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Някои съвременни теории на критиката твърдят, че

единственият правилен прочит на един текст е погрешен

текст, че единственото съществуване на един текст е

веригата от реакции, които той предизвиква, и че, както

иронично отбелязва Тодоров (цитирайки Лихтенберг по повод
Бьоме), текстът е само един пикник, на който авторът
донася думите, а читателите носят смисъла. Но дори да е
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донася думите, а читателите носят смисъла. Но дори да е

така, думите, донесени от автора, са твърде неудобен куп

веществени доказателства, които читателят не може да

отмине с мълчание или на висок глас. Ако си спомням добре,
именно тук, във Великобритания, някой беше казал преди

години, че могат да се правят неща с думи. Да

интерпретираме един текст означава да обясним защо тези

думи могат да правят известни неща (а не други),
посредством начина, по който са интерпретирани.
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Би могло да се възрази, че единствената алтернатива на

радикалната обърната-към-читателя теория на

интерпретацията е теорията, според която единствената

състоятелна интерпретация цели да установи автентичното

намерение на автора. В някои от последните си текстове аз

изложих идеята, че между намерението на автора (което
трудно може да бъде установено и често е несъществено за
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трудно може да бъде установено и често е несъществено за

интерпретацията на текста) и намерението на

интерпретиращия, който (цитирам Ричард Рорти) просто

„натъпква текста в един калъп, удобен за неговите цели“, има
и трета възможност: намерението на текста. В течение на

втората и третата лекция ще се опитам да обясня какво

разбирам под намерение на текста (или intentio operis като

противопоставено на – или взаимодействащо с – intentio

auctoris и intentio lectoris).
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В настоящата лекция обаче бих искал да се върна към

далечните корени на съвременния спор върху значението

(или множеството значения, или липсата на каквото и да е

трансцендентно значение) на един текст. Засега само ще

залича разграничението между литературни и обикновени

текстове, както и разликата между текстовете като образи на
света и естествения свят като (според една уважавана
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света и естествения свят като (според една уважавана

традиция) един Голям Текст, който трябва да бъде

дешифриран. Текстът е отворена вселена, в която

интерпретаторът може да открие безкрайно много

взаимовръзки. Езикът не може да улови едно-единствено и
предхождащо го значение: напротив, задължение на езика е
да покаже, че говорим само за съвпадението на

противоположни. Езикът отразява неадекватността на

мисълта: нашето битие в света не е нищо друго освен

неспособността ни да открием някакво трансцедентално

значение.
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Всеки текст, който смята, че твърди нещо еднозначно, е една
неуспешна вселена, тоест дело на объркан демиург (който се
опитва да каже „това е това“, а, напротив, поражда

непрекъсната верига от безкрайни измествания, където „това
не е това“). Истинският читател е този, който разбира, че

тайната на един текст е неговата празнота.

Знам, че току-що очертах една карикатура на най-
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Знам, че току-що очертах една карикатура на най-
радикалните обърнати-към-читателя теории на

интерпретацията. От една страна, аз мисля, че карикатурите
често са сполучливи портрети: вероятно не портрети на това,
което е даден случай, но най-малко на това, което би могло
да стане даденият случай, ако приемем, че изобщо нещо е
даденият случай.
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Искам да кажа, че все някъде трябва да има някакви

критерии, ограничаващи интерпретацията. Иначе

рискуваме да се озовем пред един чисто лингвистичен

парадокс от рода на този, формулиран от Маседонио

Фернандес: „На този свят има толкова много липсващи неща,
че ако липсва още едно нещо, няма да има място за него.“ Аз
знам, че има поетични текстове, които целят да покажат, че

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И СВРЪХИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
Умберто Еко: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ИСТОРИЯ

знам, че има поетични текстове, които целят да покажат, че
интерпретацията може да бъде безкрайна. Знам, че „Бдение
за Финеган“ е написана за един идеален читател, страдащ от

идеално безсъние. Но знам също, че въпреки всички

произведения за маркиз Дьо Сад, написани с цел да ни

покажат какво би могъл да бъде сексът, повечето от нас са
много по-умерени.
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Класическата дискусия цели да установи в един текст

или това, което авторът му е възнамерявал да каже, или

това, което текстът казва независимо от намеренията на

автора му. Едва след като приемем втората част на тази

дилема, можем да се запитаме дали това, което сме

установили, е това, което текстът казва благодарение на

текстовата си кохерентност и на първоначалната означаваща
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текстовата си кохерентност и на първоначалната означаваща

система, на която се основава, или това, което адресатите са
открили в него благодарение на собствените си системи на

очаквания. Ясно е, че тук аз се опитвам да поддържам

диалектическа връзка между intentio operis и intentio

lectoris. Проблемът е, че докато все пак знаем какво се
разбира под „намерение на читателя“, изглежда много

по-трудно да се определи абстрактно какво означава

„намерение на текста“.
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Намерението на текста не е изложено на текстовата

повърхност. Или ако е изложено, то е в смисъл на

„симпатичен“ текст. И трябва да решим да го „видим“.

