
Tomáš Hoskovec (1960)
Za starého režimu dlouho nemohl studovat vùbec, a tak se vzdìlával režimu navzdory: s využi-
tím nejrùznìjších paralelních struktur studoval moderní i klasickou filologii, filosofii a historii; na-
konec se mu podaøilo v Praze na Karlovì universitì oficiálnì vystudovat matematiku. Po pádu
starého režimu si lingvistické vzdìlání rozšíøil ve Francii a na Litvì a následnì v Èesku oficiali-
zoval. Habilitoval se pro obecný a srovnávací jazykozpyt, vypracoval koncept celostní filologie
a vedl v ní doktorskou školu; vytvoøil program baltských studií co modelový pøíklad filologického
studia evropské složitosti. Pøes dvacet let se snažil kultivovat akademické prostøedí zevnitø; se-
znav, že se mu to nedaøí, akademické prostøedí opustil a pùsobí nadále jako badatel na volné
noze. Od obnovení jeho èinnosti (1990) se angažuje v Pražském lingvistickém kroužku, nyní
v nìm zastává funkci pøedsedy. Jako svrchovaný èeský stilista píše ve své mateøštinì osobním
pravopisem – a není to jeho nejhorší vlastnost.

PRINCIPY CELOSTNÍ FILOLOGIE (teoretická pøednáška)
Jazyk, pøedmìt lingvistiky a medium veškeré filologie, není autonomní objekt, k nìmuž
by šlo volnì pøistupovat z té èi oné strany; jazyk je výkladový konstrukt, jímž objasòuje-
me jazykovou komunikaci, takže jej musíme dùslednì pojímat v logice našeho vlastního
konstruktu. Pøednáška vyloží, co je skuteèná empirická danost veškeré filologie, jakou
roli pøitom hraje text, mluvený i psaný, a že jazyk co výkladový konstrukt je nutnì dvojje-
diný: vystupuje zároveò jako abstraktní systém (kde platí kantovské «zákony nutnosti»)
i jako sociální instituce (kde naopak platí kantovské «zákony svobody»). V obojím pojetí
jsou jazykové jednotky bifaciální znaky saussure'ovské povahy, s nimiž je nutné
manipulovat podle specifických zásad. Když se èlovìk oprostí od jistých, žel dosti rozší-
øených návykù a zlozvykù, je to velmi pøirozené a pøekvapivì úèinné. Jako praktikum
ke své èistì teoretické pøednášce nabízí vyuèující obsahový rozbor Máchova Máje.

Další pouèení najdou zájemci v tìchto pøílohách:
• Thèses de Prague 2016. Aktuální manifest celostní filologie; existuje pouze ve francouzštinì
(a v dosud neautorizovaném španìlském pøekladu).
• K zásadám nových pražských thesí. Èeský výtah pøedchozího manifestu.
• Grenzen der Sprache. Nìmecká exhorta popularizující nové pražské these.
• Jazyk, ideální slovníkové heslo.
• Poetika a filologie. Starší manifest celostní filologie.
• Co chtít od sémiotiky? Sémiologický rozmìr celostní filologie.

K historickým souvislostem metodologického semináøe se vyjadøuje:
• Klub a Kroužek, úvahy o dynamice èeské filologie.

Všechny pøiložené soubory jsou autorské texty vyuèujícího, který výslovnì svoluje, aby se volnì
stahovaly a dál šíøily.

OBSAHOVÝ ROZBOR MÁCHOVA MÁJE (seminární praktikum)
Základem a zároveò vrcholem vzdìlanosti je rozumìt textu. Veškeré jazykové studium,
poèínaje studiem jazyka mateøského, je výcvikem v rozumìní textùm. Jazyk je
prostøedí, ve kterém texty vznikají a interpretují se. Texty samy vznikají proto, aby se
jim rozumìlo, rozumìní pøitom nelze dosáhnout jinak než interpretací. Text básnický
je pro výcvik rozumìní mimoøádnì vhodný: je významovì bohatý, ve své výstavbì slo-
žitý a mùžeme pøedpokládat, že vznikl reflektovanì; kdo se nauèí rozumìt básním co
textùm zvláštním, snadno porozumí i textùm obyèejným.

