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Hermeneutika Umberta Eca 

 

Martin BAČA 

 

Úvod 

ÑErmhne¤a, hermeneutika je výrazom túžby; túžby po presnosti, autentickosti, zodpovednosti. 

No predovšetkým je prejavom hľadania pravdy a tiež je, v zmysle starogréckej paide¤a, 

prejavom zhodnotenej ľudskosti. Človek dlhodobo vyhľadával postupy, ako uchopiť 

problematiku zmyslu, ako zistiť, čo entita (neskôr samozrejme text) komunikuje. Najprv sa 

sústreďoval len na výklad entity, no neskôr pribudol výklad výkladu. Ergo zaoberal sa 

metainterpretáciou, čiže koncentroval sa na opis, zdôvodnenie, porovnanie a obránenie 

interpretácie i všeobecných interpretačných dispozícií. Cieľom mojej štúdie je predstaviť a 

vyjasniť jednu z takýchto výkladových a metavýkladových koncepcií, konkrétne sa mienim 

zaoberať štrukturalistickou hermeneutikou mnohostranného talianskeho mysliteľa Umberta 

Eca.1 Jeho schéma ma oslovila a považujem ju – ako bude pozorovateľné z priebežného 

čítania state –, cum grano salis za mimoriadne produktívnu. Deskriptovanú koncepciu som si 

zvolil nie len pre jej adekvátnosť, ale aj preto, že je, žiaľ (sic!), nespravodlivo opomínaná v 

súčasnom diskurze. Zvláštnosťou, ba až novotou predloženého výkladu je, že Ecovu 

hermeneutiku vysvetľujem nie len na podklade teoretických prác, ktoré boli evidentne 

napísané z týmto cieľom, ale aj na podklade tzv. ‚románu‘ Meno ruže (alebo presnejšie 

povedané na základe ‚práce‘ Meno ruže; k tomuto pozri pozn. 1 a 3). Inak: návody ako 

                                                 
1 Narodil sa 5. januára 1932 v Alessandrii v Taliansku. Vyštudoval filosofiu na univerzite v Turíne a kvalifikačnú 
 prácu venoval estetike sv. Tomáša Akvinského. Pracoval v mnohých oblastiach: ako literárny kritik a teoretik, 
člen talianskej neoavantgardnej skupiny Gruppo 63, novinár, editor pre vydavateľstvo, pripravovateľ kultúrnych 
programov pre televíziu, spisovateľ, učiteľ, filosof. Pôsobil na univerzitách v Turíne, Miláne, Florencii, v 
súčasnosti ako profesor v Bologni, pričom od roku 1975 je vedúcim Katedry sémiotiky na Bolognskej univerzite 
(je to prvá katedra tohto druhu na svete a nachádza sa na jednej z najstarších univerzít). Je považovaný za 
jedného z novodobých intelektuálov a má obdivovateľov v mnohých skupinách (i keď sa mu žiada vyčítať 
ľavicovú orientáciu). Získal viacero ocenení, medzi inými v roku 2000 cenu Vize 97 Dagmar a Václava 
Havlových. –– Jeho tvorbu delím do šiestich konfúznych oblastí: /a/ Medievalistika: Problema Estetico in San 
Tommaso (1956), Il Problema Estetico in Tommaso d’Aquino, (1970, 2. vyd. predošl. spisu), The Aesthetics of 
Thomas Aquinas (1988, ang. vyd. predošl. spisu), Art and Beauty in the Middle Ages (1986). /b/ Sémiotika: 
Opera aperta (1962), The Open Work (1989, ang. vyd. predošl. spisu), La struttura assente (1968), Trattato di 
semiotica generale (1975), The Role of the Reader (1979), Semiotics and the Philosophy of Language (1984), 
Streit der Interpretationen (1987). /c/ Literárne analýzy: Apocalittici e integrati (Milán 1964), Les sémaphores 
sous la pluie (1996), Sugli specchi e altri saggi (Milán 1998), A portrait of the artist as a bachelor (1991), O 
niektorých funkciach literatúry (2000). /d/ Krásna literatúra: Il nome della rosa (1980), Il pendolo di Foucault 
(1988), L’isola del giorno prima (1994), Baudolino (2000). Nejedná sa ‚len o romány‘, ale popri literárnej 
narácii predstavuje aj vedecké a osobné posolstvo. /e/ Eseje, reflexie, stlpčeky: množstvo opakovane 
publikovaných v periodikách v mnohých krajinách, vrátane Českej a Slovenskej republiky (napr. Domino fórum, 
Mladá fronta Dnes, Sme, .týždeň). /f/ Akademické príručky, návodová literatúra: Come si fa una tesi di laurea 
(1977). 
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interpretovať text boli vybrané nie len z odborných státi, ale pomerne novátorsky aj z tzv. 

‚románu‘ Meno ruže. – V práci najprv všeobecne poukážem na niektoré charakteristiky 

hermeneutiky a na problém singularity/plurality. Potom uvediem ktoré tri možnosti na 

vykladanie Eco pozná (zámer autora, čitateľa a diela), ktorú z nich považuje za správnu a 

zdôvodním prečo. Ďalej poukážem na ďalšie potrebné postupy využívané v predstavenej 

koncepcii, ako je problematika odstupu, prihliadania na kontext, konštruovania hypotéz a ich 

pluralita, problematika zvláštnosti a rešpektovania jazykového a spoločenského stavu v čase 

písania skúmaného diela. Nakoniec naznačím možné limity Ecovej koncepcie a porovnám ju 

aspoň v niekoľkých bodoch s Gadamerovou. 

