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Aleš Haman
Fikce autenticity a autentizace fikce

řídavné jméno autentický znamená podle slovníku cizích slov ,,původní, pra.
vý, hodnověrný... Hovoříme-li o beletristickó fikci, můžeme si klást otázku
v dvojím směru. Na jedné straně lze zkoumat, jakými prostředky autor vyvo-

|ává ve čtenďi představu, že imaginární svět jeho díla je ekvivalentní světu, v němŽ

žije, jejŽ zakouší, Na druhé straně je možno obrátit pozornost také k tomu, do jaké

míryje spisovatelova fikce, respektive tvorba,jež představuje nějaký Íiktivní svět, au-

tentická. V kaŽdém z obou směrů vystupuje do popředí jiný významový odstín slova
. - - L . ' . . : . | - - . - ( . . - - ' . ' . - . ' ' . ' - - ' ' Y . ' . . J Y . . L . ! .  . / Ý , - . - | . . - . - , . 1 . . : . - . . | . . ? Y : - . . l . ! . - J . . -

,,aulglrucrty , v prvrrull prrPauE 59 razcrrc pu prusrrtrustuil pusrruJrurulr uullrtrn rluurru-

věrnosti či věrohodnosti, to znamenázdán|ivé ověřitelnosti obrazu vytvořeného uměl-

cem. Je to v podstatě otázka sugestivnosti vvtvářené řečovými prostředky v oředstavě

vnímatele. V druhém případě nejde o věrohodnost, nýbrŽ o pravost obrazu vytvoře-

ného umělcem. Jde tedy o atribuci autorství' která ovšem můŽe mít opět ruzný smysl:

buďjde o přiřčení původu díla, které není signováno, nebojde o zdůraznění faktu, že
jde o umě(!eck)ý výtvor' tďy o fikci, nikoliv o fakticitu.

obě stránky významu slova (,,autentický..) nabizejí umělcům možnost pokávat si
jak s hodnověrností, tak s umělou vytvořeností fikce. Beletrie, která sugeruje čtenáři

představu, že příběh, který vypráví, se skutečně udál (nebo se podle aristotelovské zá-

sady udát mohl)' má povahu mimetickou. Používá se při výstavbě fiktivního světa

prvků, které odpovídají tělesné zakotvenosti člověka v světě.

Literarní fikce, představený svět literarního díla,je produktem vyprávěcích postu-

pů. Současná teorie vyprávění si klade otázku, jak se liší vyprávění f,rktivních příbě.

hů od historiografie. Souvisí to nepochybně s přítomnou skepsí vůči věrohodnosti
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dějepisectvi vyvolanou krizí ideolog|ckých systémů, najejichž zák|aďě byly historic-
ké konstrukce budovány'

Francouzský historik Gérard Genette se ve své knize Fiction et diction (du Seul,
Paris 1991) zabýva| problémem rozlišení výpovědí (řečových aktů) fiktivních a non.
fiktivních. Yycházejeznázori teoretika řečových aktů Searla dospěl kzávěru,Že -vý-
povědi záměrně fiktivní jakožto tvrzení nemíněnd vdžně nebo doslovně skrývají ve

způsobu nepřímé řeči nebo řeči obrazné 4jevnou ottizku či deklaraci fiktivnosti,,.
odvolává se přitom na názoty německé autorky Kate Hamburgerové, která odlišila
vyprávění ve 3. osobě,jímž neosobní vyprávěcí funkce (obecný, ,,vševědoucí..vypra-
věč) tvoří fiktivní svět, v němž existují samostatné subjekty postav, od projevu lyric-
kého, který je výpovědí historickou čili skutečnou' jejíž mluvčí však je neurčitý.
Vyprávění v 1. osobě Hamburgerová chápejako vyprávění využívající postupů auto-
biografie a vylučuje ho z oblasti fikce.

Toto vše souvisí s otázkou fiktivní autenticity neboli způsobu, jak dosáhnout do-
jmu hodnověrnosti vyprávění. Řešení Hamburgerové vylučující vyprávění v 1. osobě
z oblasti čisté fikce naznačuje, žeje to prostředek,jímž spisovatel může navodit před-
stavu bezprostřeciniho vztahu vypravěče k příběhu' a tedy sugerovat jeho hocinověr-
nost, jeho kvazihistoričnost. Můžeme v tomto případě hovořit o personifikaci
vyprávěcí funkce či o personální vyprávěcí situaci, jakji charakterizuje Stanzel.

