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Zdeněk Mathauser: Báseň na dosah eidosu. Ke stopám fenomenologie v ruské literatuře a literární vědě. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2005, 376 s.
Nateraz posledná kniha významného literárneho vedca, estetika a filozofa, rusistu
Zdeňka Mathausera akoby predstavovala esenciu toho, čomu sa celý život venoval.
V prvom rade je to fenomenologická filozofia, ktorú začal študovať v pohnutých
časoch. Jeho prvý vysokoškolský semester v roku 1939 bol veľmi krátky, pretože po
demonštráciach, ktoré vyvolala násilná smrť študenta Opletala sa jeho fašistickí vrahovia rozhodli vysoké školy zatvoriť. Mathauserovi nezostávalo nič iné, než sa zamestnať. Svoje živobytie si našiel na železnici, kde sa od krompáča cez telegraf prepracoval až k červenej výpravcovskej čiapke. Po porážke fašistických vojsk pri
Stalingrade bol, ako mnoho iných mladých Čechov, roku 1943 totálne nasadený do
fašistického Nemecka, konkrétne do Bavorska, kde pracoval ako výpravca. Počas
nočných bavorských služieb na železnici veľa študoval a po vojne sa v dobrej teoretickej kondícii roku 1945 vrátil na znovuotvorenú Filozofickú fakultu Univerzity
Karlovej. Zapísal si kombináciu filozofia – francúzština, lenže tú v tom roku neotvorili, a tak si pripísal k filozofii ešte ruštinu. Tento krok natrvalo poznamenal
jeho vedeckú kariéru, popri neutíchajúcom záujme o filozofiu, sa objavilo aj nové
pole teoretického záujmu, a tým bola ruská literatúra, predovšetkým avantgardná
literatúra prvej polovice 20. storočia, ale k tomu sa ešte pri vhodnej príležitosti
vrátim.
Záujem o fenomenologickú filozofiu Edmunda Husserla Mathausera priviedol aj
k iným mysliteľom, ktorí sa hlásili k majstrovi a rozvíjali jeho filozofický odkaz, ako
napríklad Jan Patočka. Všímal si aj mysliteľov, ktorí síce vyrastali na Husserlovej
fenomenológii, ale postupne sa od nej vzďalovali, pričom miere vzdialenosti bola
úmerná aj miera transformácie a inovácie fenomenológie. Za všetkých možno menovať Husserlovho najvýznamnejšieho a zároveň aj najproblematickejšieho žiaka
Martina Heideggera, ktorý pre Mathausera vystupuje ako nevyhnutný spojujúci
článok medzi fenomenológiou a hermeneutikou, prípadne fenomenologicky orientovanou literárnou vedou a recepčnou estetikou, ktorá nadviazala a kriticky rozvinula odkaz hermeneutickej filozofie Hansa-Georga Gadamera. Je treba povedať,
že bol to práve Zdeněk Mathauser, ktorý v našom česko-slovenskom vedeckom
kontexte ako jeden z prvých začal viesť dialóg s modernou filozofickou hermeneutikou druhej polovice 20. storočia. Nemožno však zabúdať ani na iniciatívy spoza

hraníc nemeckej filozofie, ktoré predstavujú originálne „čítania“ Husserlovej fenomenológie a ktoré si našli svoje miesto aj v Mathauserovom vedeckom štýle písania
o literatúre. Mám na mysli iniciatívu Emmanuela Lévinasa a dekonštruktívnu lektúru Husserlových textov, ktorú precízne predvádzal Jacques Derrida. Samozrejme, takáto lektúra síce mohla pobúriť nejedného ortodoxného fenomenológa,
avšak liberálnym fenomenológom, medzi ktorých Mathauser nesporne patrí, mohla ukázať aj nové spôsoby čítania a nové možnosti rozvíjania Husserlovho odkazu.
Keďže Zdeněk Mathauser po celý svoj plodný život žil a tvoril v českom prostredí,
nemohol sa vyhnúť ani nadviazaniu na druhú veľkú tradíciu myslenia, a tou je český štrukturalizmus, ktorý mu otvoril bránu do územia modernej semiológie/semiotiky. V tomto prípade by bolo možno adekvátnejšie hovoriť o československom štrukturalizme, pretože nijaký iný český mysliteľ nespolupracoval so slovenskými
literárnymi vedcami a estetikmi tak intenzívne, ako práve Zdeněk Mathauser. V tejto súvislosti treba spomenúť jeho ochotné a nezištné vystupovanie na rôznych vedeckých podujatiach v Nitre a v Bratislave. A taktiež aj monografiu Literatúra a anticipácia, ktorá nielenže vyšla v Bratislave v roku 1982, po dlhom „teoretickom
pôste“, ktorý spôsobila „súdružská a bratská pomoc“ vojsk Varšavskej zmluvy. Táto
invázia, podobne ako prvá invázia fašistických vojsk, spôsobila útlm teoretických
aktivít.