 

I. Niekoľko slov o hermeneutike 

Hermeneutika (≤ •rmhne¤a), exegéza (≤ §jÆghsiw), alebo interpretácia (f. interpretatio) sú 

pojmami, ktorými sa označuje cesta (≤ m°yodow) alebo nástroj (tÚ ˆrganon) umožňujúci 

zvládnutie úlohy, ergo označuje sa týmito slovami spôsob ako vysvetliť text. Výber z 

konkrétnych algoritmov výkladu nie je simplicitnosťou, lebo zreteľne smeruje k výsledku, 

ktorý dosiahne vykladač (ı §jhghtÆw, ı •rmhneÊw, ı •rmhneutÆw), lebo každé vykladanie 

(§jÆghsiw, •rmhneÊv) určuje ktoré kategórie sú dôležité (a ktoré nie sú) a ako ich 

interpretovať (a ako ich neinterpretovať) čím už vytvára ohraničenie v ktorom sa isté prvky 

nachádzajú (a isté nenachádzajú). Vo filosofii2 niet metodológie, ktorá by bola jediná správna 

a všetky ostatné zlé, je len niekoľko prijateľných koncepcii a samozrejme niekoľko evidentne 

neadekvátnych modelov. A zo spektra prijateľných koncepcii má každá určité výhody a 

nedostatky, eventuálne cieľové pole, kde je výkladovo adekvátnejšie než v inom poli. Okrem 

technických a štrukturálnych rozdielov určujúcich prednosti a chyby do procesu exegézy 

veľmi zreteľne intervenuje časový dištanc a odlišné sociálne, kultúrne, lingvistické i osobné 

danosti čitateľa ako sú skúsenosti, vek, temperament, cieľ, jazyk. Záver je eklatantný: pri 

hermeneutike neexistuje, a ani existovať nemôže jediný akceptovateľný výklad, ale jestvuje 

istý, ťažko kvantifikovateľný trs adekvátnych výkladov, pričom niekedy je diapazón pomerne 

úzky, inokedy nevylučuje ani heterogénne výsledky. 

 

II. Tri možnosti výkladu, no len jeden akceptovateľný 

                                                 
2  Slovo filosof¤a zásadne prepisujem s hláskou „s“ (o dôvodoch pozri: Filozofia, roč. LV, 2000, č. 5, 
str. 395–399). Klasické práce – napr. Platón, Kant, či Biblia – sú citované internacionálnou pagináciou. 
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Vo fókuse Ecovej exegézy, ktorú z časovo-priestorových dôvodov nie je možné opísať dosť 

detailisticky, je konvenčná interpretačná otázka, tj. akým spôsobom sa dobrať k zmyslu textu, 

ako sa dopracovať k pravde textu, lebo hľadaná „pravda, skôr ako ju uzrieme tvárou v tvár, sa 

nám vyjavuje po častiach (a akých nezrozumiteľných!) v omyloch tohto sveta, a tak jej verné 

znaky musíme lúštiť aj tam, kde sa nám vidia nejasné“ (Eco 2004, str. 11; conf. str. 317, 

396).3 Ďalej otázku skúma cez subproblémy rozdielu kritickej interpretácie a použitia, 

modelového autora, modelového čitateľa a svojskej podoby hermeneutického kruhu. Pri 

hlavnej otázke, ktorou je problém na základe akých parametrov zistiť zmysel textu nachádza 

tri eventuality: prvou je snažiť sa skúmať čo autor chcel povedať a nazýva to intentio 

auctoris; druhou je snažiť sa skúmať čo čitateľ v diele vytvorí a nazýva to intentio lectoris; 

treťou je snažiť sa skúmať čo text chce povedať a nazýva to intentio operis (Eco 1995a, str. 

31–32; 1995b, str. 65; 2005b, str. 59). Tieto tri možnosti sa pri bežných (sc. ľudových) 

interpretáciách zamieňajú, eventuálne nedostatočne rozlišujú, preto každú z nich širšie, aj s 

použitím príkladov vysvetlím. 

Prvú alternatívu – intentio auctoris, zámer autora – zapudzuje, lebo nikdy nemôžeme 

korektne rekonštruovať mentálne pochody, ktoré v mnohých prípadoch veľmi dávno 

prebiehali v tvorcovej mysli. Napríklad Platón v dialógu Kratylos (Platón, Crat. 400c–408a) 

najsamprv spomína telo, podľa neho telo (s«ma), je „hrobom duše, ako by bola v prítomnej 

dobe pochovaná“ (ka‹ går s∞ma tin°w fasin aÈtÚ e‰nai t∞w cux∞w, …w teyamm°nhw §n 

t“ nËn  parÒnti). O osem stephanových strán zase rozoberá vo svojej etymologickej hre 

Herma, podľa neho „meno Hermés pravdepodobne nejako súvisí s rečou; byť hlásateľom, 

poslom... podvodníkom v rečiach a prefíkaným obchodníkom – všetka táto činnosť súvisí so 

silou reči.“ (tÒ ge ¶oike per‹ lÒgon ti e‰nai ı ÑErm∞w, ka‹ tÚ •rmhn°a e‰nai ka‹ tÚ 