Jako prostředku sugesce hodnověrnosti užíval vyprávění v první osobě i Jan
Neruda. Jeho rejstřík vyprávěcích postupů v Povídkách malostranských, jimiž na-
vozoval ťtkci autentičnosti, byl však bohatší' Podívejme se, jak si počÍnal.

Analýzou vypravěče v Povídkách malostranských se zabýval Artur Závodský'
Rozlišil vyprávěcí postup objektivní, ,,scénický.. (Týden v tichém domě, Večerní
šplechty) a vyprávění personální, kde vypravěč byl prezentován v podobě pamětni
ka, respektive svědka vyprávěných událostí, aŽ po vyprávění stylizované autobio-
graficky. Právě tojsou postupy,jaké mu umožňují navodit představu hodnověrnosti,
fikci autentičnosti. Nejde však jen o vyprávěcí postupy; autor využívá i prv.fuů měsr
ského lokálního koloritu rázovité pražské čtvrti, tedy reálného světa existujícího ne-
závisle na fiktivním obrazu, stejně jako určení časových (datum pohřbu kupce
Velše, datum plánovaného ,,rozbití Rakouska..), což vše sugeruje dojem kronikář-
ské fakticity. Představu historické reálnosti posilují i postavy, kteréjsou vzaty zre-
álného života (Nerudův gymnaziální profesor Miihlwenzel v povídce Hastrman).
K posílení fiktivní hodnověrnosti přispívají též oďkazy vypravěče ,'pamětníka.. na
mínění místnÍch autorit (iejich výZnam je ovšem zároyeřl zpochybněn humorným

odstupem) nebo (rovt
Malé Strany.
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odstupem) nebo (rovněž ironicky zlehčené) poukazy na,,obecné mínění.. obyvatel

Malé Strany.

K nejvýraznějším momentům posilujícím fikci autentičnosti patří autobiografická

stylizace povídek; dvě z nich jsou pojaty jako osobní vzpomínka (Svatovticlavskd

mše, Iak to přišlo...) z dětství, jedn a jako záŽitek z dospělosti (U tří liuí), Povídka "/ař
to přišIo.'. byla v časopiseckém znění stylizována jako ,,cizi,, vzpomínka někdejšího

spolužáka Adama Nevhardta, tedy jako vyprávění zprostředkované. V této podobě, ja-

ko autobiografické vyprávění postavy odlišné od autora, se blížila závéreěné próze

Povídek malostranský ch, Figurkóm,

ho tuto závěrečnou prózu stejně jako pro úvodní Týden v tichém domě a,,středo-

vé,, Večerní šplechty je však příznačný ještě jiný rys. Mohli bychom ho charakterizo-

vatjako protějšek fiktivní autenticity, totižjako autentizaci fikce. Jde o vstup autora

samého jako existující literfuní osobnosti do světa fikce. V Týdnu je tento autentizu-
jící vstup zamaskován v postavě mladého syna hokynářky Bavorové. Jeho totožnost

s autorem prozrazuje však pasáž z rozhovoru s doktorem Loukotou, v nížje parafrá-

zován Nerudův literární pro8ram: ,,,.. Stanovisko evropské literatury vůbec bude mým

snnoviskem, Buciu pstit morierně, totiž pravciivě, brdt osoby ze života, život v nahotě
jeho líčit, přímo řeknu, co myslím a co cítím... (s. 7l) V tomto projevu se takřka do-

slovně opakují názary z programového článku Škoative směry (ostatně i Bavorova

noveletka z úřednického prostředí odpovídá stylově Arabeskám).

Při této příležitosti lze také připor4enout slova Bavorova oponenta, starého mlá-

dence Loukoty: ',Sesypou se na vds, zaprvé za vaši Samostatnost, kterui se v malých

rodindch a v mnlých nórodech netrpí, zadruhé za to, že líče pravdu kopnul jste do ma.

Iého světa a do malých lidí.,. ,|émito slovy Neruda naznačuje souvislost své poměrně

rozsáhlé novely (97 stran) a anoncovaným románem Malí lidé; možná Že fiden v ti-

chém domě byt součástí tolroto projektu, jenž takto vešel do světa fikce.

Ye Večerních šplechtecit vstoupil autor do svého představeného světa jako posta-

va pojmenovaná příjmením Hovora, jehož Neruda užil jako pseudonym u své prvoti-

ny oběšenec' V třetím případě se v závěru Figurek objevuje autor pod vlastním
jménem, když na něho ústřední postava povídky a její vypravěč žertovně žebrá ja-

kožto na tvůrce celého povídkového souboru.

Zdánlivějde o pouhou vtipnou pointu, tak oblíbenou v Nerudově próze a poezii.

