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Сажетак: Овај текст представља промишљање семиотичке теорије 
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Увод

Аутор, ауторско дело и тумач представљају елементе основне тријаде 
који својим односом граде функционалну целину – модел људске ствар-
ности. Данашње информационо-технолошко друштво је плод функцио-
налности поменуте тријаде, као и сва ранија друштва, као и сва људска 
култура, као и свака цивилизација...

Настанак процеса семиозе унутар трочланог нераскидивог круга 
аутор – дело – тумач јесте посматрано поље овог истраживања. У слу-
чају семиотичких граница тумачења, гранична нит је прелазак из сфере 
смисла у бесмисао, из сфере реда у сферу нереда. Уједно, то је и пре-
лазак из прелингвистичке у лингвитичку сферу, из прелингвистичке у 
лингвистичку материју. Верујемо да се управо на том месту, на линији 
раздвајања оног што јесте и оног што се може тумачити, могу наћи прве 
минијатуризоване ћелије значења, први атоми смисла.

Од свих интенција (intentio auctoris, intentio operis, intentio lectoris) нај-
захтевнији и најтежи је посао ваљано тумачити интенцију аутора. „Рас-
права о интенцији писца – писцу као интенцији – веома је стара и прет-
ходила је данашњем времену. Уосталом, није нам сасвим јасно како би 
другачије и могло бити.”1

Правило да је интенција аутора најкомпликованији задатак за тумача 
остаје на снази и када се проблемски оквир растегне (рецимо са теорије 

* Контакт: zrn.brankovic@gmail.com
1 Компањон, А. (2002): Демон теорије; Нови Сад: Светови, стр.60.
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књижевности пренесе на теорију сликарства или теорију музике). Такође, 
ово правило остаје на снази и када проблемско поље обухвати и остале ре-
ферентне сфере људског мишљења и делања, не само уметничке форме.

Разлога за становиште да је интенцију аутора најкомпликованије 
истраживати има више, али засигурно нећемо погрешити уколико кажемо 
да је ауторска интенција тачка сукоба класичних и модерних теорија, 
класичних и модерних полазних позиција за перципирање стварности. 
Централно питање око кога нема концензуса јесте: има ли смисла тра-
гати за тежњом аутора као сетом правила који је аутономан и независан 
од сета правила који ауторско дело држи под својом контролом?

Одговори на ово питање су често комплексни, а њихове крајње фор-
ме представљају потпуне супротности: од тога да тумач мора трагати 
за ауторским значењима чак и када су она најдубље скривена унутар 
intentio operis, па све до тога да intentio auctoris има маргинални значај у 
односу на сет правила која су садржана унутар једног ауторског дела, те 
као такав, није нужно предмет тумачеве потраге. Разуме се да први одго-
вор припада класичним теоријама које су у западноевропском мисаоном 
кругу присутне још из периода античких мислилаца који су се бавили 
проблемом „означавања”. Насупрот њему, други одговор је проистекао 
из промене позиције тумачења коју су ширили руски формалисти, аме-
рички New Critics и француски структуралисти и постструктуралисти. 
Није згорег напоменути да је америчкии New Critics интенцију аутора 
објашњавао као „ауторску илузију” и „ауторску грешку”.

Изоловањем и ремоделовањем три основне силе, тежње које произво-
де значење, и увођењем четврте компоненте, нове равни посматрања која 
се усресређује на однос знак – његов предмет, анализа бива усресређена 
на прве назнаке смисла, а све у оквиру темпоралног модела који је по-
дељен на секвенце/целине. У извесном контексту може се рећи да са те-
рена „космо-семиотике”, семиотике читавог подручја семиозе, долази-
мо на терен „квантне-семиотике”, семиотике која је сабијена, развучена, 
закривљена до те мере да се не региструје устаљеним схемама.

Шта можемо закључити о природи тежње аутора уколико је уситни-
мо до структуре атома? Колики утицај има аутор на сферу смисла коју 
његово дело исијава? Јесу ли правила које је уткао у сопствено дело иста 
она правила по којима ће посматрач тумачити то исто дело? Шта можемо 
закључити о природи тежње дела у односу на ауторску интенцију? При-
роди тежње тумача у односу на аутора? Овај рад трага за одговорима на 
наведена питања.
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1.Основнисемиотичкимодел:аутор–дело-тумач

Како је у уводу најављено, основа овог истраживања ће се базирати 
на семиотичком моделу о три типа интенција Умберта Ека. Да би читалац 
могао да лакше коренспондира са анализом, наредни пасуси ће укратко 
појаснити основне Екове замисли које образују кохерентни модел.