êggelon... te ka‹ tÚ épathlÚn §n lÒgoiw ka‹ tÚ égorastikÒn, per‹ lÒgou dÊnam¤n 

§stin pçsa aÏth ≤ pragmate¤a) My si môžeme klásť otázku prečo Platón práve v 

takomto poradí uviedol obidve vymedzenia, tj. najprv telo/hrob a až následne 

vykladanie/hermeneutika. Napríklad sa môžeme domnievať, že si myslel, že ten kto chce byť 

dobrý vykladač, tak najprv musí jeho telesnosť (tj. žiadostivosť a svetskosť) odumrieť a až 

                                                 
3  S rozčarovaním a následným pohŕdaním sledujem, že Meno ruže je mnohými nedovzdelancami, 
ľudovými odborníkmi, intelektuálnymi samozvancami a kinderanalytikmi (moje termíny) označované len za 
‚historický román‘, ‚knihu o inkvizícii‘, alebo len za ‚detektívku‘. Samozrejme, že tieto atribúty má, ale zostať 
pri tom je reduktivizmus, lebo obsahuje aj silný hermeneutický (algoritmový) a gnostický (skrytý) význam, preto 
s Menom ruže pracujem ako s prácou, ktorá umeleckou formou komunikuje aj odborné posolstvo. Meno ruže (1. 
vyd. v roku 1980) je jedna z úžasných prác dvadsiateho storočia, konkrétne jedno z desiatich-dvadsiatich 
najobdivuhodnejších diel ostatných desiatich dekád, preto Umberto Eco si bez zveličovania zaslúži literárnu 
Nobelovu cenu. 
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potom bude dobrý hermeneutik. Pri intentio autoris sa teda skúma na čo autor myslel, keď 

písal citovanú vetu a čitateľ sa domnieva (alebo presnejšie povedané: čitateľ si nahovára), že 

je schopný rekonštruovať pisateľove mentálne pochody. Alebo bez akýchkoľvek ďalších 

dôkazov bude o citáte tvrdiť, že Platón to napísal preto, že chcel čitateľovi dať na vedomie, že 

skutočné poznanie sa dosiahne až po smrti v Háde. Alebo iný výklad tohto poradia: Uvedená 

charakteristika tela a hrobu je založená na zvukomalebnosti (na rýme, por. s«ma [telo] – 

s∞ma [hrob]), preto pravdivý výklad musí mať podobu rýmovaného posolstva. Ďalšia 

možnosť: takáto charakteristika tela a hrobu bola blízka pythagorovcom a orfikom, preto 

Platón najprv uviedol túto charakteristiku, lebo proponoval naznačiť, že pythagorovsko-

orfická koncepcia nemá schopnosti hermeneutiky, keďže je uvedená pred uvedenou 

schopnosťou vykladania. Alebo interpretátor môže tvrdiť, že pri jej písaní Platón nemyslel až 

tak precízne, lebo je výsledkom alkoholového excesu. (Podľa mňa žiadne zo zdôvodnení nie 

je správne, vytvoril som ich len ako hru na karikaturovanie intentio auctoris.) Z uvedenej 

pseudoanalýzy spontánne načrtávajúcej viacero alternatív vyplýva, že je dokázateľná 

ľubovoľná alternatíva. No aj tu platí logická zásada ‚ak je niečo súčasne pravdou aj 

nepravdou, tak potom je pravdou čokoľvek‘ (formálny zápis: ‚[p & ~p] → q‘), čiže 

hermeneutická analýza nemôže mať takúto kontradiktorickú podobu. Model uvažovania je 

absurdný, lebo umožňuje svojvoľné dokázanie/popretie akýchkoľvek tvrdení. Rovnako 

poukazuje na psychologizmus (terminus technicus má vo filosofii negatívny význam) značiaci 

možnosť, že exegét je schopný sa preniesť neraz ponad stáročia a verne deskriptovať 

kognitívne procesy pisateľa, pričom je evidentné, že takýto akt nie je zrealizovatelný a 

pripustenie tejto alternatívy by znamenalo možnosť nekonečných dohadov, perplexných 

tvrdení, iliberálných sporov, deformácií a zosmiešňovania priebehu hermeneutického procesu. 

Druhú alternatívu – intentio lectoris, zámer čitateľa – rovnako odmieta a to i napriek 

tomu, že viacerí postmoderní autori sa o ňu zasadzujú. Je založená na tom, že čitateľ sa 

domnieva, že „texty možno interpretovať nekonečným množstvom spôsobov.“ (Eco 2005a, 

str. 31) Koncepcia je založená na tom, že znak (= slovo/veta/obraz/schéma/nota/atď.) je 

možné chápať multivýznamovo, lebo predstavuje neesenciálnu floskulu prístupnú mnohým 

alebo dokonca akýmkoľvek naplneniam zmyslu. Napríklad vetu z Kritiky čistého rozumu 

„[b]ojovali dobre; tiene, ktoré rozsekali, zrastajú – ako hrdinovia na Valhale – v okamihu 

opäť dohromady, a oni sa môžu znovu veseliť v nekrvavých bojoch.“ (Kant 2001, str. 

