

(Miloši Hoznauerovi k pětasedmdesátinám)

Omlouvám se čtenářům za pravopisnou provokaci v názvu tohoto článku. Někdy však bývá vhodnější nedbat na normu a držet se raději smyslu. Nebo v daném případě přihlédnout mimo stanovený kontext k pravidlu o uplatnění společenské úcty v jazykovém výtvoru. Jak jinak totiž dát hned zkraje najevo, co v člověku, zejména je-li „od fochu“, narůstá nad knihou Miloše Hoznauera, ve které shrnul své zážitky z dlouhých let působení za katedrou. Řeč je o fejetonově laděných textech, z nichž některé jsme měli možnost už číst na stránkách našeho časopisu a jež nyní souborně vydalo nakladatelství Dokořán (Miloš Hoznauer: Cesta do hlubin kantorovy duše, Praha 2004).
Zřejmě ne náhodou se už připomenutým titulem hlásí Hoznauer k Jaroslavu Žákovi jako svému předchůdci a vzoru. O Žákovi se zde ostatně pojednává i přímo v jedné z kapitol. Ale i bez těchto narážek a explicitních sdělení je tato spřízněnost více než zřetelná. Už po několika prvních řádcích si totiž ověříme, že jde o člověka, v němž se podobně jako v případu Žákově v nedílné jednotě snoubí pedagog s tvůrčí osobností.
A recenzenta tak staví před dilema, zda na věc, která mu byla svěřena k posouzení, má pohlížet jako na artefakt, nebo jako na soubor inspirativních poznámek adresovaných jen úzce vymezenému okruhu čtenářů. Dilema je to ovšem pomyslné. Bude-li se zde hovořit na prvním místě o pedagogovi, bude se tím jedním dechem pojednávat i o zmíněné tvůrčí osobnosti. Obě profese se totiž nepochybně v mnohém překrývají a specifikum tohoto vztahu zde spočívá jenom v tom, že na rozdíl od řady jiných češtinář. Se překrývají skutečně, že si to náš autor jasně uvědomuje a že posléze dovede toto uvědomění převést do podoby, která je dána je nemnohým.
Zmíněná dvojdomost kantorského povolání je v knize patrná zejména z toho, jaký důraz je v ní kladen na nápad, na úsilí neopakovat se a neopakovat ani to, co v poměru hlavně k literárním textům ustálila tradice literární vědy. Přitom v pozadí není jen potřeba vyhnout se stereotypu, který ve školách straší jako průvodní je v konání, vracejícího se chtě nechtě a s železnou pravidelností v paralelních třídách nebo v časovém sledu vertikálním. Hlavní je tu něco jiného – tak jako skutečný umělec slova vidí v uznávaných normách spíše výzvu své vynalézavosti, totéž v jiných souvislostech pociťuje nad texty, které má přiděleny pole programů školí výuky, také Hoznauer. Opakovat známé ho prostě nebaví a je si dobře vědom, že by to asi nebavilo ani jeho svěřence. Nebo přesněji ty z nich, kdo do školí budovy vstupují s dychtivostí objevitelů nových světů.
Několikrát v této souvislosti slyšíme z jeho úst paralelu s herectvím a divadlem a důraz na to, že do divadla diváci přece nechodí, aby se zde nudili. A tak aniž tušil, že ve Francii se zrovna rozbíhá k oslnivé kariéře filozof Jacques Derrida, podnikal Hoznauer se svými studenty s velikou chutí a bez zábran „dekonstrukce“, netradiční výklady děl českých klasiků. A kupodivu přitom nikterak svými svatokrádežnými zásahy nesnížil jejich renomé, nýbrž spíše naopak. Nalezl k nim tak totiž originální klíč, kterým vrátil vykládaným textům život. Zřejmě i proto, že dokázal odhadnout, co jeho obecenstvo očekává (aniž mnohdy tušilo, že to očekává) a co pro něj může být přínosné.
Obdobně si Hoznauer počínal, když zaměřil pozornost studentů na aktivní zacházení s jazykem. Jenom s tím rozdílem, že tady dekonstrukci podrobil (možná inspirován Šklovského objevem ozvláštnění) zažité školské situace jazykové výuky; v jejich ž zatuchlé atmosféře se totiž obvykle ztrácí, jaký dar byl člověku osudem dán do vínku, může-li a umí-li slovem vrhat pronikavější světlo na to, s čím se v životě potýká.
Trochu pochybností vyvolává, ke které sortě tvůrců vlastně Hoznauer náleží; je typ dionýský, nebo apolisnký? Pocta natus, nebo spíše pocta doctus? Tak či onak, neoddiskutovatelné v této spojitosti je jedno – a sice, že je pochybně schopen reflektovat se v počínání a že této sebereflexi dovede vtisknout zároveň neopakovatelný tvar.
Ani tohle není mezi češtináři, neřkuli učitele jiných aprobací, vůbec samozřejmost. A přece – jak jinak získat pro svoji činnost zpětnou vazbu, jak jinak si průběžně zjišťovat ,co opustit a kudy pokračovat. Hoznauer této dovednosti dodává ještě jinou náplň. Uměním nejen konat, ale své konání jaksi ze strany a z odstupu zároveň sledovat, zbavuje své metody přehnané vážnosti, dává plný průchod neopakovatelnému smyslu pro humor, kterým dokáže oslovit i spřízněné duše mezi svými svěřenci. Vzniká tak souznění, v němž – řečeno s jinou autorovou knihou – dobrodružné poznávání přináší oběma zúčastněným stranám nejen uspokojení z výsledku, ale také, a možná především, z toho, co se odehrává cestou k němu. Jakkoli před každým vystoupením ve třídě zvedá pomyslnou oponu, to, co v ní potom rozehraje, není proto v žádném případě drama.
Na jevišti třídy probíhá v jeho režii „schola ludus“ chápaná ve svém hlubším smyslu jako nepředstírané partnerství, jehož motorem je bytostně lidská potřeba osvobozovat se z tlaku existence a souběžně si ji přizpůsobovat k obrazu svému. D se to říci i tak, že literatura v jeho rukou ožívá jako generátor radosti ze života a z vlastní schopnosti tuto radost prožívat a rozmnožovat. Také z toho důvodu asi Hoznauer tak nerad sahal po notesu a žáky posuzoval spíš podle jeich kreativních činností.
O to víc pak dolehne na čtenáře jeho stesk z toho, s jak lehkým srdcem se dnešní doba možností nabízených literaturou zříká. A co říci závěrem: Snad ještě to, že navzdory těmto poněkud smutnějším pasážím jsem si už dlouho na četbě „nepochutnal“ tak, jako když přede mnou na stole ležela rozevřená Cesta do hlubin kantorovy duše.

