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Úvode

Tématemtrad
roky vědeclcýdis
něvědnéhomyš
v Městskémdom
jmu autenticin p
jednak mnohovr
nív existencialis
šíchoblastíduc
literáturya myš|
uměieckéiiieraÍ
jindy je myšlenat
Jďnotlivé příspě
mirozlehléaz
byly věnoványsa
důsledkům
užitít.
notlivých dílechi
soustředilyk poe
v analýzách vybr
recepčnía interpt
ukár;a|aproblema
zkumemmetodo
blémů'kterétoto
k systematičtějš
rárnÍvědě.

Úvodem
Tématemtradičníliterarněvědnékonference v rámci 4l. Bezručovy opavy byl ši.
roký vědecký diskurs na témavzt'ahu pojmu autenticjra k oblasti literatury a literárněvědnéhomyšlení.Jednání konference, které proběhlo ve dnech 16,-17. zátÍí
v Městskémdomě kultury Petra Bezruče,ukázalo jednak aktuálnosta přitažlivostpoliteratury i lingvistiku,
imu autenticita pro literárníteorii, historii, kritiku současné
jednak mnohovrstevnost a obtížnouvymezitelnost tohoto fenoménu,který sice koření v existencialistickéfilosofii Heideggerověa Sartreově,ale postupněpronikl do dal.
ších oblastí duchovního života a zasahuje pochopitelně velmi výrazně i sféru
literatury a myšlenío literatuře. Jednou je tímtopojmem označovánstupeň nasycení
unrěieckéiiteraÍury živtlínímirrbsahy,si.uacerni a posítrji (auteniiciÍa v iiieruiuře),
jindy je myšlena sama podstata věrohodnosti literrírníchtexli (autenticin literatury)'
Jednotlivépříspěvkypronesenéna konferencii diskuse o nich prokázaly, žejde o velmi rozlehlé a z mnoha aspektůfundamentálnítémapro literaturu. Některé příspěvky
byly věnovány samotnéontologii tohoto pojmu a jeho proměnám v čase,estetickým
důsIedkůmužitítohoto termínu,jiné se se zabývaly problematikou autenticity v jednotlivých dílech či žánrech (deník, autobiografie, korespondence atd.). Některé se
soustředily k poetice autenticity (z hlediska literárněvědnéhoi lingvistického), jiné
v analýzách vybraných zajímavých literárních děl různých žánrůdokládaly posuny
recepčnía interpretační,proměnu optiky autora i recipienta. Jako velmi aktuální se
ukáza|a problematika autenticity jako literdrněkritické hodnotícíkategorie. Nad výzkumem metodologických aspektůpojmu autenticita se otevírajídalšířetězce pro.
blémů,které toto vědecké setkání naznačilo. Doufejme, Že i náš sborník přispěje
poznání funkce tohoto mnohotvarnéhofenoménuv beletrii i litek systematičtějšímu

rárnívědě'

red.

9

Pavel,
Auten
Iiterá

pří
1.azvkové
l
rle

J;;il;t;
_
ltrÍenÍic

klíčových aťji
,,pouZe"hodnot
Vyznavačiauten
nověrnýmzachy
věrným..zachyc
Toto přesvědče
takéjednímz do
' Pro hodnoce
cuje s prvky fikt
nověrnostkonké
recipienty.Poku
vídáto o nemalé
pu. Vírav auten
vnímánajako pr
proti fikci, fabul
zbytečnáslovaa l

ménězkresluje,1

PavelJanouseK
jakoprotipó|
Autenticita
literární
tradice
ltrl

1.azYkové
l

',o

respektiveadjekti.
příručkyvykládajívýznarnsubstantiva,,autenticita..,

arlfeniin|rr7.. nnmmí

vútazň

nťrvnrlní..

nravÚ.. a

horlnověrnÚ..'

V sottčas-

''"""
zeslov
J ;; ;;; '*#,:'|r"';.Í ilu o.u'"':"'o"o
""."".,.i.ui"ani'
_
přímojako pojem,nebopředstavaautenticityutváří
klíčových at jlŽje používáno
,,pouze..hodnotovépozadíjednotlivýchliterárníchděl a literárněkitických soudů.
literiírnídílo vzniká pouze hodže,,pravé..
Vyznavačiautenticityjsou přesvědčeni,
bytí,přesnějiřečeno,,hocinonověrnýmzachycením
,,původního..mimo|iteriírního
člověka'přesnějitoho,,pravého..čiověka.
myšIení
konkrétního
věrným..
zachycením
mÍraautenticityse všakstala
Totopřesvědčení
nrímpřineslo vlnu literárníchdeníků;
kitériípři posuzováníveškeré
literárnítvorby.
takéjednímz dominantních
zda jeho autorpraPro hodnoceníliteriárního
dílaby patrněnemělobýt důleŽité,
podstatnější
hodcujes prvky fiktivními,čis ,,autentickými..'
by měla být skutečná
nověrnostkonkrétního
díla:to, nakolikurčitýtexta v němobsaŽenávýpověďoslovují
pouzeto, coje nefiktivní,
vyporecipienty'Pokudje dnespro mnohéhodnověrným
literárnímpostupům
a k literatuřejako princi
vídáto o nemalénedůvěřek tradičním
po
pu.Vírav autenticituvyrůstáz touhy zachycenínezkresleného
rozměruŽivota,je
stavěna
uměléhoa vykonstruovaného,
vnímánajako protipól všehovymyšleného,
jemuž
jsou
je
jako
proti fikci, fabulacia stylizaci. Naopak literatura přijímána
svět,
jako filtr,kterýlzejen stěží
obejít,
kterýniczbytečná
slovaa uměléstylizacevlastní,
plnostbytí.opozice mezi liteménězkresluje,falšuje,znehybňujeazabíjipůvodní
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raturou autentickou a tou druhou má pro mnohéi etický rozměr: zatimco víra v po.
tenciálníuměleckou sílu autenticityje spojovánas morálkou a odpovědnostívůčiŽivotu, ta druhá literatura je jen nezávaznou, oddychovou a tudíži amorální hrou se
slovy, formami a myšlenkami. ,,Pravá..literární tvorba se tudíŽmá oprostit od svazující a zkreslující literárnosti a obrátit se k takovémutypu textů,kterýje schopen nést
stigma pravéreality. Řečeno s autoritou,jakou je pro vyznavačeautenticity Jan Hanč:
literdrní výwor postrádat, kruisu,gramntiku i formu, ale nikoli na,,Takřka všem,ůže
Iéhavosta moráInost. MoráInost třeba nepochopitelnou a naléhavostjakéhokolidruhu, bez nich se jednd vždyo potrat, byťby se jednalo o dopis tetičce',,
Příčinu zesílenéhozájmu o autenticitu můžemehledat v šoku z náhlé ztráty nepřítele a tím také ztráty tématu,kterým česká literatura prošla po roce 1989' jakož
i v jisté nosta|gii po době, kdy literatura byla součástíspolečenskéhokontextu,
v němžbyly jasnéhodnotovéhranice, v němžbylo jasné,kdo je ,,pro..a kdo ,,proti..,
a v němž tedy správnéslovo (literární dílo) pronesené(vydané)v pravou chvíli mělo
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blematickýmise staly ty deníky,kterébyly retrospektivním
návratemdo atmosféry
předchozíchdeseti|etíaby|y výrazemopozicevůčikomunistickému
režimu(počínaje texty Hanče,Zábtany a Vacu|íka),kdežtodeníkytematickysituované
do polistopadovésoučasnosti
vzbuzovalya vzbuzujíspíšerozpaky.
Vedle tétoaktuálnípříčinyobliby slova autenticitaexistujívšaki důvodyhlubší,
úzcesouvisející
s nadprďukcí s|ova s inflacípříběhů
komunikační
v dnešní
společ.
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ZasoÍJti slalc

znovu vydávanýchstarších
literárníchděl nejrůznější
proveniencea rovněždíkyliteratuřenověvznikající,určené
ke konzumaciširokýmičtenářskými
vrstvami_ je plně
pokrytaodvěkápotřebapo naslouchánízajímavýmazábavnýmpříběhům'
Scénáristé
a spisovatelé
živícíse uspokojováním
tétopotřebyjsou profesionálové,
kteříse velmi
přesnětrefujído vkusu publika ajsou vybavenidostatečnými
dovednostmi,aby dovedli svým příběhům
dát adekvátní'propracovanýa působivýtvar.Dobře vyprávěná
se
stala
samozřejmostí
a její hodnot,a
na literárnímtrhudevalvovala.Navícje
,,story..
stále obtížnější
fabulovatpříběh,kteqýdosud nikdo nenapsala nenatočil,případně
který se neodvíjípodle zprofanovaných
a předemodhadnutelných
schémat.
V nepří.
méúměřevůčitomuje pojem uměnístále vícea vícespojováns něčím,
co má být
nové,jinéa překvapivé,co je třebaobjevovata co si vyžadujevícenežjen ,,pouhé..
řemeslo.
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Pokud v minu
hožcílemjevyro
nul a v současné
cítita prožívat.
Li
nutí,žechcepsát,
ku vnitřníchsil; m
nutnostmá z di|a
vada a pÍekÍůka
a
ktenýautorovia č
Ta částliterárn
mezujejako litera
Autenticitasejí n
se zabývatněčím
t
psáto ton
můžeme
příběhy'záp(etkya
o skutečných
udál
nost života,jako h
musíusilovat.Stií
bu, ale i kritickýsr
V rámci literá
funkčni,neboékia
každádobaa kaž
a hledá pevnýbod
leckédílo mohlo r
tohokteréhodruh
úběžníky
bývajíh
dobovýchpolitickj
realifu,případnězr
jmenovat,,autent

můžeklást.ostatn
tuře vyhlašovan
ko
příkladv reportáá
Jakkoli se tďy
časovýklič k prav
literaturu,je pouze

