
l t r lJanouseKPavel
Autenticita jako protipó|
literární tradice

1.azYkové příručky vykládají význarn substantiva,,autenticita.., respektive adjekti.
l ',o arlfeniin|rr7.. nnmmí vútazň nťrvnrlní.. nravÚ.. a horlnověrnÚ..' V sottčas-

J ;; ;;; '*#,:'|r"';.Í ilu o.u'"':"'o"o ''""" ""."".,.i.ui"ani' ze slov
klíčových _ at jlŽje používáno přímo jako pojem, nebo představa autenticity utváří

,,pouze.. hodnotové pozadí jednotlivých literárních děl a literárně kitických soudů.
Vyznavači autenticity jsou přesvědčeni, že ,,pravé.. literiírní dílo vzniká pouze hod-

nověrným zachycením ,,původního..mimo|iteriírního bytí, přesněji řečeno ,,hocino-
věrným.. zachycením myšIení konkrétního člověka' přesněji toho ,,pravého..čiověka.
Toto přesvědčení nrím přineslo vlnu literárních deníků; mÍra autenticity se však stala
také jedním z dominantních kitérií při posuzování veškeré literární tvorby.

Pro hodnocení literiárního díla by patrně nemělo být důleŽité, zda jeho autor pra-

cuje s prvky fiktivními, či s ,,autentickými..' podstatnější by měla být skutečná hod-
nověrnost konkrétního díla: to, nakolik určitý text a v něm obsaŽená výpověď oslovují
recipienty' Pokudje dnes pro mnohé hodnověrným pouze to, coje nefiktivní, vypo-
vídá to o nemalé nedůvěře k tradičním literárním postupům a k literatuře jako princi
pu. Víra v autenticitu vyrůstá z touhy po zachycení nezkresleného rozměru Života, je

vnímána jako protipól všeho vymyšleného, umělého a vykonstruovaného, stavěna
proti fikci, fabulaci a stylizaci. Naopak literatura je přijímána jako svět, jemuž jsou

zbytečná slova a umělé stylizace vlastní, jako filtr, který lzejen stěží obejít, který nic-
méně zkresluje, falšuje, znehybňuje azabíji původní plnost bytí. opozice mezi lite-
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raturou autentickou a tou druhou má pro mnohé i etický rozměr: zatimco víra v po.

tenciální uměleckou sílu autenticity je spojována s morálkou a odpovědností vůči Ži-

votu, ta druhá literatura je jen nezávaznou, oddychovou a tudíž i amorální hrou se

slovy, formami a myšlenkami. ,,Pravá.. literární tvorba se tudíŽ má oprostit od svazu-
jící a zkreslující literárnosti a obrátit se k takovému typu textů, kterýje schopen nést

stigma pravé reality. Řečeno s autoritou, jakou je pro vyznavače autenticity Jan Hanč:

,,Takřka vše m,ůže literdrní výwor postrádat, kruisu, gramntiku i formu, ale nikoli na-

Iéhavost a moráInost. MoráInost třeba nepochopitelnou a naléhavostjakéhokoli dru-

hu, bez nich se jednd vždy o potrat, byť by se jednalo o dopis tetičce',,

Příčinu zesíleného zájmu o autenticitu můžeme hledat v šoku z náhlé ztráty ne-

přítele a tím také ztráty tématu, kterým česká literatura prošla po roce 1989' jakož

i v jisté nosta|gii po době, kdy literatura byla součástí společenského kontextu,

v němž byly jasné hodnotové hranice, v němž bylo jasné, kdo je ,,pro.. a kdo ,,proti..,
a v němž tedy správné slovo (literární dílo) pronesené (vydané) v pravou chvíli mělo

