Sláva čtení, čest psaní

V práci z roku 1971 Sade, Fourier, Loyola, která nyní vychází i česky, staví Roland Barthes vedle sebe víceméně samostatné studie o třech různých osobnostech, které svým významem překročily hranice francouzských dějin: jde o spisovatele a rebela markýze de Sada, poblouzněného utopického socialistu Charlese Fouriera a zakladatele Tovaryšstva Ježíšova Ignáce z Loyoly. Barthese v knize příliš nezajímají jejich životy. Přiznává sice, že také jimi byl fascinován, nicméně tuto fascinaci dokáže redukovat na pár detailů, fragmentů, nepodstatných vzhledem k dílu, jež osobnosti vykonaly. Z Fourierova života tak k němu “přichází“ např. záliba v kremrolkách nebo smrt mezi vázami plných květin, z Loyolova oči zamžené slzami, ze Sadova jeho bílý rukávník. Přestože se dílo Sada, Fouriera i Loyoly ubíralo po navzájem vzdálených dráhách, pro všechny mělo velice důležitou roli psaní. A právě texty, které po sobě zanechali, se Barthesovi stávají inspirací. Tyto texty ovšem nečte tak, jak se postupem času ustavily a zmrazily v okovech školského, “oficiálního“ výkladu. Od všech těchto výkladů je Barthes naopak očišťuje, nebo jakékoli interpretace spíše úplně ignoruje. Jeho čtení nepátrá po nějakém významu, smyslu či poselství děl této hybridní trojice autorů; Barthesovi jde o imanentní strukturu vlastních textů, o systém, který si ustavili tito zakladatelé jazyka, “logotheti“, jak je nazývá. Barthesovo čtení je tak trochu psychoanalytické: odhaluje i to, co autoři textů sami o sobě nemohli nebo nechtěli vědět: jistou obsesi klasifikací, rozčleňováním, výčty, systematizací a dalšími operacemi. Další prvky, kterými Barthes vyskládává jejich výklad, jsou většinou marginální či dokonce obskurní témata, která se u analyzovaných autorů pravidelně opakují: např. slzy u Loyoly nebo digestivní návody a vůbec jídlo, trávení a vyměšování u Sada a Fouriera (rychlé trávení a díky němu možnost zněkolikanásobené konzumace u Fouriera, vítání zažívacích potíží způsobujících “dobrý fekální materiál“ koprofilům u Sada). Zvláštní je, že Barthes tyto skripturální obsese nijak nehodnotí; mohl by zajít dál – k obžalobě autorů z příznaků autismu, mánie apod. Barthes by ale touto “nekorektností“ porušil jistý druh lásky, kterou ke svým logothetům chová, protože, jak říká, mu jejich dílo působí slast. Kochá se jím možná stejně tak, jako se kochali oni, když je vytvářeli: slast z konstrukce textu, při níž svobodný a svrchovaný autor nepodléhá žádné vnější autoritě, je ostatně příznačný pravděpodobně pro všechny grafomany. Hodnota jejich textů pro lidstvo, to je zřejmě věc zcela jiného druhu, než částečně sebeukájecí a částečně autoterapeutická funkce, které psaní plní pro ně samotné.
