни
думи, независимо от етимологическата връзка помежду им, играе също
значителна роля в живота на езика, твърди Якобсон, като обръща
внимание на едно случайно подбрано вестникарско заглавие: “Multilateral
Force or Farce?”.
По този начин, статията на Якобсон поставя много сериозни въпроси
пред едно изследване на езика, което би се съсредоточило само върху
вътрешните, предимно граматически структури, които имат една
“алгебрична природа” (по израза на Бенджамин Уорф) и което по този
начин би пропуснало действителното изобилие от функции на знака и
езика като цяло.
Руската учена Зубкова в статията “О соотношения звучания и значения
слова в системе языка”47

изтъква значимостта на ударението за

оформянето на смисъла както и неговата зависимост от смисъла, т.е
отново по метода на Якобсон е показана връзката между материалните,
най-общо казано, и понятийните елементи в езика. В примера с руското
“са`д отца``” главното ударение стои на “сад” заради примарната му
позиция спрямо “отца”, където е второстепенното ударение. В случая с
“над отцо`м” ударението отново пада на смислово главния елемент, т.е
физическо и логическо ударение съвпадат. Зубкова предлага на обсъждане
46

Якобсон, Роман, op. cit. p. 114
Зубкова, Л.Г., “О соотношения звучания и значения слова в системе языка”(К проблеме
“произвольности” языкового знака. ) в: Вопросы языкознания, 1986, № 5, стр. 55-66

47
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още факта, че в руски огромната част от думите имат ударение на
коренната сричка и това във висша степен не носи привкуса на
произволност. На общотеоретично равнище авторката, предпоставяйки
едно Сосюровско определение за езика като система от свързаност между
значение и звук, логически заключава, че “самата тази свързаност трябва
да има системен характер”.48 А както видяхме, един език, където една
известна част от елементите са произволни, а пък друга част не са така
произволни – не провокира ни най-малко идеята за системност.
Емил Бенвенист разработва проблема от гледна точка на носителите на
определен език и твърди, че за говорещия релацията между знак и
понятие е напълно естествена. Само “за безпристрастния поглед от
Сириус”

връзката

между

някакво

човешко

поведение

и

някаква

“обективна реалност” е произволна и този поглед “се осъжда по този
начин да вижда в нея само случайност”49. Също както Якобсон, който се
пита дали след участниците в Платоновия диалог “Кратил” е разумно да
спрем там, където сме, или да продължим с обсъждането на въпроса за
природата на езиковия знак, така и Бенвенист смята, че всичко това е
отново големия стар въпрос “за съгласуваността между духовното и света,
проблем, с който може би един ден лингвистът ще се заеме плодотворно,
но който засега е по-добре да се изостави.” Големият учен вижда впрочем
в постулирането на отношението като произволно “начин за лингвиста да
се предпази от този въпрос”.50
Бенвенист е напълно прав, доколкото едно твърдение, че езиковият знак
не е произволен, би изправило изследователския поглед пред море от
проблеми, но всъщност ако замълчим, ние се задоволяваме с една теория,

48

Пак там, стр. 55.
Цит. по: Бенвенист, Емил, Езикът и човекът, С. 1993, стр. 56
50
Пак там., стр. 55
49
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която предлага не по-малко проблеми и бели петна. Нека се опитаме
да направим една съвсем кратка систематизация на тези пропуски.
Най-напред един език, дефиниран чрез произволния характер на
знаците си, и чрез знаци, които придобиват стойност само в различието с
другите, е такъв само като обект на едно много специфично изследване,
както вече отбелязахме, но – това не е начинът, по който действително
функционират човешките езици. Защото, ако различието определяше
стойността на отделния знак, когато чуехме дума, в съзнанието ни
трябваше да се изнижат всички останали, за да установим значението на
казаното. Така смята Сосюр: “Когато някой каже marchons! “да вървим”,
той неволно мисли за различни групи от асоциации, във взаимното
пресичане на които се намира синтагмата marchons! От една страна тя
фигурира в редицата marche! ”върви!”, marchez! "вървете!” И именно
противопоставянето на marchons! на тези форми определя избора. От
друга страна marchons! извиква в съзнатнието редицата: montons! “да се
качим!”, mangeons! “да ядем”, от която е избрано по същия начин.”51 Ако
се вгледаме добре във втората редица, ще установим, че тя включва не
само montons! и mangeons!, а в действителност - всички думи. А тук вече
няма никакъв друг начин да се противопоставим на Сосюр, освен ако не се
позовем на опита – ние не мислим по този начин, това не е нашият език.
Когато чуем дума, първото, което си представяме, е означаемото, към
което тя реферира, и после мисълта ни може да се задвижи по
всевъзможни криволици, както знаем от сюрреалистичните текстове
например, но само не и по граматичните схеми, които предлага Сосюр.
Ще спомена само Витгенщайн измежду мнозината други, които са
изказали подобни съждения, като подкрепа на това, че не съм изпаднал в

51

Сосюр, Фердинанд де, Op. cit, p. 162 и сл.
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лично заблуждение или несмисленост: “Чуването на името извиква в
ума ни образа на назованото”.52
От друга страна, езиковият знак, разглеждан като произволно
свързване на означаемо и означаващо, в самата си основа е напълно
безразличен към наподобяването, играта, заместването, сравнението и
аналогията, той не познава също и изразяването на понятие чрез част от
него, и поради това не може да обясни защо всички тези явления изобщо
се наблюдават в езика и още по-малко да види тяхната изключително
важна роля.
Една от причините теорията на Сосюр да продължава да стои се
корени в това, че явно човешката мисловност трудно може да се
представи произволния знак и произволния език в тяхната пълнота и,
изследвайки

Сосюр,

читателят

неволно

може

да

изпадне

в

заблуждението, че е успял да си представи произволния знак като
съставна част на естествените езици. Нека се опитаме да видим все пак
как би изглеждал един действително “произволен” знак, който се
включва в изграждането на езика като “система”.
Най-напред такъв знак не би имал a priori основание да породи език,
който ще развие толкова фонеми, колкото естествените езици са развили
в действителност. С две, три или максимално четири фонеми в
различната им комбинация, евентуално удължаване и под различно
ударение древният човек ще е могъл да означи всичко, което фактически
е означил. Истински произволните означения биха били такива: aaa “слънце”, aab - “луна”, bubu -“слънчев” и по-модерното bububu “ризигнираност”. Както се вижда, един такъв език не е задължително да
познава корените. Поради произволността на връзката, думата “слънце”,
която, да речем, е била нужна много по-рано от “слънчев”, е заела една
52

Витгенщайн Л., “Философски съчинения “, в: Избрани съчинения., С. 1998, стр. 158
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комбинация от звуци, а след време за “слънчев” е останала съвсем
друга, която само по силата на договора е влезнала в употреба.
Единствено в такъв език знакът придобива смисъл само в различие с
всички останали знаци. Такава езикова система не би имала също
толкова ограничена комбинаторика на фонемите в състава на коренните
думи,

колкото

действително

познаваме.