Следователно можем да говорим за намерение на текста

само като резултат на предположение от страна на

читателя. Инициативата на читателя се състои главно в

това да изгради едно предположение относно
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това да изгради едно предположение относно

намерението на текста. Текстът представлява механизъм,
замислен с цел да създаде своя образцов читател. Ще

повторя, че образцовият читател не е този, който прави

„единственото правилно“ предположение. Един текст може да
предвижда един образцов читател, имащ право да опитва да

прави безброй предположения. Емпиричният читател е само
агент, който прави предположения относно вида образцов

читател, постулиран от текста.
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След като намерението на текста всъщност е да създаде

образцов читател, способен да прави предположения

относно това намерение, инициативата на образцовия

читател се състои в това да очертае един образцов автор,
който не е емпиричният автор и който накрая съвпада с

намерението на текста. Така текстът не е само параметър,
който се използва, за да се удостовери интерпретацията,
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който се използва, за да се удостовери интерпретацията,
текстът е обект, който интерпретацията изгражда в течение

на кръговия процес на своето потвърждение въз основа на

това, което представя като свой резултат. Аз не крия, че по
този начин всъщност защитавам стария и все още действащ

„херменевтичен кръг“. Да установим intentio operis означава

да установим една семиотична стратегия. Понякога

семиотичната стратегия може да се открие благодарение на

вече утвърдени стилистични условности.
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Ако една история започва с „Имало едно време“, съществува
голяма вероятност да се окаже вълшебна приказка и

подсказаният и постулиран образцов читател да бъде дете

(или възрастен читател, склонен да реагира на текста по

детски). Естествено, мога да попадна на ироничен похват и в
действителност следващият текст да трябва да се чете по

особен, по-сложен начин. Но въпреки че мога да открия това
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особен, по-сложен начин. Но въпреки че мога да открия това
от развоя на текста, било е необходимо да установя, че
текстът преднамерено започва като вълшебна приказка. Как
да докажем едно предположение относно intentio operis?
Единственият начин е да го проверим по отношение на текста

като кохерентно цяло. Тази идея също е много стара и идва
от Августин (De doctrina christiana): всяка интерпретация на

известна част от един текст може да бъде приета, ако е

потвърдена от – и трябва да бъде отхвърлена, ако е

оспорена от – друга част на същия текст.
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В този смисъл вътрешната текстова кохерентност контролира

иначе неконтролируемите отклонения на читателя. Борхес
(във връзка с неговия персонаж Пиер Менар) подсказва

идеята, че би било вълнуващо да четем Подражание на

Христос така, сякаш е написано от Селин. Играта е забавна
и би могла да бъде и интелектуално плодотворна. Разбирам,
че в тази диалектика между намерението на читателя и
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че в тази диалектика между намерението на читателя и

намерението на текста намерението на емпиричния автор се

пренебрегва напълно. Имаме ли право да се питаме какво е
било „действителното“ намерение на Уърдсуърд, както е

писал стихотворенията си „Луси“? Моята идея за текстова

интерпретация като разкриване на стратегия, целяща да

създаде образцов читател, замислен като идеалния двойник
на един образцов автор (представляващ само определена

текстова стратегия), прави напълно безполезно понятието

намерение на емпиричния автор.
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Ние трябва да се съобразяваме с текста, а не с автора

като еди-коя си личност. И все пак може би изглежда едва

ли не грубо да отстраним бедния автор като нещо

несъществено за интерпретацията. При комуникативния

процес понякога правилният извод за намерението на

говорещия има съществено значение, както става винаги в

обикновената комуникация. Едно анонимно писмо, което
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обикновената комуникация. Едно анонимно писмо, което

гласи: „Аз съм щастлив“, може да се отнася за безкрайна

серия възможни субекти на това изказване, тоест за целия

клас лица, които не се чувсват тъжни; но ако аз сега, в този
момент, изрека фразата „Аз съм щастлив“, няма абсолютно
никакво съмнение, че моето намерение е било да кажа, че
този щастливец съм аз и никой друг, и вие се призовавате да
приемете моето твърдение за благополучието на нашето

взаимодействие.
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Можем ли (по същия начин) да вземем предвид онези случаи

на интерпретация на писмени текстове, по отношение на

които емпиричният автор, още жив, възразява ясно и

недвусмислено: „Не, аз не съм искал да кажа това“? Тази е

темата на следващата ми лекция.
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Има обаче случай, в който може би представлява интерес

да потърсим намерението на емпиричния автор. Когато

авторът е жив и критиците вече са интерпретирали текста

му, интересно е да запитаме автора дали той като

емпирична личност е съзнавал на колко много и

разнообразни интерпретации се поддава неговият текст.