Уколико би Ека могли окарактерисати као историчара идеја који је сво-
јим опусом извршио снажан утицај на системе, систематике и системато-
логије из друге половине XX и почетка XXИ века, основна потреба би била 
репрезентација његовог система стварања и мишљења који се у основи могу 
идентификовати и на страницама овог рада. Оно, што поменутог аутора 
издваја од осталих јесте систем реверзибилности, тражење истога у разли-
читоме, инсистирање на тачкама додира у опозитима, што у крајњем слу-
чају инклинира привлачењу бинарних позиција, а не њиховом удаљавању 
што јесте карактеристика велике већине његових савременика.

Један процес семиозе је увек трочлан: или А или Б је одсутно, а јед-
но од њих могуће је видети као знак оног другог на основу неког трећег 
елемента Ц, назовимо га кодом, или процесом тумачења који је покренут 
прибегавањем коду, наводи Еко. У најопштијем смислу, можемо гово-
рити о трихотомији тумачења, о три различите интенције које треба на 
самом почетку препознати и према којима се треба одредити приликом 
повлачења веза међу релатима. У најкраћем, то су:

1) Intentio auctoris,
2) Intetntio operis,
3) Intentio lectoris.

Екова теорија казује како три различита референта аутор, дело и чита-
лац образују модел за генерисање исказа, минијатуризовану ћелију чији се 
ДНК ланац састоји од трију испреплетених интенција – и која је кадра да 
се репродукује небројено пута. На тај начин intentio auctoris, intentio operis 
и intentio lectoris под својом потпуном контролом држе читав симболички 
концепт.

1)  Intentio auctoris није ништа друго до интенција самог аутора. Ин-
тентио ауцторис је ембрион постања сваког дела, жеља и порив која 
се јавља у ствараоцу да предметно поље искаже. Нема ни једног 
дела који није отпочео намерама аутора, нити дела (у уметности 
је та интенција слободнија него на пољу математике, рецимо) које 
је лишено одређених значења које је аутор желео да пренесе, утка 
у своју значењску творевину. Па чак и она дела која нам изгледају 
више него прозаично, која нам не држе пажњу или према којима 
имамо негатавин став – почивају на намери да се знаковно уреди 
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дато поље посматрања, да кроз процес семиозе – дођемо до јасних 
значења, изведемо закључке или поставимо одређена питања. Шта 
је стваралац хтео да каже – заправо сугерише на почетно полази-
ште сваког тумачења једног текста, полазну позицију аутора као 
првог тумача и предметне појаве која се знаковно одређује.

2)  Intetntio operis није ништа друго до сфера значења коју исијава де-
ло као засебан ентитет који је предмет тумачења. Тежња једног 
дела је заокружена целина која има своје ја, знак који дефинише то 
сопство и име које га одређује, невезано од компетенције тумача 
да препозна правила кодирања. Свако дело, због тога, поседује 
своје унутарње биће које може, али и не мора, бити протумачено. 
Као такво, ауторско дело увек носи и проуке које непосредно нису 
плод ауторове намере, већ поруке које су условљене најразличи-
тијим варијаблама трајања. Те варијабле могу бити крајње разли-
чите: предметно поље, избор медија, друштвено-историјске окол-
ности, ужи контекст, умешност самог аутора и овладавање техни-
кама... Intentio operis због свега наведеног упућује и на промену 
пропозиција које условљавају даље тумачење. Интенција дела је 
стање промене значењског кода, и то све до тачке бесмисла, пот-
пуне деструкције.

3)  Напослетку, intentio lectoris можемо разумети као интенцију самог 
примаоца поруке, конзумента дела, читаоца, гледаоца, слушаоца... 
Intentio lectoris је садржан у односу субјекта посматрања и објекта 
који дати субјект посматра. Како Еко наводи – конзумент је увек 
у повлашћеном положају2 јер је заправо он тај који уграђује зна-
чења. Како год то звучало парадоксално, прималац поруке је увек 
тај који на основу примљених порука долази до смисла. Ни најмуд-
рија порука неће опаметити будалу, на исти начин како је и сам 
наговештај понекад довољан за истински суд мудрог човека.

