
Tomáš Hoskovec (1960)
Za starého režimu dlouho nemohl  studovat  vůbec,  a tak se vzdělával  režimu
navzdory:  s využitím  nejrůznějších  paralelních  struktur  studoval  moderní  i
klasickou filologii, filosofii a historii; nakonec se mu podařilo v Praze na Karlově
universitě  oficiálně  vystudovat  matematiku.  Po  pádu  starého  režimu  si
lingvistické vzdělání rozšířil ve Francii a na Litvě a následně v Česku oficializoval.
Habilitoval se pro obecný a srovnávací jazykozpyt, vypracoval koncept celostní
filologie  a  vedl  v ní  doktorskou  školu;  vytvořil  program  baltských  studií  co
modelový příklad filologického studia evropské složitosti. Přes dvacet let se snažil
kultivovat akademické prostředí zevnitř; seznav, že se mu to nedaří, akademické
prostředí opustil a působí nadále jako badatel na volné noze. Od obnovení jeho
činnosti  (1990)  se  angažuje  v Pražském  lingvistickém  kroužku,  nyní  v něm
zastává funkci předsedy. Jako svrchovaný český stilista píše ve své mateřštině
osobním pravopisem – a není to jeho nejhorší vlastnost.

PRINCIPY CELOSTNÍ FILOLOGIE (teoretická přednáška)
Jazyk,  předmět  lingvistiky  a  medium veškeré  filologie,  není  autonomní
objekt,  k němuž  by  šlo  volně  přistupovat  z té  či  oné  strany;  jazyk  je
výkladový konstrukt,  jímž  objasňujeme jazykovou  komunikaci,  takže  jej
musíme důsledně pojímat v logice našeho vlastního konstruktu. Přednáška
vyloží, co je skutečná empirická danost veškeré filologie, jakou roli přitom
hraje text, mluvený i psaný, a že jazyk co výkladový konstrukt je nutně
dvojjediný: vystupuje zároveň 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 člověk oprostí od jistých, žel dosti rozšířených návyků a
zlozvyků, je to velmi přirozené a překvapivě účinné. Jako praktikum ke své
čistě  teoretické  přednášce  nabízí  vyučující  obsahový  rozbor  Máchova
Máje.

Další poučení najdou zájemci v těchto přílohách:
• Thèses de Prague 2016. Aktuální manifest celostní filologie; existuje pouze ve
francouzštině (a v dosud neautorizovaném španělském překladu).
• K zásadám nových pražských thesí. Český výtah předchozího manifestu.
• Grenzen der Sprache. Německá exhorta popularizující nové pražské these.
• Jazyk, ideální slovníkové heslo.
• Poetika a filologie. Starší manifest celostní filologie.
• Co chtít od sémiotiky? Sémiologický rozměr celostní filologie.

K historickým souvislostem metodologického semináře se vyjadřuje:
• Klub a Kroužek, úvahy o dynamice české filologie.

Všechny  přiložené  soubory  jsou  autorské  texty  vyučujícího,  který  výslovně
svoluje, aby se volně stahovaly a dál šířily.

OBSAHOVÝ ROZBOR MÁCHOVA MÁJE (seminární praktikum)
Základem  a  zároveň  vrcholem  vzdělanosti  je  rozumět  textu.  Veškeré
jazykové  studium,  počínaje  studiem  jazyka  mateřského,  je  výcvikem
v rozumění  textům.  Jazyk  je  prostředí,  ve  kterém  texty  vznikají  a
interpretují se. Texty samy vznikají proto, aby se jim rozumělo, rozumění
přitom nelze dosáhnout jinak než interpretací. Text básnický je pro výcvik



rozumění mimořádně vhodný: je významově bohatý, ve své výstavbě slo-
žitý a můžeme předpokládat, že vznikl reflektovaně; kdo se naučí rozumět
básním co textům zvláštním, snadno porozumí i textům obyčejným.

Máchův Máj je mimořádné dílo českého písemnictví. Každý se o něm
učil a snad každý přitom též zažil,  že co mu o Máji vykládali, výkladem
Máje vlastně nebylo.  Takové zážitky vedou často k postoji,  že básně se
vykládat nedají,  že se místo toho mají prožívat. V prožívání básní nikdo
nikomu nebrání, jen bychom při tom prožívání neměli zapomínat, že naše
prožitky vycházejí z toho, jak básnickému textu rozumíme, a že o svých
prožitcích nakonec stejně chceme mluvit; k tomu potřebujeme zvnějšnit,
totiž objektivizovat naše rozumění prožívanému textu.

Cílem  semináře  je  předvést,  že  textu  lze  rozumět  způsobem
objektivizovatelnýn  a  nadosobně  platným,  že  takové  rozumění  se  dá
kultivovat  a  prohlubovat;  s prožitkem  se  přitom  nevylučuje,  samo  jej
naopak  zkvalitňuje,  ba  vůbec  umožňuje.  Dotaz,  o čem  báseň  je,  není
naivní; konfrontuje nás se závažnou skutečností, že obsah básně je složitá
struktúra. Obsah velké a dobré, čili «silné» básně je pak struktúra natolik
složitá,  že  z ní  dokážeme  vnímat  vždy  jen  některé  aspekty:  odtud
mnohovýznamovost básně; nicméně mnohovýznamovost nutno uznat za
normální, ba inherentní vlastnost obecně každého textu.

Seminář  staví  na  aparátu  celostní  filologie.  Vyloží,  jak  se
v konkrétním  textu  stanovuje  výskyt  jistých  minimálních  významových
hodnot, přičemž objektívnost takových hodnot vychází ze systémové, tedy
nadosobně  závazné  platnosti  jazyka;  dále  vyloží,  že  z distribuce
minimálních významových hodnot v textu lze vyzdvihnout specifické konfi-
gurace, a právě těmi obsahovou stavbu básně popisujeme. Nenabízíme
nové výklady  Máje, na jaké dosud nikdo nepřišel: nabízíme reflektovaný
výklad nadosobně závazného rozumění textu, na němž se jako konkrétní
kultúrně-historické  jazykové  společenství  dokážeme  shodnout  a  jež  se
přitom  dobře  shoduje  s rozuměním  intuitívním.  Snadno  se  ku  příkladu
shodneme, že ústředním tematem prvního zpěvu Máje je «marná láska»,
druhého  pak  «existenciální  úzkost».  Celostní  filologie  má  nástroje,  jak
pojmy  jako  «marná  láska»,  či  «existenciální  úzkost»  konstruovat
z jazykového materiálu podle jazykových norem: ty jsou ze své podstaty
sociálními normami jistého kultúrně-historického společenství. Konstrukce
sama je zároveň synchronní i diachronní: rozebíráme-li báseň starou téměř
dvě stě let, pak objektivizujeme kolektívní rozumění, jež je nutně součas-
né, a přitom postupujeme v nejvyšší možné míře historicky poučeně; jazyk
je zároveň snadno proměnlivý i velmi setrvalý.

POKYNY. Účastníci si předem alespoň dvakrát přečtou celý text Máchova Máje (od
dedikace po poznamenání básníkovo) v pořádném vydání a tento text si vezmou
s sebou, aby s ním mohli průběžně pracovat. Předem si též přečtou zde uložený
materiál nazvaný prostě »Máchův Máj«, aby získali první představu o historické
materialitě rozebíraného textu.

PŘÍLOHY
•  »Máchův  Máj«,  podpůrný  autorský  text  vyučujícího.  Jde  o interní  materiál
semináře, který není určen pro další šíření.
• Odkaz na internetový zdroj Máje, je-li jaký kvalitní.