Но отговорът на автора не трябва да се използва, за да
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Но отговорът на автора не трябва да се използва, за да

се потвърди една или друга интерпретация, а за да се

посочат несъответствията между намерението на автора

и намерението на текста. Целта на този експеримент има

по-скоро теоретична, а не критическа насоченост. А накрая в

даден случай авторът може да се окаже и теортик на текста.
Тогава бихме могли да очакваме два различни вида реакция

от негова страна. В известни случаи той може да каже: „Не, аз
не съм имал предвид това, но трябва да се съглася, че
текстът го казва, и съм благодарен на читателя, че ми е

разкрил това.“
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Или: „Независимо от факта, че аз съм искал да кажа това,
мисля, че един разумен читател не би трябвало да приеме

подобна интерпретация, защото тя звучи неикономически.“
Този похват е рискован и аз не бих го използвал в едно

интерпретативно есе. Искам да го използвам като

лабораторен опит само и единствено днес, когато се намирам
всред това отбрано общество. Моля ви, не казвайте на никого
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всред това отбрано общество. Моля ви, не казвайте на никого
какво се е случило днес: ние сега играем безотговорно, като
атомни учени, които изпробват опасни сценарии и ужасяващи
електронни военни игри. Така, ето ме днес тук, едновременно
и опитно свинче, и учен, готов да ви опиша реакциите си като
автор на два романа, когато бил изправен пред някои техни
интерпретации. В моя „Послепис върху „Името на розата“

аз разказах един типичен случай, когато авторът трябва да се
предаде пред читателя.
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Текстът е тук и създава ефектите си. Дали съм искал този

ефект или не, няма значение, сега сме изправени пред един
въпрос, едно двусмислено предизвикателство; и аз самият се
чувствам затруднен да интерпретирам този противоречив

момент, макар и да разбирам, че тук се крие някакво

значение (или може би се крият много значения).
Автор, който е озаглавил книгата си „Името на розата“,
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Автор, който е озаглавил книгата си „Името на розата“,
трябва да бъде готов да посрещне много разнообразни

интерпретации на заглавието си. Като емпиричен автор аз

писах, че съм избрал това заглавие, за да оставя читателя

свободен: „розата е толкова богата със значения фигура, че
днес вече няма никакво значение: „Dante`s mystic rose, and go

lovely rose, War of the Roses, rose thou art sick, too many rings

around Rosie, a rose by any other name, a rose is a rose is a

rose is a rose, the Rosierucians”.
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На всичко отгоре някой е открил, че в други, по ранни

ръкописи на De contemptu mundu на Бернар дьо Морле,
откъдето съм заимствал хекзаметъра „star rosa pristina
nomine, nomina nuda tenemus”, пише „star Rosa pristina
nomine” - а така всъщност се съгласува по-добре с

останалата част на поемата, която говори за изчезналия

Вавилон. Така че заглавието на моя роман, ако бях попаднал
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Вавилон. Така че заглавието на моя роман, ако бях попаднал
на друга версия на поемата на Морле, можеше да бъде

„Името на Рим“ (и следователно да придобие фашистки

обертонове). Но текстът гласи „Името на розата“ и аз едва
сега разбирам колко е било трудно да спра безкрайния низ от

конотации, които тази дума събужда. Вероятно съм искал да

оставя възможните прочити толкова отворени, че да направя
всеки прочит несъществен, и в резултат съм предизвикал

безмилостна верига от интерпретации.
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Но текстът е тук и емпиричният автор трябва да замълчи.
Сега, когато завършвам лекциите си обаче, имам чувството,
че едва ли съм бил много великодушен към емпиричния

автор. Все пак има поне един случай, в който свидетелството
на емпиричния автор придобива съществена функция. Не
толкова за по-добро разбиране на текстовете му, колкото-
безспорно-за да разберем творческия процес. Да разберем
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безспорно-за да разберем творческия процес. Да разберем

творческия процес означава да разберем също как известни

текстови решения възникват по някаква щастлива случайност

или под действието на подсъзнателни механизми.
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Необходимо е да разберем разликата между текстовата

стратегия – като лингвистичен обект, който Образцовите

читатели имат пред очите си (така че могат да възприемат

текста независимо от намеренията на емпиричния автор) – и
историята на възникването на тази текстова стратегия.
Между загадъчната история на създаването на един текст

и неконтролируемото отклонение на бъдещите му
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и неконтролируемото отклонение на бъдещите му

прочити текстът като текст все още представлява едно

убедително присъствие, нещо, на което можем да се

опрем.
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ПАРАДОКСИТЕ НА ПЕРСПЕКТИВИЗМА  
Е. Д. Хирш