Pokud v minulých stoletíbylo uměnívnímánotakéjako techné,jako řemeslo,jehož cílem je vyrobit dokonalý výrobek, dnes se význam slova umění výrazně posupovědomíjižneníodvozován od slovesaumět, ale spíšeod sloves
nul a v současném
cítit a prožívat.Literatura tedy již nemá být pouze výsledkem spisovatelova rozhod.
nutí,žechce psát, či potvrzením,žeumí psát. Pravá literatura má vznikat ažz pÍet|aku vniřních sil; má se rodit teprve tehdy, kdyŽ člověk musí psát a čteniíř(kritik) tuto
nutnostmá z dílacítit.Řemes|ná dovednostspisovateleje tak pociťovánatéměřjako
vada a překážkaa pro většinukitiků je dokonce přitěžujícíokolností,sarnoúčelem,
který autorovi a čtenáři zabraňuje navázat s pritnární skutečnostínezkreslený vztah.
Ta částliterární tvorby, která si klade vyššíambice a vůčikonzumní četběsq vy.
mezuje jako literatura umělecká, si za těchto okolností pro sebe hledá nový prostor'
Autenticita se jí nabízíjako výlet za hranice literárních konvencí a konstrukcí. Proč
se zabývatněčímumělým a vymyšlenýma logicky tedy takéfalešnýma lživým' když
můžemepsát o tom, co je pravéa pravdivé,neboťse doopravdy stalo? Pročfabulovat
příběhy' zápletky a postavy, když můžemezachytit pravdu životatím, žebudeme psát
o skutečnýchudá|ostecha lidech? V rámci tétologiky se autenticitajeví jako vlastnost života,jakohodnotaajistota, k nížse musí|iterárnívýpověď přibližovata o níž
'tvormusí usilovat. stává se pevným bodem, o néjŽ|zeopřít nejen samotnou literifu.ní
bu, ale i kritický soud nad nÍ.
V rámci literrírníhoa literárněkritického diskurzu je argumentace autenticitou
funkčni,neboťkiacie iiteratuře cíi a ukazuje cestu, která se zdá být novou. osmtně
každá doba akaždá literatura si klade svécíle, každá doba akaŽdá literatura hledala
a hledá pevný bod' úběŽníkči autenticitu(v širokémslova smys|u),o nížby se umělecké dílo mohlo opřít. Takovým úběžníkemněkdy bývá samotný stavebnímateriál
toho kteréhodruhu umění, v případě literatury tedy jazyk a řeč' Jindy však takovými
úběžníkybývají kupříkladu službaurčitéideologii či náboženství,účastliteratury na
dobových politických zápasech, snaha literr{rnímdílem hďnověrně zachytit typickou
realitu, případně zachytit nadrealitu snůa psychických stavů.Snaha hodnověrně pojmenovat ,,autentickýrozměr bytí..je tedy jen jedním z řady úkolů,kterési literatura
můžeklást' ostatně připomeňme 20. Léta,kdy byl v naší,ale například i ruskéliteratuře vyhlašoviínkonec fabulace, konec románu a budoucnost literatury se hledala například v reportážích.
Jakkoli se tedy vyznavači autenticity tváří,jako by v rukou měli univerzální a nadčasovýklíčk pravdě, je třeba řict, že to pojetí autenticity, kterédnes ovládá českou
literaturu, je pouze jedním z moŽných,jakož i upozornit na fakt, že autenticita jako
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Kritériem,kteréplatí
měřítkohodnotyje kritériempouze programovýma účelovým.
jen potud,pokud přistoupímena určité
axiomy
že
Tbkovýmnepřiznanýmaxiomemje' jak jsem již výšenaznačil,přesvědčení,
je
jistota,
je
autenticita vlastnostímimoliterárníreality,a odtudplynoucí
žeto, co autentické,pravé,hodnověrné
a původní
stdí zcela mimo samoúčelnost
spisovanía jeho mechanismy.Je všaktomu skutečnětak? Je autenticitaopravdumimoliterárním
fenoménematudížzárukouhodnotyliterárníhodíla?
Pokud by autenticitabyla vlastnostíživotaa platiloJi by tvrzení,že literatura
a uměníse stávajíhodnotoudíky tomu, Že vstupujído příméhoa nezprosředkovaného kontaktus touto autenticitou,formálnílogika by nás opravňovalatrvat i na twze.
ní opačném:
cokoli je autentické,by do literárníhodíla mělo vnášetuměleckou
hodnotu.Všichni ovšemdobře vÍme,žetomutak není.Zatimcov autentickém
Živo.
jako
tě se můžeodehrátcokoli, v literatuře
pravé,hodnověrné
autentické,
a pravděpodobnépřijímámepouze něco. ŽivottotiŽ velmi často,,pracuje..
příběhy,
s tématy,
postavamia postupy,kteréjsou v iiteriírním
protožeby
díle víceméně
nepřípustné,
jakoby byly přílišvypočítané
působilyneautenticky,konvenčně,
opotřebovaně,
na
vkus čtenářů.
Dovolte,abych uved|několik příkladů:
Jakkolije pravdoupravdoucí,žesoučasný ředitel praŽskébotanickézatvadysejmenuje\ětvička,je evidentní,žepro použi.
jménodosti nevhodnéa působíkajně
tí v literárnímdíle je takovéto,,mluvící..
je pouŽítsnadjen v lehčímhumoristickém
neautenticky,respektivebylo by možné
Žánru.obdobněje autentickouskutečností,
vztahydospÍžei dnesmnohépartnerské
vajíke svatbě,kteroupartneřiciokoncečastoemocionálněchápoujako autentickýážitek,jako citový vrchol vaíjemného
soužití.
Aje taképravdou,Že bývalydoby,kdy
význam svatbyv životěčlověkaliteraturupřitahovala kdy svatbacelkem přirozeně
v mnoha literárníchdílechplnila funkci závěreěného
happy endu. Přesto všakjiž
pro
mnoholetje svatbajakohappyend
většinuliterárníchžánrůnepřijatelná(pokud
nebddeautoremposunutado ironickéroviny).A do třetice:bydlímna MaléStraně
a mohu tedy odpffsáhnout,ženěkolikrátdo rokajsou Karlůvmošt,Petřína Pražský
hrad zality červánkyzapadajícího
s|uncea žeje to krásný pohled,byťpro současné
uměnínaprostonepřijatelnýkýč.
Citujme z JanaHanče:,tlnusí se mi oficidlnívyhlídkyi všechnanístapoklddarui
SvatovítskýchruÍtn,
panorama od
Karlťt,vmost,pražské
za sugestivnínebopohddl<ovd.
Hradčanatd. lezou mi z krku a vyhýbdmsejejich zprofanovanékruise.Krdsa musíbýt
objevovdna,zdůvodněna,vypěstovóna,nelzeji servírovats hluchýttlsrdcem.Žena,
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kteró se rozplývó ,
beznadějnoukrdvt
Tento odsudek
vzorovou ukázkou
tovaná slova velm
pražsképanorama
o přímý esteticlcý
Jan Hanč,nýbržy
jekt vnímán ,,těm
Pokud jsou kása, l
jevováno,zdůvod
ně a opakovaněpr
v našemkulturním
,,kdejsou lvi", nik
s komfortnícestov
připraveného
ajiž r
na liter&nímapějt
a slov - stálemén
jakoje
Postupy,

hu svatbou,nepůs
životěnemožné
či
jednou provŽdyne
bokrát s úspěcheml
tak proto,žejdeo;
formalistaby řek| z
Zdrojemcitova
domá opozicevůč
lik samozřejmé
a ta
V jeho pojetí,alei.
ní,jsou totiŽpravá
co výjimečného,
el
Úkolem uměnínen
naopakobjevovat,I
a střetu s dosavadn
Kritériemhodnotyl

terasy,je pro mne
kteró se rozplývti blnženostípři pohledu na Prahu z hradčanské
bexnadějnoukrtÍv
ou.,,
Tentoodsudekvšechmístpokládanýchza sugestivnínebo pohádkováje takřka
uměníkitický soud.Jakkolijsou civzorovouukázkoutoho,jak vznikáv současném
Hančo tom, zda například
tovanáslova velmi negujícímvýrokem,ve skutečnosti
pražské
panoramaje nebo neníkrásné,vůbecnehovoří.Jeho soud se totižneopírá
danéhoobjektuna individuumjménem
o přímýesteticlr'ýzážitek,o přímépůsobení
distancovatse od toho,jak je tentoobJan Hanč,nýbržvyrustáz potřebymluvčího
jekt vnímán,těmi druhými..,od obecnéhoa d|e jeho nazoru konvenčního
vkusu.
Pokudjsou krása,a dodal bych i autenticita,něčím,
co má být teprveindividuemob.
jevováno,zdůvodňováno
a vypěstováno,těžkoji hledatv tématech
čipostupechběžně a opakovaněpouŽívaných.
Metaforicky řečeno:pravá či hodnotnáliteraturamá
v našemkulturnímpovědomívŽdy být nebezpečnou
objevitelskouvýpravoudo míst
jsou
procházkou
nudnou
lvi..,
nikoliv
každodenní
známýmimísty,nebocestou
,,kde
s komfortnicestovníkanceláií,která vám jecinotiivéatrakceservírujepodle předem
připraveného
plánu.Nutnoovšempřiznat,žetakovýchbílýchmíst
ajiž osvědčeného
na

,|iterírní

maně ie - rlíkv vÝše ztniněná

nnr|nrndrrkci nříhěhťr
Iiterárních rlě| fnrrrm
r__--__-t

a slov - stáleméně.
jakoje užitímluvících
jmentypu,,botanik
příbě.
Postupy,
\čtvička..
čizakončení
jevy
hu svatbou,nepůsobí
tedyautentickynikoliv proto,žeby to byly
ve skutečném
životěnemožné
či nepravděpodobné'
ba ani proto,žeby to byly jevy pro literaturu
jednouprovŽdynevhodné.
VŽdyťv dějináchliteraturyužbyly takovépostupymnohokráts úspěchem
uŽity,a to i v dílech'kterédodnespovažujeme
za hodnotné.
Působí
tak proto,žejdeo postupydnesa námi vnímanéjiŽjako
konvenční
a banální,ruský
formalistaby řekl zautr:matizované.
Hančova
Zdrojemcitovanébo
odsudkutedyneníošklivostHradčan,
ale jeho věpří|iš
domáopozicevůčitékráse,kteráje
vůčikrásenatooficiálnía zprofanovaná,
lik samozřejmé
a tak snadnodostupné,
Žese nadnírozplývákaždábeznadějná
káva.
jeho
je
pojetí,ale i v tétradicievropskékulturyposledníchstaletí,která nám vlast.
V
jeŽv sobě musímítvždyně.
ní,jsou totižpravá kása a praváautenticitafenomény,
jen těm, kteřínemajíhluchésrdce.
co výjimečného,
elitářského,musíbýt dostupné
Úkolem uměníneníuklidňovat,povznášet
a vzbuzovatbezprostřední
emoce,nýbrž
_
naopakobjevovat,poznávat,provokovata dráždit a tedy i vstupovatdo kontaktu
a střetus dosavadní
tradicídanéhouměleckého
druhua s vkusempopulárníkultury.
Kritériemhodnotynověvznikajícího
dílapak nenípřiblížení
idese k nadčasovému
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álu krásy, nýbržnovost,jinost a neobvyklostpohledu,individualitaa neopakovatelnostvýpovědi.
v literatuřea dalšíchdruzích
Je.li pravdou,žeprvek,kterýbyl častýmpoužíváním
životějakkoli
uměnízprofanován,neb'trde
působitautenticky,aťužse v samotném
častýa pravděpodobný,
nemůŽe
být autenticitavlastnostíreality,nýbrž,,pouze..hodnotícíznačkou,kteroupřikládámek literárnívýpovědiajejímsložkámrny - účastníci procesumezilidskékomunikace,literárníhodiskurzu'Spíšenežo autenticitějako
A dále:jakkoli užitíprvo vlastnostibychomtedyměli hovořito procesuautentizace.
literárnítra.
kůvnímanýchdnesjako autentické
vypadájako vzpouraproti dosavadní
yazba
je
jeho
proti
dici a
literárnostisamé,
existenční
na literaturu určenaužtim, Že
jde o negativnívymezení.o tom,nakolikbudouurčitýmotiv,určité
témačiurčitýpojako
stup vnímány
autentické,
netozhodujetotižani tak Život sám,jako spíšelitera.
povědomíhodnotitelů;
přesnějimíraliterárnía společenské
tura a širšíspolečenské
zkušenosti,vkusu či kompetencetoho kteréhorecipienta.I dnes máme recipienty,
kterýmpřipadá s'latbajako ideálnía autentické
příběhu,i když,pravda,
zakončení
mezi literárnímikritiky a posuzcYateli,kteřína sebeberouprávo rczhodor,ato tom,
co je a neníumění,jich nenímnoho.Nenívšaknašeodmítání
svatbyjako happyendu motivovánostejnějakovýšecitovanýHančův
se od
odsudekpotřeboudistancovat
toho,nad čímse rozplývákaŽdábeznadějnákráva?
Autenticitaje protipólem titerárnostia literárnítradice,je vybočením
z norÍny'
poznatelné
kteréjemožné
pouzena pozad|literaturysamé,přesnějina pozadílitea
rárníchnorem'zákonůa principů,kterévznikly v průběhu
literiárních
dějin,jakoži na
pozadínezbytnétematickéa tvarovédiferenciacemezi jednotlivýmidruhy ,Jiteratuť.:mezi literaturouminulých dob a nově vznikající,mezi |iteraturouhodnotnou
a populární(konzumní,triviální,brakovouatd.).
jednímz možPokud autenticitanenívlastnostímimoliterární
reality,ale ,,pouze..
je přirozené,žemá i svou vlastnípoetiku,žeexistujíjisté
ných literrárních
postupů,
ž6nry,témata,
motivy,konstrukcea figury,kterésnázevnímámejako odkazk autenťcitě. Poetikaautenticitypřitomje - stejnějakojinéliterárnípoetiky-dana koexistencíprvkůtematickýcha tvarových,a - zakotvenave společenském
vědomí_ skládá se
z vrstevnovějších
a aktuálnějších,
souvisejících
s bezprostřední
literárnísituací,a wstev stabilnějších,
opírajících
se o pevnější
myšlenkováschémata,
mýty a archetypy.
posfupybyly trvaloua oblíbenousoučástí
Autentizační
literaturyjiž v minulých
stoletích.Vyprávěnív prvníosobě,volba formy literiírního
deníku,čiformy románu
jmen
v dopisech,užitíreálnýchmíst,
osob a událostí(např.v historickém
románu),to
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jsou jen některé

fiktivním,parale
báječnějivyfabu
zesiloval svou vě
mánu tvrdil, žejt

Novostnašísr
nenípouzevytvo
Nedůvěrake vše
nazývanéuměle
a takéobliba lite
rických osobnos
atraktivníčetby,
tická..prostoupe
ze sebe a pro s(
Pravost,původn
tu, ve kterémauto
de zcelaprostjak
žanrovýchtypech
neliteriírních,
přec
lépev textechau
nikoii užprózu sq
dopis v románu,a
Nedův.
ěra k.er
k vyprávění,pojí
vodníproudŽivot
to' abychomněko
pro svou zdánlivo
autentickáudálos
vyprávěním.Udál
částínekonďnéh
strukcí.Přirozeně
nabývajílyricképr
di najednotlivé
vz
lenky a sentenc
a bezprostřďně kc