" o . a .^ i  
^^ l i f i^ l . á h^  x i ň t l  n^L | Ó á am  t n } rn  h f ' ;^  } . í , f  . L . ' t . X . n c t  ; .  -  -^^; " í ' . í  Á . n í | .ův r r l u .  v v^ rguv r r l  r v l | v  l r l u 'w  U J  l  J Au l v v l | vů l '  L v  L  ' ' | | | VL J L f

a  á aní | zn r l r i nh  r a v tů  n ' ' h l i | z n ' ' a . í , . h  ^n  .^ ! . ' '  1 ooÍ l  . . i . . í - a  - í . | ' ó l . '  ^ ř í z . ň  l z . i t i L . '  .  . -u  u v l | l lwÝ J v i l  l v^ l g  Puv r l A vYg r r J v l l  wu  l vNu  L , 2 v  L l ý J ' l | g L v  e l ěA4 r J  P l r l v l r  N r ! r A ,  g  v | | r _

blematickými se staly ty deníky, které byly retrospektivním návratem do atmosféry
předchozích deseti|etí aby|y výrazem opozice vůči komunistickému režimu (počína-
je texty Hanče, Zábtany a Vacu|íka), kdežto deníky tematicky situované do polisto-
padové současnosti vzbuzovaly a vzbuzují spíše rozpaky.

Vedle této aktuální příčiny obliby slova autenticita existují však i důvody hlubší,
úzce související s nadprďukcí s|ov a s inflací příběhů v dnešní komunikační společ.
- ^ ^ . :  n ? | - - .  & I _ . .  r ^ 1 ^ - . : - :  - . . L l : . : - . : . .  : 7 : L ^ . ^ ^ L . - ý '  a ^ l - .  l ! | - - .  ^ L ' . ^ - - - | - !  - ! - ^ L !  . . ! 7 ^r|Usu. l/rÁy |,l l|lu' ttlEvl.I' Puu|lulsttuE l l||'trIa[u|c - leuy u|Áy uuluvsKc ZasoÍJti slalc

znovu vydávaných starších literárních děl nejrůznější provenience a rovněž díky lite-
ratuře nově vznikající, určené ke konzumaci širokými čtenářskými vrstvami _ je plně
pokryta odvěká potřeba po naslouchání zajímavým azábavným příběhům' Scénáristé
a spisovatelé živící se uspokojováním této potřeby jsou profesionálové, kteří se velmi
přesně trefují do vkusu publika ajsou vybaveni dostatečnými dovednostmi, aby do-
vedli svým příběhům dát adekvátní' propracovaný a působivý tvar. Dobře vyprávěná
,,story.. se stala samozřejmostí a její hodnot,a na literárním trhu devalvovala. Navíc je
stále obtížnější fabulovat příběh, kteqý dosud nikdo nenapsal a nenatočil, případně
který se neodvíjí podle zprofanovaných a předem odhadnutelných schémat. V nepří.
mé úměře vůči tomu je pojem umění stále více a více spojován s něčím, co má být
nové, jiné a překvapivé, co je třeba objevovat a co si vyžaduje více než jen ,,pouhé..
řemeslo.

Pokud v minul
hož cílemje vyrol
nul a v současném
cítit a prožívat. Li
nutí, že chce psát,
ku vnitřních sil; m
nutnost má z di|a,
vada a pÍekÍůka a
ktený autorovi a čt

Ta část literárn
mezuje jako litera
Autenticita se jí nl
se zabývat něčím t
můžeme psát o ton
příběhy' záp(etky a
o skutečných udál
nost života, jako h.
musí usilovat. Stiíl
bu, ale i kritický sr

V rámci literá
funkčni, neboé kia
každá doba a každ
a hledá pevný bod,
lecké dílo mohlo r
toho kterého druhu
úběžníky bývají h
dobových politickj
realifu, případně zr
jmenovat ,,autentic
může klást. ostatn.
tuře vyhlašovan ko
příklad v reportáá'

Jakkoli se tďy
časový klič k prav
literaturu, je pouze
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Pokud v minulých století bylo umění vnímáno také jako techné, jako řemeslo, je-

hož cílem je vyrobit dokonalý výrobek, dnes se význam slova umění výrazně posu-

nul a v současném povědomíjiž není odvozován od slovesa umět, ale spíše od sloves

cítit a prožívat. Literatura tedy již nemá být pouze výsledkem spisovatelova rozhod.