Плоткин,

изследвайки

английския, казва, че “в речниковия състав на езика се използват не
повече от 8 - 8.5% от фонетически възможните едносложни коренни
думи”53 А това е факт, с който дори теорията за езиковата икономия на
Мартине едва ли би се справила. Всъщност сам Сосюр въвежда в науката
трифонемния корен от типа СéС за индоевропейската пра-основа, а
тъкмо език, който се стреми най-вече да различи понятията едно от
друго, едва ли би се ограничил сам по този начин, тъй като вероятно би
имал нужда от малко по-сложен корен. Сосюровите възгледи за
свързването на означаемото и означаващото, от друга страна, не могат да
обяснят също и защо един език никога не използва определени
комбинации от звуци, които са напълно естествени за друг.
Друга неприятна черта на “произволния език” е, че той не би познавал
също явлението многозначност, както загатва Якобсон – за всяко отделно
значение щеше да е необходима отделна форма, за да има различие.
Атрибутирането на вторичното значение към означаващото star

от

примера на Якобсон се явява не изолирано явление, а много сериозен
принцип на изграждане на самия език - принципа на фиксирането на
подобието и сходството между идеите и явленията. А един език, който се
гради на различието, едва ли би намерил място за това, понеже той би
имал нужда най-напред от абсолютни различия, може би също от

53

Плоткин, В.Я., Очерк диахронической фонологии английского языка, Москва, 1976, стр. 117
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тъждества, а подобието всъщност не е нито пълно различие, нито
пълно тъждество.
В тази връзка, произволният език не би следвало да познава и
синонимите, понеже веднъж завинаги означени, понятията не биха имали
каквато и да е нужда да бъдат означавани отново, да бъдат постигани по
друг път, даже напротив – това може да доведе до разпад на системата от
различия, защото в нея ще се наместят подобия.
Нека кажем, че Сосюр не отрича съществуването на принципа
аналогия в езика, но го подценява като казва, че “аналогията е само един
аспект на явлението интерпретация, една проява на общата дейност,
която различава единиците (k.м.), за да ги използва след това”54: Когато
говори за аналогията обаче, става ясно, че той има предвид всъщност
тъждества при образуването на формите. Сам записва тези тъждества с
математически формули55:

éteindrai : éteindre = viendrai : x
x = viendre.56

По-нататък, народната етимология също е явление, което едва ли би се
развило в един произволен език, понеже тя изразява едно желание да се
намери смисъла на знака – на чуждици или пък на стари, вече
неразбираеми за общността думи. Примерът, който Сосюр дава с
латинското carbunculus “въгленче” още веднъж показва колко важен е
принципът на подобието в съзнанието на езиковите носители. На немски
54

Сосюр, Фердинанд де, Op. cit, стр.197.
Сосюр, Фердинанд де, Op. cit, стр.200, виж и и цялата глава “Аналогия и еволюция”, стр. 200
- 207
56
Ролан Барт може би пръв изразява това експлицитно като казва, че в смисъла на Сосюр на
връзката между signifiant и signifié трябва да се гледа като на “форма на тъждество (≡)”:
Barthes, Roland, Elemente der Semiologie, Baden-Baden, 1983, p. 42
55
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carbunculus е било грешно етимологически свързано с funkeln “искря”
и оттам е дало Karfunkel, докато французите са го свързали грешно с
boucle “къдрица” заради общата неправилна закръглена форма, което
обединява и двете, но и заради приликата в звученето и така се е стигнало
до escarboucle. Тук виждаме как един грешен от чисто научна гледна точка
процес е всъщност съвсем правилна езикова дейност, понеже по тази
начин са създадени напълно легитимни езикови единици. Това е още един
аргумент защо трябва да сме изключително предпазливи когато
сравняваме означаващи от различни езици, които се отнасят към “едно и
също” понятие, но по важното, което може да се извлече от примера е, че
езикът има огромен запас от инструменти а също и изначалната интенция
да осмисля както света и понятията от света, така и самите звуци.
Но всъщност най-основният недостатък на език, които би се
основавала на различието, а не на подобието като изходен принцип, е, че
той не би имал нужда да създаде поетични тропи и реторични фигури,
понеже огромната част от тях се основават на сравнението, сходството и
подобието. Едва ли можем да твърдим, че тропите и фигурите са били
така добре приети, доставяли са удоволствие и са се превърнали в средство
за убеждаване на хората в продължение на цялата човешка история,
поради това че са били някакво “отклонение” от нормата, девиантно и
изкуствено използване на езика. Във всеки случай “отклоненията” не могат
да имат еднакви основни принципи във всички езици, и сигурно е поразумно да смятаме, че поетичните и реторични похвати са покачествената и по-чиста употреба на езика.
Както вече казахме, Сосюровият възглед не може да предложи и
никакво обяснение за развитието и измененията, които настъпват в езика,
и се ограничава да обясни най-общо, че времето прави нещо с нашата реч,
а не ние. Такава теория вижда, че френското noyer “удавям” се различава
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от латинското necare “убивам”, откъдето произхожда, регистрира
факта, но не вижда, че noyer не е започнало да означава “трактор” все пак,
а нека кажем че в един език от произволни знаци – последното би
трябвало да не е немислимо “изместване на отношенията”.
По-големият проблем на теорията на Сосюр обаче е, че извън
абстрактната форма, в която разглежда езика, тя не може да докаже, че
едно произволно свързване на означаемото и означаващото е било
възможно изобщо да се случи във времето и пространството. Нека видим
как звучи Сосюровата теория като включим и фактора време.
Както вече отбелязахме, за да могат асоциациите на нашия личен опит
да се превърнат в познаваеми концепти за общността, в думи, те трябва да
претърпят определена редукция като се откъснат от репрезентацията на
конкретното и се превърнат в клас, в символ. С това са съгласни езиковеди,
които не отхвърлят Сосюровата идея за природата на езиковия знак57.
Този именно преход обаче остава необясним: ако езиковият знак е
наистина това, което Сосюр казва за него – произволно свързване найобщо на една външна, формална характеристика с определена смислова и
понятийна част; тогава не е възможно да се изясни как изнамирането на
един такъв знак е било разбираемо и изобщо съобщимо за общността.
Тук се налага да преодолеем страха си да обсъждаме началния период
на формиране на езика, за който понеже липсват каквито и да е сигурни
факти, ще се наложи да говорим в чисто логически понятия. За Сосюр
най-добрият начин да се гледа на езика е да се смята, че той е наследен във
всяка една епоха като по този начин се прекъсват всякакви несигурни
спекулации по темата, а и погледът се насочва към нещо определено и
конкретно – функционалната страна на езика в даден отрязък време. Но

57

Sapir, Edward. Language: An Introduction to the Study of Speech. 1921., I. Introductory – Language
Defined, #12, http://www.bartleby.com/186/1.html
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тъй като тук разглеждаме изходните позиции на Сосюр, а не
продуктивността на метода му – не е излишно да поставим въпроса
доколко смислено е основното му понятие – това за характера на езиковия
знак – в една система, която все пак винаги е темпорално определена.
У Сосюр никъде не се открива твърдение, че езиковият знак се е
променял по своето качество с времето, че например от един период
нататък е станал немотивиран или пък обратно, и поради това се налага да
заключим, че Сосюр предполага всъщност немотивиран характер на знака
изобщо, което явно трябва да е вярно дори и за най-ранната фаза, когато
езикът се е формирал. От друга страна, идеята за наследения характер на
езика в този първи етап трябва да бъде отхвърлена, освен ако не смятаме,
че езикът е бил подарен на хората от боговете. Ще си позволя да не
поддържам буквално това, каквото и да казва Дерида по въпроса58.
От всичко това следва, че Сосюр вероятно би се съгласил с хипотезата,
че хората, които са създали първите езикови знаци са свързвали
произволно акустични образи с понятия.59 И за да стигнем малко подалеч, нека предположим още, че макар езикът като система да е
колективно дело и продукт на целия социум, все пак отделните езикови
знаци не е могло да бъдат изковавани едновременно от всички членове на
групата. Това е така, понеже в този начален момент все още не би ставало
въпрос за договор, а за едновременна инвенция. Чрез една едновременна
инвенция обаче хората биха открили не едно конкретно свързване, а
58

