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AlešHaman
fikce
Fikceautenticity
a autentizace
jménoautentickýznamenápodleslovníkucizíchslov ,,původní,
pra.
řídavné
vý, hodnověrný...
Hovoříme-lio beletristickófikci, můžeme
si klást otázku
v dvojímsměru.Na jednéstranělze zkoumat,jakými prostředkyautorvyvo|ává ve čtenďi představu,že imaginárnísvět jeho dílaje ekvivalentnísvětu, v němŽ
žije,jejŽ zakouší,Na druhé straně je možno obrátit pozornost takék tomu, do jaké
míryjespisovatelovafikce, respektivetvorba,ježpředstavujenějaký Íiktivnísvět, autentická.V kaŽdémz obou směrůvystupujedo popředíjiný významový odstínslova
. - - L . ' . . : . | - - . - ( . . - - ' . ' . - . ' ' . ' - - ' ' Y . ' . . J Y . . L . ! .

. / Ý , - . - | . . - . - , . 1 . . : . - . . | . . ? Y : - . . l . ! . - J . . -

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

věrnostičivěrohodnosti,to znamenázdán|ivéověřitelnostiobrazu vytvořenéhoumělcem. Je to v podstatě otázka sugestivnosti vvtvářenéřečovými prostředky v oředstavě
V druhémpřípaděnejde o věrohodnost,nýbrŽ o pravost obrazu vytvořevnímatele.
néhoumělcem.Jde tedy o atribuci autorství'která ovšemmůŽemítopět ruzný smysl:
buďjde o přiřčenípůvodudíla,kterénenísignováno,nebojde o zdůrazněnífaktu, že
jde o umě(!eck)ý výtvor' tďy o fikci, nikoliv o fakticitu.
obě stránky významu slova (,,autentický..)
nabizejíumělcůmmožnostpokávat si
jak s hodnověrností,tak s umělou vytvořeností fikce. Beletrie, která sugeruje čtenáři
představu,žepříběh, který vypráví, se skutečněudál (nebo se podle aristotelovskézásady udát mohl)' má povahu mimetickou. Používáse při výstavbě fiktivního světa
prvků,kteréodpovídajítělesnézakotvenostičlověkav světě.
Literarnífikce, představený svět literarníhodíla,je produktem vyprávěcích postupů.Současnáteorie vyprávění si klade otázku, jak se liší vyprávění f,rktivníchpříbě.
hůod historiografie.Souvisí to nepochybně s přítomnou skepsí vůčivěrohodnosti
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najejichžzák|aďěbyly historicdějepisectvivyvolanoukrizí ideolog|ckýchsystémů,
kékonstrukcebudovány'
FrancouzskýhistorikGérard Genettese ve svéknize Fiction et diction (duSeul,
Paris 1991)zabýva|problémem
rozlišenívýpovědí(řečovýchaktů)fiktivnícha non.
fiktivních.Yycházejeznázori teoretikařečovýchaktůSearladospělkzávěru,Že -výpovědi záměrněfiktivníjakožtotvrzenínemíněndvdžněnebo doslovněskrývajíve
způsobunepříméřeči nebo řeči obrazné4jevnouottizkuči deklaracifiktivnosti,,.
odvolává se přitom na názotyněmeckéautorkyKate Hamburgerové,která odlišila
vyprávěníve 3. osobě,jímž
neosobní
vyprávěcífunkce(obecný,,,vševědoucí..vypravěč)tvořífiktivnísvět,v němžexistujísamostatné
subjektypostav,od projevulyricjejížmluvčívšakje neurčitý.
kého,který je výpovědíhistorickoučili skutečnou'
postupůautoVyprávěnív 1. osoběHamburgerováchápejako vyprávěnívyužívající
biografiea vylučujeho z oblastifikce.
jak dosáhnoutdoToto všesouvisís otázkoufiktivníautenticitynebolizpůsobu,
jmu hodnověrnostivyprávění.ŘešeníHamburgerové
vylučující
vyprávěnív 1. osobě
z oblastičisté
fikce naznačuje,
žejeto prostředek,jímž
spisovatel
může
navoditpředjeho
stavubezprostřeciniho
vztahuvypravěče
příběhu'
k
a tedysugerovat
hocinověrnost, jeho kvazihistoričnost.Můžemev tomto případě hovořit o personifikaci
vyprávěcífunkcečio personálnívyprávěcísituaci,jakji charakterizujeStanzel.
Jako prostředkusugescehodnověrnostiužívalvyprávěnív první osobě i Jan
Neruda. Jeho rejstříkvyprávěcíchpostupův Povídkách malostranských,jimiž navozovalťtkciautentičnosti,
byl všakbohatší'
Podívejme
se,jak si počÍnal.
Analýzouvypravěče
v Povídkáchmalostranských
se zabývalArtur Závodský'
(Týdenv tichémdomě,Večerní
Rozlišil vyprávěcípostupobjektivní,,,scénický..
šplechty)
a vyprávěnípersonální,
kde vypravěč
v podoběpamětni
byl prezentován
ka, respektivesvědkavyprávěnýchudálostí,aŽ po vyprávěnístylizované
autobiograficky.Právě tojsou postupy,jaké
mu umožňují
navoditpředstavuhodnověrnosti,
fikci autentičnosti.
Nejdevšakjen o vyprávěcípostupy;autorvyužívá
i prv.fuů
měsr
skéholokálníhokoloriturázovitépražské
nečtvrti,tedyreálného
světaexistujícího
jako
závisle na fiktivnímobrazu,stejně
určeníčasových(datumpohřbu kupce
Velše,datumplánovaného
Rakouska..),
cožvšesugerujedojemkronikář,,rozbití
skéfakticity.Představuhistorické
reálnostiposilujíi postavy,kteréjsouvzatyzreálnéhoživota(NerudůvgymnaziálníprofesorMiihlwenzel v povídceHastrman).
K posílenífiktivní hodnověrnostipřispívajítéžoďkazy vypravěče,'pamětníka..
na
je
(iejich
míněnímístnÍch
autorit
výZnam ovšemzároyeřlzpochybněnhumorným
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odstupem)nebo (rov
Malé Strany.
K nejvýraznější
stylizace povídek;dv
mše,Jak to přišIo...)z
to přišlo...byla v čas
spolužákaAdama Nel
ko autobiografické
vy
Povídekmalostransk
Pro tuto závěrečn
vé,,Večerní
šplechtyjt
jako
vat
protějšekÍik
saméhojako existují
jícívstup zamasková
s autoremprOzrazuje'