nutí, že chce psát, či potvrzením, že umí psát. Pravá literatura má vznikat až z pÍet|a-

ku vniřních sil; má se rodit teprve tehdy, kdyŽ člověk musí psát a čteniíř (kritik) tuto

nutnost má z díla cítit. Řemes|ná dovednost spisovatele je tak pociťována téměř jako

vada a překážka a pro většinu kitiků je dokonce přitěžující okolností, sarnoúčelem,

který autorovi a čtenáři zabraňuje navázat s pritnární skutečností nezkreslený vztah.

Ta část literární tvorby, která si klade vyšší ambice a vůči konzumní četbě sq vy.

mezuje jako literatura umělecká, si za těchto okolností pro sebe hledá nový prostor'

Autenticita se jí nabízí jako výlet za hranice literárních konvencí a konstrukcí. Proč

se zabývat něčím umělým a vymyšleným a logicky tedy také falešným a lživým' když

můžeme psát o tom, co je pravé a pravdivé, neboť se doopravdy stalo? Proč fabulovat

příběhy' zápletky a postavy, když můžeme zachytit pravdu života tím, že budeme psát

o skutečných udá|ostech a lidech? V rámci této logiky se autenticita jeví jako vlast-

nost života,jako hodnota ajistota, k níž se musí |iterární výpověď přibližovat a o níž

musí usilovat. stává se pevným bodem, o néjŽ|ze opřít nejen samotnou literifu.ní 'tvor-

bu, ale i kritický soud nad nÍ.

V rámci literrírního a literárněkritického diskurzu je argumentace autenticitou

funkčni, neboť kiacie iiteratuře cíi a ukazuje cestu, která se zdá být novou. osmtně

každá doba akaždá literatura si klade své cíle, každá doba akaŽdá literatura hledala

a hledá pevný bod' úběŽník či autenticitu (v širokém slova smys|u), o níž by se umě-

lecké dílo mohlo opřít. Takovým úběžníkem někdy bývá samotný stavební materiál

toho kterého druhu umění, v případě literatury tedy jazyk a řeč' Jindy však takovými

úběžníky bývají kupříkladu služba určité ideologii či náboženství, účast literatury na

dobových politických zápasech, snaha literr{rním dílem hďnověrně zachytit typickou

realitu, případně zachytit nadrealitu snů a psychických stavů. Snaha hodnověrně po-
jmenovat ,,autentický rozměr bytí.. je tedy jen jedním z řady úkolů, které si literatura

může klást' ostatně připomeňme 20. Léta, kdy byl v naší, ale například i ruské litera-

tuře vyhlašoviín konec fabulace, konec románu a budoucnost literatury se hledala na-

příklad v reportážích.

Jakkoli se tedy vyznavači autenticity tváří, jako by v rukou měli univerzální a nad-

časový klíč k pravdě, je třeba řict, že to pojetí autenticity, které dnes ovládá českou

literaturu, je pouze jedním z moŽných, jakož i upozornit na fakt, že autenticita jako
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měřítko hodnoty je kritériem pouze programovým a účelovým. Kritériem, které platí
jen potud, pokud přistoupíme na určité axiomy

Tbkovým nepřiznaným axiomem je' jak jsem již výše naznačil, přesvědčení, že
autenticita je vlastností mimoliterární reality, a odtud plynoucí jistota, že to, co je au-
tentické, pravé, hodnověrné a původní stdí zcela mimo samoúčelnost spisovaní a je-

ho mechanismy. Je však tomu skutečně tak? Je autenticita opravdu mimoliterárním
fenoménema tudíž zárukou hodnoty literárního díla?