Три испупчена пола на слици (Скица 1) означавају три централне 
категорије сфере смисла. Класична теорија каже да смисао полази од 
аутора, креатора поруке. Он је тај који уграђује почетни смисао, који 
покреће процес семиозе. У том случају може се замислити да исцрта-
вање троугла временски тече од пола аутора ка полу дела и оно се односи 
на време стварања дела.

Пријемом поруке спајају се и друга два пола, друга страница троугла 
која иде од intentio operis ка intentio lectoris. Сам чин пријема поруке код 

2 Еко наводи да су још током шездесетих година XX века теорије рецепције акценат 
комуникационог процеса, са аутора, пребациле на тумача поруке. Eko, U. (2001): 
Еко, У. (2001): Границе тумачења; Београд: Паидеиа, стр. 19.
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тумача производи ефекат значења, 
пре него се и отпочиње са поступком 
декодирања.

Одговор тумача на поруку након 
декодирања у временском моделу 
креће се од intentio lectoris ка intentio 
auctoris, чиме се затвара сфера сми-
сла. Порука је примљена и изазвала 
је реакцију, ефекат. Квалитет ефек-
та већ припада другом проблем-
ском пољу, другој метрици, тако да 
се њиме није нужно надаље бавити.

Уместо тога, одржаћемо курс 
који је од старта на снази, курс даље 
деконструкције.

2.Декомпоновањеосновногсемиотичкогмодела

Декомпозицијом општег Ековог семиотичког модела аутор – дело – 
тумач, фокусирано проблемско поље се нужно сужава на сваку од три 
базичне категорије, интенције које у садејству рефлектују смисао.

Назначена тематика истраживање измешта из света кохерентних зна-
ковних система који се везују до нивоа детаљне деконструкције општих 
појмова све до минијатуризованих семиотичких величина стварности.

Разлика која одваја једну сферу од друге произилази из непомирљи-
вости супротстављености принципа идеалне позиције тумачења: (1) да 
се у тексту мора тражити смисао који је аутор желео да пренесе; и (2) да 
се мора тражити смисао који је садржан у intentio operis, без обзира на то 
да ли је аутор пренесени смисао циљано или случајно уградио у дело.

Прва претпоставка се односи на фиксирање позиције тумача, док 
се друга претпоставка односи на промену почетне позиције. Како није 
могуће истовремено задовољити оба услова, поред општих, Еко уводи 
и два додатна услова која треба имати на уму приликом тумачења јед-
ног знаковног система: (а) у тексту треба тражити оно што он казује у 
односу на властиту кохеренцију и ситуацију система означавања на које 
се дати текст ослања; (б) у тексту треба тражити оно што прималац у 
њему налази у односу на властите системе означавања и/или у односу на 
властите жеље, пориве, нахођења.3

3 Еко, У. (2001): Границе тумачења; Београд: Паидеиа, стр. 22.

Скица1: 
Основни семиотички  

модел тумачења  
аутор – дело – тумач.
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„Апорија несумниво произилази из супротности два могућа гледи-
шта, која су оба једнако оправдана: текстуалног гледишта (лингвистич-
ког) и контекстуалног гледишта (историјског, психолошког, социоло-
шког, институционалног...)” , наводи Компањон. Питања која апостро-
фира су следећа:

Шта је књижевна интенција?
Шта је књижевна стварност?
Шта је књижевна рецепција?
Шта је језик књижевности?
Шта је књижевна историја?
Шта је књижевна вредност?4

До одговора покушава да дође кроз анализу непомирљивих супротно-
сти, дуалне структуре која је садржана у сваком наведеном питању. Аутор-
ска интенција егзистира унутар бинарних опозиција: „voluntas насупрот 
actio”, „алегорија насупрот филологије”, „Филологија насупрот херменау-
тике”, „интенција насупрот свести”, „интенција насупрот кохеренцији”.

За разлику од модела који је предложио Компањон, на страницама 
овог текста, како је у уводном разматрању назначено, анализа неће бити 
фокусирана на тачке конфликта, већ ће се прибећи темпоралној рекон-
струкцији настанка смисла који је подељен на секвенце/целине.

Свака од засебних целина биће графички репрезентована.

2.1. Почетак семиозе

Три испупчена пола на слици 
(Скица 2) означавају три централне 
тачке процеса семиозе. Ауторска ин-
тенција ка репрезентовању предметне 
области представља први граничник 
који одваја сферу смисла од сфере 
бесмисла, материју која је обухваће-
на језиком и ону која се налази изван 
домашаја људских симбола.