zován Nerudůvliterií
stanoviskern.Bueiupst
jeho líčit,přímo řeknu
slovně opakujínánor
noveletkaz úřednick
Při tétopříležitos
denceLoukoty: ,+Ses
rodiruichavmn,lých
léhosvěta a do nalých
rozsiíhlé
novely (97 st
chémdomě byl součá
Ye Večemích
šple
va pojmenovanápříjm
ny oběšenec'v třetí
jménem,kdyžna něh
koŽtona tvůrceceléh
Zdánlivě jde o pou
Protožeje to všakziár
světa,musímese ptát,:
zace ťtkceznamená,Ž

1C-

odstupem)nebo (rovněžironicky zlehčené)poukazy na,,obecnémínění..obyvatel
Malé Strany.

)ul,
)n-

K nejvýraznějšímmomentůmposilujícímfikci autentičnostipatří autobiografická
stylizace povídek; dvě z nich jsou pojaty jako osobní vzpomínka (Svatovticlavskd

vý-

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

ve
,i,,

spolužákaAdama Nevhardta, tedy jako vyprávění zprostředkované.V tétopodobě, ja-

íila
rra-

ko autobiografické vyprávění postavy odlišnéod autora, se blížila závéreěnépróze

icitý.

Povídekmalostranských, Figurkóm,
ho tuto závěrečnouprózu stejnějako pro úvodníTýden v tichémdomě a,,středové,,Večerníšplechtyje však příznačnýještějiný rys. Mohli bychom ho charakterizo-

lto-

vatjako protějšekfiktivní autenticity, totižjako autentizaci fikce. Jde o vstup autora
saméhojako existujícíliterfuní osobnosti do světa fikce. V Týdnuje tento autentizu-

do-

jícívstup zamaskován v postavě mladého syna hokynářky Bavorové. Jeho totožnost

:bě

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

edrP7-

zován Nerudův literární pro8ram: ,,,..Stanovisko evropskéliteratury vůbecbude mým