ProtoŽe je to však zároveň vyvrcholení autorových ,,vstupů.. do vlastního ťrktivního

světa, musíme se ptát, zda neplníještějinou funkci. V úvodu bylo řečeno, že autenti-

zace fikce znamená, že do popředí vystupuje významový odstín původnosti oproti
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hodnověrnosti. Autentizace ťrkce poukazuje najejí individuální lidský původ, k auto-

rovi jako existující historické osobě.

To však naznačuje, že nejde o mechanickou kopii fakticity, o ,,fotografii.. skuteč.

nosti _jakkoli se autor snažil dodat své ťrkci na hodnověrnosti, nýbrž Žejde naopak

o umělý výtvor vyprodukovaný s estetickým záměrem, tedy že jde o umělecké dílo.

To sice vtahuje do svého obrazného plánu prvky světa reálnéřro, historického ve

snaze působit hodnověrně, avšak tyto reálné, empirické prvky se stávají součástí spe-

cifického světa, světa představivosti. Ten jejich fakticitu absorbuje a přeměňuje je

v tvarové motivy, jejichŽ funkce ve výstavbě obrazného plánu z nich činí součásti

umělecky znakové výstavby díla, které nesou esteticky kvalitativní významy'

Konkrétní místní i časové údaje dotvářejí rámec příběhu či udáIosti jako všedního

světa blízkého lidské zkušenosti - tím se stávají nositeli estetického významu ,,světs-
kosti..spojeného s kategorií estetické ,.nízkosti,.. Ta však je u Nerudy pomocí dalších
postupů (napětí tragičnosti a komičnosti, uvědomělosti a naivity) představena jako

svět bohatý skrytou životní dynamikou. Ma|ostranská faktie ita se v uměleckém ztvár-
nění Nerudově stala úsměvným, byť i hořk-ost nepostráclajíeím obrazem malého, ma-

loměstského prostředí (tak typického pro český život) a zároveň postihujícím i rysy
obecných lidských vztahů jím podmiňovaných.

I když Genette ve svých úvahách o fikci a dikci dospěl k názoru, že ,,je třeba při-
pustit, ie neexistuje ani čistti fikce ani historie tak přísnti, že by se zdržela jakékoli zó-
pietky a jakehokoii romanoveho postupu.., nicmeně z vykiariu o fiktivni autentičnosti
a autentizaci fikce vyplývá, že umělecká fikce se liší od faktické výpovědi právě tím,
že vÝnověrli v ni nozhÝvaií měřítLa horlnnrlěrnocti a tn i rl nřínndě že qe v ní nhic-- -  .  J  r -

vují prvky vzaté z reality.
Hamburgerová měla pravdu, kďyž z hlediska logiky řeči kladla literární fikci do

roviny ,,bezčasí.., respektive mimo reálný čas i prostor (tj. do sféry imaginace).
Imaginární fikce se sice opírá s prvky smyslové zkušenosti' a|e zároveň vytv.áří své-
bytný svět na této zkušenosti nezávislý; může se ovšem zdánlivě realitě (zkušenosti)
přibližovat, stejně jako se od ní může vzdalovat. Představený svět (podle Ingardena
,,svět představených předmětnostť.) je integrální součástí uměIeckého ďla - znaku,
které nevypovídá o skutečnosti v její předmětné jsoucnosti, nýbťž, o Životě a jeho hod-
notách vcelku, jak je syntetizuje právě hodnota estetická. Fikce sama může být au-
tentickájen potud, pokud odkazuje k svému původci. Tím ovšem zároveň prozrazuje
svou uměl(eck)ost. Uměleckou fikci nelze na rozdíl od historiografie hodnotit měřít-
kem hodnověrnosti. Ta se v umění stává součástí esteticky kvalitativní vÝstavby umě-

leckého znaku; uplal

vymyká principům t,

přítomny, explicitně

stranského světa, v r

nověrnější než skutr

vyvažováni je také zi
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leckého znaku; uplatňuje se jako opozice vůči ,,neuvěřitelnéi. fantasknosti, která se

vymyká principům tělesné smyslové zkušenosti. obě polohy jsou v uměleckém díle

přítomny, explicitně či implicitně (u Nerudy například v podobě převrácenosti malo-

stranského světa, v němŽ fámy, předsudky a iluze p|ati|y za,,skutečnost.., byly hod.

nověrnější než skutečný stav věcí)' Na dynamickém napětí těchto poloh a jeho

vyvažováníje také za|oŽen estetický účinek uměleckého díla.
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