Ауторска интенција се у историји 
културе и цивилизације третирала као 
кре ативна енергија, енергија за ства-
ра њем, за изградњом, инспирација, 
на дах нуће, дар којим је награђен чо-
век, делић божанске моћи који плам-
4 Исто, стр. 29.

Скица2: 
Прелазак из прелингвистичке  

у лингвистичку материју
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ти унутар нас самих. Неретко, заиста можемо да констатујемо да је у питању 
симпатичка енергија која велича композицију и њеног аутора, симпатич-
ка енергија која се диви стваралачкој моћи природе која нас окружује. Али, 
то није све. Интенција за стварањем може доћи и као последица деловања 
других центара који немају никакве ве зе са симпатичким дејством: рад под 
принудом, рад као негација конкретне ситуације – отпор према тренутном 
устројству, рад као негација претходног рада, нечега учињеног...

Овде је важно навести да процес стварања једног дела може бити ус-
тројен различитим покретачима истодобно, у зависности од природе посла, 
што није изолован случај: креативни рад, принудни рад, рад као опозиција 
претходног рада...

Дакле, ситуације које могу довести до процеса стварања дела је то лико 
да их је немогуће побројати, али, за потребе овог рада, можемо суп рот-
ставити одабране опозите:

(1) модел симпатичког односа аутора према предмету,
(2) модел антипатичког односа аутора према предмету,
(3) модел индиферентног односа аутора према предмету.
(У уметничкој пракси у дугом временском раздобљу су доминирала 

прва два модела. У новије време, време хиперпродукције и комерцијали-
зације забавних садржаја трећи модел постаје све заступљенији. За раз-
лику од уметности, у неким другим областима пожељан је трећи модел, 
док се прва два могу сматрати прекршајем /правосуђе, новинарство.../.)

(1а)  модел наметнутог симпатичког односа аутора према предмету;
(2а)  модел наметнутог антипатичког односа аутора према предмету;
(3а)  модел наметнутог индиферентног односа аутора према предмету.
(1б)  модел симпатичког односа аутора према предмету из домена пре-

зентованог;
(2б)  модел антипатичког односа аутора према предмету из домена пре-

зентованог;
(1ц)  модел симпатичког односа аутора према предмету из домена реп-

резентованог;
(1д) модел антипатичког односа аутора према предмету из домена реп-

резентованог.

2.2. Предметно поље тумачења

Након обављеног посла од стране аутора – завршетка дела – пред-
метно одређење доспева у центар сфере смисла (скица 3), у центар трија-
де аутор – дело - тумач. Три испупчена пола на слици представљају три 
позиције које коренспондирају међу собом преко предмета тумачења: (1) 
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онога што се желело рећи – ауторска 
интенција; (2) онога што је речено – 
интенција дела; и (3) онога што је 
требало рећи – интенција тумача.

Ауторов однос према предмету 
(1) у процесу стварања дела и/или 
(2) пош то је дело створено предста-
вља први фидбек од intentio operis. 
То значи да је већ у односу аутор – 
ауторско дело садржан трипартитни 
модел аутор – дело – тумач, при чему 
аутор заузима двоструку позицију. 
Прва позиција је његова природна 
позиција, док је друга изведена, из-
мештена, позиција која има за циљ 
да објективира почетну позицију. Позиција аутора као тумача је антипо-
зиција његове истинске улоге.

Као и у претходној целини, могуће је разабрати бинарне опозите:
(1)  модел симпатичког односа аутора-тумача према аутору-ствараоцу,
(2)  модел антипатичког односа аутора-тумача према аутору-ствараоцу;

(1а) модел симпатичког односа аутора-тумача према делу,
(2а) модел антипатичког односа аутора-тумача према делу.

2.3. Основни модел тумачења

Исијавање могућих значења ау тор  ског дела у правцу тумача акценат 
пребацује са intentio auctoris на intentio operis. Дело је то које поседује 
одређени капацитет значења, који може, али и не мора да се подудара са 
ауторским капацитетом. Оно почиње да живи сопствени живот, понекад 
не рас ки диво везан са својим творцем, по некад далек, стран. Чак отуђен 
до не препознатљивости, или пак отет, украден (плагијати и фалсифика-
ти та кође могу имати буран животни век).

Па ипак, оно што сваком ауторском делу даје снагу – није само аутор, 
већ и тумач. Тумач је тај „језичак на ваги”, кључни фактор који коначно пре-
суђује хоће ли уткани смисао бити досегнут или не.