jsou jen některéz postupůa technik, kteréstabilně utviířely a utvářejí spojnici mezi
Íiktivním,paralelním světem literatury a světem reálným = životem.I v jedné z nejbáječnějivyfabulovaných knih historie, v Dumasových fiech mušketýrech,vypravěč
zesiloval svou věrohodnostpoužitímoblíbenéautentizaěnífigury, kdyŽ v úvodurománu tvrdil, žejeho vyprávění se opírá o ,,nalezenýrukopis..'
literatury..již
Novost našísoučasné
literárnísituaceje v tom, žecílem ,,autentické
něnípouze vytvořit spojnice mezi fikcí a realitou,nýbržfikci a fabulaci zcela zrušit'
Nedůvěrake všemu,,vymyšlenému..
a ,,spekulativnímu..
spojuje pohyb v literatuře
jejichž
je
pohyby,
popularita
umělecká
výsledkem
tzv. literatury faktu
nazývané
s
a takéobliba literatury memoárové,přinášejícípohledy do životaa soukomí histo.
rických osobností,herců a jiných populárníchosobností.Avšak na rozdíl od této
atraktivníčetby,kteráje psána tak, aby vyhověla přáním čtenářů,jeliteratura,,autentická..prostoupenaskepsík adresátoviajeho vkusu, ke všemu,co autor nedělá ',sám
ze sebe a pro sebe..,k technice motivovanésnahou čtenářezaujmout a polapit.
Pravost,původnosta pravdivostvýpovědi má být tedy garantovánavolbou typu textu, ve kterémautor v textu bude zceIatotožnýse skutečnýmčlověkema který takébude zce|aprostjakékolistylizace a autostylizace.Autenticita se proto hledá v takových
Žánrových typech, kterénesloužía nemohou sloužit čtenáři,tedy v textech primárně
neliterarních,předevšímprivátních,určenýchjen omezenémuokuhu adresátů,či nej.
lépev textech autokomunikačních'Cílem je tisknout pouze pravdu pravdoucí, tedy
nikoii už prózu styiizovanoujako deník,nýbržcieníksám, nikoii román v riopisechči
dopis v románu, ale dopisy samy'
Nedůvěra k.e stylizacím nabývá v poetice autenticity rovněŽ podobu nedůvěry
k vyprávění, pojímanémujako nepravdivá konstrukce, pomocí kteréspoutáváme pů.
vodníproud životado příběhů,kterémají začáteka konec a kterévyprávímejen proto, abychom někoho zaujali. Deníkje ústřednímŽánrem autentickéliteratury nejen
pro svou zdánlivou autokomunikativnost, ale i proto, že v něm nad příběhem vítězí
autentická událost, chápaná jako něco, co se skutečněstalo a co tedy není zkresleno
vyprávěním. Událost se nevypráví, událost se zachycuje a reflektuje, událost je součástínekonečnéhotoku bytí, ktený nelze spoutat do myšlenkových parabol a kon.
strukcí.Přirozeně se tak oslabuje epický rozměr autorsképromluvy a dominance v ní
nabývajílyricképrvky' Výsledkemje útržkovitost
a fragmentárnost'rozklad výpově.
di na jednotlivévzájemně nespojitézáznamy,příhody a jejich reflexe, na dílčímyšlenky a sentence, které _ v ideální představě autentického derríku _ věrně
a bezprostředně kopírujítok Žití.
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Nebudu zde dokazovatcelkem evidentnískutečnost'
žedeníkči dopisy nejsou
a nemohoubýt texty v absolutnímslova smyslu autentické,
neboťprávě tyto žánry
jsou stylizacía autostylizací
je, žesnahao zrušení
silně prostoupeny.
Podstatnější
přirozenéopozicemezi konstantními
subjektyliterárníhodíla,mezi psychofyzickým
autorema internímautoremv textu' posunujedo centradílaotázku ,,kdoto vlastně
promlouvá..,
Tatootázkamá dvě roviny.Prvnírovinaje dánanutností
naprosté
shody mezi životemdaného
autoraajeho sebeprojekcí,
autostylizací
v textu.Tímse poetika autenticityodlišujeod tradičníliteratury(napříkladod realismu, který byl
obdobnýmpokusemnastavitskutečnosti
zrcadloa vystavětliterárnívýpověďpouze
z ,,hodnověrných..,
v rámci terminologierealismutypickýchtémat),
v nížvšakpsy.
chofyzický autora jeho životnehráliroli. AťuŽ spisovatelžiljakýmkoliv způsobem,
pro hodnoceníjeho
pojetíliteraturyjepodstatným,jen..
dílav tradičním
textajeho
je naprotitomuna shodědílaa autointerakces posuzovatelem.
Poetikaautenticity
ra existenčnězávis|á, neboéjakýkoli rozdíl mezi životema stylizacírozbdi iluzi
pravdivostia je vnímánjako stylizacea tedy potažmoamorálnílež.Důkazembudiž
klasickédíloautentické
literatury:Reportážpsanána oprátce.Literárnosttohotodí.
jviitt itodncrccní,
ia je oi.lecilěuztitvána,ttictrrérrě
a to i iiierární'se pro napr<rsiou
věišinuposuzovatelů
odvíjíod toho,zda se Fučíkv odboji a ve vězenichoval tak,jak
sám popsal.
Shodaspisovatelova
životaa autostylizace
všakzpravidlapro přijetítextujako
je i druhá,a to doslovnárovinaotázautentického
samao soběnepostačuje.
Důležité
ky ,'kdoto promlouvá..,
tedyspolečenský
statutmluvčího.
Autorovopostavení
v li.
terárním,
společenském
a politickémkontextuje v rámci poetikyautenticitynatolik
důležité,
žese můžestát a takéčastostáváhlavníkvalitou díla,která dává mnohým
jít o kvalitujedinou.Hovořiljsemdosudpředevším
zapomenout
na to, žemůže
o li.
jednota
teratuřeepické.Přesvědčení,
Že by měla existovat
spisovatelea interního
subjektutextuse všakobjevujírovněžve vztahuk tvorbělyrické.Rovněžpři posu.
zovánílyriky je častápředstava,žeautenticitu,a tudíži hodnotudílaurčujíspolepostojea morálkajeho autora,tímhlavnímimpulsema imperativem,
čenské
který
kritikavedek tomu,aby v textechněkterychautorů
hodnotuočekával
a hledala v jiných naopakne.
Paradoxemje, Že navzdoryvýšepopsanému
ostentativnímu
nezájmuautentické
je
literaturyo tradiční
literárnost důležité,
aby bylo dáno dostatečně
najevo,žejde
o text psaný spisovatelema jako literatura.Praxe posledníchlet nás totižuči,Že
jsou kritikoujako literárnídílazpravidlaidentifikováz množství
vydávaných
deníků
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ny pouzety,jejichi
případně
sovatelé,
je,
pak
té
že literr
mluvčícha postav
faktu, že literárníi
s pozitivníhodnoto
žepři svémvydán
a nikoliv jako liter
měr, na to, co je (p
nénápodoby,aute
nepouŽívďo)spoju
a pozitivním.Je při
kde na okraji,dole,
tu o ,,nezkaženo
lidsképřirozenost
jen zakrývánaa nič
'' -í , |'
srupKy sr.tnntrlllE. Y

stava vzbouřence, '

ka, neŽ kupříkladu
řečenojinak a pňn

který napsal disidel

náměstkem ministr

Poetika autentic
rá je jen těžko nap
její principy a se zá

nebo proto, Že tato

Z noÍTnya vzpoura

mou, zautomatizov

ny pouze ty'jejichž autoři sejiŽ dříve prezentovali(nebo byli prezentováni)jakospisovatelé,případně ty, kterégesticky samy sebe za literaturu vyhlašují.Stejně důleži
té pak je' že literární představa autenticity se zřetelně snáze yáŽe na určitétypy
mluvčícha postav,zatímcos jinými se pojíjen nesnadno'Příčinaspočívápatrně ve
faktu, že literární autenticita je celkem přirozeně spojována s kladem, s morálkou,
s pozitivníhodnotou'Deník válečného
zločince,byťi psaný maximáIněupřímně,můžepři svém vydání vzbudit nemaiý zájem, bude však patrně vnímán jako dokument,
a nikoliv jako literární dílo' Jestliže se realistická kategorie typického vázala na průměr, na to, co je (přesněji má být) příznačnéa statisticky významné,vzorové a hod.
nénápodoby,autenticitase (už od dob' kdy se toto slovo v souvislosti s literaturou
nepoužívalo)spojuje spíšes něčímjiným' překvapivým ažbizardnim, ale hodnotným
a pozitivním. Je přitom hledána v nezkaženýchprostředícha v mezních situacích,někde na okraji, dole, mimo, pod tlakem.Příčinumůžemehledat v rousseauovském
mýtu o ,,nezkaženostidivocha.., v přesvědčenío hodnotě nedeformované,,původní..
lidsképřirozenosti, která je kulturou a civilizací, respektivedobovými konvencemi,
jen zakrývána a ničenaa ke kteréjsme tedy s to proniknout pouze tehdy, pokud tyto
siupky sirirrrcrrtg.
Vziažcrrr.lna ptrsiavy;jako auícníickáje vžtiy snáze přijímána po.
stavavzbouřence, vyděděnce, podivína,bezdomovce,křováka, indiána, schizofrenika, neŽkupříkladupostavamultimilionaře žijícíhospokojenýmrodinným životem.Či
řečenojinak a přiměřeněji našíaktuálnísituaci: snáze je jako autentickýpřijat text,
který napsal disident,,v boji proti režimu..(L. Vaculík),nežtext napsanýkupříkladu
náměstkem ministra vnitra (Fendrych).
Poetika autenticity(tak,jakjsem ji popsal)je ovšempředevšímideál a norma,která je jen těžkonaplňována.Ať již proto, že spisovateléobčas,.svévolně..
nedodržují
její principy a se záměrem oslovit čtenářeje míchajís postupy fabulovanéliteratury,
nebo proto, Že tato poetika se sama sobě snadno stává pastí.Zrozenajako výjimka
Z normy a vzpoura proti literárnosti,se totižčastýmopakovánímpomalu stává normou, Zautomatizovanýmžánrem,který ztráci svou výpovědníschopnost.
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PeterTaiac
Autentickosť
akorétorická
figura
A
A
/-}u

utentickosťako ontologická a poetologická kategória sa vynára v uvažovaní
o slovenskeja českejliteratúrev štyridsiatych,šesťdesiatych,
osemdesiatych

napokon v deváédesiatychrokoch. Jadro diskusie sa odvíja od sporov šesédesiatych rokov. R Matejov k tomu uvádza vo svojich rukopisných poznámkach pre.
dovšetkým sugescie z knihy Kar|a Kosíka Dialektika konkrétního (|963) zo
začiatkušesťdesiatychrokov, kde ,,v jej sugestívnejštylistike sí raz rozpustené,raz
zasa rétoricky exponovanékažlodennosť,autentickosť,ps eudokankrétnosť.
Vecne sa
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bách; isteže,podobne ako odcudzenie, metodológkt, exaktnosťverzus ideologickosťje
_ literatúryajej generačnespriaznenejreflexie...
to klúčové
slovo desaťročia
ohlasy kosíkovskejsugesciemoŽno nájséaj v slovenskýchsporoch šesédesiatyclr
rokov u Mináča a okáliho na jednej a Matušku a Hamadu na Stranedruhej. V diskusiách šesťdesiatych
rokov šlo pritom pojmovo o protipostaveniemodernej
",autentíckosti.. a socialistickorealistickej ,,pravclivosti..,ktorá sa už konccrm páérlesiatyeh
a začiatkom šesťdesiatychrokov začala chápať ako ideologická konštrukcia' Šlo
o opozicie pÓvodnosť - odyodenosť,pričomneodvodenosťsa chápala ako svojbytnosť
čipóvodnosé.V špecificky slovenskej podobe sa potom pouŽívaliaj pojmy úprimnosť
_ fa|,ošnosť
a zvnútornenosť- vonkajškovosť.
Ako upozorňuje E Matejov, pojem autentickosťsa dostal do diskusií šesťdesiatych rokov zrejme z prameňov štyridsiatychrokov. V českomku}túrnomprostredíre.
ferovali o existencializme a jeho koncepcii autentického subjektu V Černý a J.
Chalupecký a v slovenskej literatúre tých čias sa spája táto koncepcia s menami
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Dominika Tatarku či Jána Červeňa.Podlh Matejova ide o p6vodnúheideggerovskú
opozíciu ,,vl,astného,.,
danéhozvnútra a,,nevlastného..,diktovanéhozvonka, prevzatú neskór Sartrom.
Literárna diskusia šesťdesiatych
rokov sa pohybovala predovšetkýmna ontologic.
kej úrovni a nemala špecificky poetologichý charakter.Ten nadobudla v českeja slovenskej literatúre až v disente sedemdesiatych a osemdesiatych rokov. Vtedy sa jej
ujali Václav Have| v Listoch olge a najmá Jan Lopatka vo viacerých textoch, pub.
likovaných neskÓr v deváédesiatychrokoch spoločnev Šifře lidské existence (1995).
Lopatka. ako na to upozornil M. Hybler (Cesta do stínadel,Revolver Revue,
1996) - nepoužívasíce priamo pojem autentickosti, ale hovorí o ,,neodvodenejskú.
senosti..,skúsenostinestanovenejvopred užexistujúcimkonsenzom,konvenciou,kódovaným stereotypom.
Lopatkova koncepcia sa istým spósobom vracia k romantickejpredstaveoriginality, kreativity, ',génia..či,,osobnosti..ak póvodnémuheglovskémurozlíšeniuseba
a osoby.
Návrat k Heglovi znamenal však aj predíženiediskusie do dvoch oblastí filozofického ciiskurzu posieciných rivoch sroročí,k pojmovej dvojici autonómia _ auten-

ko - ontologickejrov
tiku s dvoma otázkam
tentickej literatúry,l
Lopatka fiktívnosť
sk
tickosťs biografickýn
autenticko
stotožňuje
rami, najmá s denník
Je zaujímavé'
žeI
tickosti Jeana Franc
Lyotard o neprekona
a v rámci singulárne
vracajúcufalošnýjaz'
dudlne neprenosntÍ
b
dokonalej byrokracie
života,ktorýnikdy ne
šoutvorbounevedom
_._ __