Дерида Жак., За граматологията, С. 2001. – Тук имам предвид най-вече главата
“Писмеността преди буквата”, където по един импресивен и на места
импресионистичен начин Дерида говори за изначалното предимство на логоса, на архиречта, която има божествен характер: “Знакът и божеството са родени на едно и също
място по едно и също време” /стр. 27./ и под. Но това всъщност се оказва един етап
преди този, който се обсъжда тук, става въпрос за появата на самата възможност за
език, а това, както забелязва и Дерида: “не може да бъде предмет на наука – то
[архиписмото] е точно това, което не се оставя да бъде сведено до формата на
присъствие” /стр.89/.
59
На много места във своя Курс Сосюр изказва идеята, че отделният индивид не е
способен да измени езика по свое желание. При самото създаване на езика, обаче,
ролята на индивида не може да се отрече.
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закон, което пък би поставило под съмнение произволността на знака.
Ето как се достига една идея, която никъде не е гласно заявена от Сосюр,
но която е напълно кохерентна спрямо цялостната му концепция за езика:
от една страна имаме един конкретен анонимен създател на думата, а от
друга – аудиторията, която се е съгласила да приеме знака и го е сложила
в употреба. С други думи, теорията на Сосюр, транспонирана върху оста
на времето се основава на един пример от следния порядък: някой мъдър
човек е казал “wow” като е имал предвид “кон” /и вероятно го е посочил/
и всички в групата са се договорили занапред вече да казват “wow” за
същото понятие, като разбира се са били съвършено наясно, че са
осъществили едно произволно свързване.
Безрезервно можем да се съгласим с първата част на горното твърдение:
че за да има език, е трябвало да има и хора-автори, и хора-аудитория, и
обществен договор. Не бихме могли да допуснем обаче, че договорът се е
състоял, ако знакът по произход е бил немотивиран.
Нека предположим, че всички хора са по природа склонни към
редукция от еднакъв тип, и че са разбрали автоматично, че звуците “wow”
не се отнасят само за конкретно посочения обект, а са насочени към клас
явления. Дори тогава все още не можем да твърдим, че в едно такова wow
е имало достатъчно основания да бъде свързано именно с понятието
“кон”, а не например с концептите за “хубав”, “силен”, “бърз”, “месо” или
“Бог”, даже и да е бил посочен кон. Това е така, защото в самото
произволно wow не е имало нищо, което да указва на понятието “кон” и
следователно

не

е

могло

да

наложи

граници,

отвъд

които

интерпретацията да стане невярна. В произволното wow няма също и
нищо

убедително

за

групата,

чиято

уникална

креативност

или

интелектуална сила евентуално да застави всичките членове на обществото
да приемат именно wow, а не нещо друго, да кодифицират тъкмо така
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думата в речника си и за огромен период от време да не се стремят към
друго именуване, свързано със същото понятие. Тук изхождам от
предпоставките, че езикът е човешко дело, че не се е развил под заплахата
на бича и че всички хора са потенциални творци на думи.
И най-накрая, нека споменем една практическа област, където
теорията на Сосюр никога не е била прилагана – индоевропеистиката.
Макар концепцията за природата на знака да не е изрично спомената като
теоретична основа на тази наука, самите й методи са достатъчно
красноречиви в това отношение. Възстановяването на старите основи на
думите, което се основава на сравняване на материал от различни езици,
много често работи с несъвпадащи понятия които са подбрани по метода
на сходството. Да се сравнява старобългарското пѪть “път” с латинското
pons, pontis “мост” и гръцкото πόντος “море, морски път” и по този начин
да се стигне до индоевропейски корен *pont- “път” означава не само да се
признае, че отделните езици имат различна логика при осмислянето на
стари езикови факти, но и да се предпостави, че това осмисляне се е
случило на базата на някаква вътрешна прилика. В противен случай ние
изобщо не би трябвало да сравняваме “мост” с “море” и с “път”. Друга
интересна черта на учените-индоевропеисти е, че за тях една дума е
обяснена, само ако може да бъде свързана със някоя друга, по-стара. Само
като пример взимаме Лееман, който, предлагайки “обяснение” за
индоевропейските числителни от едно до пет, ги свързва всъщност с постари знаци, като забелязва, че останалите числителни до десет засега са
необясними.60 Нека кажем, че за един метод, който би се основавал на
произволния характер на знаците, категорията обяснимост-необяснимост
остава непознаваема. Лееман при това предполага напълно различни
пътища, по които отделните понятия-думи са могли да се формират: така
60

Lehman, Winfried, Theoretical bases of Indo-European linguistics, London/New York, 1993. p. 254
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например концепцията за “едно” е произлязла от старо показателно
местоимение “ей този”, докато идеята за “пет”, пише Лееман, вероятно е
била извлечена от дума за “цялото, т.е. цялата длан”61. А такава
възможност за различно постигане на езиковите знаци, за нееднородни по
качество езикови идеи, е изначално отнета за теорията на Сосюр, понеже
произволните знаци са по качество еднакви.
Като цяло в метода, предложен от Сосюр, има нещо много общо с
математическия модел на света, който пропуска уникалните особености
на езика в сравнение с всички други знакови системи. “Езикът е система от
знаци, изразяващи идеи, и поради това може да се сравни с писмото, с
азбуката за глухонеми, със символичните обреди, с формите на учтивост, с
военните сигнали и т.н и т.н.”62
А към едно математическо обяснение на езика, струва ми се, следва да
сме a priori резервирани именно заради бума на точните науки от
началото на 20-ти век и последвалото развитие на информационните
технологии, основаващи се тъкмо на този модел, защото има голяма
вероятност времето, в което живеем, да налага безмълвно на мисленето ни
подход, който би могъл и да се окаже несъвместим с предмета на
изследване.
И така, “като минем през тесния проход и неочаквано излезем на
възвишението, откъдето пътят тръгва във всички посоки и пред очите ни
се разкрива чудесен изглед, можем да поспрем за миг и да размислим
накъде е най-добре да тръгнем”63.