A756/B784) by zástanca intentio lectoris mohol interpretovať ako tézu poukazujúcu na 

estetickú a sociálno-politickú problematiku. Konkrétne podľa jeho kváziinterpretácie citát 
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môže poukazovať, že najvyššou formou umenia pre Kanta bolo čínske tieňové divadlo a 

keďže pochádza z Číny, ktorá má najvyššiu formu umenia, tak najadekvátnejšou formou 

socialno-spoločenského usporiadania je také, ktoré sa nachádza v Číne, tj. heteronómne, 

totalitárne cisárstvo. Taká je interpretácia, ktorá môže vyplynúť z intentio lectoris – a 

samozrejme, že je jednoznačne zlá; citovaná Kantova veta, (mimochodom vytrhnutá z 

kontextu) totiž hovorí, že pri poznaní akékoľvek korektné rozvažovanie (der Verstand) musí 

byť koordinované v čase, priestore a dvanástich kategóriách. A ak vychádza z týchto 

parametrov do oblasti rozumu (der Vernunft) tak vychádza z oblasti prírody a nové 

dogmatické (sc. postulované, nie dokázané) tvrdenia nemajú žiadnu oporu, nemajú dôkaz, 

preto ak rozum nie je podrobený rozvažovaniu je to len, ako bolo uvedené v citáte neškodný, 

nezmyselný boj slúžiaci zábave. Z uvedenej rekonštrukcie vyplýva evidentná nevýhoda: 

namiesto korektnej interpretácie jestvuje len svojvoľná až arogantná deformácia. Spôsob 

poukazuje na neohraničenú semiózu, resp. ľubovoľnú interpretáciu a samozrejme, že je to 

neprípustná exegéza, lebo dokázateľné je čokoľvek, keďže nejestvujú apriórne mantinely 

určujúce viac-menej správnu interpretáciu a viac-menej nesprávnu.  

Tretia alternatíva – intentio operis, zámer diela – je Umbertom Ecom označená za 

interpretačne korektnú. V nej sa nepýta ako pri intentio auctoris čo si myslel autor pri písaní 

diela, ani sa nepýta ako pri intentio lectoris čo by sa žiadalo nájsť čitateľovi; ale sa pýta čo 

dielo chce povedať, čo v ňom a kontextuálnych väzbách možno identifikovať. Preto zastáva 

názor, podľa ktorého „interpretovať nejaký text znamená interpretovať práve ten text, nie 

osobné pohnútky.“ (Eco 2005b, str. 59; conf. 1995c, str. 79, 87; 1995d, str. 137) Preto ak je 

vyrieknutá základná hermeneutická otázka ‚Čo je pravdou?‘, tak odpoveďou je na prvý 

pohľad taÈtolÒgow, tautologické tvrdenie ‚Pravdou je kniha ležiaca pred tebou!‘4 Ergo 

pravdou je text ku ktorému je žiadúce pristupovať ako k hodnovernému materiálu, a nie ako 

ku vyprázdnenému vzorcu do ktorého je možno vsunúť podľa momentálnych potrieb 

ľubovoľné premenné. Preto akýkoľvek hodnoverný výklad musí brať za hlavný parameter 

empirickú podobu textu, ktorá saturuje možnosť interpersonálnych a intertemporálnych 

verifikácií a falzifikácií tvrdení. Je evidentné, že Eco prezentuje esencialistickú/realistickú 

pozíciu, esenciou/realitou je v jeho prípade text. 

                                                 
4  Uvedená veta s dvoma otázkami (‚Čo je pravda?‘, ‚Pravda je kniha ležiaca pred tebou!‘) je voľnou 
parafrázou podľa výkladu z časopisu Don Bosco Dnes (2005, str. 31, názov: Božia prešmyška). Tam sa rozoberá 
proces s Ježišom v ktorom sa ho Pilát (Pilçtow) spýtal „Čo je pravda?“ (Quid est veritas?; Jn 18,38), no Ježiš 
neodpovedal. No podľa možného výkladu si v skutočnosti Pilát odpovedal sám, lebo keby urobil prešmyčku vo 
vlastnej vete „Quid est veritas?“, tak by dostal vetu „Est vir qui adest!“, ktorá značí „Je to muž, ktorý stojí pred 
tebou!“ (Netreba zabúdať, že Pilátovou úradnou rečou bola latinčina, grécky by to znelo "t¤ §stin élÆyeia;" 
[bližšie pozri: Biblia 2008 & Novum Testamentum 1984, in loco Jn 18,38].) 
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III. Nasledujúce postupy v hermeneutickom výklade 

Sledovanie zámeru v literárnom produkte je vhodnou cestou, no nie je to ešte dostačujúce, 

preto Umberto Eco predstavuje ďalšie štrukturalisticko-hermeneutické algoritmy na 

dopátranie sa zmyslu/pravdy. Podľa neho musíme vytvárať hypotézy na posúdenie 

problematického miesta. Avšak nie je adekvátne konštruovať len jednu hypotézu, ale „musím 

vysloviť aspoň dve hypotézy“, píše vo fiktívnom dialógu „ktoré si vzájomne odporujú a obe 

sú neuveriteľné.“ (Eco 2004, str. 449, conf. str. 304–306) Ak by konštatoval len jedinú, mohol 

by byť v zajatí konvenčného reprodukovania, lebo prvá myšlienka, ktorá subjekt napáda 

pochádza z tradície neprinášajúcej nový pohľad (heideggerovsky povedané, je ešte zakotvená 

v ‚ono sa‘). No ak vysloví dve-tri-šesť variantov, tak sa pozbavuje determinácie prvého 