_,_t _,-_,- _:_-,-,--

ru si1 uprcra lruJerrrau

(Etika autonomie

Túto koncepciu pc

a autenticity, 1997) hovorí v tejto súvislosti o vzťahuautonómie ako rovnej d6stoj-

skej literatúre sedem

nosti a autentickosti ako individutilnej diferencirÍcil,pričom prvý pojem zakladá rolu

šesťdesiate
roky, l994

tickosť' Súčasný kanadský fi|ozof etiky Charles

Taylor

individua a subjektivity ako náprotivku anonymity,kolektivity a totálnosti, pokým

desiatych rokov, ale ul

druhý rolu odlišnostiindivíduí,ich inakosti (alebo ako by povedalE' Lévinasinakos-

čom si všimla najmá

ti toho druhého)'

novoreči, a to ako hod

S oboma pojmami vstupujúdo hry dve línie póvodnej modernej tradície,odvodenej od Herderovej predstavy, ŽekaŽdý je ;,Yyzývanýk tomu, aby bol originálnym člo-

nej biografickej skúse

vekom... Jedna smeruje k totálnej koncepcii autentickosti u Nietzscheho, podl'a
ktorého ,,zábad4 ktorú má človek vyriešiť,sa dá vyriešiťiba tým, žeje sám sebou,
a nie tak, žeje niečíminým v nemennom..(Schopenhauerako učitel)'Autentickosé

s románom Lajosa G
Mikula (Dominofórun

sa stáva v tejto koncepcii neztÍvislostijediným neobmedzeným kritériom l'udského
bytta,Za druhou koncepciou autentickostistojípredstavao individuálne neprenosnej

ktoró ztÍkoniteplodí šk
kýchto situác ií p ostupn

vlastnémuvnútornému
zodpovednostjako ',načúvaniu
hlasu'..Jednaz líniínadvázuje potom na romanticko-expresívnevymedzenie u Rousseaua, druhá na Kantovo ro-

nosť ruišho bytia, z k
víziu..potc
,,nadsadenú

zumovo-teoretickévymedzenie.

v hhostajnosti voči vla

Lopatkova koncepcia literárneho textu nadvázuje priamo na toto,,načúvanievlastnémuvnútornémuhlasu... Lopatka však robí eštedruhý krok. Prechádzazfi|ozoťtc-
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kavda, aj táto kon

v románe už len blednt

Mikula ide pri reflt
Z. Prušková pri ski

ko - ontologickejroviny na rovinu poetologickú.Lopatka totižspája celúproblema.
tiku s dvoma otázkami: kladie proti sebe ťlktívnosé,,neautentickej..a
,,faktickosť..au.
tentickej literatúry,vychádzajúcej z neodvodenej skúsenosti'okrem toho spája
Lopatka fiktívnosťs klasickými epickými Žánrami,a predovšetkýms románom a fak-

)-

tickosťs biografickými Žánrami,akými súdenníky,listy, memoáre.l,opatka Íakticky
a autobiografickosť
s nefiktívnymižánautentickosťs autr:biografiokosťou
stotožňuje

J.

).

rami' najmá s denníkoin.
Je zaujímavé,
žeLopatkova koncepcia nie je vzdialená subverzívnejteórii autentickosti Jeana Francoisa Lyotarda. Vo svojej úvaheLínia odporu (1985) hovorí
Lyotard o neprekonatelhomprotiklade medzi kolektívnyma singulárnym vedomím
a v rámci singulárneho vedomia rozlišujedve línie odporu,jednu falzifikujúcu,vyvracajúcufalošnýjazyk ideologickej novorečia druhú,ktorej odpoveďouje ,,individudlne neprenosnri biografickd skúsenosťdenníka, v ktorom vystupuje proti svetu
dokonalej byrokracie... svet každodennýchstarostí, obťažkanýváhou subjektívneha
života,ktoý nikdy neuxná totalitu, preniknuý snami, fantóziami, t. j. najsingukirnejLyotard takto ustanovujed'alšiuzákladnúopozíciu,o ktošoutvorbou nevedomého.,.
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Tútokoncepciu použilaZ. Prušková na stanoveniedvoch líniíodporu v slovenskej literatúresedemdesiatycha osemdesiatychrokov (Keď si tak spomeniem na
šesťdesiate
roky, 1994).Nenadviazalasícepriamo na diskusiu o autentickostizo šesťdesiatych rokov, ale ukáza|a, ako sa táto koncepcia premietla do literárnej tvorby, pri.
čom si všimla najmá druhú líniu tvorby, vyvracajúcufalošnýjazyk ideologickej
novoreči,a to ako hodnotový opak, rever7autentickostiako ,,individudlneneprenosnej biograJickej skúsenosti,,.
Pravda, aj táto koncepcia narazila v literárnej tvorbe na svoje medze. V súvislosti

I,

s románom Lajosa Grendela Einsteinove zYony z deváťdesiatychrokov hovorí V.
Mikula (Dominofórum' 1998' č. ló)' že ,,autentickost,,
osobnostnekrytésprrivanieje

é

v romline už len blednúcouspomienkou..'a stáIe viac sa dostriva k slovu polovičatost,,

a

l

j

ktorcÍztÍkonitepladí škanfuilnečitrapnésituticie, Lenžes pribúdajúcirnmnožsuomta.
kýchtositutÍciípostupnestruicamelmysel pre ich škandalóznosťa normou sa sttiva truÍpnosť ruišho bytia, z ktorej pre pohodlných a sklamaných niet úniku... Grendelovu
víziu..potom vnímaMikula ako ,,cvičeniesa v lhhostajnosti,predovšetkym
,,nadsadenú
v hhostajnosti vočivlnstnej identite,Iebo to u nds vž,dyboh najvýbornejšiavlastnosť.,,
Mikula ide pri reflexii slovenskejliteratúrydeváťdesiatych
rokov o kok d'alejako
Z. Prušková pri skúmaníliteratúry sedemdesiatych a osemdesiatych rokov.
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Zodpovedá to Zmene literárnej situácie deváédesiatychrokov' Mikula už nesleduje autentickoséako gesto vzdoru, ale ako ,,blednúcuspomienku,,.Spájaju s pribúdajúcou
Implicitne tým pridáva pojmu autentickosťďalšívalér- autentickosé
Íahostajnosťou.
sa preňho stáva synony1nom miznúcej či neprítomnejzaujatosti.
Póvodná Lopatkova koncepcia autentickosti narazila v českejliterárnej vede deváťdesiatychrokov na znační kitiku. Pojmom neodvodenej skúsenostisa zaoberal
Michal Hybler. Protiklad fiktívnej a faktickej literatúry ako kritérium umeleckosti
podrobila kritickej ana|ýze Růžena Grebeníčková (o tzv. autentickéa fiktívní lite.
ratuře, Kritický sborníkXVII' l997 č. l). Poukazuje na to, žetoto delenie prehliada,
že ide o ,,vecprozaickej umeleckejformy,,' A Petr Fidelius spochybňuje celkom pojem autentickosti ako kdtéria umeleckej hodnoty, keď hovorí (K jednomu případu autoreflexe v umělecké próze, Kritický sborník xV 1995, č, | _ 2), že ,,autentickosť,
póvodnosťpre umeleckúkritiku nijakú hodnotu nepredstavuje...je len predpokladom,
ktorý musí byťsplnený, aby vÓbec stdlo za to krhicky sa dielom zaoberať,hovorí len
o tom, žeautor pracoval samostatne,odnikial' neopisoval, je to jeho vlastnoručnédi.
elo: mÓžemeteda začaťhodnotiť,ako sa mu podarilo.',
A v kitickej reflexii Divišových denníkov (Iluze spolehlivosti, kritický sborník
1995, XV., č. 3) priamo hovorí o žvdstua konfuzi, o tom, Že ,je dnes rozšírenoupo.
verou, žek vyjadreniu vlastnéhovnútrasa najlepšiehodí rečdenníkov..'pričom z tohto omylu ntÍsprtÍvelvan Diviš vyvtidza spÓsobom velmi názorným,,,
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_ odvodenosť,
Sémsmerovaliaj opozíciepóvodnosť
vlastvnútorný
hlas_ konvencia,
_
_
pravosť plagovanie,
né nevlastné,
úprimnosťfalošnosť,
zaujatosťlbhostajnosť.
CelúproblematikuvšakmoŽncnasvietié
aj z hl'adiskareferencialitytextu.Tu sa
zvykne hovoriťo tom, žeautentickosťje
najbliŽšiek referenčnej
svojoufaktickosťou
bezprostrednosti
textu,k rudimentárnosti,spontánnosti,prirodzenosti,ale aj k bez.
tvarostiěi neselektovanej
kvantitatívnosti.
ValérMikula poukazujevo svojejštúdiiAutentickosťa šty|izovanosť
v s|oven.
skej literárnej tradícii (od barokak postmoderne,1997)na kultúrnohistorickú
opozíciu autentickosť štylizovanosé
a na jej konštitutívny
charakterpre modernú
slovenskúkultúru,ktorá proti sebe kladie ,prirodzené..,
,,kontinuitné..,
,,súladné..,
,jednoduché..,,,homogenizujúce..,
,,biologické..proti ,,umelému..,
,,rozpornému..,
,,diskontinuitnému..,
,,zložitému..,
,,nejednoznačnému..,
,,kultúrnemu...
oproti prvejlínii, ktorá v slovenskejliterárnejkultúredevátnásteho
a dvadsiateho
storočiadominuje,lebo vychádza z prírodneja nie historickejkoncepciekultúry
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a umožňujehovori
torickúminulosť,
k
ku Gorazdovom,Si
p
ktorá,,neustálym
točnosti,nám odha
Mikula dospiev
chádza podlh neho
tickézážitkya deje
ako oblasťskutočn
podobe",o,jeho zl
komentovaní,
skrát
tomutozmnožova
renciality umeniap
SpÓsobMikulor
ka užitočný'
Umož
časť
tvorby,ktoráni
ca..či,,vnútornéh
I
znakov vnášado kt

,pÓvab.., ,,eleganc
ko vlastnosti,ktorý
n1,.^-^-A
vtY\,lglla
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UĎLdva

rámec umenia. Vra<

náprotivku človeka]
vek je kultúrnosem

rétorickou figúroup

ny. Nejde teda o pro

miotických modalít

naopak za elementá

diskaje klúčovouol

Fidelius tak prer

semiotickej roviny d

lizovanosti, ďe o toI

Tu však naréňan

a kultúry ich auton
Mikula

a T. Horvá

aucou
iosť

de>ral
rsti
Lteda,
poau>sť,
,m,
len
ditík
,oth-

a umoŽňujehovoriťo kultúrnom národe aj tam, kde nemožnodoložiťjeho velkú his.
torickúminulosť,kladie V. Mikula vedno s T. Horv.íthom (Krvavé sÓvety v príbytku Gorazdovom, Slovenská literatúra,|997,č,3) ako averz tejto línie litertÍrnuhru,
ktorá ,,neustálym poukazovaním...na iluzívnosťakéhokolVektextu a akejkolVek skutočnosti,nám odhalí ilúziu autentickosti a skúsenosti,,.
Mikula dospieva napokon k chiazmu moderny a postmoderny.V postmoderne dochádza podlh neho k zásadnémuobratu, Pokial sa v moderne presúvaliv kultúre faktické záŽitky a deje do znakovej sféry,postmoderna sa zameriaya na znakovú sféru
ako oblasťskutočnýchzážitkov.Mikula hovorí o ,,opakovanízáŽitku v jeho znakovej
podobe..,o ,jeho znakovom privolaní(citovaní)alebo anticipovaní,obmieňaníalebo
komentovaní,slaátka o jeho zmnožení,ktorénikdy nie je jeho klonovaním _ pokiat
tonuto zmnožovaniu prisúdime etiketu umenia...Autentickú tradíciu v zmys|e referenciality umenia potom Mikula fakticky neguje.
SpÓsob Mikulovho (a Horváthovho) uvažovaniaje zliterárnohistorického ht'adiska užitočný'
UmožňujetotiŽ v dejinách slovenskejliteratúryhodnotovohabilitovaétú
časť
tvorby,ktorá nie je len výrazom ,,duchaniíroda..,,,duchadoby..,,,dušejednotlivca..či',vnútorného
hlasu indivídua..,aie aj ,,hryznalov... Je to o to dÓležitejšie,žehra
znakov vnáša do kultúry také kvality ako ,,hravosť..a ,,hrovosť..,,,lbhkosé..,,,čaro..,
,pÓvab..,,,eleganciu..,,,aristokatickosť..,
teda všet',exkluzívnosé..,
,,kultivovanosť..,
ko vlastnosti, ktorých slovenská kultúranemala a nemá nadostač.
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Za