61

Пак там, стр. 254
Сосюр, Фердинанд де, Op. cit, стр. 47.
63
Фройд Зигмунд, Тълкуване на сънищата, С. 1993, стр.100
62
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ГЛАВА

ТРЕТА

ДУМИ И МЕТАФОРИ

Въпреки всички отбелязани пропуски, най-голямото предимство на
теорията на Сосюр е, че тази теория действа, и че абстрахирането от
известни факти на езика дава плодотворни методи за разглеждане на
определени структури. Преди и след Сосюр идеята за

наличието на

мотивирана връзка между означаемото и означаващото е била изказвана
не еднократно, при това, както видяхме в някои случаи – изключително
добре мотивирано - но при все това не е довела до практически резултати
в изследването на езика, особено що се отнася до синхронните
проучвания. Навярно в това се състои и предпазливостта на Бенвенист,
която обсъдихме по-горе – науката като че ли няма представа какво да
прави с едно такова познание.
Целта на тази глава е, естествено, не да се дават готови рецепти или
завършени решения, а чрез признаването на факта, че нищо не знаем, да
погледнем на езика от нова перспектива, да разгледаме трудностите,
които носи тя, и да си отговорим поне на въпроса дали си заслужава да се
изказват предпоставки за природата на езиковия знак, противни на тези,
залегнали в “Курс по обща лингвистика”.
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Сосюр твърди, че “езикът изработва своите единици, формирайки
се между две аморфни маси”, между “хаотичната по природа мисъл” и
“звуковата материя”64 И това, навярно е сърцето на неговата теория –
езикът според Сосюр се случва на границата между две непознаваеми по
презумпция и напълно чужди една за друга “аморфни” маси – оттук и
“тайнствения в известен смисъл факт”65 на мисълта-звук, оттук и
произволността на свързването.
Но Сосюр не казва какво точно взима езикът от тези аморфни маси, за
да изгради своите елементи. Чрез звуците на езика ние не предаваме
“хаоса” на мисълта, нито дори можем да изразим какво конкретно
виждаме или чуваме в определен момент, ако не се позовем на родовото
понятие. А то вече е символ на множество конкретни сетивни опити. Ние
сме способни да мислим понятието “маса” без да се реферираме към нито
един конкретен предмет от този вид – и вероятно няма да сбъркаме, ако
наречем това мисловен символ, понеже само той е разбираем за
общността, и именно мисловният символ представлява едната част от
езиковия знак. Както подхвърля Роман Якобсон: “автентичният символ е
символ, който има общоизвестно значение”.66
А дали сходното не може да се каже и за звука? Сосюр наистина
твърди, че е невъзможно “звукът, материален елемент, да принадлежи от
само себе си към езика”67 и това вероятно е така за всеки звук на
природата, но звуците, които са нарочно взети да заместват други неща,
да изразяват неща, не стават ли по тази причина част от езика? И не стават
ли едновременно с това материалният елемент на символа? Ето какво
пише Ернст Касирер по въпроса: “Езикът започва едва там, където

64

Цит. по: Сосюр, Фердинанд де, Op. cit, стр.142
Пак там, стр. 142
66
Jakobson, Roman, Studies in verbal art. Texts in Czech and Slovak, University of Michigan, 1971, p. 49
67
Пак там, стр. 141
65
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непосредственото отнасяне към сетивното впечатление и към сетивния
афект престава да бъде действено. Звукът не може да стане словесен звук,
докато се актуализира като чисто повторение, докато заедно с волята за
“значение” в него липсва и специфичният сигнификативен елемент”.68
Именно за такива звукове – със сигнификативен елемент в тях – говорим,
когато определяме едната част на езиковия знак, защото, ако човекът беше
останал само в света на животински звуци, езикът, такъв, какъвто го
познаваме, нямаше как да се появи.
Във всеки случай, ако мислим така, бездната между мисълта и звука се
затваря – езикът работи със символна материя и със символна мисъл и в
самата си основа търси да съедини подобното с подобното. Подкрепа за
това намираме и в доброто старо определение на Чарлс Сандърс Пърс:
“Ако човек сътворява нов символ, то е чрез мисли, които включват
понятия. Така единствено чрез символите може да се породи нов символ.
Omne symbolum de symbolo.”69
Всичко това води напълно естествено към идеята за един основополагащ
принцип при изграждането на езика, който можем да наречем символен
или по-общо – метафоричен, в старогръцкия смисъл на думата70, при
който не абсолютните тъждества и не абсолютните различия, а метода на
подобието има доминираща роля.
Такова виждане за основите на езика предполага един обясним свят на
човешката реч, в който естетичното, и удоволствието като импулс имат
място. За да бъде тази мисъл приемлива, трябва да осъзнаем, че ние
всъщност не притежаваме нещата, нито знаем техните идеални имена;
думите, които сътворяваме за тях са само нашият поглед върху елементите

68

Касирер, Ернст, Философия на символичните форми, С. 1998, т. І, стр. 154
Collected papers of Charles Sanders Peirce, ed. by Charles Hartshorne and Paul Weiss, Cambridge,
Harvard University Press, 1931-1958, Elements of logic, v. II, p. 302
70
Срвн. Аристотел, За поетическото изкуство, гл. 21, С., 1975 стр. 91
69
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от света, едно възможно наблюдение за най-специфичното във всяко
едно от тях или просто препратка към нещо друго, с което можем да ги
сравним. Всичко това е забелязано много отдавна още от Хердер71: “Нито
един език не изразява вещите, но изразява само имената на вещите; и
човешкият разум не познава вещите, но само признаците на вещите,
обозначени с думи.” (к.м.)
И така, знаците сочат към други знаци, по-късният език препраща към
по-ранния, а по-ранния, понеже е език в не по-малка степен, явно трябва
да препраща към нашите изначални вярвания, предразсъдъци, вродени
системи на мислене и възприятия, нашите първи заблуди и познание,
сетивен опит и интуиция. В тази връзка езикът не е редно да бъде
разглеждан само като средство за предаване на чисти идеи или
информация, защото в голяма степен той способства за създаването на
самите идеи, представлява всъщност концепция за света и определено
подреждане на отношенията в него, което е вярно не само в исторически
план – за началния период на формиране на човешката реч - но в много
отношения, както ще видим по-нататък, е валидно и днес. Нека кажем, че
това връщане назад от знак към знак не води до неограничен семиозис,
защото спира при феномена на всяка първа дума, от която са се
разклонили пътища за изграждане на конкретен брой езикови единици
впоследствие. Метафоричният принцип естествено е бил в действие и при
изграждането на всеки начален езиков знак, но такъв знак не препраща
вече към друг знак, а към самия принцип, който всеки първи път е можел
да има различни конкретни проявления.
Пол Рикьор докосва идеята за метафоричното формиране на езика в
книгата си “The rule of metaphor“ , където обсъждайки функционирането
на метафората изобщо, и старото схващане, че тя разрушава някакъв
71

Гердер, Иоганн Готфрид, Идеи к философии истории человечества, М. 1977, стр.236
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обичаен ред, за да пресъздаде един нов, по-вълнуващ, стига до въпроса:
“Ако метафората принадлежи на евристичната мисъл, не бихме ли могли
да си представим, че процес, който разбутва и размества определен
логически