úsudku, kreatívne sa stavia k problému a má omnoho väčšiu možnosť objavenia 

produktívneho riešenia. Druhá podmienka, vzájomné odporovanie je daná tým, že ak by boli 

obidve hypotézy totožné, tak by neboli potrebné viaceré hypotézy, stačila by jedna. Tretia 

požiadavka, charakter neuveriteľnosti nemá podľa mňa ten význam, aby konečné riešenie 

bolo rovnako bizarné ako hypotéza, ale má ten význam, že originalita, cudzota, bizarnosť nám 

zvýrazní skryté, nejasné, no dôležité aspekty, ktoré sa ďalej interpretujú a rozvíjajú. Tretia 

podmienka (tÚ yaËma, údiv) nie je nóvum, jej potencia bola uvedomovaná už v staroveku.5  

Následne je žiadúce preskumavávať patričnosť/nepatričnosť hypotéz, ktoré boli 

uvedené o znaku, lebo on nie je potentný poskytnúť štandard na autoverifikáciu, eventuálne 

autofalzifikáciu. Odpoveď Eco nachádza už u Aurelia Augustina (poukazuje na spis De 

doctrina christiania, kap. 2–3)6 a tvrdí, že „vnútorná koherencia textu musí byť braná ako 

parameter pre jeho interpretáciu.“ (Eco 2005b, str. 70; conf. str. 69; 1995b, str. 53; 1995d, str. 

137; 2005c, str. 161; 2005d, str. 238) Znamená to prihliadanie na kontext, na ďalšie 

používanie slova a samozrejme zohľadňovanie celkového zmyslu práce. Znak je posudzovaný 

                                                 
5  YaËma, úžas/údiv/začudovanie/ohromenie/prekvapenie je podľa Platóna iniciátorom hypersenzuálneho 
skúmania, lebo „práve filosofovi náleží tento stav, diviť sa; veď nie je iného počiatku filosofie než tento“ (mãla 

går filosÒfou toËto tÚ pãyow, tÚ yaumãzein: oÈ går êllh érxØ filosof¤aw μ aÏth; Platón, Theaitétos, 
155d2-3; cf. 155d4). Aristotelés rekonštruuje obdobne: „Lebo ako dnes, tak aj v skorších dobách ľudia začali 
filosofovať, pretože sa niečomu divili.“ (diå går tÚ yaumãzein ofl ênyrvpoi ka‹ nËn ka‹ tÚ pr«ton ≥rjanto 

filosofe›n; Metafyzika, I,2,982b12-13; cf. I,2,982b14-18) Aj Theofrastos v Povahopisoch píše: „divil som sa... a 
asi sa diviť neprestanem (§yaÊmasa, ‡svw d¢ oÈd¢ paÊsomai yaumãzvn; pro. 1,1-2). Podľa Plútarcha „k 
filosofovaniu patrí i skúmanie, údiv a zaoberanie sa problémami“ (toË filosofe›n... tÚ zhte›n <érxÆ, toË d¢ 

zhte›n> tÚ yaumãzein ka‹ épore›n; O delfskom E, 385c2-4). 
6  Porovnaj Augustínove vyjadrenia: „Potom čo sme sa už do istej miery zžili s jazykom Písma, môžeme 
pokračovať v otváraní a skúmaní nejasných miest, pomáhajúc si pritom príkladmi s jasnejších vyjadrení, aby 
sme tak vniesli svetlo do slov menej zrejmých a na odstránenie všetkých rozpakoch vo vzťahu k sporným 
miestam použili dôkaz jednoznačných textov, o ktorých nepochybujeme.“ (Augustín 2004, str. 64, II,IX,14) 
Alebo: „Skutočne, aj celý zvyšok pasáže správnosť tohto prekladu z kontextu len potvrdzuje.“ (Ibidem, 
II,XII,18) 
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puzzlovito, má správny význam len za predpokladu súzvučnosti s ostatnými a za predpokladu 

nedetronizácie celku. Je to mezopohľad a naň nadväzuje makropohľad, ktorý začleňuje 

konkrétny text do širšieho celku, ktorým je vtedy aktuálna kultúra a sémiotika. Globalizmus 

určuje požiadavku, že pri knihe „je potrebné sa pozrieť z akej pôvodnej skúsenosti sa 

zrodila.“ (Eco 2004, str. 316) Je rozdiel, či dielo bolo písané ako apológia alebo lyrická 

reflexia; či analýza alebo polemika; či bežný list alebo úradná správa; v každom prípade bol 

rozdiel vo výbere slov, dĺžke viet, úrovni argumentácie, požadovaného cieľa. Bez pochopenia 

vtedajšieho (éthosu) nie je možné pochopiť terajšie (posudzované dielo). Na to nadväzuje 

očakávateľná požiadavka, že vykladač musí „rešpektovať... kultúrne a jazykové pozadie.“ 

(Eco 1995c, str. 70; conf. str. 69) Znamená uvedomovať si časový predel a tiež to, že je 

potrebné byť oboznámený s lingvistickým systémom prevládajúcim v čase písania, ďalej 

spoločenskou klímou, vekom autora, a ak sa jednalo o dokument súkromnej povahy, napr. 