rámec umenia.Vracia sa ku Camusovmu videniu prvého,autentickólročlovekaako
náprotivku človekakultúrneho.Problém však spočívav tom. žeaj Camusov p rvý čIoveftje kultúrnosemiotickoua nie prírodnoukategóriou. Nie je prvým človekom,ale
rétorickoufigúlou pn'ého čIoveka,rovnako ako je rétorickou figúrou čiovek kultúrny. i.{ejdeteda o protipostavenie nesemioticke3a semiotickej kategórie, ale dvoch semiotickýclr modalít: príradnél,ioa kultúrneho. Petr Fidelius pckladá autentickosť
naopak za elementttrny predpoklad vzniku textu a hovorí, Že z poetologického hl'adiska je klúčovouotázka spósobu štylizdcie.
Fidelius tak prenášaproblematiku autentickosti z ontologicko _ tematologickej či
semiotickejroviny do oblasti poetologickej.Nehovorío protikladeautentickostia štylizovanosti,ale o tom' žeautentickosť
je jedným zo spisobov štylizácie.
Tu však narážamena zvláštny paradox. Ak sa chápe ako skutočnáfunkcia umenia
a kultúry ich autonómnosť a imanentnosť(a na túto tradíciu sa odvolávajú aj V.
Mikula a T. Horváth), je vlastne najautentickejšie,t. j. najpivodnejšie to umenie,
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ktoré najváčšmisplňa tútofunkciu - a tým je umenie, ktoré absolutizuje sebarefe.
renčnúfunkciu textu. ona ale pritom vykazuje najvyššiumieru štylizácie' lebo'poukazuje na ,,iluzívnosť akéhokolVek textu a akejkolvek skutočnosti..,ktorá chce
zopakovať zážitok v jeho znakovej podobe, ktorá ho ,,znakovo privoláva (cituje) ďeteóriách umenia sa
bo anticipuje, obmieňa alebo komentuje'....V sebareferenčných
potom fakticky stotožňuještylizovanés autentickým. Podl'a tejto teórie totižmusí ne.
vyhnutne platiť: čím vyššia miera štylizácie, tým váčšia miera autentickosti.
Najautentickejšímumením sa stáva v rámci tejto koncepcie umenie s najvyššoumierou štylizácie.
Ako teda vidíme, význam pojmu autentickosti závisí bezprostredne od funkcie,
ktorú prisudzujeme literárnemu textu, umeniu, kultúre.V úvaheo autentickosti však
móžeme urobiťeštedblšíkok. P. Fidelius ukáza|, žeautentickosénemožnostotoŽnié
s autobiografickými žánrami' Zistil' že ich v6bec nemožno chápaéako automatickú
(spontánnosť).
ziírukuautentickostia už v6bec nie na osi štylizácia- neštylizovanosé
Ukáza|, Že autobiografia nie je beztvará; že narába s presnými pravidlami štylizácie,
za|oženými na selekcii princípov momentovosti, sebaobmedzonia, sebaprezentácie.
Ž,e má teda velmi vysokú mieru štylizácie, rafinovane prezentovanej ako ,,neštylizovanosť.,',prirodzenosť..,
,,sebaobnažovanie..,
,,úprimnosť..,
,,nazretiedo najtajnejších
záhybov ludskej povahy.. a pod. P. Fidelius potom hovori, Že roz,ďiel.medzi autobiografickými a klasickými epickými textami nie je v miere, a|e v spÓsobe štylizácie.
Paul de Man

(Autobiographie als Maskenspiel, in: Die Ideologie des

Asthetischen.1993)vnášado cele-iprohlematikynový prvok. Charakterizujeautobio.
grafickosénie ako žáner,a|e ako rétorickúfiguru. Vo svojej úvahenadvŽizujede Man
nie náhodou naV. Šklovského
a R. Jakobsona.V. Šklovkýhovorív súvislostis autobiografickým žánrom, Že život autora je rovnaký literárny materiál ako ktorýkoťvek
iný. A R. Jakobson vo svojej úvaheCo je poesie (1995) hovorí, že ,,denníknie je
o nič životnejšíako Máchova báseň: tá je len irui.,,
Paul de Man vníma autentickosťako kategóriu, charakteristickúpre všetky literárne texty. opiera sa pritom o rétorickúfiguru prozopopeju. Prosopopon poien znamená daťniečomutviíralebo masku prostredníctvomr'last"ného
mena' Dóležitá je tu
rovnako apostrofa ,,dať..ako aj predikát ,,meno..'
Apostrofovanie je vlastne oslovením, zameraným ambivalentne dnu do textu
a von dojeho referenčnéhorámca. Táto ambivalencia znamená ustavičnúdvojakosť
pozície ,,dávania..:,,meno..je v systémetextu, a zároveřl z neho ustavičnevystupuje.
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ono daťtvárl ma
o figúruobnažovan
Ako ukazalM. Š
le Drak sa vracia. n
Hodrová (Jméno,
Sl
celúpremenlivúpoe
plývajúrozličné
stra
V zmysle de Mar
gura' nasmerovan
je
Autobiografickosé
postava:kaŽdámá m
textovástratégia.
Pro
menutie,narodeniel
Paul de Man obr
len špecifickýmpríp
ostaév panráti,neup
ako tr druhí.tsráveto
bou.
Autentickosé
ako
sám sebou..,maésvo
móžustáťproúsebe
prítomnostimenaa s
zvecneniaďe aj onot
zabudnutýčinepríto
nia čirozsevudo čas
má zmysel hovoriťc
Vilikovskéhonovele
Zv|áštnyje vzéa
v slo.leautentickosť
zr
a entosv sloveidenti
Njvlastnejšími
opozit
pretoževyznačujú
op
roz|íšitelný...
Z toho vyplývaLr
a rozdielu. Kultúrno

ono daťtvárl masku znamenápodlh de Mana dvojaký proces. Na jednej strane ide
o figúruobnažovaniaa zahalbvania, na druhej o Íigúruzabúdaniaa pripamátúvania.
Ako ukázal M. Šútovec(Romány a mýty, 1983) v kapitole o Chrobákovej novele Drak sa vracia, mať vlastné meno neznačínič iné ako mať vlastnú identitu. D.
Hodrová (Jméno,Slovenská literatúra1998' č.4) prezentuje slovníkovým spósobom
celúpremenlivú poetiku postavy a celú škálu jej pomenovania menom, z ktorej vyplývajúrozličnéStratégietextu ajeho výstavby.
V zmysle de Manovej úvahyje potom aj referencialita ambivalentná rétorická figura' nasmerovaná dovnútra textu a zároyeřl do jeho referenčnéhorámca.
Autobiografickosťje podlb de Mana vlastnosťoukaždéhotextu, v ktorom vystupuje
postava:kažďámá meno, nech je akéhokolVektypu a nech sa ním sleduje akákolvek
I

textová stratégia.Prozopopeja tematizuje insistenciu na subjekt, vlastnémeno, pripomenutie, narodenie, lásku a smrt, a to v jej kognitívnej a tropologickej konštitúcii'
Pau| de Man obracia zavedený poriadok. Autobiografické žánresú uňho vlastne
len špecifickýmprípadomautobiografickosti.Lebo ntaťnieno znamená všeobecne
ostaťv panráti' neupadnúť
do zabudnutiaa do anonymity,byťpodobný a zároveň iný
ako ti druhí.Práve to byťpodobný a zároveň iný znamená byéautentický, byťsám sebou.
Autentickosťako rétorická figura je potom práve chvejivou štylizáciou onoho ,,byé
sám sebou..,maťsvoje meno, maťsvoju tvár či masku. Autentickosťa štylizácia nemóŽu stáťproúsebe' Proti sebe móŽe stáélen štylizáciaautentickostia štylizácia neprítomnostimena a suh-iektu:-ieho straty, rozkladu, deštrukcie,rozpadu. rozdvojenia.
zvecneniaale aj onoho ''byťniekým iným..,,,stratiť
pamáť..,prípadne,,nebyť..,
,,ostaé
zabudnutýči neprítomný...Ale aj diseminácie subjektu,jeho dekonštrukcie,rozptýlenia či rozsevu do častonavzájom nespojitých segmetov či fragmentov, v ktorých nemá zmysel hovoriť o integrálnom subjekte ako celku, tak ako je to napríklad vo
Vilikovskéhonovele Večneje zelený...
Zv|áštnyje vzťahautentickostia identickosti. PÓvodné spojenie autos a entos
v slove autentickosť
znamenámaťsvoju vlastnú,nezamenitelhú
entitu.Spojenie erdos
a entos v slove identickosť znamená v póvodnom zmysle slova byťrovnaký, totožný.
Njvlastnejšírniopozitami súpotom v takomto zmysle pojmy autentickýa identický,
_ ,,byťne.
pretoževyznačujúopozíciu ''byťiný.. - ,,byérovnaký..,,,byťrozlíšitelhý..
rozlíšite[ný...
Z toho vyplýva Lotmanovo kultúrnosemiotické
vymedezenie estetiky totoŽnosti
a rozdielu. Kultúrnohistorický náprotivok autentickosti tvorí podlh toho konvencia
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ako systémkultúrnych pravidiel a zák|ad nadindividuálnej kultúrnej identity. V pojmoch autentickosti a konvencie Sa potom rozlišujúdva druhy identity: identity sub.
jektu a identity kultúrnych pravidiel, v ktorých sa subjekt situuje, voči ktoným sa
vymedzuje, v ktor'ých sa však aj rozpúšéa.
Historicky pritom dominuje v kultúre raz ono jedinečné,individualizujúce, odlišujúce,rozrÓzňujúce, iterabilné,náhodné,nespojité,inokedy všeobecnezápázné,sto.
tožňujúce,zjednocujúce,prediktabilné.
Pri všetkej premenlivosti, rozkolísanosti a chvejivej povahe pojmu autentickosť
ako aj pri rehabilitácii pojmu konvencia, kultivovanosé,ustálenosť,navyklosé,dohoda, či hra znakov však autentickoséoznačujeniečopodstatné:zameranosťna individuovanosť subjektu, nech je ním akýkolvek subjekt a akákolvek podoba

AIešHa
Fikceau

individuovanosti. Bez mena, tváre a masky by totižjednoducho nebolo literárneho
a od čotextu,ničohorovnakéhoa iného,ničoho,s čímby sa mohol čitatel'stotožniť
ho by si mohol uchovaťodstup'
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jmén
nřídavné
hodnově
Vvý'
I
v dvoiímsmě
lává ve čtenářipředs
žije,jejž zakouší.
Ni
míryje spisovatelov
tentická' Y každém
z
v prvn
,,auteirtický..;
věrnostičivěrohodn
cem.Je to v podstatě
vnímatele.V druhém
néhoumělcem.Jdete
buď jde o přiřčenípů
jde o umě(leck)ývýh
obě stránkyvýzn
jak s hodnověrnostít
představu,Žepříběh,l
sady udát mohl), má
prvků,kteréodpovíd
Literárnífikce, pře
pů.Současnáteoriev'
hůod historiografiei

rorbsa
lito-

)sť
lo-

ba
ho
1o-

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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Libor Pa
Korespo
(Fikce- aL

eorie literatur
V centrustajíu
to text, .. čtem
týdeníkuTvar.' Vypů
nedokázalmluvit vlast
českéteoreticképrost
alespoňpokudběžío o
pro l
Témavytčené
otázkám, kteréli terám
konce bez nadsázkyse
slovně fundamentáIn
přesněji uměleckélitet
na fiktivnímmodelová
mezenípředmětuzájm
svědectvíto, žebýváp)
teorie;ostatněpostači
teraturvRenéhoWellk