Pokud by autenticita byla vlastností života a platiloJi by tvrzení, že literatura
a umění se stávají hodnotou díky tomu, Že vstupují do přímého a nezprosředkované-
ho kontaktu s touto autenticitou, formální logika by nás opravňovala trvat i na twze.
ní opačném: cokoli je autentické, by do literárního díla mělo vnášet uměleckou
hodnotu. Všichni ovšem dobře vÍme, že tomu tak není. Zatimco v autentickém Živo.
tě se může odehrát cokoli, v literatuře jako autentické, pravé, hodnověrné a pravdě-
podobné přijímáme pouze něco. ŽivottotiŽ velmi často,,pracuje.. s tématy, příběhy,
postavami a postupy, které jsou v iiteriírním díle víceméně nepřípustné, protože by
působily neautenticky, konvenčně, opotřebovaně, jakoby byly příliš vypočítané na
vkus čtenářů.

Dovolte, abych uved| několik příkladů: Jakkolije pravdou pravdoucí, že součas-
ný ředitel praŽské botanické zatvady se jmenuje \ětvička, je evidentní, že pro použi.
tí v literárním díle je takovéto ,,mluvící.. jméno dosti nevhodné a působí kajně
neautenticky, respektive bylo by možné je pouŽít snad jen v lehčím humoristickém
Žánru. obdobněje autentickou skutečností, že i dnes mnohé partnerské vztahy dospÍ-
vají ke svatbě, kterou partneři ciokonce často emocionálně chápou jako autentický á-
žitek, jako citový vrchol vaíjemného soužití. Aje také pravdou, Že bývaly doby, kdy
význam svatby v životě člověka literaturu přitahoval a kdy svatba celkem přirozeně
v mnoha literárních dílech plnila funkci závěreěného happy endu. Přesto však již

mnoho letje svatbajako happy end pro většinu literárních žánrů nepřijatelná (pokud
nebdde autorem posunuta do ironické roviny). A do třetice: bydlím na Malé Straně
a mohu tedy odpffsáhnout, že několikrát do roka jsou Karlův mošt, Petřín a Pražský
hrad zality červánky zapadajícího s|unce a žeje to krásný pohled, byť pro současné
umění naprosto nepřijatelný kýč.

Citujme z Jana Hanče: ,tlnusí se mi oficidlní vyhlídky i všechna nísta poklddarui
za sugestivní nebo pohddl<ovd. Svatovítský chruÍtn, Karlťt,v most, pražské panorama od
Hradčan atd. lezou mi z krku a vyhýbdm se jejich zprofanované kruise. Krdsa musí být
objevovdna, zdůvodněna, vypěstovóna, nelze ji servírovat s hluchýttl srdcem. Žena,

kteró se rozplývó ,
beznadějnou krdvt

Tento odsudek
vzorovou ukázkou
tovaná slova velm
pražské panorama
o přímý esteticlcý
Jan Hanč, nýbrž y
jekt vnímán ,,těmi
Pokud jsou kása, l
jevováno, zdůvodň
ně a opakovaně pr
v našem kulturním

,,kde jsou lvi", nik
s komfortní cestov
připraveného ajiž r
na liter&ní mapě jt
a slov - stále méně

Postupy, jakoje

hu svatbou, nepůsc
životě nemožné či
jednou provŽdy ne
bokrát s úspěchem l
tak proto, žejde o;
formalista by řek| z

Zdrojem citoval
domá opozice vůči
lik samozřejmé a ta
V jeho pojetí, ale i.
ní,jsou totiŽpravá
co výjimečného, el
Úkolem umění nen
naopak objevovat, I
a střetu s dosavadni
Kritériem hodnoty l
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kteró se rozplývti blnžeností při pohledu na Prahu z hradčanské terasy, je pro mne
b exnadějnou krtÍv ou.,,