ред,

известна

концептуална

йерархия,

известна

класификационна схема, е същият от който всяка класификация
произхожда?… Не можем ли да си представим че редът всъщност се
ражда по същия начин, по който се мени? Не действа ли тъкмо
“метафоричното”, в смисъла на Гадамер, при произхода на логическата
мисъл, при корените на всяка класификация?… Идеята за първичния
метафоричен импулс разрушава тези опозиции между обичайно и
фигуративно, ежедневно и остраностено, ред и трансгресия. Това предлага
идеята, че редът произхожда от метафоричното конституиране на
семантичните полета, които пораждат родовите и видовите понятия”.
И така, ако говорим за пораждането на връзките в езика, и ако засега
останем в пределите на двоичното определение за езиковата единица –
като свързване на “акустичен образ” и понятие - ще се наложи да уточним,
че това свързване не се осъществява по директен път, не е някакъв вид
тъждество или условно изравняване на стойностите, а има своя много
специфична логика на изграждане, която предпочита обходните пътища.
Ето какво имам предвид: Думата “кокошка” в български, (регистрирано
още в старобългарския период от IX-XI век; срв. англ. cock “петел”)
несъмнено използва наподобяване на звука, който кокошката издава, поне
така

мисли

българската

общност,

която

разпознава

и

звукоподражателното “ко-ко”. Човекът, който е сътворил думата, е избрал
да означи цялото само чрез една негова част, която му се е струвала найотличителната – всъщност, нека кажем, използвал е метонимия. И понеже
звуците, които издава това домашно животно, са били общоизвестни и са
се разпознавали чудесно от групата, тогава е било наистина гениално да се
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нарече кокошката “кокошка”, а не някак иначе. Тези, които първи са
чули името, сигурно са изпитали удоволствие, защото им се е представило
нещо хитро и полезно, което е трябвало и без проблем са могли да
разгадаят, като процесът на разгадаване е бил всъщност свързването в
съзнанието им на означаващото с означаемото.

Назоваването и

разгадаването може да са станали интуитивно, може да са приличали на
игра, а не е изключено и известна аналитичност на подхода да се
предположи, във всеки случай е станало напълно ясно, че авторът на
думата не е произнесъл звуци на някакво лично отношение към
конкретното животно, или звуци на лична амбиция да именува, не е казал
нещо конкретно за конкретната кокошка, ами току що е дал неоспорим
поглед върху предмета чрез звуци като го е интерпретирал по най-добрия
за групата начин. Така, формирането на езика вероятно е приличало
много повече на игра или поезия, отколкото на писане на конституция.
Кодифицирането на думите много по-вероятно е станало по силата
интелектуалната доминация на идеите, отколкото да е представлявало
поставяне на известни етикети към известни неща, защото последното би
значело да се гледа на езика като на супермаркет. Езикът в такъв случай
наистина се оказва продукт на едно “свободно съгласие”, както поставя
нещата Гадамер.72
Възгледи в подкрепа на метафоричното формиране на езика са
изказвани от не малко изследователи, а между тях е и Жан-Жак Русо73,
комуто принадлежи особено интересното наблюдение, че идеята за
формирането

на някои имена може да е била породена включително и

като грешка на афекта: ако древният човек е нарекъл някого някога

72

Гадамер, Ханс-Георг. Културата и думите от гледна точка на философията, в: Идеи в
културологията, С., 1993, т. 2, стр. 275
73
Руссо, Жан-Жак, Опыт о происхождении языков, а также о мелодии и музыкальном
подражании, в: Избраные сочинения, т.1. Москва, 1961, стр. 225
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“великан”, много е възможно това да говори повече за страха на
именуващия пред обекта, отколкото за реалните размери на самия обект.
Тоест при евентуалното разчитане на типа връзка, който е била
осъществена при произхода на първите думи, лингвистът може да се
окаже

изправен

освен

всичко

друго

и

пред

един

субективен

интенционален фактор, от типа на тези, с които борави теорията на
литературата или психоанализата.

Във всеки случай, именно такова

креативно наблюдение на света, което може да е плод на страстите или
пък на един вид интуитивен рационализъм в смисъла на Хердер, който
отделя определени специфични черти от обекта, за да го означи, е
всъщност единствено възможното езиково познание за света. Включително
и ние днес, както и древният човек, нямаме такива мощни езикови
инструменти, които в едно да могат да поберат и да изчерпят тоталността
на един обект и за това ни се налага да се задоволим само с назоваване на
части от целостта – метонимичния подход или със сравнение с други
цялости – метафоричния начин.
Тук не можем да си позволим да изреждаме прекалено много примери,
само ще отбележим, че този процес на създаване на езикови знаци може
да бъде наблюдаван във всички думи, които са сводими до други знаци. И
това е закон за формирането на езиковите единици валиден и днес –
приписването

например

на

означаващо

“мишка”

към

предмета

компютърен аксесоар е всъщност метафоричен процес на пренасяне на
черти по сходство във формата – напълно отговарящо на метода
използван от Роман Якобсон, описан по-горе. Затова, когато сравняваме
езикови факти от различни езици, вероятно не винаги е коректно да
вземем само готовия продукт, защото това може да доведе до поставяне на
напълно несравними величини една до друга; понякога много по-полезно
би било да си зададем въпроса доколко метафориката на отделните езици
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е сравнима. Ето как, например, езиковата идея за изграждането на
думата за “зелен” е еднаква в няколко езика и все пак тръгва от различни
положения и стига до различни резултати: “зелен” в славянските езици се
свързва по произход със “зеле”, на старогръцки πράσιος “зелен”
произлиза от πράσον “лук”, на латински viridis “зелен” е релевантно с
viridia “градина; места покрити със зелено”, германския корен

grün

“зелен” e етимологически свързан с Grass “трева”, което се вижда и в
английските думи grass и green.

Така идеята за зелено е била

екстрахирана в няколко паралелни случая от нещо конкретно зелено; по
един основен принцип за пренасяне на свойства от материалното към
абстрактното, познат от литературната теория.
Най-сериозните аргументи срещу такова схващане се състоят в това, че
действително ние можем да говорим със сигурност за метафорика само
при думи, които са съотносими към по-ранни езикови формирования и че
всъщност това не обяснява първичните знаци, които имат и по-древен
характер, тоест ние сме спрени точно там, откъдето би трябвало да
тръгнем.

Такава

аргументация

пропуска

факта,

че

принципа

на

метафоричното формиране на езиковите единици е бил валиден за езика
в продължение на огромен период от време и че ние нямаме никакви
данни езикът в един определен момент да го е изработил като преди това
евентуално да се е основавал на качествено различни закони, още повече,
ако

действително

omne

symbolum

de

symbolo.

Наличието

на

метафоричния принцип може да се проследи много назад във времето –
още при формирането на такъв стар езиков елемент като “нощ”
например. Индоевропейският корен на “нощ” е възстановен на *ne/ok u-t, а
в същото време коренът *okw-

e предполагаемо свързан със значение

“виждам” и “око” – и тук наистина се изисква стабилно познаване на
индоевропейската понятийна система, за да открием действителната
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езикова идея на “нощ”, но въпреки всичко обходният начин на
формирането на тази древна дума става малко по-ясен, ако приемем, че
това е “времето, когато не се вижда”, “това, което не се вижда” или
“времето, когато го няма окото (слънцето)”. По този начин, фактът, че
има думи, за чиито езикови идеи сега не можем със сигурност да говорим,
се явява не толкова плашещ, защото се оказва, че разполагаме със
стабилно обосновани методи за неговото разрешаване, при предпоставяне
на непрекъснатост и еднородност на езиковото развитие, разбира се, както
и в следствие на идеята за мотивирано свързване на означаемото и
означаващото.
Тези възможни методи изглеждат много сходни с критическите
техники,

познати

от теорията

на

литературата.