	Kladem Barthesovy monografie je preciznost, s jakou texty všech tří autorů analyzuje, a geniální schopnost syntézy jednotlivých textuálních prvků do vlastních kategorií a pojmů; zvláště to platí pro studii o Sadovi. Tak brilantní a přesný výklad jako Barthes nepodal zřejmě žádný z teoretiků, který se markýzi ve 20. století věnoval. Barthes však u formální syntézy jednotlivých analyzovaných momentů nezůstává. Z výsledků, na něž přišel, činí krátký závěr, který vyráží čtenáři dech. Obvykle je to u studií přesně naopak – autor na začátku stanoví tezi, kterou pak podrobuje výkladu a analýze. Nic takového u Barthese: čtenář s ním prochází jeho inspirující myšlenkovou cestu, jistým druhem formalistických exercícií, při nichž lze upadnout do jakéhosi minimalistického druhu vědomí. Jako pověstná rána holí při zenové meditaci pak působí satori, kterým je náhle, několika slovy, ozřejmen smysl celé cesty. Od analýzy Sadova diskurzu Barthes např. náhle přechází ke kritice zakazování jeho děl z důvodů morálních a zákonných. A nejde tady o kritiku z pozice nějaké stylizované afirmace sadovského “světonázoru“, ale o kritiku pouze a jen s ohledem k povaze literárního diskurzu: „Společnost, která Sada zakazuje, ho očividně nečte. Vidí v Sadově díle pouze výzvu referentu, slovo je pro ni jen průhledem do reality...“ Takové vidění odpovídá představě, jíž má společnost o literatuře jakožto apriorním realismu. To je ale jen jedna z podob literatury, značně zmytologizovaná a zideologizovaná, upomíná Barthes.
Přestože se traduje, že Barthes je v každém svém díle někým jiným, lze podle mne v každé jeho práci zároveň objevit odkazy na knihy předchozí i budoucí; odkazy dostatečně významné na to, abychom jeho dílo mohli identifikovat jako kontinuální. V monografii o Sadovi, Fourierovi a Loyolovi Barthes např. užívá termíny a koncepty, které podrobně popsal v Základech sémiologie. Vědecký jazyk, kterým zde popisoval procesy označování, je zde ovšem značně rozvolněn. O sémiologii jako by se zde básnilo; nebo jako by se básnilo sémiologicky. Např. tehdy, když se hovoří o úloze nektarinky ve Fourierově koncepci Harmonie: sladké ovoce, které se svou konzistencí nachází někde mezi švestkou a broskví, je podle Barthese u Fouriera neutrum, to „co stojí mezi příznakem a ne-příznakem, tedy svého druhu tampón či tlumič, jehož úlohou je utlumovat, změkčovat, rozpouštět sémantické tikání, ono metonymické hlučení, které obsedantně vyznačuje paradigmatickou alteraci: ano/ne, ano/ne, ano/ne atd.“. Tato monografie ale odkazuje také na Mytologie, v nichž Barthes odhaloval mýty v reklamě, módě a dalších systémech buržoazní společnosti: a sice “hloubkovým“, pronikavým čtením Sada, Fouriera a Loyoly. A konečně, Barthes zde předjímá i své poslední dílo Světlá komora, když klade důraz na momentky v biografii vybraných osobností a když užívá rozvolněného, beletrizujícího stylu.
Kniha Sade, Fourier, Loyola, zdatně přeložená Josefem Fulkou, je pro českého čtenáře přátelská také proto, že většina z textů, které Barthes analyzuje, je dostupná v češtině. Neznaje předtím Fouriera, sáhl jsem na popud recenzované knihy po českém výboru z jeho díla. Fascinující sžíravá kritika kapitalismu, chorobná imaginace vizí, dokonale systematizovaná konstrukce všech aspektů jeho utopické Harmonie, přehnaná víra v sebe a zoufání si nad nedoceněním předčilo všechna má očekávání. Čest a slávu analytickému čtení i psaní Barthesově, čteme-li poslední věty doslovu tohoto mladofrontovního vydání z roku 1983! „Jestliže dnes spolu s Marxem spatřujeme ve Fourierovi jednoho z předchůdců socialismu, je to pouze proto, že dílo velkého utopisty, zbavené mystického nánosu a přehodnocené v dílech klasiků marxismu-leninismu, nabylo v revoluční praxi světového proletariátu nového smyslu.“
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Roland Barthes, Sade, Fourier, Loyola. Dokořán, Praha 2006. Z francouzského originálu Sade, Fourier, Loyola přeložil Josef Fulka.        
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