Tento odsudek všech míst pokládaných za sugestivní nebo pohádková je takřka
vzorovou ukázkou toho,jak vznikáv současném umění kitický soud. Jakkolijsou ci-
tovaná slova velmi negujícím výrokem, ve skutečnosti Hanč o tom, zda například
pražské panorama je nebo není krásné, vůbec nehovoří. Jeho soud se totiž neopírá
o přímý esteticlr'ý zážitek, o přímé působení daného objektu na individuum jménem

Jan Hanč, nýbrž vyrustá z potřeby mluvčího distancovat se od toho, jak je tento ob-
jekt vnímán ,těmi druhými.., od obecného a d|e jeho nazoru konvenčního vkusu.
Pokud jsou krása, a dodal bych i autenticita, něčím, co má být teprve individuem ob.
jevováno, zdůvodňováno a vypěstováno, těžkoji hledat v tématech či postupech běž-
ně a opakovaně pouŽívaných. Metaforicky řečeno: pravá či hodnotná literatura má
v našem kulturním povědomí vŽdy být nebezpečnou objevitelskou výpravou do míst

,,kde jsou lvi.., nikoliv každodenní nudnou procházkou známými místy, nebo cestou
s komfortni cestovní kanceláií, která vám jecinotiivé atrakce servíruje podle předem
připraveného ajiž osvědčeného plánu. Nutno ovšem přiznat, že takových bílých míst
na 

,|iterírní 
maně ie - rlíkv vÝše ztniněná nnr|nrndrrkci nříhěhťr Iiterárních rlě| fnrrrm

r _ _ - - _ _ - t

a slov - stále méně.
Postupy, jako je užití mluvících jmen typu ,,botanik \čtvička.. či zakončení příbě.

hu svatbou, nepůsobí tedy autenticky nikoliv proto, že by to byly jevy ve skutečném
životě nemožné či nepravděpodobné' ba ani proto, že by to byly jevy pro literaturu
jednou provŽdy nevhodné. VŽdyť v dějinách literatury už byly takové postupy mno-
hokrát s úspěchem uŽity, a to i v dílech' které dodnes považujeme za hodnotné. Působí
tak proto, žejde o postupy dnes a námi vnímanéjiŽjako konvenční a banální, ruský
formalista by řekl zautr:matizované.

Zdrojem citovanébo Hančova odsudku tedy není ošklivost Hradčan, ale jeho vě-
domá opozice vůči té kráse, kteráje pří|iš oficiální a zprofanovaná, vůči kráse nato-
lik samozřejmé a tak snadno dostupné, Že se nad ní rozplývá každá beznadějná káva.
V jeho pojetí, ale i v té tradici evropské kultury posledních staletí, která je nám vlast.
ní, jsou totiž pravá kása a pravá autenticita fenomény, jeŽ v sobě musí mít vždy ně.
co výjimečného, elitářského, musí být dostupné jen těm, kteří nemají hluché srdce.
Úkolem umění není uklidňovat, povznášet a vzbuzovat bezprostřední emoce, nýbrž
naopak objevovat, poznávat, provokovat a dráždit _ a tedy i vstupovat do kontaktu
a střetu s dosavadní tradicí daného uměleckého druhu a s vkusem populární kultury.
Kritériem hodnoty nově vznikajícího díla pak není přiblížení se k nadčasovému ide-
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álu krásy, nýbrž novost, jinost a neobvyklost pohledu, individualita a neopakovatel-
nost výpovědi.

Je.li pravdou, že prvek, který byl častým používáním v literatuře a dalších druzích
umění zprofanován, neb'trde působit autenticky, ať už se v samotném životě jakkoli

