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Interpretácia. Túžba po pravde

Vladimír Garjanski

Filozofická fakulta UPJŠ, Prešov

Príspevok sa zaoberá fenoménom interpretácie a vztahu mužského
a ženského hladiska v texte Budeme ho analyzovať na základe interpretácie
srbského esejistu Jovicu Ačma a poetky Natálie Dudašovej

Ačm rozpráva o svojej, respektíve Barthesovej túžbe Ide o fixovanie
túžby (želania) Na pôžitok treba dvoch spisovatela a čitatela Medzi nimi je
text, ktorý obaja tvona a dopĺňajú Ale medzi spisovatelom a čitatelom exis-
tuje predovšetkým túžba po texte, význame, ktorý vyrába dobrodružstvo
o/načujúcich Takto túžba vyrába text, dopĺňa ho a obohacuje

Ačm vychádza z Nietzscheho, čítanie (ktoré do seba stále zapája inter-
pretáciu) na/ýva filologickým omylom Ačm by chcel čítať text a zároveň ho
ani trochu neinterpretovať1 Takýmto spôsobom sa autor chce niečo dozvedieť
o svojej vnútornej skúsenosti a niečo sa o nej naučiť Obsesia textom pre
Ačma vzmká len vtedy, ked v procese čítania tuší o niečom, čo je totožné so
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silou jazyka, ktorou jazyk nič neoznamuje, ale koná tak, akoby vravel všet-
ko, čo jazyk nemôže povedať Túto Nietzscheho v/buru proti nepriamemu
pohľadu Ačm akceptuje Treba však povedal, že sa snaží interpretovať text,
ktorý mu poskytuje pôžitok

Ačm sa stavia k postoju M. Montaignea, že „nikto sa nikdy nenachádza
vo svojom diele, lebo pre bytosť je príznačný pohyb a aktivita", s názorom,
že výsledky tohto postoja ukazujú väčšiu prítomnosť esejistu v texte, než by
tomu sám chcel veriť Esejista sa vždy vyhýba čitateľovi Podlá Ačma čitatel
sa ponára do diela, nachádzajúc v ňom to, čo nehľadal, aspoň nie vedome
Samozrejme, že takýto autorov postoj nie je útekom od esejistického diskur-
zu Esejistický diskurz vládne jeho písaním Ale Ačm ako esejista nevie,
„ako je možné artikulovať diskurz, ktorý by bol imanentný niektorému
inému diskurzu9 Práve tým, že prechádza na písanie (nechávajúc čítanie),
kritik hovorí čosi, čo dielo, ktoré skúma, nehovorí, aj keď sa snaží poveddt
to isté, čo vravelo samotné dielo Tým, že píše novú knihu, kritik odvoláva
knihu, o ktorej hovorí Kým čítame, zapájame sa do pasívneho písania, do
textu, ktorí čítame, pridávame, čo si v ňom želáme vidieť, alebo z neho vylu-
čujeme to, čo si v ňom neželáme nájsť, kým existuje čitateľ, čítanie nie je
imanentné" (Todorov, 1986, s 8—9) Práve do takejto siete padol aj Ačm
preferujúc svoje hľadisko, ktoré nie je podložené argumentačným diskur-
7om Na konci jeho kruhy sa stáva spisovateľom, respektíve narátorom smrť
Ona upovedomuje o živote, narodení, diele, písaní a smrti autora Namiesto
argumentačného diskurzu v textre dominuje fiktívny diskurz Smrt rozpráva,
že málokto vie o Ačmovi to, že pred niekoľkými dňami zahynul Stalo sa to
počas snívania Smrť ho dlho poznala Ona vysvetluje, že bol bádateľom
písania a jeho foriem a že si všimol niektoré detaily a prvky v súvislosti s tex-
tom Že pestoval kabahstickú dôveru k slovu Ačm rozmýšľal o strachu
a nezmysle, čo bude, keď sa stanú základom ludského sveta Písal preto, lebo
bol radostný, zvedavý, v extáze, ako varovanie, v rozvrátenom stave Všetky
tieto vety svedčia o fiktívnom diskurze, ktorý zároveň chce vysvetlil poetiku
autora Takýto postup je prí/načný pre postmodernú prózu Je zaujímavé, že
smrť ako narátor nehovorí L pozície autority Je nespolahlivým narátom
(unrehable narrator) Smrť opisuje, rozpráva, analyzuje autora J Ačma
„Možno nemohol nepísať, lebo píšuc si predstavoval, že je niekto iný, alebo
skutočne bol niekto, kto nechcel byt spisovatelom Pýtam sa, či je takéto
písanie vôbec to, čo niekedy nazývali literatúrou alebo aspoň hmlistou myš-
lienkou o literatúre'' Či preto túžil byť najkratším príbehom niekoho'7 Ozve-
nou veršov"? Nejestvujúcou literatúrou'' Jeho epitaf Len zabudnutí budú
zapamätaní v priestore mimo smrti" Smrť sa pýta, či v tomto priestore (hrob-
ka, uma, vietor) medzi výrazmi predchád/ajúcich autorov žil alebo písal
a neidentitu ich skutočných autorov chápal ako svoju údajnú identitu (Ačm,
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