У случају досезања смисла овај временски исечак представља круну 
семантичког поља, завршетак једног модела и рађање новог.

Скица3: 
Предметно одређење  

тумачења
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2.4. Поље сила

Поље сила у процесу семиозе је 
такво да различити носиоци имају 
раз личите интензитете (Скица 5). У 
на веденом контексту, ауторски ин-
тензитет, ауторска интенција, најсла-
бије делује на сферу смисла. Упркос 
томе што је аутор „потписник” дела, 
што је он тај који је иницијатор, што је 
покренуо читав концепт – њему недос-
тају механизми путем којих би сферу 
тумачења држао у стабилности.

Јачи утицај има дело. Из тог раз-
лога је intentio operis на геометријском 
приказу означен као јака сила. Прави-
ла која је аутор у текст желео да уне-
се нису довољно снажна да одговоре 
сили коју рефлектује intentio operis, те 
се пре односе на привилегију њега као 
ствараоца да доведе у везу предметну 
појаву и њен знак – него што огранича-
вају тумача да у датом делу проналази 
сопствена значења.

Раван тумачења је по својој при-
роди нестабилна јер се не предаје у 
потпуности нити тежњи аутора, нити 
теж њи ауторског дела, већ остаје от-
во рена за публику, за нова тумаче ња. 
Неспутана слобода тумача и свеколи-
ке могућности одабира правца и сме ра могућег кретања кроз се ман тич ко по-
ље доминантно утичу на изведена значења.

Данашњи тумач не поседује се мио тичку тачку ослонца, минималну 
тачку стабилности, већ своју сврху изналази у лакоћи кретања, нестабилно-
сти. Он сопствено задовољење налази у брзини рефигурирања пројектованог 
себе са пројектованим знаком, кроз изведени однос са интентио оперис, и то 
до крајњих граница, све до потпуне разградње, до нивоа минијатуризованих 
модела непомирљивих опозиција, антипода који су расути унутар контину-
ума знак – значење.

Скица4: 
Нови модел тумачења

Скица5: 
Поље сила основног модела
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Закључак

Тенденција у семиотици да се један текст чита као отворено дело у 
сагласности је са општом тенденцијом на пољу природних наука да се 
читава природа и свет око нас тумаче као отворен текст.

Ширење хоризонта смисла супротно је од тенденције која се у исто-
рији културе и цивилизације одржала најдуже – да се ауторско дело чита 
у складу са предефинисаним начелима. Ова предефинисана начела се 
могу одредити на различите начине, а најопштије као тежња аутора за 
досезањем смисла. Заправо се ради о мање или више јасном сету правила 
који је уткан у конкретан текст и који одређује његову природу. Овде 
се може напоменути да у извесним случајевима можемо говорити и о 
правилима која претходе чак и настанку самог текста, самог ауторског 
дела.

Правила по којима аутор исписује један текст, ствара једно дело, 
нужно нису и правила по којима тумач вреднује то исто дело. Овај за-
кон остаје на снази чак и у ситуацији када сам аутор заузме позицију 
тумача.

Оваква промена парадигме условила је силна померања у свим аспек-
тима људског живљења, јер почива на разградњи и поновној изградњи 
пресупозиције која је и подразумевајућа и истовремено обавезујућа 
и за аутора и за тумача, и на коју се наслања сваки текст, сваки исказ. 
На дуг рок, при чему дужину временског периода отварања сфере сми-
сла треба схватити релативно и то од предметне области до области, од 
дисциплине до дисциплине, нова семиотика је изнедрила ново окружење 
и новог човека.

Несагледиво велики вишедимензијални простор тумачења који се са 
развојем најновијих информационих технологија раширио у хиперпрос-
тор, разгранао у свим правцима, простор је који је своје предметно одре-
ђење изразио путем најразличитијих језика, на основу најразличитијих 
варијетета кодова које смо развили. Управо тај простор у свом тотали-
тету истраживали су Еко и Компањон, а закључке и хипотезе бележили у 
својим многобројним радовима.

Такође, овакви токови „слободе знака” условљавају да једно научно 
истраживање које своје проблемско поље изналази на ободу предмет-
не области захтева одређен, макар и минималан, филозофски концепт, 
како би уопште могло да се одржи унутар домена смисла. Филозофски 
аспект је тај који омогућава истраживачу да балансира на тананој нити 
раздвајања супротстављених научних дисциплина, док, са супротне 
стране, он тумачу олакшава да заузме угодну позицију критичара.
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