častý a pravděpodobný, nemůŽe být autenticita vlastností reality, nýbrž ,,pouze.. hod-
notící značkou, kterou přikládáme k literární výpovědi ajejím složkám rny - účastní-
ci procesu mezilidské komunikace, literárního diskurzu' Spíše než o autenticitě jako

o vlastnosti bychom tedy měli hovořit o procesu autentizace. A dále: jakkoli užití prv-
ků vnímaných dnes jako autentické vypadá jako vzpoura proti dosavadní literární tra.
dici a proti literárnosti samé, jeho existenční yazba na literaturu je určena už tim, Že
jde o negativní vymezení. o tom, nakolik budou určitý motiv, určité téma či určitý po-
stup vnímány jako autentické, netozhoduje totiž ani tak Život sám, jako spíše litera.
tura a širší společenské povědomí hodnotitelů; přesněji míra literární a společenské
zkušenosti, vkusu či kompetence toho kterého recipienta. I dnes máme recipienty,
kterým připadá s'latba jako ideální a autentické zakončení příběhu, i když, pravda,
mezi literárními kritiky a posuzcYateli, kteří na sebe berou právo rczhodor,at o tom,
co je a není umění, jich není mnoho. Není však naše odmítání svatby jako happy en-
du motivováno stejnějako výše citovaný Hančův odsudek potřebou distancovat se od
toho, nad čím se rozplývá kaŽdábeznadějná kráva?

Autenticita je protipólem titerárnosti a literární tradice, je vybočením z norÍny'
kteréje možné a poznatelné pouze na pozad| literatury samé, přesněji na pozadí lite-
rárních norem' zákonů a principů, které vznikly v průběhu literiárních dějin, jakož i na
pozadí nezbytné tematické a tvarové diferenciace mezi jednotlivými druhy ,Jitera-
tuť.: mezi literaturou minulých dob a nově vznikající, mezi |iteraturou hodnotnou
a populární (konzumní, triviální, brakovou atd.).

Pokud autenticita není vlastností mimoliterární reality, ale ,,pouze.. jedním z mož-
ných literrárních postupů, je přirozené, že má i svou vlastní poetiku, že existují jisté
ž6nry,témata, motivy, konstrukce a figury, které snáze vnímáme jako odkaz k autenť-
citě. Poetika autenticity přitomje - stejnějakojiné literární poetiky -dana koexisten-
cí prvků tematických a tvarových, a - zakotvena ve společenském vědomí _ skládá se
z vrstev novějších a aktuálnějších, souvisejících s bezprostřední literární situací, a ws-
tev stabilnějších, opírajících se o pevnější myšlenková schémata, mýty a archetypy.

Autentizační posfupy byly trvalou a oblíbenou součástí literatury již v minulých
stoletích. Vyprávění v první osobě, volba formy literiírního deníku, či formy románu
v dopisech, užití reálných míst, jmen osob a událostí (např. v historickém románu), to
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jsou jen některé z postupů a technik, které stabilně utviířely a utvářejí spojnici mezi

Íiktivním, paralelním světem literatury a světem reálným = životem. I v jedné z nej-

báječněji vyfabulovaných knih historie, v Dumasových fiech mušketýrech, vypravěč

zesiloval svou věrohodnost použitím oblíbené autentizaění figury, kdyŽ v úvodu ro-

mánu tvrdil, že jeho vyprávění se opírá o ,,nalezený rukopis..'

Novost naší současné literární situace je v tom, že cílem ,,autentické literatury.. již

nění pouze vytvořit spojnice mezi fikcí a realitou, nýbrž fikci a fabulaci zcela zrušit'

Nedůvěra ke všemu ,,vymyšlenému.. a ,,spekulativnímu.. spojuje pohyb v literatuře

nazývané umělecká s pohyby, jejichž výsledkem je popularita tzv. literatury faktu

a také obliba literatury memoárové, přinášející pohledy do života a soukomí histo.

rických osobností, herců a jiných populárních osobností. Avšak na rozdíl od této

atraktivní četby, kteráje psána tak, aby vyhověla přáním čtenářů,je literatura,,auten-

tická..prostoupena skepsí k adresátovi ajeho vkusu, ke všemu, co autor nedělá ',sám
ze sebe a pro sebe.., k technice motivované snahou čtenáře zaujmout a polapit.