Prijatie štrukturalizmu domácej proveniencie nebolo u Mathausera také jednoznačné, ako sme to mohli vidieť u niektorých predstaviteľov českého neoštrukturalizmu. Mathauser mal voči nemu niekoľko zásadných výhrad. Predovšetkým mu vyčítal jeho prílišný akcent na sociálne predpoklady tvorby a recepcie umenia.
Z predností vysoko hodnotil antipsychologicky ladený tón štrukturalizmu. Z českého štrukturalizmu reprezentovaného svetoznámym Pražským lingvistickým
krúžkom ho okrem spomínaného antipsychologizmu najviac zaujalo podľa vlastných slov to, čo mu do vienka dali pri kolíske tri sudičky. „První řekla: Pražská škola se
zaslouží o to, že literární text přestane být ilustrací idejí a pouhým výlevem básnikova nitra
a zjeví se jako věc umělecká, mající svou hodnotu v sobě samé. Druhá řekla: Učiní tak ve jménu sémiotiky, neboť text se projeví jako tkáň znaková. Třetí řekla: Ano, ale podnos, na němž
tento velkolepý pokrm spočine, a posléze i třešinka na jeho špici budou fenomenologické – a fenomenologickou příchuť od nich dostane celá ta nádhera.“ (31)
Dialóg, vedený jedným smerom s fenomenológiou a s tými iniciatívami, ktoré sa
k nej hlásili, v druhom smere zase so štrukturalizmom, ale aj s tým, čo mu predchádzalo, teda predovšetkým s ruskou formálnou školou, a tým, čo na štrukturalizmus nadväzovalo, teda so štrukturalizmom s „ľudskou tvárou“ tartuskej školy,
umožnili Mathauserovi sformulovať osobitý prístup k umeniu, ktorého esenciu
tvorí jeho známy štvorcový model umelecke situácie, ktorý sa usiluje byť mnohofunkčný. „Za prvé v každém ze čtyř trojúhelníků, z nichž se skládá, probíhá tenze vztahu
lineárního a zpětného a takto modeluje určitý vnitřní svár umělecké tvorby. Umělecká kritika o každém z těchto svárů ví (např. o tom, že se v umělcích pere ctižádost virtuozity s pudem primitivity, s ,uměním neumět’); jenže poznatky nabrané zkušeností, intuicí a vkusem
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kritiků se zdají být roztroušeny, chybí pokus nahlédnout, neexistuje-li propojení zmíněných
rysů a jeho – jistě pohyblivá – zákonitost. Za druhé obdobné dění jako uvnitř trojúhelníků
se týká i jejich vzájemných vztahů: jimi se vytvářejí schémata systému metaznakového a konotačního a rovněž základních tropů (metafory, metonymie, symbolu) […] Za třetí jsou tu
vzájemné opozice – a v nich skrytá partnerství – mezi vrcholy ,čtverce’, jež jsou vzájemně
spjaty diagonálami. (Socha má odlišnou tvář podle toho, vnímáme-li jako znak nebo jako referent, coby estetický objekt či ,dílo-věc’.) Za čtvrté je čtvercový model s to upozorňovat na určitá utajená místá, o nichž se sice lze domyslet, že v nich dochází k zlomovým událostem při
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tom, co nazýváš (Milan Jankovič – doplnil P.M.) ,dění smyslu uměleckého díla’, ale jež neumíme tematizovat tak, jako (jakž takž) umíme mluvit o vrcholech ,čtverce’: ty jsou sice náročné, ale jsou viditelné.“ (315)
Po krátkom náčrte východísk Mathauserovho teoretického myslenia sa môžem vrátiť k otázke, prečo ho tak silne priťahovali ruské avantgardy prvej polovice 20. storočia? Odpoveď netreba zložito konštruovať, pretože ten, komu bola adresovaná
táto otázka v rôznych variantoch, ju počas svojej bohatej kariéry mnohokrát explicitne alebo implicitne zodpovedal. V prvom rade ho predovšetkým na Vladimírovi
Majakovskom, ktorému venoval aj svoju pozoruhodnú knihu z roku 1964 Umění poesie. Vladimír Majakovskij a jeho doba, zaujal akoby nepriznaný, ale silne prítomný antipsychologizmus, teda niečo, k čomu sa hlásila aj fenomenológia. Majakovskij podľa Mathausera odmietal „,citová trnutí’ a věnoval se hladkým globálům: u něj jako by vše