. Bílek, P A.: Současnd
teon
(25' června),
s,24
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LiborPavera
V rouše
románu
Korespondence
- autenticita
(Fikce
a interpretace)
pozadíjeviště.
eorie literatury se zdvořile ukliní a couvd do ztemnělého
V centrustoJitnterneta LeonarcioDiCaprio na paiubě Tttantkuvtrieny1akoipro někohosnadmálo povzbudivé
věty ve třináctém
to text,,,čteme
čísle
obtýdeníkuTvar.l Vypůjčuji si slova Petra A. Bílka nikoliv snad proto, Že bych
nedokázalmluvit vlastnímhlasem,ale předevšímproto, abych srovnánímukáza|,že
české
teoreticképrostředíje oproti kontextu americkémupřece jen konzervativnější
alespoňpokud běžío otázky, kterési Znovu a znovu připomíná a klade.
pro letošnísetkánípatří nejenomk velice zajímavýma dráždivým
Témavytčené
oÍázkám,kteréliterární věda s tu větším'tu menšímzdarcm po desetileti řeší'ale dokoncebez nadsázky se o něm dá říci' žejde o problematiku pro literárnívědu výslovně fundamentální.Souvisí svou podstatou nejen s definováním literatury, či
přesnějiuměleckéliteratury,která nezřídkabývá ztotožňovánas útvaryzaloŽenými
nafrktivnímmodelovánísvětaa člověka,ale toto témamá úzkouvazbu rovněžna vymezenípředmětuzájmu literarnívědy. Konečněo jeho důležitostipodává výmluvné
svědectvíto,Žsbývá přetraktovávánohned na počátkutéměřkaždépříručkyliterární
teorie;ostatněpostačízalistovatnedávno vydaným překladem světoznáméTeorie literaturyRenéhoWellka a Austina Warrena.
'Bílek, P A': Současnóteorie literatut1-v USA:
,'No qufu, no me|hod,no teacher,,?Tvar' 9' l998' č. |3
(25'června),
s. 24
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V následujícímpříspěvkuse všaknebudemepouštětdo tak speciální,složitéa spletitéprob|ematiky,jakou je hledáníhranic uměleckéliteratury,položímesi v něm cíle

kém literárním textu t

šeným poválečnýmrt

daleko střídmějšía skromnější, aniž se vyhneme a vzdáme zvoleného tématu.
Pokusíme se na příkladě jednoho poválečnéhorománu ukázat, že problematika fikce
a autenticity v literatuře souvisí s procesem geneze stejně jako S procesem recepce

hstavení první

uměleckéholiterárního textu a pochopitelně i s jeho interpretacíčiintepretacemi.Ano,
zejménana nije nutno klást váhu největší:právě při sloŽitých myšlenkových opera-

Tím románem, o

cích,jaké interpretacebezpochyby představuje,se snažímedobrat se ,,interpretačního
jádra,,(užijeme-li pojmu E. Petrů)2,ale takévíme,že docházíčastok posouváníči zamlžování významu, který autor do textu intencionálně vložil; děje se to především
v případech,kdy se interpretaceautorská' čtenářskáa badatelská neprotnou a kdy řečenopojmoslovím množin průnik uvedených tří mnoŽin významů zistáváprázdný.
Desinterpretovánvšak nemusíbýt nutně literarnítext, ale i dílo výtvarnéhonebo
filmovéhoumění.Postačípřipomenout si nedávnou ostrou diskusi vedenou o seriál
Třicet případůmajora Zemap,a.Tato diskuse vyksystalizo.''ala na přelomu července
2 Crnn2 letnšníhn

rnlrlr

|rr|rl s|nrlenc|rá

lrnmcrřní

lcIcrlizní

staniee

(\/arkíza\

nrtvvsíla-

la postupně všechnydíly uvedenéhoseriálu, dokonce se čtvrtmilionovoudiváckou
sledovanostína Slovensku,i v českýchzemích.Spor nevznikl o nic menšíhonežo au.
tentickou a fiktivní složku v tomto artefaktu. Zalimco jedni považovali v seriálu za
dominantnísložkuautentickou(komunistická ideologie),jiní kladli důrazna složku
fiktivní (příběhy kriminalistů a jejich rodin, s tim, žedoba a její kataklyzma představují nezbytnou kulisu děje). Zatímco jedni viděli v případnéreptíze seriálu ténrěř
-h^''hň^''
ólivquiivu

itý..iw'

L.^f4
ŇiÚt4

^^v^-.
.l4N4zi

.^x:
lidst

-|rÁ^;
Iii|4uuz

/u1,t, a^ ^íX.
Ďv Plo9
\uJt

Lnaan
Avrlvv

ru{vavral u
a4
úlllh
v Ja4c róJr w

ll c9tt

rulY. .4r-l -

cátého století a ve společnostise stále frekventovaněji projevuje odpor proti jediné
všeplatnépravdě a myšlence), druzí seriál chápali jako ,,stopu..literrárnícha filmo.
vých tvůrců,kterou zanechali ve vývoji českého
detektivníhofilmu. V podobnýchtirádách pro a proti serfujeme zce|aběŽně i na internetu, kde se vedou přímo vědecké
příběhy nebo
konťerenceo tom, zda agenti Mulder a Scalleyová vyšetřují,,skutečné..
nejzazšipusté,,výmysly..,jakéjen dokáže vyprodukovat lidský mozek. y tétofázi jiŽ

Scheinpflugová,

od

slavným spisovatele

společnéznámosti: c

i lidsky zajímavá pos
jeho smrti koresponc
slova oba využívalik
vorů.

Geneze Českéhol

není neznámá: Schein
ti v prosinci 1938.Ve

neodhodkim vydat svt
jsou ještě moje city ra

nikdy."3 Jako spisova

zážilky na ži.''ct s Čap

dence, kterou ií Čape
,o důvodech volby

knihu ruizvu snad ai p

zident Masaryk říkal d
jí svůj typicb román. '

atmosférudoby'.,s
Román - velký při
kontinuálně jako celek

nejdejen o autenticitu a fikci, ale předevšímběžío interpretaci, o zvolený bod, z něhož se rozhodneme na Život kolem sebe nebo na umělecký artefakt pohlížet.
Po exkurzi se však vraťmeke komunikačnímumédiudaleko staršímu,jak.ím je li.

r Scheinpflugová'olga: Byt

teratura. Nejméně dvojí odlišnou interpretaci autentickéa fiktivní vrstYy v umělec.

oJen na okrajje možnopřip

, Srov.Petrů,E.',I'abyrintinterpretace,|n: VzdúIené
hlusy,olomouc |996' s' |0-23

5lbid.,s. 287-288
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sovatelovyrakve.opisy té

leíle
tu.

kémliterárnímtextu si ukážemei následně,kdyŽ se budemezamýšletnad dříveohlášenýmpoválečnýmrománem.

hstavení první
lo'
t4-

'ho

Tím románem, o kterémbude řeč,je Český román. Napsala ho herečkaolga

La-

Scheinpflugová, od roku l935 manŽelka Karla Čapka.Délku jejího manŽelstvíse
slavným spisovatelem a publicistou několikanásobně předstihovala délka jejich

ím

společné
známosti; od přelomu dvacátých let Scheinpflugová, literárně, divadelně

ře.

i lidsky zajimavá postava českéhokulturního života,vedla s Čapkem nepřetržitě do
jeho smrti korespondenci, četnější
v první polovině jejich známosti, kdy psaného

bo

slovaoba využívalike komunikaci na místoosobníchschůzeknebo telefonníchho.

iá|

voru.
Geneze Českéhorománu, který se objevil na knižnímtrhu popřvé v roce |946,

!a:ou
luZA

;ku
taler
vainé
r0-

neníneznámá:Scheinpflugovásejej rozhodla začítpsát záhy po Čapkověnáhlésmrti v prosinci 1938. Ve svých pamětech si později poznamenala: ,,Vědělajsenl, kdyžse
neodhodltÍmvydatsvědecní o svémvztahu ke Karlu Čapkovia o jeho ke mně, dokud
jsou ještěmoje city roztavenébolestí a nevychladléčasem,žeužtuto knihu nenapíšu
nikdy.,.3Jako spisovatelka s darem slova byla v tédobě vyzbrojena nejen čerstvými
záži:!; na život s Čapkem,.|akuvádí, ale po rucc měta i rozmčrnýkorpus korcspondence,kteroují Čapekzasílalv průběhujejich známosti.a
o důvodechyoiby titulu svéknížkyv pamětechnapsala:,,Pouiil.ajsem pro tuto
knihu ntizvu snad ažpříIišvýznamnéhoa symbolickéhoČeskýromin, protožemi prezidentMasaryk říkal a psal, jak je pěkné,žei maléndrody,jako například Islnnd, ma-

ri-

jí svůjtypický román, Nemyslel tímfolkloa ale příběh, zdběr uddlostí,kterézachycují

;ké
.bo
již

atmosférudoby..,s
Román - velký příběh se zachycenímatrnosférydoby - netvořila Scheinpflugová
kontinuálnějako celek, a|e vž/y po částech,kterépak ukládala do zavďovacích láhví

něti-

1Scheinpflugová,o|ga:Byltljsem na světě. l. vyd. Praha, Mladá fronta
1988, s.287-288
oJen na okaj je možno připomenout,
že svou korespondenci Čapkovi vložila Olga Scheinpflugová do spisovatelovy rakve' opisy tétokorespondence ani její obsah nejsou známy.
5lbid.. s. 287-288
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Právě
a spolďně sesesÚouzakopáva|ana
tajnémístov zahraděČapkova
domuna Snži.u
je možnovysvětlit,žena
nesoustavností,
s jakou autorkak psanírománupřistupovala,
vrstvách'
mnohamístech
románucitujez téhož
dopisu,a to dokoncev ruznýchčasových
Ačkoliv podle Scheinpflugovéměl román události zachycovat se 'jdrcující
(tojsouslovaz úvodujejíknihy),jižsanraskutečnost,
upřimností,,
žerománzačala
psát v ohrožení
demokratického
systémuv Československu
i v nebezpečí
vlastního
Života,muselajejí předsevzetíznačněnabourat.Třebažeinformovato Čapkových
přátelích literární formou bylo krajně nebezpečné,
setkáváme se na stránkách
Českého
románus jejich jmény;bývajišifrovány,avšaktak nešikovně,
ženenípotřeba být vynikajícímznalcem Čapkovybiografie,aby čtenářnepřišelna to, že za
PetremRoutkouse skrýváFerdinandPeroutkaatd.
Českýromán měl zachycovatvzpomínkyna velkéhospisovatele,ale měl být
prvnírepubliky,o hledáníidentiÍytétozemě,kterásejen ne.
i záznamemo atmosféře
dlouhosmělatěšitZe Samostatného
rozvoje.Byl tedypsáns autorčinou
nadějí,žená.
zev buciesymboiizovatpině obsah,a s cílem,Žev něm budepodánaryzískutečnost.
(v duchutezewie es eigentlichqewesen
Pro autorčinoodhodlánízachytitskutečnost

nu ávém,lečsporném
prosfupujídoslovaod 1
notícíromán kladněpc
mu patrněvyjevily v j:
porovatdo jednohom
dukce. JestližeČesk
spornéjednotlivosti.Z
Scheinpflugovétěžíz r
jinak
něnídokumentů,

icr\

l,^.'
^vu

lrnncňně

m|rrrrí

tllré

fn
!v'

ře
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rr nrnm,|rrrr4nh
l

cp

rnzhná|a

nifnrrqÍ

atrfpnficlzú

/čonLf,r,\

hlas z korespondence,
aby v dialozíchnepromlouvalasamahlasem,,cizim.,.
Přejdeme.li škrty provedenéna doporučení
FerdinandaPeroutky a Edmonda
ještě
Konrada
ve fázi rukopisutextu,kterémj' olga Scheinpflugováplně respektovala,
potomskutečné
dějiny tétoknihy se začalypsátteprvepo skončení
války - tehdynačaloprvnídějstvínepsaného
dramatuScheinpflugováversuspováIečné
veřejnémínění.
Jakmileolga Scheinpflugová
po válcezačalačístna veřejnýchsezeních
vybrané
kapitoly ze svéhoČeského
románu,kitika se najednéstraněneubránilaocenění,
autorku
pochválilanejenza osobnístatečnost,
příbě.
a|eiza osobitézpracovánisvéhoživotního
hu,do něhožvjednu chvílizasahujespisovatelČapekajeho myšlenkovy
svět,na stra.
ně druhési všakkritika, ttoďnanomenomen svéhonázyu a poslání,neodpustilaani
výtlý' ostatnéto,že
románnebudeveřejností
ani odbornýmikruhypřijat zce|abezrozpaků,předznamenal
vlastnějižliterárníkritik Karel Polák, kterýjednoz veřejnýchčteníScheinpflugové
v Klubu čtenrářů
uvedlzasvěceným
rozborem,kteý pozdějivyšelpod
titulemo Českém
románěolgy Scheinpflugové.'Měl
všakdostatspíše
název,,oromáu Pod akáty ve stržoÝském
|esikuodpoěívalyv tédobě i Čapkovydopisy,aby uchráněnypřed okupanty
i kajní reakcítam pfužilydo doby svobody.
7Poliík,Karel: o Českm ronóně olgy ScheinpJlugtlvé,
Knihy a čtenáři,|946,s.257-259
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mohloztohoto romón
Polák, aie i mnozí
začaliso
,,nevkusný..,9
vrstvoufiktivní,neboj

nim Dichtung.Přede
v promluvách,dokud
dence.Tu ovšemSch
k^,f^í^1f' ^ xr..áY'!
ucu4tvrg
c vrvrr4