:aci

Ían
naký.
lrní
tníriosti,
!stnepce
.ářrern).
na
ým

snnoviskem, Buciu pstit morierně, totižpravciivě, brdt osoby ze života,život v nahotě
jeho líčit,přímo řeknu, co myslíma co cítím...(s. 7l) V tomto projevu se takřka doslovně opakují názary z programovéhočlánku Škoativesměry (ostatně i Bavorova
noveletkaz úřednickéhoprostředíodpovídástylově Arabeskám).
Při tétopříležitostilze taképřipor4enout slova Bavorova oponenta, staréhomládence Loukoty: ',Sesypou se na vds, zaprvé za vaši Samostatnost,kteruise v malých
rodindch a v mnlých nórodech netrpí,zadruhéza to, želíčepravdu kopnul jste do ma.
,|émito
Iéhosvěta a do malých lidí.,.
slovy Neruda naznačujesouvislost svépoměrně
rozsáhlénovely (97 stran) a anoncovaným románem Malí lidé; možná Že fiden v tichémdomě byt součástítolroto projektu, jenž takto vešel do světa fikce.
Ye Večerníchšplechtecitvstoupil autor do svéhopředstavenéhosvěta jako postava pojmenovanápříjmenímHovora,jehožNeruda užiljako pseudonymu svéprvotiny oběšenec' V třetím případě se v závěru Figurek objevuje autor pod vlastním
jménem, když na něho ústřednípostava povídky a její vypravěč žertovně žebrá jakožto na tvůrcecelého povídkovéhosouboru.
Zdánlivějde o pouhou vtipnou pointu, tak oblíbenou v Nerudově próze a poezii.
ProtoŽe je to však zároveň vyvrcholení autorových ,,vstupů..do vlastního ťrktivního
světa,musímese ptát, zda neplníještějinoufunkci. V úvodubylo řečeno,žeautentizace fikce znamená, že do popředí vystupuje významový odstínpůvodnostioproti
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hodnověrnosti.Autentizace ťrkcepoukazujenajejí individuálnílidský původ,k autorovi jako existujícíhistorickéosobě.
To však naznačuje,ženejde o mechanickoukopii fakticity, o ,,fotografii..skuteč.
nosti _jakkoli se autor snažildodat svéťrkcina hodnověrnosti,nýbržŽejde naopak
o umělý výtvor vyprodukovaný s estetickým záměrem, tedy žejde o umělecké dílo.
To sice vtahuje do svého obraznéhoplánu prvky světa reálnéřro,historického ve
snaze působithodnověrně, avšaktyto reálné,empirické prvky se stávajísoučástíspecifického světa, světa představivosti. Ten jejich fakticitu absorbuje a přeměňuje je
v tvarovémotivy, jejichŽ funkce ve výstavbě obraznéhoplánu z nich činísoučásti
umělecky znakové výstavby díla, které nesou esteticky kvalitativní významy'
Konkrétnímístníi časovéúdaje dotvářejí rámec příběhu či udáIosti jako všedního
světa blízkéholidskézkušenosti- tím se stávajínositeli estetickéhovýznamu ,,světskosti..spojenéhos kategoriíestetické,.nízkosti,..
Ta všakje u Nerudy pomocídalších
postupů (napětí tragičnosti a komičnosti, uvědomělosti a naivity) představena jako
svět bohatýskrytou životnídynamikou.Ma|ostranskáfaktieita se v uměleckémztvárněníNerudově stala úsměvným,byťi hořk-ostnepostráclajíeím
obrazem malého,maloměstskéhoprostředí (tak typického pro českýživot) a zároveň postihujícími rysy
obecných lidských vztahůjím podmiňovaných.

I když Genette ve svých úvahácho fikci a dikci dospěl k názoru, že ,,je třeba připustit, ie neexistuje ani čisttifikce ani historie tak přísnti, žeby se zdrželajakékoli zópietky a jakehokoii romanovehopostupu..,nicmeně z vykiariu o fiktivni autentičnosti
a autentizaci fikce vyplývá, žeumělecká fikce se lišíod faktické výpovědi právě tím,
že
vÝnověrli
. J r--

v ni nozhÝvaií

měřítLa horlnnrlěrnocti

a tn i rl nřínndě

že qe v ní nhic-

vujíprvky vzatéz reality.
Hamburgerováměla pravdu,kďyžz hlediskalogiky řečikladla literárnífikci do
roviny ,,bezčasí..,
respektivemimo reálný časi prostor(tj. do sféryimaginace).
Imaginárnífikce se sice opírás prvky smyslovézkušenosti'a|e zároveňvytv.ářísvébytnýsvět na tétozkušenostinezávislý;můžese ovšemzdánlivěrealitě(zkušenosti)
přibližovat,stejnějako se od ní můževzdalovat.Představenýsvět (podleIngardena
je integrálnísoučástí
,,světpředstavenýchpředmětnostť.)
uměIeckého
ďla - znaku,
jsoucnosti,nýbťž,
kterénevypovídáo skutečnosti
v jejípředmětné
o Životěa jeho hodnotách vcelku,jak je syntetizujeprávě hodnotaestetická.Fikce samamůžebýt autentickájenpotud,pokud odkazujek svémupůvodci.Tímovšemzároveňprozrazuje
svou uměl(eck)ost.Uměleckoufikci nelze na rozdílod historiografiehodnotitměřítkem hodnověrnosti.
Ta se v uměnístávásoučástí
estetickykvalitativnívÝstavbyumě-
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leckého znaku; upla

vymyká principůmt
přítomny, explicitně

stranskéhosvěta, v r

nověrnější než skut
vyvažováni je takézi

fantasknosti,která se
leckéhoznaku; uplatňuje se jako opozice vůči,,neuvěřitelnéi.
jsou
v uměleckémdíle
vymyká principůmtělesnésmyslovézkušenosti.obě polohy
přítomny,explicitně či implicitně (u Nerudy napříkladv podobě převrácenostimaloak
ve

byly hod.
světa, v němŽ fámy, předsudky a iluze p|ati|yza,,skutečnost..,
stranského
poloh
a jeho
těchto
napětí
věcí)'
Na
dynamickém
stav
než
skutečný
nověrnější
vyvažováníje takéza|oŽenestetický účinekuměleckéhodíla.
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