Нека

да

видим

основанията за такова сравнение. Най-напред самото определение за
езиковия знак като свързване на означаващо и означаемо

изглежда

недостатъчно обясняващо неговата пълна функционалност и за това
вероятно се налага известно преразглеждане. Преди всичко това
“свързване” никога не се случва в празното пространство и не се случва
безлично, макар в повечето случаи да е анонимно. От една страна е
необходимо някой да “улови” идеята на думата, която чрез силата на
интелектуалната си инвенция да импонира на общността, и от друга
страна е необходима общност, чрез която думата да заживее своя живот.
Т.е. битието на думата в тези отношение прилича на битието на
литературната творба – сложено в личното чекмедже, едно свързване на
означаващо и означавано не е езиков знак. По-нататък, както видяхме,
човешките думи никога не са окончателни и абсолютни, те са само едно
възможно сътворяване на връзките между духовно и материално, също
както дори най-доброто любовно стихотворение никога не е единственото
и окончателното любовно стихотворение. Винаги е възможно в един вол
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например нечий поглед да види най-вече оплодителната сила, а друг
да се съсредоточи върху силата на вика му, и това като метод е възможно
дори само вътре в рамките на отделния език, което обяснява и
изначалната нужда и възможност за появата на синоними, както и
многозначността на думите донякъде.

Същото е положението и с

литературните творби, които с всичките свои различия съставляват
всъщност богатството на националните литератури и не стават излишни
от това че са различни или от това че използват повтарящи се мотиви. И
накрая, но съвсем не на последно място – и думата, и литературната
творба са във висша степен фикционални – езикът нито лъже, нито казва
истината – ако трябва да говорим за връзката му с действителността - в
чистия си вид той казва точно така “маса”, както казва и “еднорог”.
Изтъквам всички тези прилики на едно място, не за да омаловажавам
различията между двете иначе напълно самостойни области на научно
изследване, а за да покажа колко проблеми би имала една лингвистика,
която не иска да излезе от полето на абсолютните истини, и която не би
приела

да

мисли

в

относителни

стойности,

както

това

прави

литературната критика.
Един такъв основен проблем е този с “разгадаването” на връзката при
първичните думи, където все в един момент се налага да говорим за звуков
символизъм, понеже ако *ne/ok u-t ни води към *okw-, то *okw- вече
препраща към самите звуци, от които е съставено. Огромната част от
европейските и американски изследванията на ХХ век по въпросите на
звуковия символизъм са коректно и детайлно систематизирани от
украинския учен Левицкий в книгата “Семантика и фонетика”.74
Интересното е, че различни по тип и методи експерименти, при които
анкетираните най-често са подканени да свържат определени звуци с
74

Левицкий В.В., Семантика и фонетика, Черновцы, 1973, цялата
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някакви елементарни идеи (като например големина, закръгленост,
цвят), действително

достигат до някои основни положения, като

например това че а се чувства по-подходящо да представи големина от и
(и това едва ли е без връзка с големината на отвора на устните, когато
произнасяме тези звуци). Но в тези експерименти никога не се появява
пълно съгласие в отговорите, което вероятно се дължи на факта, че всички
те

искат да

достигнат или да

абсолютната стойност на

отхвърлят някакво

твърдение

за

звука, било в един, било в най-разнородни

езици. А ние всъщност нямаме никакво основание да твърдим че дори в
една отделна народностна общност която и да е фонема е била натоварена
само с една изразна функция. Ако говорим, че многовариантността в
подхода при осмисляне на определени понятия е основна езикова черта,
напълно естествено е да предположим, че това е вярно и за процеса на
подбор на фонемите. Именно за това известни открития на различни
учени, че –к- е това или, че –т- е друго, звучат неубедително, колкото и
смислено да се е стигнало до едно такова заключение, понеже четящият
винаги е могъл да излезе с пример, в който предложеното обяснение да не
е вярно. Фонетиката показва, че можем да разделим дори отделните
фонеми по много различни показатели, тъй като те съдържат набор от
елементарни компоненти в едно, и поради това навярно могат да бъдат и
тълкувани по различен начин. Без да утвърждаваме верността на примера,
нека само си въобразим, че –н- веднъж е използвано да означи “нос”,
заради назалния си характер (англ. nose, стгр. rhin-os, нем. Nase и т.н) и
друг път заради блокирането на стриктурата при изговор – за да означи
негация (не, no, nein и т.н.). А дали пък -о- от *okw – не е избрано да се
включи

в

означаването

на

“око”

именно

заради

условното

си

репрезентиране на закръглената му форма чрез чисто физическото
закръгляне на устните при изговор?
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Би ни се искало наистина да имахме една твърда изходна позиция,
като например, че r “е средство за изразяване на всяко движение”75, както
мисли Сократ, но дори да се окаже, че това е така, това едва ли ще е цялата
истина. Сократ всъщност има сериозни основания да твърди това по
отношение на старогръцкия като извежда съждението за звука не само от
глагола ῥεῖν “тека, движа се, стремя се”, ῥοή “поток, струя”, а също и от
много други думи означаващи различни движения и съдържащи ρ, но най
вече, понеже го свързва и с артикулационните особености при изговор –
“във времето на произнасянето на този звук езикът съвсем не остава в
покой и в най-висша степен сe разтърсва”. А в това древногръцко търсене
на хармония между духовно и физическо, най-общо казано, има нещо,
което напълно отвежда към езиковите закони, за които говорим.
Както се вижда, една такава постановка на проблема със звуковия
символизъм

принципно дава възможност за няколко критически

интерпретации върху една и съща тема, които няма да станат неверни,
само от това че се разминават една с друга, а всяка ще има свое ограничено
поле на действие. И това звучи изключително обнадеждаващо от една
страна, защото очевидно е област, където не е безсмислено да се
съсредоточи творческа и изследователска енергия; от друга страна обаче е
максимално обезсърчаващо, понеже такова проучване не

е по силите

само на един отделен човек и не могат да се очакват бързи резултати. За да
се опишат всички символни натоварености на звуковете дори само за
отделен език, очевидно е необходимо дълго и сериозно проучване, така че
един Cours de linguistique générale, основаващ се на предпоставката за
мотивираността на езиковия знак, ще е дори само на теория възможен
след необозримо дълго време. Аз лично правя цялото това изследване,