L

Podhoubí onoho úp

Scheinpflugová zveÍe
textu, je třeba hledat v

a zv|áŠtěv kánonu, k

Kritika Žáda|azv eÍejně

rifi kovat některékontrr
a aby poslézemohla jr

tických materiáliích,jir
Chování kritiky a j.

zvláště proto, žepo Vá
v klidu kdesi vzdáleni

vány byly příběhy s au

Žisko spočívalo na p

bezprostředně předchá
I lbid., s. 259

o Srov. Černý Václav:
,,Če
Přetištěno In: Tvrlrba a osobt

nu ávém,lečspomém..,neboéto jsou dva hlavnísignifikanty,kteréPolákovou analýzou
prosfupujídoslova od počátkudo konce. Třebažev jeho vystoupeni zazněla slova hodnotícíromán kladně po uměleckéstránce,neubránil se v závěru pochybnostem,kterése
mu patmě vyjevily v jasnějšícha zřetelnějšíchkonturách, kdyŽ se román pokusil inkorporovatdo jednoho myšlenkovéhoa literárníhokontextu ostatnítehdejšíliterární produkce. JestliŽe Česky román přijal jako celek, potom nicméně podtrhl některéjehcr
jednotlivosti. Zejménamusel Polák ventilovat svérozpaky nad tím,že text olgy
sporné
Scheinpflugovétěžíz existujícíkorespondences Čapkem(,nesmíbýt opožděnozveřej.
něnídokumtntů,jinak si dovedeme představit, co legen'd,domyslů,klepů a nepravd by
..
mohlaz tohoto románu vzejít, píšePolák).'
Polák, ale i mnozíjiní kitikové, např. Václav Černý,který román označil přímo za
začalisoudit, žeautentickávrstva v Českémrománě je silně infikována
,,nevkusný..,9
vrstvoufiktivní,nebo řečenoza pomoci Goethehodistinkce:Že Wahrheitje častopřánim Dichtung' Předevšímvšak nikdo nechtěl uvěřit autentickému(Čapkovu)hlasu
v promluvách,dokud neměl před očimain natura ce|ý korpus Čapkovy korespon.
dence'Tu ovšemScheinpflugová pečlivěstřežilau sebe, rozhodnutaji vydat do rul'^'' l.^J^r^|'i ^ x}..íy'..

.;

^^.''3.--Íi

voláníkitiků (např.v lkitickém měsíčníku),
Podhoubíonoho úpěnlivého
aby olga
a
t,

Scheinpflugovázveřejnila Čapkovydopisy,kterých tu více,tu móně vyuŽila ve svém
textu,je třeba hledat v dobovémliterárním životě,v tehdejšíchnázorech na literaturu
a zvláštěv kánonu, který se utvářel pod vlivem tehdy vydávanéhotypu literatury.
Kdtika žádýzveiejnění korespondencepředevšímproto,aby sjejí pomocímohla verifikovat některékontroverznípasážeČeskéhorománu a tam citovanépartie z dopisů
a aby poslézemohla jako v arbitráži rozsoudit, zda jde o příběh postavený na auten.
tickýchmateriáliích,jichž všudekolem bylo přeplněno,nebo zdajde o útvarfiktivní.
Chováníkritiky ajejí poŽadavkynenítřeba vnímatjakojevy dobově příznakové;
zvláštěproto, že po válce nebyly v čtenářském
kurzu příběhy,kteréautoři zosnovali
v klidu kdesi vzdáleni od koncentračních
táborůa bojišť,naopak:vydávány a recipovány byly příběhy s autentickýmdějem nebo texty bez narativnístruktury,jejichž těŽisko spočívalona proudu sdělení ruzného obsahu, která vydávala paměť na
bezprostředněpředcházejícíminulost. Postačínahlédnoutdo bibliograÍickýchúdajů
8 lbid., s. 259
o Srov. Černý, Yáclav:

přípudem. Kritický měsíčník8, |g41, č.3t4, s.63 72'
',Česbj,romún,.čestcým
PřetištěnoIn: Tvorbu a osobnost I' Edd. Jan Šulca Jaroslav Kabíček.l ' vyd' odeon' Praha |992, s,169-71.7
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že paměti na šest
o vydávané literární produkci tédoby, aby bylo dostatečnězÍejmé,,
vězňů,
deníky, válečná
a
let,
koncentráčníků
vzpomínky
sedm hubených válečných

tendencí scelovat, n1

zpochybňováno básn

korespondenceajiná obdobná literaturas autentickýmjádrem opanovalaz většíčásti literární provoz. Není proto nikterak náhodné,jestliže kritika volala v případě

poctivosti, jak naklá

Českéhorománu po autentickémmateriálu, tím spíše,bylo-li ho neskrytě využíváno

K hlavní badatel

nejen kritika ženyve

v románě, který se vydával za memoárovou literaturu,

znarnená, že Králík s

od pochybností nad autenticitou využitékorespondence neměla část kritiky již
daleko k odmítnutírománu jako celku. Jistěže tu svou roli sehrály osobní antipatie

Barákových, Bezruč

by touto metodou p

se mohl opřít o kore

a ideologické zaujetíkitiků' ale patrně se tu projevilo takéhledisko hledání nového
světa a novéhočlověka na prahu novédoby, a to Scheinpflugová, kteráza létasoužití s Čapkempřevzalajeho oojetídemokracie' svobody,i jeho vidění světa,rozhodně

mohl využívat citáti

ve svéknize nepřinášela.Českýromán tak získal ambivalentnípostavení:objevil se
mezi čtenáři rozebrán ve čtyřech vydáních, leč odbornými kuhy zůstalnepřijat a ig-

zúčtovats románem,

norován. Stal se vskutku ,,českýmpřípadem..,kteý předznamenal, že ,,starý..svět,
byéby byl i mozaikou autentickýchdokumenÍů'
má být v tom ,,novém..zanomenut'

byl nepoctivým kom
postavu nedokončen

Z.astavenídruhé

sátých a šedesátýchletech upustil od mnoha stanovisek, která dosud o tvorbě Karla
vvlnÁva|
'J

akterÁ

Scheinpflugová. Tepr

dokonce ztotoŽnit se
Trojan je vtělenímbyl
je obraz histriónsní j

dobně jako Foltýn, b]

Vloni na olomoucké konferenci uspořádané k poctě oldřicha Králíka ukáza|
- . . - , , .- . . KrallKuv zaK Jlrl Upell|(' sám vynil€Jici Zna|ecdila bratri UapKu' ze KrallK v paoeč'enke
- -r'--

Zna| ji však prostřed

v nnrlstaÍě

trar|nvala

l)ttnrehnwn

nntineÍieké

nniefí

čenknve

li-

terárního di|a an bloc.,oY knize zroku 1972, kterédal název První řada v díle Kar|a
Čapka (využívajeněkdejšíhospisovatelova označení),shrnul o. Králík své,,nové..
chápání autora,jak se začaloutvářet od padesátých let, kdy o Čapkově tvorbě znovu
přemýštel a svéúvahypřednášel na sezeníchve Společnostibratří Čapků.V knize se

Králíkova interpr

kou, rařqajímavou in

devším,'skútečnost
n
Čapk-ov'
posta.vám
ým
Jedno však nelze

anticipoval, žebadat
je-li ho použitov jin
staví četnárizika.

dobral mnoha nových premis, ale nadhodil v ní i hodně dobrodružnýchhypotéz,kteté nelze přijmout. Co však nás z Králíkovy útlé,lečmyšlenkově bohatéknihy zajímá
nejvíce,je doslov, který k souboru svých dřívějšíchstatív roce 1972 přičinil' aby někdejšísamostatnéúvahypropojil ve vyššícelistvost. Nicméně doslov není příznačný
'oZnovu pak podobnéprocesytíhnutí
k autentickému
hruz války vidímev české
literatuředruhé
vylíčení
polovinypadesátýchlet (,,druháv|naválečné
literatury..),
ale toje kapitolajiná.Srov.opelík,Jiří:od vla.
dařůduchak vladďůmpoezie. |n:Budatelstujmetodaoldřichtt KrúItkav kontextusoudobéliterárnívědy.
Red.Alena Štěrbová.
l. vyd.olomouc,Danal 1998,s. 6 12
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ZÍvěr

Vraťmeseještěje
čtenářům
sděluje,že

'| Kfálík, oldřich: Pmní řtt

;St

tendencíscelovat,nýbržcele je ve znameníČeskéhorománu: v kaŽdémodstavci je

s-

zpochybňovánobásnickéuměníolgy Scheinpflugové,všudese mluví o autorčiněnepoctivosti,jak nakiádala s autentickýmmateriálem (korespondencí)'odevšad vane

1e

nejenkitika ženyvelkéhospisovatelea umělce slova, ale i kitika spisovatelky.

lá

lo

K hlavní badatelskémetodě Oldřicha Králíka patřila tzv. literarní Stratigrafie' to

tz

znurlená,že Králík sledoval vývoj textu,jeho narůstánía proměny v čase;bezpochy.
by touto metodou přispěl k detailnějšímupoznání textů Máchových, Nerudových,

ie
lo
t:
,r-

rě
se
9it
t.

Barakových,Bezručových a rovněžtextůKarla Čapka' Zatímco u předchozích autoru
se mohl opříto korespondenci,v případěČapkověneměl korespondencik dispozici.
Znalji všakprostřednictvím,,dvorního..
ČapkovaeditoraMiloslava Hďíka, avšaknemohl využívatcitátů z ní, dokud tuto korespondenci oficiálně nezveřejnila olga
Scheinpflugová.Teprve po vydání tétokorespondencev edici Listy o|ze mohl Králík
zttčtovat
s románem, kteqý podle něho nestavěl na autentických dokumentech, nýbrž
byl nepoctivým kompilátem podobným tomu, jaký stvořil skladatel Foltýn (erbovní
postavunedokončeného
Čapkova románu: ..ubohéhobřídila.. Foltýna neváhal Králík
dokonce ztotoŽnítse samotnou oleou Scheinpflugovou: '.Celkem ie nesporné, že
Týan je vtěIenímbytostnéČapkovytouhy po vnitřní a uměleckéčistotě,kdežtoFolÚn
je obrazhistriónstvíjeho ženy...)''.odtud užnebylo daleko,aby i Scheinpflugová,podobnějakoFoltýn, byla usvědčenaz bídnéa řemeslně špatněodvedenópráce.

:al
ela
li'la
I'u
se
ná
.ený
thé
laďy.

Králíkova interpretaceČeskéhorománu hodnotově snížilajak slovesně uměleckou, rak zajímavouinÍerÍexÍovou
práci aurorky' interpret viděi v Českérrr
rurrráirupřcdevším
podlehl jí a najejím základě se snažilporozumět
nejskutečnější..,
í,skutečnost
Čapkovýmposta'vá'm,
eožho přirozeně přivg{lo do slepéuličkil'
Jedno však nelze Králíkově interpretaciupřít:svým rozborem Českéhorománu
anticipoval,žebadatelémusejínapříštěnutně počítats tím, že i autentickýmateriál,
je-li ho použitov jiném kontextu' ztrácí svou vypovídacíhodnotu a před interpreta
stavíčetnárizika'

Zivěr
Vraťmese ještějednou zpátky k úvoduČeskéhorománu. V něm Scheinpflugová
čtenářům
sděluje,že v textu usilovala o ,,1drcující
upřímnost,,,která je důležitápro
'' Kfálík, oldřich: Pnlni řaduv díIe
Karla Čapka. l' vyd. ostrava' ProfiI 19.12,s,2O3,
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existenci ,,memoárovéliteratury.., a že výňatkůz korespondence s Čapkem používa.
la proto, aby zesnulému básníkovi nevkládala do úst ,,cizí..slovo. Jak tedy vlastně
Scheinpflugová svůj text určila? Jaký kód svým recipientům a interpretůmnabídla?
Předně román z hlediska žánrovéformy přiřadila po bok memoárovéliteratuře, zvýraznila svůj pohled na skutečnosta předevšímod pásma, kteréosnuje jako hrdinka,
vševědoucí vypravěčka i autorka, odlišila pásmo korespondence' onen autentický
Čapkůvhlas, který znovu bude rozrezonovávánv dialozích.
Scheinpflugová tak běŽnésdělenínadměrně kódovala, nadkódovala (Lotman), domnívajíc se, že tím posílí vrstvu autentickou oproti vrstvě fiktivní (imaginativní),
avšak její pokus, jak ukázala poválečná recepce knihy, ale i všechny intetpretace
Českéhorománu v dalšíchletech, zůstalvposled bez zamýšlenéhozáměru: v jejím románě byl druhotným (sekundárním) modelujícímjazykem vytvořen paralelni svět,
který se jen částečněkryl se světem autentickým,jaký před námi vystupuje modelo.
ván prostřednictvím dobových dokumentů.
Český román proto právem nese žánrovéurčeníromán, neboťautorKa Vrstvu au.
tentickoupřepsala (re-writing)médiemsvéhoviděnísvěta,a tírhji proměnila ve sku.
tečrrosí
vyššíiro
ř&iu, ve ,,vyšší
skuíečnosi..,
řečen<r
spoiu s.ÝVarrenem
a.ň'eiikem.Tilk
se nakonec autentická korespondence,která měla plnit roli věrného,realistickéhomateriálu takév kontextu její knihy, ocitla oblečenav roušerománu.
Interpretaceautentickéa{ktivní vrstvy, jak to ukázal dvojí přístup k témužtextu,
bývá bytostněŤpjatas dobovou estetikou, ale neméněs osobou interpreta textu a skutečnostmičasovými.Pregnantně to vyjadřuje jedno Shakespearovo dvojverší:
Ctnosti našena tom visí ien,
jak časje vykládd.

