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??7?
omnívámse' že snad každýpřed psanímpříspěvkuna tuto konferenci (popřípaděběhem něj) nahlédldo slovníků,aby si ověři| základní a variantní
významy ústředníhopojmu našeholetošníhobadate|skéhosetkání.Učinil
jscm tak i já a obligátníbyl rcvněžrnůidalšíklok, čili pckus seznámit se s tín:,cc na
témaautenticitaa literaturauž bylo sepsáno.Během sturliajsern si samozřejmědělal
poznámky, kteréměly nejčastějipodobu otázek. Tady však začínáosnovníproblém
méhopříspěvku.Přes sebevětšiúsilíse mi nepodařilo v dalšífázi ony poznámky příliš rozvésta už vůbecne završitje odpovídající
syntéZou.Tudížvás teď mohu sezná.
mit pouze se zmíněnýmiotázkami a trochou úvahovýchÍiagmentů.
Zák|adní význanty slova autenticitaobsaž,ené
ve slovnícíchuž na konferenci
zazně|y a shodnemese jistě na tom, že v obecnémpovědomíjsou fixovány víceje
méněpevně a správně.Co se všakskrývá za těmito významy,usouvztažníme-li
jakou
s |iteraturou,s uměním?o
,,pravost,,,
,,původnost,,,
,,hodnověrnosl.,se pak
jedná?
Lze vůbecv umění (vyjma plagiátorskýchsporů)opodstatněněuplatňovatpožadavek pravosti, původnosti' hodnověrnosti, navíc ve smyslu kvalitativním?
Hovoříme-li o hodnověrnosti,pak máme na nrysli věrnost čemu?Realitě, konkrétnímu inspiračnímuzdroji nebo sobě samému?
Kdybychom chtěli autenticitu uměleckéhodíla v relaci s předlohou posuzovat
opravdu seriozně a důsiedně,museli bychom mít o původcitvůrčího
(-ch) podnětu
(ů) stoprocentní
inÍbrmace,
cožv ránrcilidskéhopoznánínenímožné.
Navíc,jak vyznavačiznakovépodstatyumění,tak zastánci mimetickélrouměleckéhoprincipu re-
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zdroje odlišovat.Jinak by umě.
spektují,žeartefaktse musípokaždéod inspiračního
lecký ideál představovalakopie, duplikát, popřípaděklon.
Tezi o umělcově věrnosti sobě, vlastnímupoznání,svým představám zase podstat.

autenticitě st
mnohdy povi

ně limituje rozdílnost osobních paznání a názorů,která bývá častodiametrální' Jeden
kolega v recenzích i mimo ně prohlašuje:JáZap|etúovi nevěřím.Znám ovšemrovněž

Jaroslava Ve
ratury, to znc
mě je měřítke

jiné čtenďe, kteří přitažlivost Zapletalových próz (respekti.leněkterých z nich) spatřu-

jak oslovit, p,

jí právě v jejich hodnověrnosti' Máme k dispozici kritéria,podle nichž bychom mohli
dát objektivně za pravdu jedné či druhéstraně? obzvlášť uvědomíme-li si, že objek.

spisovateliPr
Před uzat

tivní reprodukce dějů,rekonstrukce situací bývajíve skutečnostivýsledkem složitého
vyšetřování,expertníhodokazování a sáhodlouhých soudníchprocesů.Viz rozvody -

vat otázkiím,

častéto konce snad nejfrekventovanějšíhouměleckého námětu: lásky mezi muŽem
a ženou'Zdejsou současněa vehementněpředkládánanaprostorozdílná tvrzeni,rťszná vnímánía výklady jednoho a téhožmomentunebo činu.
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Jako dďší příklad problematickéhouplatňovánípožadavkuautenticity mohou po.
clnrlřit
óiuulii

inÍprrriprrr
'iÝiv|
iii.w.

Dřímr,l
iiiii'

i

nřennc
PiÝiivÚ

rnzhn.,nl,,
iý'|rviýag

r.iohn

niptní

zóznqm\

Lqp',BLL\/

|zp

nallžít

notrze

ie.