75

Платон, Кратил 426 с, стр. 471, в: Съчинения т.1, Москва, 1968
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защото ми се струва, че от гледна точка на науката е по-добре да се
казва за трудните неща, че са трудни, отколкото да се наричат
безсмислени.
Във всеки случай един такъв метод би имал по-малко проблеми с
определянето на основната езикова единица, с която работи, защото ще
може да се ограничи да твърди, че езиковата единица е единица
метафоричност. Погледнат от този ъгъл езиковият знак става малко посамостоятелен и по-значим, отколкото това позволява теорията на Сосюр,
и по този начин се открива основание и възможност езиковата единица да
бъде разглеждана включително и сама за себе си, а не единствено като
функционална част от една необятна система. А от своя страна
изследването на езиковите единици по този модел не би било мечта и
мания на един откъснат от действителността лингвист, а ще има огромна
връзка с проучването на общочовешките основни мисловни структури и
категории, както и с естетическите концепти в езика, които иначе остават
абсолютно необозрими.
Освен обогатеното разбиране на началната фаза на езика, една теория,
която би се основавала на относителни принципи, би трябвало също да е
способна в един момент да обясни законите, по които стават езиковите
промени. Засега ние се ограничаваме само с тяхното изброяване или в
най-добрия случай с описание на общите закони на фонетичните
промени, но не си позволяваме дори да се запитаме дали тези процеси
нямат все пак някаква връзка с развитието на езиковите концепти и на
понятийната система изобщо. Не посмяваме да търсим отговора на
въпроса “защо това е така?”, понеже действително от типа лингвистика на
Сосюр произхожда идеята, че в езиковия знак няма нищо, което да го
задържи през времето, такъв, какъвто е. Но ако Хердер е прав, че думата
изначално “улавя” най-специфичното у обекта, тогава трябва да е вярно и,
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че човешкият език запазва най-специфичното, когато осъществява
своите промени, доколкото началото е също промяна. Затова, когато
разглеждаме измененията на някоя дума в един хилядолетен език, не е
невъзможно да се окаже, че в голяма част от случаите промените са
засегнали йерархично по-маловажни нейни части, и това може много да
помогне при уточняването на нейната първична стойност, защото
относително иррелевантното ще може да бъде изключено.
Като говорим за йерархично определени части на знака, откриваме
всъщност въпроса за различието по качество на отделните знаци, което
възгледа за мотивираното конструиране на знака предполага. Ако има два
начина за постигане на приблизително едно и също понятие, тогава е
напълно възможно едното свързване да се определи като по-подходящо от
гледна точка на определена среда или време например. Тук имам предвид
също, че думата “време” (в праславянски от *vert-men “въртя” от ие. *uert), отразяваща основополагащи асоциативни вериги и светоусещане или
пък санскритското asman, което със значенията си “камък” и “небе” е цял
мит, далеч надхвърлят инвентивната мощ на образувания от типа “риба” –
“рибар” да речем. И това е още една от приликите на езиковите знаци с
литературните творби, които се различават по качество.
Тук някъде може да се търси и пресечната точка между проблемите на
историческото
изследвания.

развитие

на

езика

и

естеството

на

синхронните

Ако си позволим да видим даден език в образа на една

национална литература, вероятно ще придобием увереност, че нито едно
негово синхронно състояние не е независимо от предходните. В
литературите на отделните езици винаги има творби които конституират
специфичността им спрямо чуждото, гениални творения, пораждащи
схеми и модели на подражание, някои от които въпреки отдалечеността
на сътворяването си във времето все още се чувстват живи; има други,
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които се разпознават само от специалистите, но които почти анонимно
са оставили някой израз или модел, влязъл в употреба;

и накрая

съществува словесност, която се фабрикува в огромни количества и която
се консумира в огромни количества. И все пак във всяка национална
литература старото и новото са в непрекъснато взаимодействие. Така е и с
езика – съществуват много древни образци, чиято метафоричност е все
още достъпна за носителя на езика, намират се и думи-метафори, които
вече са придобили гражданственост, а идеята на формирането им остава
смътна и неразбираема, съществува и една много силна тенденция за
техницизиране на словото или едно “ставане-знак на символа”76, по израза
на Дерида.
Много от старите връзки вероятно достигат днес само до подсъзнателно
равнище на действие, но не е изключено именно те да играят важна роля в
риториката, ако наистина има по-качествени и по-некачествени думи
според вътрешно присъщата им стойност от някаква гледна точка.
Изследването им вероятно би могло рационално да обясни един ден какво
означава все още неуловимата фраза “езиков талант”.
Сосюр е безкрайно прав като казва, че значението на думите зависи от
това, което е около тях, но то едва ли е единствената им специфика –
значението зависи и от онова, което е вътре в тях.
За съжаление нямах около себе си достатъчно представители на всички
изброени

езици,

от

които

е

взет

примера

със

“зелен”,

за

да

експериментирам дали чрез показване на определени нюанси на зеленото,
езиковите носители биха стигнали до консенсус за това какво е “светло
зелено” и какво “тъмно зелено”, понеже връзката между названието на
предмета, от който е екстрахирано названието и самото това название в
посочените езици е все още доловима, макар вероятно да не съзнавана.
76

Дерида Жак., За граматологията, С. 2001, стр. 75
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Става въпрос за факта, че идеята за зелено е добита от наименования
на все пак различно зелени обекти от действителността, и затова би било
наистина много интересно дали светло зеленото да речем на славяните не
е малко по-светло от това на англичаните, или дали поне не е било такова,
но като не можем да докажем това, нека вземем следния пример:

Фермерът убива патицата.
и
Ловецът убива патицата.

Ако си представим, че тези изречения отварят два различни текста,
много е вероятно да се опитаме вече да очакваме, че първото отпраща към
един “по-уседнал” дискурс, в който фермерът убива една от патиците в
своята ферма, вероятно за да я отнесе да се сготви за Коледа. Второто от
своя страна, би провокирало очаквания за по-напрегнат сюжет, в който да
има гонитба и известни перипетии, понеже да се убиват диви патици не е
толкова лесна задача. И ако подобни асоциации се появяват, това е само
заради произхода на думата “фермер” от “ферма” и заради свързването
на името “ловец” с корена “лов”, понеже това е единственият различен
елемент в двете изречения. От друга страна, ако думите не бяха такива,
каквито са, т.е. ако нямаха конотативен ореол (дори от елементарен вид
като този тук) и бяха чисти знаци, не бихме имали основание за каквото и
да е асоциативно движение на мисълта, докато четем. Някъде към края на
романа за фермера например, можеше да се споменава, че той е и ловец,
и понеже думите отпращат към едно и също лице, нямаше да

има

значение кога казваме за него “ловец” и кога “фермер”. С това обаче
предполагам, че нито един литературен критик не би се съгласил,
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доколкото литературността не се състои в това да се казва какви са
нещата от света, понеже това чудесно правят физиката и биологията, а да
се показва как най-точно можем да наречем нещата, като тук говорим за
естетическа точност.
Всъщност именно в рамките на изначалната невъзможност на името да
изрази в пълнота обекта си на означаване е обяснимо защо се появяват
стотици хиляди опити да се постигне отново и отново едно по-разширено
означаемо от типа на “ти си красива” или “аз те обичам”.
Евентуалните съмнения в съществуването на вътрешна стойност на
думите се разколебават от един такъв феномен като сюрреализма
например, който не би могъл изобщо да съществува на плоскостта на
литературното, ако думите сами по себе си не бяха значими и нямаха
вътрешен енергиен и чисто естетически заряд. Сюрреалистичните
текстове наистина се градят на едно “оголване” на думите от техните
традиционни значения, като в някои случаи се стига изобщо до отказ от
каквото и да е значение. Нетрадиционните сблъсъци на “несъвместими”
езикови елементи, както и преднамереното скъсване с каквато и да е
репрезентация на действителността, като метод разбиран в традиционния
смисъл на думата, все пак, както е знайно, успява да породи изкуство. И
текстовете на сюрреализма стоят не като част от архива на човешката
лудост, а като жив феномен на западната култура сигурно защото
използват техника, която