ozařovalo jedno slunce, jako by se vše psalo velkými písmeny“. (s. 295)
Kniha o Majakovskom bola dôležitá okrem iného aj preto, že priniesla zásadne nový pohľad na tvorbu tohto básnika, ktorý bol až príliš schematicky interpretovaný
a hodnotený, pretože keby nebol, tak by sa nijako nemohol vtesnať do meravých
schém ideologicky fundovanej pseudo-literárnej vedy, pestovanej v období krutého stalinizmu. Antipsychologizmus je prítomný, možno ešte oveľa intenzívnejšie,
aj v diele Mariny Cvetajevovej, ktorá, ako tvrdí Mathauser, je „vpravdě ,fenomenologická’: vyjadřuje hodnoty tím, že popíra jejich statut bytí. Kde chce dát najevo nejvyšší hodnotu,
použije negaci: naše ne-procházky pod lunou, moji milenci, s kterými jsem nikdy nikde nebyla. V literatuře ji nezajímá , on’ a ,ona’- zdali byli skuteční, či zda vzešli z pouhého škrtu pera -, přitahuje ji samo milostné pouto.“ (s. 295) Okrem Cvetajevovej a Majakovského
treba spomenúť aj vynikajúce interpretácie ďalších kubofuturistov, symbolistov,
pre mňa osobne veľmi zaujímavé a fundované pohľady na tvorbu Andreja Belého
a Borisa Pasternaka. Samozrejme, záber Zdeňka Mathausera je oveľa širší, takže uvedené smery a mená treba chápať len ako príklady, čo jasne dokazujú aj texty-exkurzy do dejín ruskej literatúry 19. storočia.
Na textoch, ktoré sú sústredené v knihe Báseň na dosah eidosu. Ke stopám fenomenologie v ruské literatuře a literární vědě, je ešte zaujímavá jedna vec, ktorú nemožno nijako obísť. A to je žánrová rôznorodosť textov. Od klasických žánrov vedeckej spisby,
akým je napríklad štúdia, tu nachádzame celý rad doslovov, kratších útvarov, až po
poznámky, odpovede na anketové otázky a rozhovory, na ktoré by som rád upozornil. Kvalita rozhovoru totiž nie je determinovaná len tým, kto odpovedá, ale aj

tým, kto kladie otázky. Kniha obsahuje tri rozhovory, ktoré viedli opravdivý majstri
dialógu. Dialogickým partnerom prvého je už dnes, žiaľ, mŕtvy Jiří Cieslar, partnerkou v druhom je vynikajúca česká spisovateľka Věra Linhartová a posledným je
Milan Jankovič, pre mňa najpozoruhodnejšie osobnosť českého neoštrukturalizmu. Každý z nich sa pýtal na to, čo ho zaujímalo, ale zároveň sa pýtal s ohľadom na
čitateľa. V týchto rozhovoroch nikto nič nevnucuje, nič nevyžaduje, sú to rozhovory medzi vnútorne slobodnými ľuďmi, a preto majú to, čo má máloktorý rozhovor
– múdrosť sklbenú s erudíciou. Každému potenciálnemu čitateľovi tejto knihy by
som si dovolil odporúčať, aby najprv začal čítať tieto tri rozhovory, pretože sú skutočne tým najlepším a zároveň aj najprirodzenejším úvodom do čítania ostatných
textov. Po prečítaní jednotlivých textov treba prečítať aj vynikajúci doslov Vladimíra Svatoňa, ktorý s autorovi vlastnou vecnosťou a nadhľadom sprevádza čitateľa po
všetkých meandroch zložitého myslenia Zdeňka Mathausera. To všetko predurčuje
knihu Báseň na dosah eidosu. Ke stopám fenomenologie v ruské literatuře a literární vědě
k tomu, aby sa zaradila medzi knihy, ku ktorým sa čitateľ bude opakovane vracať.
Môže si jej autor, a teraz je ľahostajné, či to bude reálny, modelovým, implikovaný,
niečo viac priať? Myslím si, že nie, a preto nemá význam, aby som v mojom pokuse
priblíženia tejto skvelej knihy pokračoval, pretože cítim, že by som ďalším písaním
zabíjal paralelnú kontempláciu, o ktorej tak fascinujúco Zdeněk Mathauser písal.
A to by bolo to posledné, čo by som chcel!
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