.,,nímání,
li určenpro ckamžité
kterémá svélimity a zákonitcsti,a tucížnám různá
přeřeknutí,anakolutya formulační
nepřesnostinevadí'Písemnýpietnízáznam rozKdyby byla interview tištěnabez dodatečných
hovoru je zce|a nepublikovatelný.
úprav,mohlo by to nejednouvypadatjako poťouchládiskeditace zpovídaného'
za
Máme tedy všechnyrozhovory,kterébyly upraveny,aby se daly číst,považovat
neautentické?
kritériaautenticity.Jistě
Ještějednouse vrátímk otázce,zda existujíidentifikační
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jsou naprostoreálné.oproti tomujevy a dějepravidelněse
|.ůíŽejíci
zcela fantasticky,
vyskytujícív lidskémživotěbývají',autenticitology..
reflektoványjako umělé,ne.
hodnověrné,
vykalkulované.Dovolímsi připomenolt,Že otázkaautenticityuŽ byla
řešenatřebai při kanonizacitextůtvořícíchPísmosvaté.Je-li můjpaměťovýzáznam
dostatečně
autentický,pakza pravé(tedyautentické)
byly uznányty texty,kteréne.
spadlyběhemtestuz oltďe. Budu-li upřímný,je mi tentozpůsoburčování
autenticity sympatický,
ale z hlediskaliterárnívědysejevípřecejenpřílištranscendentní.
V úvaháchna témaautenticitaa literaturamne zaujalo mimo jiné, že Pavel
Janoušek dospívák závěru, Že autenticitaje protipólem literárnítradice',kdežto
Vďér Mikula Zaseve svéstati vycházíz teze,Že ve slovenskéliterárnítradici proti
příspěvku'1998
P,.,Autenticiujub protiptilliterdrnítrudice,strojopiskonferenčního
l Janoušek,
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autenticitě stojí stylizovanost2.U Mikuly nalezneme téžpostřeh, že autentickéje
mnohdy povaŽová'noZa Synonymummorálního,eožmne plynu|e přivádí k myšlence
Jaroslava Vejvody: ,,yšechrul,co je falešnéa lživé,směřuje za hranice kvalitní literatury, tO znamentíke čtivu.Já nemeimiljdnd zt,lrištnímravní kritéria literatury, pro
mě je měřítkemmordlky předevšímotrizka kvality. Dobró kniha, kterri nris dokóže nějak oslovit,přece nemůže
být nemortilni..'. Myslím, žese tady významnémučeskému
spisovatelipodařila dokonalá tautologie,z niž se nevymotáte,aťděiáte, co dě]áte.
Před uzavřenímsvých poznámek na témaautenticityse budu ještěstručněvěnovat otázkám, v čemspatřujivýznamautenticityjejivyznavači,v čemje pro ně tak přitaŽ|íváa důležitá?
Na úrovniběŽnéhočtenářespočívápřitaŽlivosttzv. autentického
textu zřejmě předevšímv moŽnosti nahiéelnout
elo soukromívíceméněznámých osobností.Jde tedy
o ukojenínormálnílidskézvědavosti,která asi každélro
z nás pokouší'-ideme-livečer
kolem cizího rozsvícenéhoa nezastřenéhookna. Nelze podceňovat ani fungování
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n:ůŽedccházet ke spolupr.cží,láni
3..'1rchutná.,,ání
obdi.''uauznáni okolí, čehoŽse ve
skutečnémživotě málokomu dostává ve vytouženémíře.
U erudovanýchvnímatelů(interpretů)
považujioperovánís autenticitouhlavně za
ideologickou manipulaci, reagujícína dobovou situaci. V případě našíliterární
současnostia nedávnéminu|ostije příklon k tzv. autentickýmŽánrům(deníkům,me.
moárům)do značnémíry výsledkem snahy postavi.tproti norrnalizačnírn
propagandistickým obrazůmopozičnívarianty,kterévyrůstalyz vlastníindividuálnízkušenosti,
kierése na ni odvolávaly. }{cmčlib;chom sicc zapomínatani na skuicčnost,žc pÍl.
bliŽně ve stejnédobě došlo ve světě k velkémuboomu non-ťrctionliteratury,ale do.
mnívám se, Že politické a ideologicképorlněty byly v československém
prostředí
rozhodující.Potvrzuje to podle méhoi polistopadovárealita,kdy tzv. autentickádíla
sehráia významnou roii při korigovánía formováníspolečenského
vědomía pověciomí (popř. to od nich bylo alespoň očekáváno).
Mám-li shromáŽděnépostřehy a poznámky přece jen nějak sumarizovat,pak konstatuji,Že autenticita(alespoňv pojetívětšinyjejíchdnešníchzbožňovatelů)
se mi je-

, Mikula, V.: Autentickosť
a štylialvanost,v
sklvenskejliterárnejtradícii,MK |997' č.3l4,s.65-74
1Vejvoda, J.: Všechno.|blešné
a lživépřekračujehranice luulitní literunry..', rozhovor s Markétou
Kořenou'NeděIní
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ví jako kategorie nikoliv literárněvědná(kritická)' estetická či noetická, nýbržjako
zá|ežitostpor'ýtceideologická, podobnějako svéhočasustejněusílovněpožadovaná
angažovanosl.Vede mne k tomu v neposlednířadě i shodný způsobjejich aplikace:
nejčastějiz rnimoliterárníchpohnutek a k mimoliterárnímcílům.
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