Máchùv Máj je mimoøádné dílo èeského písemnictví. Každý se o nìm uèil a snad
každý pøitom též zažil, že co mu o Máji vykládali, výkladem Máje vlastnì nebylo. Takové
zážitky vedou èasto k postoji, že básnì se vykládat nedají, že se místo toho mají proží-
vat. V prožívání básní nikdo nikomu nebrání, jen bychom pøi tom prožívání nemìli zapo-
mínat, že naše prožitky vycházejí z toho, jak básnickému textu rozumíme, a že o svých
prožitcích nakonec stejnì chceme mluvit; k tomu potøebujeme zvnìjšnit, totiž ob-
jektivizovat naše rozumìní prožívanému textu.

Cílem semináøe je pøedvést, že textu lze rozumìt zpùsobem objektivizovatelnýn
a nadosobnì platným, že takové rozumìní se dá kultivovat a prohlubovat; s prožitkem
se pøitom nevyluèuje, samo jej naopak zkvalitòuje, ba vùbec umožòuje. Dotaz, o èem
báseò je, není naivní; konfrontuje nás se závažnou skuteèností, že obsah básnì je slo-
žitá struktúra. Obsah velké a dobré, èili «silné» básnì je pak struktúra natolik složitá,



že z ní dokážeme vnímat vždy jen nìkteré aspekty: odtud mnohovýznamovost básnì;
nicménì mnohovýznamovost nutno uznat za normální, ba inherentní vlastnost obecnì
každého textu.

Semináø staví na aparátu celostní filologie. Vyloží, jak se v konkrétním textu sta-
novuje výskyt jistých minimálních významových hodnot, pøièemž objektívnost takových
hodnot vychází ze systémové, tedy nadosobnì závazné platnosti jazyka; dále vyloží,
že z distribuce minimálních významových hodnot v textu lze vyzdvihnout specifické kon-
figurace, a právì tìmi obsahovou stavbu básnì popisujeme. Nenabízíme nové výklady
Máje, na jaké dosud nikdo nepøišel: nabízíme reflektovaný výklad nadosobnì závazné-
ho rozumìní textu, na nìmž se jako konkrétní kultúrnì-historické jazykové spoleèenství
dokážeme shodnout a jež se pøitom dobøe shoduje s rozumìním intuitívním. Snadno
se ku pøíkladu shodneme, že ústøedním tematem prvního zpìvu Máje je «marná láska»,
druhého pak «existenciální úzkost». Celostní filologie má nástroje, jak pojmy jako «mar-
ná láska», èi «existenciální úzkost» konstruovat z jazykového materiálu podle jazyko-
vých norem: ty jsou ze své podstaty sociálními normami jistého kultúrnì-historického
spoleèenství. Konstrukce sama je zároveò synchronní i diachronní: rozebíráme-li báseò
starou témìø dvì stì let, pak objektivizujeme kolektívní rozumìní, jež je nutnì souèas-
né, a pøitom postupujeme v nejvyšší možné míøe historicky pouèenì; jazyk je zároveò
snadno promìnlivý i velmi setrvalý.

POKYNY. Úèastníci si pøedem alespoò dvakrát pøeètou celý text Máchova Máje (od dedikace po
poznamenání básníkovo) v poøádném vydání a tento text si vezmou s sebou, aby s ním mohli
prùbìžnì pracovat. Pøedem si též pøeètou zde uložený materiál nazvaný prostì »Máchùv Máj«,
aby získali první pøedstavu o historické materialitì rozebíraného textu.

PØÍLOHY
• »Máchùv Máj«, podpùrný autorský text vyuèujícího. Jde o interní materiál semináøe, který není
urèen pro další šíøení.
• Odkaz na internetový zdroj Máje, je-li jaký kvalitní.