Pravost, původnost a pravdivost výpovědi má být tedy garantována volbou typu tex-

tu, ve kterém autor v textu bude zceIatotožný se skutečným člověkem a který také bu-

de zce|a prostjakékoli stylizace a autostylizace. Autenticita se proto hledá v takových

Žánrových typech, které neslouží a nemohou sloužit čtenáři, tedy v textech primárně

neliterarních, především privátních, určených jen omezenému okuhu adresátů, či nej.

lépe v textech autokomunikačních' Cílem je tisknout pouze pravdu pravdoucí, tedy

nikoii už prózu styiizovanou jako deník, nýbrž cieník sám, nikoii román v riopisech či

dopis v románu, ale dopisy samy'

Nedůvěra k.e stylizacím nabývá v poetice autenticity rovněŽ podobu nedůvěry

k vyprávění, pojímanému jako nepravdivá konstrukce, pomocí které spoutáváme pů.

vodní proud života do příběhů, které mají začátek a konec a které vyprávíme jen pro-

to, abychom někoho zaujali. Deníkje ústředním Žánrem autentické literatury nejen
pro svou zdánlivou autokomunikativnost, ale i proto, že v něm nad příběhem vítězí

autentická událost, chápaná jako něco, co se skutečně stalo a co tedy není zkresleno
vyprávěním. Událost se nevypráví, událost se zachycuje a reflektuje, událost je sou-

částí nekonečného toku bytí, ktený nelze spoutat do myšlenkových parabol a kon.

strukcí. Přirozeně se tak oslabuje epický rozměr autorské promluvy a dominance v ní

nabývají lyrické prvky' Výsledkemje útržkovitost a fragmentárnost' rozklad výpově.

di na jednotlivé vzájemně nespojité záznamy, příhody a jejich reflexe, na dílčí myš-

lenky a sentence, které _ v ideální představě autentického derríku _ věrně
a bezprostředně kopírují tok Žití.
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Nebudu zde dokazovat celkem evidentní skutečnost' že deník či dopisy nejsou
a nemohou být texty v absolutním slova smyslu autentické, neboť právě tyto žánry
jsou stylizací a autostylizací silně prostoupeny. Podstatnější je, že snaha o zrušení
přirozené opozice mezi konstantními subjekty literárního díla, mezi psychofyzickým
autorem a interním autorem v textu' posunuje do centra díla otázku ,,kdo to vlastně
promlouvá.., Tato otázka má dvě roviny. První rovina je dána nutností naprosté sho-
dy mezi životem daného autora ajeho sebeprojekcí, autostylizací v textu. Tím se po-
etika autenticity odlišuje od tradiční literatury (například od realismu, který byl
obdobným pokusem nastavit skutečnosti zrcadlo a vystavět literární výpověď pouze
z ,,hodnověrných.., v rámci terminologie realismu typických témat), v níž však psy.
chofyzický autor a jeho život nehráli roli. Ať uŽ spisovatel žil jakýmkoliv způsobem,
pro hodnoceníjeho díla v tradičním pojetí literaturyje podstatným,jen.. text ajeho
interakce s posuzovatelem. Poetika autenticity je naproti tomu na shodě díla a auto-
ra existenčně závis|á, neboé jakýkoli rozdíl mezi životem a stylizací rozbdi iluzi
pravdivosti a je vnímán jako stylizace a tedy potažmo amorální lež. Důkazem budiž
klasické dílo autentické literatury: Reportáž psaná na oprátce. Literárnost tohoto dí.
ia je oi.lecilě uztitvána, ttictrrérrě jviitt itodncrccní, a to i iiierární' se pro napr<rsiou věi-
šinu posuzovatelů odvíjí od toho, zda se Fučík v odboji a ve vězeni choval tak, jak
sám popsal.