list, tak to isté je nutné skúmať aj u adresáta. V niektorých prípadoch je potrebné skúmať nie 

len konkrétny text, ale aj ostatné texty od tohože autora. Nie je to koniec uvedenej 

požiadavky, lebo v istých prípadoch sa žiada analyzovať aj texty, ktoré boli napísané skôr, či 

neskôr, lebo v nich môže byť odpoveď aký má význam suspektné slovo. Napríklad ak dnes 

platonik i lekár napíše slovo ‚agónia‘, môže byť rozdiel v chápaní pojmu; platonik ním môže 

odkazovať na ‚prax‘, ‚činnosť bez odstupu‘ v pythagorovsko-religióznom zmysle, lekár ho 

bude používať len na označenie ‚predsmrtného zápasu‘. V tejto pozicionalite Eco v 

potrebných prípadoch požaduje supraholistické posudzovanie prekračujúce rámec 

problémového textu. Z rovnakých dôvodov (interpretácia znaku je korektná až cez 

kontextuálne väzby a tiež rešpektovanie kultúrneho a jazykového pozadia) aj ja vo svojich 

prácach v potrebných prípadoch skúmam ako problémové slovo Platón používa v iných 

spisoch alebo aký malo význam u predchodcov, súčasníkov, nasledovníkov. 

Čo najmenej skreslený výklad sa dosahuje zaujatím odstupu od problému. Manéver 

zreteľne evokuje klauzúrny význam pythagorovského termínu yevr¤ç, theória. Pri opise 

dištancie v Mene ruže zasadenej do konca roku 1327 uvádza, že v druhý deň Viliam z 

Baskervillu s pomocníkom, benediktinským novicom Adsom z Melku, sa rozhodnú v noci po 

kompletóriu vojsť do labyrintu-knižnice (kt. symbolizuje ľubovoľný skúmaný problém, napr. 

text, Platónovo Symposion), aby získali odpovede. V labyrintovej knižnici (sc. v probléme) 

postupujú pomaly a čo najdôkladnejšie sa snažia získavať empirické fakty. Sú veľmi ponorení 

do konkrétnych problémov a navyše nemajú odstup a tak strácajú prehľad až nakoniec ich 

labyrint (sc. problém) zahltí tak, že zablúdia. Viliam získal v labyrinte (sc. v probléme) isté 

informácie, hoci nie všetky, no nedokáže ich správne vyhodnotiť. Preto na ďalší deň 
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konštrukciu labyrintu (sc. konštrukciu problému) skúmajú zvonku, čo znamená, z odstupu. A 

práve týmto spôsobom, cez dištanc od problému, objavia správne riešenie, lebo „veci možno 

spoznať, keď sa na ne dívame zvonka“ (Eco 2004, str. 218).7 Domnievam sa, že zaujatie 

odstupu môže prebiehať napr. /a/ porovnávaním posudzovanej práce s inou (tu má odstup 

heterogénnu podobu) alebo /b/ zhrnutím textu do hlavných bodov a tie sa metainterpretujú (tu 

má odstup priestorovú podobu) alebo /c/ dopriatím časovej rezervy pri vynášaní rezultátu (tu 

má odstup temporálnu podobu). Samozrejme návrh nie je bez problémov, lebo je problémom 

zistiť čo je adekvátny odstup, aký má byť dlhý, ako treba kondenzovať text, ako spoznáme, že 

odstup je dostatočný... Ecov návrh tade má skôr rhétoricko-deklaratívnu než odborno-

rigoróznu podobu.  

Pri interpretácii Eco poznamenáva, že je potrebné rozlišovať medzi dvoma autormi, 

medzi empirickým autorom a medzi modelovým autorom. Empirický autor je konkrétny 

človek, ktorý napísal rozoberaný román a modelový autor je produkt čitateľovej interpretácie 

a „je v poslednom zmysle totožný s intenciou textu.“ (Eco 2005b, str. 68) Ako vyššie bolo 

spomenuté, je nekorektné povedať, že ‚autor si myslel‘, lebo sa tým evokuje psychologizmus, 

ergo, že vieme čo sa odohrávalo v autorovej mysli. Ak by sme to predsa len povedali, skĺzli 

by sme k zámeru autora (intentio auctoris). No na základe vyššie povedaného predsa len 

môžeme povedať vetu ‚autor si myslel‘, no výhradne len v tom zmysle, že sa nevyjadrujeme k 

empirickému autorovi, ale k modelovému autorovi. Lebo modelový autor je totožný s dielom, 

respektíve platí: modelový autor = intentio operis. Podotknem, že mi dosť vadí, že Eco štiepe 

autora na modelového autora a empirického autora. Na jednej strane tvrdí, že nedokážeme 

komunikovať s autorom (myslí sa empirický autor), na druhej strane hovorí, že s autorom 

komunikujeme (myslí sa modelový autor). 

