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Predmetom zamýšľaného príspevku má byť „odveký“ problém slovesného umenia – 

otázka interpretácie textov imaginatívnej literatúry a chápania ich zmyslu poňatá ako problém 

literárnovednej pragmatiky. Cieľom autora je otvoriť tento problém (inak neustále 

pertraktovaný v širokom kontexte najrozličnejších úrovní ponímania recepcie, výkladu, 

interpretácie či „používania“ textu) práve vo svetle pragmatických (literárno-)teoretických 

koncepcií, resp. takých, ktoré v tejto otázke zaujímajú vcelku blízke alebo v určitom ohľade 

totožné stanovisko s pragmatizmom, ale napr. aj v aktualizujúcej nadväznosti na polemiku 

ohľadom podstaty a metodologických princípov interpretácie umeleckého textu v 90. rokoch 

medzi Ecom, Cullerom a Rortym a ďalšími (ktorá bola v zásade a v konečnom dôsledku 

sporom ecovskej semiotiky textu a teórie interpretácie s pragmatizmom). V tomto smere 

naznačený problém zmyslu literárneho diela je totiž v živej recepčnej praxi i realite školského 

a akademického literárneho vzdelávania dodnes nanajvýš aktuálny. 

Školské výkladové modely chápu interpretáciu obvykle ako priamu cestu k „správnemu“ 

pochopeniu textu a jeho jediného, „presne“ určeného zmyslu, zvyčajne na úrovni  jeho 

účelového „použitia“ – povedané Rortym, „utlčú text do tvaru“, ktorý slúži ich vlastným 

(didaktickým) záujmom. Prednostne sa pritom zameriavajú na morfologicko-štrukturálny 

aspekt, paradigmaticky prehľadové vykazovanie poetologických prvkov a parametrov textu, 

ktoré sa stáva cieľom, a nie prostriedkom, obchádzajúc tak vlastnú literárno-estetickú 

podstatu diela. Navonok to má vzbudzovať dojem objektívnosti výkladu, v skutočnosti však 

ide o ukážkový príklad skôr nenáležitého „zneužívania“ textu než jeho interpretácie, ktorá by 

reálne postihovala jeho vlastný zmysel. Oproti tomu stojí sféra možností pragmaticky 

chápaného autentického „použitia“ textu, ktoré nie je protikladom jeho interpretácie a ktoré 

smeruje k odkrytiu nielen jeho poetologicko-sémanticky, ale aj „životne“, existenciálne 

relevantného zmyslu. Pragmatický prístup tohto druhu by chcel zamýšľaný výstup analyticky 

zachytiť a preukázať aj prostredníctvom priamo predvedenej či naznačenej „rekonštrukcie“ 

semiózy – možného modelového priebehu recepcie textu (ilustračne vybranej interpretačnej 

textovej ukážky, napr. krátkej básne – lyrickej miniatúry). 
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