Shoda spisovatelova života a autostylizace však zpravidla pro přijetí textu jako
autentického sama o sobě nepostačuje. Důležité je i druhá, a to doslovná rovina otáz-
ky ,'kdo to promlouvá.., tedy společenský statut mluvčího. Autorovo postavení v li.
terárním, společenském a politickém kontextu je v rámci poetiky autenticity natolik
důležité, že se může stát a také často stává hlavní kvalitou díla, která dává mnohým
zapomenout na to, že může jít o kvalitu jedinou. Hovořil jsem dosud především o li.
teratuře epické. Přesvědčení, Že by měla existovat jednota spisovatele a interního
subjektu textu se však objevují rovněž ve vztahu k tvorbě lyrické. Rovněž při posu.
zování lyriky je častá představa, že autenticitu, a tudíž i hodnotu díla určují spole-
čenské postoje a morálka jeho autora, tím hlavním impulsem a imperativem, který
kritika vede k tomu, aby v textech některych autorů hodnotu očekával a hledal a v ji-

ných naopak ne.
Paradoxem je, Že navzdory výše popsanému ostentativnímu nezájmu autentické

literatury o tradiční literárnost je důležité, aby bylo dáno dostatečně najevo, že jde

o text psaný spisovatelem a jako literatura. Praxe posledních let nás totiž uči, Že
z množství vydávaných deníků jsou kritikou jako literární díla zpravidla identifiková-
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ny pouze ty'jejichž autoři sejiŽ dříve prezentovali (nebo byli prezentováni)jako spi-

sovatelé, případně ty, které gesticky samy sebe za literaturu vyhlašují. Stejně důleži

té pak je' že literární představa autenticity se zřetelně snáze yáŽe na určité typy

mluvčích a postav, zatímco s jinými se pojí jen nesnadno' Příčina spočívá patrně ve

faktu, že literární autenticita je celkem přirozeně spojována s kladem, s morálkou,

s pozitivní hodnotou' Deník válečného zločince, byť i psaný maximáIně upřímně, mů-

že při svém vydání vzbudit nemaiý zájem, bude však patrně vnímán jako dokument,

a nikoliv jako literární dílo' Jestliže se realistická kategorie typického vázala na prů-

měr, na to, co je (přesněji má být) příznačné a statisticky významné, vzorové a hod.

né nápodoby, autenticita se (už od dob' kdy se toto slovo v souvislosti s literaturou

nepoužívalo) spojuje spíše s něčím jiným' překvapivým ažbizardnim, ale hodnotným
a pozitivním. Je přitom hledána v nezkažených prostředích a v mezních situacích, ně-

kde na okraji, dole, mimo, pod tlakem. Příčinu můžeme hledat v rousseauovském mý-

tu o ,,nezkaženosti divocha.., v přesvědčení o hodnotě nedeformované ,,původní..
lidské přirozenosti, která je kulturou a civilizací, respektive dobovými konvencemi,
jen zakrývána a ničena a ke které jsme tedy s to proniknout pouze tehdy, pokud tyto

siupky sirirrrcrrtg. Vziažcrrr.l na ptrsiavy; jako auícníická je vžtiy snáze přijímána po.

stava vzbouřence, vyděděnce, podivína, bezdomovce, křováka, indiána, schizofreni-

ka, neŽ kupříkladu postava multimilionaře žijícího spokojeným rodinným životem. Či

řečeno jinak a přiměřeněji naší aktuální situaci: snáze je jako autentický přijat text,

který napsal disident,,v boji proti režimu.. (L. Vaculík), než text napsaný kupříkladu

náměstkem ministra vnitra (Fendrych).

Poetika autenticity (tak, jakjsem ji popsal) je ovšem především ideál a norma, kte-

rá je jen těžko naplňována. Ať již proto, že spisovatelé občas ,.svévolně.. nedodržují
její principy a se záměrem oslovit čtenáře je míchají s postupy fabulované literatury,

nebo proto, Že tato poetika se sama sobě snadno stává pastí. Zrozenajako výjimka
Z normy a vzpoura proti literárnosti, se totiž častým opakováním pomalu stává nor-
mou, Zautomatizovaným žánrem, který ztráci svou výpovědní schopnost.
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