отговаря на някакви общочовешки закони –

автоматичното писане. Както се вижда

- простото стенографиране на

един хаотичен и “безсмислен” вътрешен език може да се окаже
естетически ценно и това навярно е така не на последно място и защото
сме подканени да видим, че самия този вътрешен език е поетичен по своя
характер.
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В такива явления от човешката действителност намираме подкрепа
за хипотезата, че думите, и езиковите елементи изобщо могат да се
разглеждат и самостоятелно, преди още да са се включили в изграждането
на определени езикови структури на по-висши нива. И това разглеждане
ще е далеч от описването на формата, което най-често правим днес, далеч
от един морфемен анализ или фонемен анализ, или семантичен анализ – в
смисъл на изброяване на значения -

а ще се опита да съчетае

достиженията на всички тези лингвистични техники, за да изследва
самите езикови идеи.
Говорейки за самостойността на езиковите елементи и на словото
изобщо, Гадамер дава пример за идеалното й проявление – поезията като
казва, че тя: “е мит в смисъл, че думите вече не се отнасят до нищо
външно…това е митът, който изгражда думите в техния най-автентичен
вид – до такава степен автентичен, че разграничението между звучене и
значение в тях става невъзможно… Именно чрез потапянето в единството
на слово и звук поетичните думи се превръщат в символ на затворен в себе
си свят.”77
Подходящото изследване на тази вътрешно присъща стойност на
думите би могло да даде интересни резултати, но за съжаление, една
такава възможност често се пропуска, заради влиянието на Сосюровата
концепция за знака, което от своя страна е довело до склонността
напоследък да търсим универсалиите в езика (universals of language) поскоро в синтактичните структури, и по-малко в самите езикови единици.78
Ако обаче с основание разглеждаме думите като текстове, които имат
какво да ни кажат, в един момент те наистина ще проговорят, и ще трябва
само да се научим да ги слушаме правилно.
77

Гадамер, Ханс-Георг. Културата и думите от гледна точка на философията, в: Идеи в
културологията, С., 1993, т. 2, стр. 280
78
Вж. Chomsky, Noam, Language and Mind, New York/Chicago/San Francisco/Atlanta, 1968
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Именно тази възможност е забелязана и от Гадамер, който,
задавайки си големите въпроси за света, за човека, за природата и
смисъла, пише: “Дали в края на краищата всички думи не са сами по себе
си отговори? Дали когато си играем с думите не даваме постоянно
отговори?”79

79

Гадамер, Ханс-Георг. Културата и думите от гледна точка на философията, в: Идеи в
културологията, С., 1993, т. 2, стр. 273
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въпросът за природата на езиковия знак, който е хилядолетен
проблем на човешката мисъл, е поставен и разрешен в “Курс по обща
лингвистика” на Фердинанд де Сосюр по един модел изчистен,
систематичен и математически в своите методи, който заради тези си
силни черти се превръща в солидно научно и прагматично средство за
изследване на езика.
Анализът на предпоставките в теорията на Сосюр обаче ме доведе до
заключението, че тук езикът изначално е схванат като система за пренос на
информация и с нищо не е отличен от останалите знакови системи.
Основната недостатъчност на теорията на Сосюр, изложена в “Курса” се
проявява най-очевидно, когато трябва да се приложи към поетичната
функция на езика и най-вече в отказа му да признае каквато и да е
вътрешна специфика на думите. Всичко това е следствие на концепцията
за

езиковия

знак

като

произволно

свързване

на

означаемото

и

означаващото и естествено води до невъзможност изобщо да се говори
както за началния период на формиране на езика, така и за логиката на
промените.
Едно евентуално постулиране на връзката между означаващо и
означавано като непроизволна би могло да разшири лингвистичната
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концепция за езика като обеме всичките му функционални равнища.
По-пълното разбиране на функционалната страна в синхронен план би
било

обогатено

и

от

теоретически

обосновано

изследване

на

историческите корени на езика, тъй като много от древните връзки все
още се пазят, дори и на несъзнателно ниво. Последното е всъщност крачка
в посока към проучване на основни специфики на човешката езикова
мисъл. От друга страна определението за езикова единица като единица
метафоричност

би

насочило

отново

погледа

към

елементарните

компоненти на езика, и по тази начин идеите, които имаме за езиковите
структури на по-висши нива, биха могли да претърпят корекции в посока
на обогатяване.
Съсредоточаването върху елементарните компоненти на езика от своя
страна предполага идеята, че те са действително самостойни, вътрешно
единни и пълноправни факти на човешката действителност и работата
върху тях би била сравнима с работата върху отделни литературни
текстове. Тук вероятно е добре да се отбележи, че увереността в смисъла на
едно такова начинание придобихме косвено и от методологическите
успехи на Фройд и неговата Traumdeutung80, където също е предположена
връзка най-общо между формата на съня и значението, тази връзка е
разтълкувана като индиректна, защото образите не означават точно това,
което изглеждат, и в крайна сметка е постигнат резултат в изследването на
структурата на съня. Трудността за лингвиста естествено ще е по-голяма,
защото той няма да може да събере допълнителните факти за контекста
на създаването на която и да е дума, ако евентуално не използва и
материал от други науки, за разлика от Фройд, комуто се налага
единствено да поговори със “създателя” на съня.

80

Фройд Зигмунд, Тълкуване на сънищата, С. 1993
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От друга страна, идеята за поетичния момент при формирането на
думите вероятно ще може да отличи критерия качество при преноса на
информация и евентуално ще може да обясни защо някои “мъгливи” и
“неясни” литературни текстове могат да изглеждат езиково по-правдиви и
да оставят усещането че са съобщили информацията по-пълноценно,
отколкото това прави някоя конституция например.
Евентуалният проблем за такъв тип изследване би бил да не изпадне
във вцепенение пред хаоса от явления, който ще се наложи да описва
първоначално, защото този метод предполага известно съобразяване с
плурализма от идеи и явления в езика, а също и полицентричен подход
към усвояването на знание за езика. Но дори тези закони на езиковата
метафорика, които биха имали най-тясно и ограничено приложение, би
трябвало впоследствие да могат да се интегрират в цялостен възглед за
действието на общи закони, където форма и съдържание никога не се
отделят рязко едно от друго. По този начин езиковите универсалии ще
бъдат достъпни, без да се отминава уникалността на всеки един език
поотделно. Осмислянето на историческите начала в езика, ще даде найвероятно и поглед върху модела, по който езикът се развива и променя.
Освен по-изчерпателната визия за такива фундаментални човешки
представи (или илюзии) като “горе”, “долу”, “вън”, “едно”, “добро”, “аз”
и “свят” например, ще са създаде възможност за съчетаване на тези
отделни късове информация в цялостна концепция за предпоставките, от
които човешкото познание изобщо тръгва.

Hе е изключено да

предположим например, че човекът до Галилей е поддържал идеята, че
слънцето се върти около Земята, а не обратно, тъй като не на последно
място е разполагал в езика си с абстракциите “покой” и “статика” и е
могъл да ги приложи заради очевидността им към Земята.
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Ако разгадаването на тези езикови начала се окаже възможно в
своята пълнота, това би било от огромно значение не само за
езикознанието, а за науката като цяло, понеже тя ще разбере какво е
задало хода й на развитие и какво може би още й пречи.
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