Umberto Eco predstavil aj model takzvaného hermeneutického kruhu. Ten v jeho 

podaní spočíva v tom, že text (si) najprv vytvára modelového čitateľa a modelový čitateľ 

následne sa snaží identifikovať modelového autora (pričom modelový autor je totožný s 

textom) (Eco 2005b, str. 68). Povedané jasnejšie: text si vytvára čitateľa a čitateľ si vytvára 

text. Takto kruhový pohyb sa opakuje niekoľko krát a má za následok, že stanovisko čitateľa 

je dekryštalyzované textom, ktorý má istý zámer a text je vice versa dekryštalyzovaný 

čitateľom, ktorý má vlastné predskúsenosti, očakávania, ka‹ tå loipã. Tento pohyb 

umožňuje vzdelávanie čitateľa a istú, hoc’ aj minimálnu subjektivizáciu objektívneho. V 

                                                 
7  Ďalšie obdobné vyjadrenia: „musíme z vonku objaviť spôsob ako opísať vnútrajšok Budovy“ (Eco 
2004, str. 215), „záhadu labyrintu sme lepšie rozlúštili zvonka ako zvnútra.“ (Ibidem, str. 319) A tiež: „tvoja 
duša počas spánku pochopila viac, ako som pochopil ja v bdelom stave počas šiestich dní“ (Ibidem, str. 438). 
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tomto ohľade máme k dispozícii dynamické poňatie diela a autora, počíta sa s ich 

komunikáciou a dôsledkami z toho vyplývajúcimi. Znamená to aj imperatív, že text nemôže 

byť čítaný ľubovoľným spôsobom (povedané doslova: text oznámi, ako má byť čítaný) a tiež 

naznačuje, že text najviac pochopíme až opakovaným čítaním (čo zase znamená, že čím 

viacej čítame text, tým menej sme sami sebou a namiesto toho sa stávame pseudoklonom 

textu). 

 

IV. Širší kontext hermeneutiky 

Toto bolo predstavenie konceptu hermeneutiky Umberta Eca a bolo rozpísavané pre exegézu 

v konvenčných podmienkach. Tam sa model ukázal ako plne funkčný, no nie je dosť zreteľné 

ako pracovať s Ecovou koncepciou pri nedostatočne štandartných situáciách. Problematická je 

napríklad interpretácia zlomkov, dajme tomu od sókratovcov. Antisthenés podľa 

doxografickej literatúry napísal desať zväzkov pojednaní (napríklad prvý zväzok obsahoval 

šesť prác), no nám sa z Antisthena zachoval istý počet viac-menej dlhých zlomkov.8 Ak by 

sme mali k dispozícii kompletného Antisthéna nebol by problém naňho aplikovať Ecovu 

koncepciu, lebo predpokladáme, že každá práca mala koherentnú tému a ideu. Avšak ak 

máme k dispozícii púhe fragmenty, tak ako v nich máme hľadať zámer textu? Veď určite nie 

je zaručené, že konkrétny, náhodne zachovaný zlomok hodnoverne reprezentuje celé dielo. 

Veď pri jeho čítaní nie vždy dokážeme určiť štýl, adresáta či kontext v ktorom sa téma 

pohybovala. Kde máme záruku, že zámer diela, ktorý v súčasnosti je určiteľný v zlomku (ak 

vôbec je určiteľný), je totožný so zámerom diela, ktorý bol v pôvodnom, neporušenom texte? 

V tomto ohľade sa ukazuje istá slabina Ecovej koncepcie. 

V súčasnosti je mimoriadne rozšírená hermeneutická koncepcia Hansa-Georga 

Gadamera (1900–2002), tak ako ju predstavil v Pravde a metóde (Wahreit und Methode. 

Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Tübingen 1960; por. Gadamer 2004, passim). 

Bez toho, aby som mal ambíciu úplne komparovať obidve interpretačné modely naznačím 

aspoň niekoľko rozdielov. Gadamerova koncepcia má silný dialogický rozmer (povestné je 

jeho tvrdenie, že ‚vete sme porozumeli až vtedy, keď sme schopný formulovať otázku na 

ktorú je ta odpoveďou‘). Gadamer teda preferuje dialogickú schému interpretácie, Eco má 

skôr monologickú schému interpretácie (tým nechcem povedať, že nemá dialektiku otázky a 

odpovede; veď vyššie som spomínal jeho hermeneutický kruh). Gadamer v hermeneutike má 

                                                 
8  Napríklad z Antisthenovho spisu A‡aw μ A‡antow lÒgow (Aiás alebo Aiantova reč) sa nám zachovalo 
len štyridsaťšesť riadkov. K Antisthenovmu životu, dielu a hlavne napísaným prácam pozri Diogena Laertia 
(2005, VI,1-19, najmä VI,15-18), k Antisthenovým prácam zachovaným do dneška pozri Giannantoniho zbierku 
(1990, str. 137–225, najmä str. 156–162). 
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viacej akcentovanú historickú a temporálnu stránku, Eco sa mi zdá, že postupuje o čosi menej 

historický a temporálne. Tiež sa mi zdá, že Gadamerovi ide primárne o pravdu, Ecovi ide 

primárne o text (ako keby nešiel za text). Nemôže byť náhoda, že obaja zastavajú takýto 

názor, lebo sa domnievam, že k nemu boli instradovaní bádaniami, ktorým sa venovali na 

začiatku kariéry. Gadamer pracoval s Platonóvými dialógmi, preto má tak blízko k otázke a 

odpovedi, plus trvá na kontexte, lebo dialógy sú písané viacerými druhmi podľa špeciálneho 

zámeru. Eco pracoval so stredovekými textami, ktoré mali jasné posolstvo, preto nebola 

dôležitá dialektika otázky a odpovede, plus texty neboli písané až tak mnohofazetovým 

spôsobom. 

Vyjadrím sa aj k problému objektivity v spoločenských disciplínách. Exegetická 

aktivita historika filosofického myslenia interpretovaný produkt skresľuje, či prinajmenšom 

vníma z pozicionality ktorá nie je a ani nemôže byť plne homogénna s pôvodnou klímou. Pri 

posudzovaní objektivity (vari je niekto, kto nechce vnímať v rámci možností objektívne?) 

netreba strácať zo zreteľa, že absolútna objektivita v humanitných vedách nie je 

dosiahnuteľná (vari je niekto, kto naivne verí v objektivitu?). Dôvod obmedzenia totálnej 

neutrality (ergo absolútnej objektivity) je predvídateľný: materiál na interpretáciu je neúplný, 

nepoznáme zámer autora, lingvistické nuansy, aktivity súputníkov, náš názor je 

kontaminovaný ďalšími filosofmi, obzvlášť tými, ktorí nás iniciovali do disciplíny, nevieme 

sa dohodnúť na metodológii, máme pokročilejšie koncepcie, žijeme v radikálne odlišnom 

svete a to navzdory tomu, že si kladieme obdobné životné otázky a máme totožne 

štruktúrovaný mozog, ďalej príslušnosťou (či už skutočnou alebo domnelou alebo 

vysnívanou) k tej-ktorej škole, atp. V humanitných vedách jestvuje viacero ciest na 

hermeneutické uchopenie diela, viacero nuáns pri každej ceste, viacero metodologických 

priziem, viacero štylistických reprezentácií na komunikovanie záveru, čo evidentne znamená 

jedno – nejestvuje taká objektivita ako dajme tomu pri posudzovaní elementárnych pasáži v 

matematike, jestvuje len objektivita ako nástrojový a etický ideál korektnosti výskumu. 

 

Záver 

Ľudská snaha interpretovať potrebuje nejaké organizujúce metódy, ktoré ju vybavia na čo 

najmenej problematické uchopovanie zmyslu. Cieľom predkladanej štúdie bolo priblížiť a 

vysvetliť jednu takúto koncepciu, konkrétne opísať najdôležitejšie prvky z hermeneutickej 

koncepcie talianského filosofa a mysliteľa Umberta Eca (nar. 1932), pričom som nepracoval 

len s odbornými prácami ako je to obvyklé, ale aj s Menom ruže (niektorí ho chápu len ako 

román, no v skutočnosti je to viacej). Eco si kladie otázku akými spôsobmi hľadať pravdu v 
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diele literárnej proveniencie. Uvádza, že k dispozícii sú tri možnosti: zámer autora (intentio 

auctoris), zámer čitateľa (intentio lectoris) a zámer textu (intentio operis). Postupne ich 

vysvetľuje; nepovažuje za správne aby sme skúmali zámer autora, lebo nie sme disponovaní 

rekonštruovať mentálne pohyby, ktoré mal autor, keď dielo písal. Ak by sme sa o to pokúšali, 

zrejme by sme do autora vnášali cudzorodé prvky a tým by sme výrazne skreslili 

interpretáciu. Tiež nepovažuje za prijateľné, aby sme interpretovali systémom zámeru 

čitateľa, lebo týmto spôsobom môžeme svojvoľne vnášať do diela naše vlastné subjektívne a 

neopodstatnené presvedčenia, čím môžeme deviovať dielo. Ako korektná zostala len tretia 

možnosť, ergo skúmať zámer diela. Následne som uviedol ďalšie postupy, ktorými 

uchopujeme intentio operis. Jedna z nich je, že musíme vytvoriť prinajmenšom dve hypotézy, 

pričom si majú navzájom odporovať a obidve majú byť neuveriteľné. Význam tejto maximy 

je v tom, že ak by sme vyslovili len jednu hypotézu mohli by sme ňou len reprodukovať 

konvenčnú informáciu, no keď sa pokúšame vytvoriť ďalšie hypotézy, náš názor pri 

formulácií druhej či ďalšej hypotézy už môže byť objavný. Požiadavka neuveriteľnosti 

spočíva v tom, že kategória údivu nám môže poukázať na nové, doteraz skryté prvky alebo 

súvislosti. Okrem toho tvrdí, že správnosť, resp. nesprávnosť hypotéz si overíme na základe 

porovnania s inými časťami textu, ergo, že hypotéza nesmie protirečiť inému zisteniu a tiež 

nesmie protirečiť celému zmyslu textu. Ďalšia zo zásad hovorí, že text nesmieme chápať 

mimo historického kontextu, ale musíme prihliadať na jazykové, kultúrne, politické a iné 

reality, ktoré determinovali pôvodcu. Iná z Ecových hermeneutických zásad hovorí o nutnosti 

mať odstup od problému, lebo práve temporálny alebo iný dištanc umožní posudzovateľovi 

dospieť k prijateľnejšiemu rezultátu. Eco predstavil aj hermeneutický kruh; podľa neho dielo 

vytvára čitateľa a čitateľ vytvára dielo (pričom dielo je totožné z modelovým autorom). 

Okrem toho som v práci čiastočne porovnal Ecovu koncepciu s Gadamerovou. Gadamer má 

zvýraznený motív dialógu a historickosti, Eco postupuje viacej monologicky a menej 

historicky. Popri tom som poukázal na problematickosť Ecovho modelu pri výklade 

nesúvislých textov (fragmenty) a tiež aj na nutnosť skromnosti pri výklade, lebo nemáme 

istotu, že naše závery sú absolútne pravdivé. 
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