Blahosla
Autentic
neauten

patřík
^estopis
l
téměř automati

cestopi
\./leckém
požadavek kladený na c

a autenticky obraz cest
popis u skutečně existujt

než ostatní referenčníž
(životopis,paměti), a tu

v ek dokona!émimesis.,,

Ačkoliv tedy cestopi

bylo v dějinách českélit

tickým. Miím na mysli t
Celá literatura se tehdy l
pis se jevil jako mimořá

mohl využít autentifika
faktů v organismu prózy

Žovaná a,,nasvěcovaná

' Miňovská-Pickettová,V': P.
1998.č.4. s,371,a3'73
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Blahoslav
Dokoupil
Autentické
svědectví
nea
utentických
cestopisů
patří k literarnímžánrům,s nimiŽ se představaautentičnostispojuje
l,-1estopis
téměřautomaticky.Nedávno vyšla v časopiseČeskáhteraturastudle o umél
cestopisu.ocituji z ni jen několik vět, kteréto potvrzují:,Zikladní
\./|eckém
požadavekkladený na cestopis /,',/je podat pravdivý, popřípadě ověřitelný' skutečný
a autenticlq obraz cesty a míst,kterd cestovatel navštívil.,,,,Nutnostíautentického
zoDisu,skutečněexistujícíchlokalit isou /cestopisy/ vystaveny.ještěvětšímuomezeni
nežostatníre.ferenční
ilinry, kterésice takémají retilný předmět, ale uivislý na čase
(životopis,pamět:i),tl tudížprakticky neověřitelný. U cestopisu konstatujemepožadavekdokona!émimesis.,,|
Ačkolivtedy cestopislze obecněpokládat zažánrsamou svou povahouautentický,
bylo v dějinách českéliteraturyijedno období,kdy byl naopak žánremzcela neautentickým.Mám na mysli obdobítrvajícízhruba od roku l948 do konce padesátýchlet'
Celá literaturase tehdy do značnémíry stala součástí
propagandy;a umělecký cesto.
pis se jevil jako mimořádně vhodnýpropagandistickýnástroj- uŽ proto,Žejeho autor
mohl využítautentifikační
síly (zdánlivého)osobníhoprožitku.Masivní přítomnost
faktův organismuprózy zastíralačastoskutečnost,
žešloo fakta pečlivěvolená, aranŽovanáa ,,nasvěcovaná..,
tak aby co nejlépeplnila svou propagandistickouúlohu.
,Miňovská.Pickettová, V.: Popis v uměleckm cesttlpise.českýcesfupis ]9,
století' Českí literatura 46.
1 9 9 8č
' .4 ' s . 3 7 ! a 3 " I 3
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r:

Cestopisnéreportilžeměly v zásadě totéžposláníjako souběŽně vznikající repor.
reporRozdíi byljen v tom' žedějištěvýstavby sc v ces{.opisných
iážebirdovate|ské.
táŽich rozš1Íovalona celrý tzv. tábor míru. Pisate|é reportáŽí hledali své vzory
význam pro ně měl odpublicistice;a vůbecnejvětší
předevšímv předválečné'levicové
již
v sobě shrnovavčera'
znamená
V
kde
zítra
Fučfta.
Jeho
kniha
zemi,
kaz Julia
la všechny kanonické rysy cestopisnéi budovatelskéreportáže50. let: koncepci dvou
světů;z toho vyplývajícízpůsobargumentace,kte4ýdovolujebagatelizovatfakta údajně netypická, nebo,,ztrácejicinavýznamu..; pojetíSovětskéhosvazu jako laboratoře
nových lidských vztahůa vzorovéhotypu hrdinství;černobílouoptiku kladu azáporu;
apelativnost opírajícíse o mísenípublicistických postupůs postupy beletristiclcými.
Ferspekiivaclvtlusvěiů,jejichžvniřní časse Stáleviditelněji rozcházi (cit.ujiz knihy Ivana Kubíčka Fronta, na které se neumírá: ,Jedešna výlet do minulosti _ jedeš
na uipad' A srdce b;, nejraději obrdtilo, celý vlak ne výciwd - do budouciiasii, jež
i kndmpřichózí.,q), způsobovala,žerepartážpadesátýchlet nebyla nástrojem poznání,
neopíraiase o popis, smysiový prožiiek a nepředpojatouinteiekÍuáiníanaiýzu, nýbň
pasivně dokiádaia apriornípřecistavuo reaiitě, kterou autor navíc přijímai zvnějškujako cosi hotového.\ětšina pisatelůcestopisnýchreportážíse v cizině jen utvrzovala ve
svých iluzích a předsudcích.Specifičnostcestopisných repofteŽÍpadesátýchlet by bylo možnodokumentovat množstvímukázek' Mohli bychom začítu knih, kterévznikly
bez uměletkéhozáměru, víceméněz funkcionářsképovinnosti činitelů,kteří procestovali Sovětský svaz čijiné ,,lidově demokatické..Země s oficiáIními delegacemi.aA končit bychom mohli u knih, které si dodnes zachovávaji i při své propagandistické
vtíravostiněkteréznámicy autorskéosobitosti, a přecÍstavujitak aiespoň zajímavý doklad dobových selhánívkusu a intelektu.sJistě bychom se přitom pobavili, ale zároveň

'Do rcku 1955 dosahla deseti vydání.
' Kubíček, Ivan.,Fronta, na kterése neumirú.Praha t950, s. 13
o Srov. např. Neumann, Alois (socialistický ministr pošt v poúnorovéGottwaldově v|ádé):Sovětsbý čIověk
a jeful z.emě.Praha l951; Plojhar, Josef (dlouholetý lidovecký ministr zdravotnictví): K břehúm Tichého
ocednu, Praha 1957; Hillová, olga (ěinovnice svazu žen): V zemi míru a štěstí' Pruha 1951; Barvík'
Miroslav (funkcioniíř svazu hudebníků):Hudebníkova cesta do.SS'ý,?'Praha 1956; Kopecký Jan (divadelnický funkcionář).. SovětsV ztipis|q' Praha 1953.
5 Např. Aškenazy, Ludvik: Ulice MiIú a jiné reportdžez' Polska. Praha l950; Německe jaro. Praha l950;
IndidnsW léto.Praha 1956. Hoffmeister, Adolf: Pohlednice z' Cíny, Praha 1954; Vyhlídka z pyramid, Praha
\951; Made in Japan. Praha 1958.
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by to bylo počín
pota,se lze přesv
Cestopis- pr

Zážitcich,a právě
vévydánímálok
přÍpady.GézaVč
portáži,se po nec
a dobově příznač
Dvě města na svi
vyšlasamostatnt
jiné.předválečné
n
vydáníz roku l95
Jednímz moti
ve shonužurnali
dáníDvou měst n
autorské
zkušcno
S lapidárním,
byťr
i původní
bezpros
torského
subjektur
vy: zorný úhelpl
jménoAr
neutrá|ní
Uvedujedenm
poiský'ch|rranic'V
Policejníhodůstoj
A ve vydánídruhé
jícícestovnípasy,i
šlo ti, žebyl téžpř
zněnísice přesněj
stojníkaostřenabit
Změny, kteréau
jako změnyn
ležité

" Včelička,Géza:Dvě m

'Včplička,Géza:
Dvě m

poněkud laciné.o Íom,jakv tehdejší
by to bylo počínání
cestopisnépróze bytnělasle.
_ způscbern.
pota,se lze přesvědčiti jinýIn _ amožnáinstruktivnějším
Cestopis - právě proto, Že je (nebo alespoň by měl být) za|oženna autentických
zážitcich,a právě proto. že autentickézáŽitky časemv mysli blednou - bývá pro novévydání málokdy přepracováván.Česká|itelaturapadesátých|etzná však i takové
případy.Géza Včelička,jeden z levicových autorůpředválečnýchcestopisnýchreportáží,se po necelých dvou desetiletíchvrátil k jejich textu a podrobil jej důkladné
a dobově příznačné
revizi. Pro našipotřebu postačíSrovnatúvoddvojí verze knihy
Dvě města na světě. Poprvétato reportážníkniha z cesÍydo Moskvy a Leningradu
vyšlasamostatněroku l935, podruhébyIa vydána společněs přepracovanoupodobou
jiné.předvá|ečné
reportážeV zemi hákového kříže z roku l933. V tomto spolcčnóm
J

/,
I,
.L
t-

te
't-

ly
O.

nké
.oeň

vydáníz roku l950 se titul Dvě města na světě stal titulem celéhodiptychu'
Jednímz motivů,jež autoravedly k revizi textu,by|a snahadát knihám vzniklý'm
ve shonu žurna|istické
profesevytříbenější
slohovou podobu.Stylistickyje druhévy' . l K . . íÍ \ . ' ^ . ' * x ^ . . ^
u4r|r vvvu
lll!.!
lld
^".^--1.:
4utvrJNv
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S lapidárním,byťsyrovým nebo i neumělým stylem Se totižZ textu nejednou vytráci
i původníbezprostřednostzážitku.Jednou z nápadnýchvnějšíchznámek oddáleníauje pak i změna vypravěčské
torskéhosubjektuod zachycovanéskutečnosti
perspekti.
vy zorný úhel první osoby nahradila objektivní osoba třetí a cestovate| dostal
neutrálníjménoAntonín Novák.
Uvedu jeden malý přík|adstylistických změn ze scénypřejezdu československo_
-^l^1,-a^L

L-^-:^

tt

--,--.--a-,- -.--t

|.

.

Pulš|tyull tual||U. Y p|vltl|ll vyua|ll Zírt uvoo eplzooy

IaKÍQi,,Uulalm prvn, pllsuaclKy'

Policejníhodůstojníka,prohlížejícího
pasy. Je galantní a ostře nabit jako browning',,o
A ve vydání druhém:,AntonÍn spatřil první pilsudčíky,Policejní úředníky,prohlížející cestovnípasy' Ten, který je vedl, byl sice zdvořilý a k žendmi galantní, ale neušlo ti, že byl téžpřísný a bděl:ý,fu tměr prtpomínal ostře nabitý revolver..' Druhé
zněnísice přesněji popisuje situaci, ale je mnohem méněevokativnínež obraz dů-

,yěk
ého
vík'
del-

)50;
raha

stojníkaostře nabitéhojakl browning,
Změny, kteréautor prováděl z důvodůstylistických, nejsou však zdaleka tak důjako změny motivovanéideově. Nejlépeto opět osvětlíkonkrétnísegmenttexležité

. Včelička'
Géza:Dvě městaru světě.Prahal935. s. 9
?Včelička,
Géza:Dvě městana světě.Prahal 950' s, 227-228
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tu. V úvodníkapitole je popsána autorovacesta vlakem z Prahy do Varšavy.
Cestovatelsedív kupés polskourodinou;kteráse vraciz dovolenéna Riviéře.V prvdávkouporozumění.
ojejím sociálním
nímvydáníje rodinavykeslenase Značnou
je
představuprostřednictvím
postavení(otec profesorem)si učiníme
zmíneko chřestícíchruiramcícha do obla nateklémkufru obsahujícimrodinnouspižírnua z rozmluvy,která se v kupérozvinepo přejezduhranic.Profesorse zajimá,kam cestovatel
jede a vyptáváse i najeho názory na Sovětskýsvaz.Vmísíse ijeho paní,a zeptáse:
Čtemetu o tom..A cestovatelstručněodJe tam htad?Nezaměstnanost?
,,Řekněte,..
povídá:,Je, paní.,,,,Jepro toho,kdo tamnepracuje',,8
V druhémvydáníje sociální postavenírodiny pojmenovávánoexplicitněji.
Nechybí zmínky o elegantnímlžnatostistdrnoucíchblondýn majetnýchvrstev
povyražení
celérodiny lze potěžkdvat
a o tom, Že prázdninové
na několik tisícpol.
ských zlotých.Hlavní změna všakspočíváv rozvedenídia|ogumezi cestovatelem
jeho politického
vyznění.Po jednoduché
a polskourodinoua v posílení
otázceuŽ nenáslaárric

cfntřn4

nánnrrěrť

nřiměřená
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r'
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Šn',ětcl,Áh^
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podányjako jiŽ ne a
vydání vypadá rozlr
vlaku tam má totižj

KdyŽ chce Anto
argumentem,vzpon
svéobvykléa oblíb
kráčejí v ul<izněn
a ozbrojenévojsko
Tak defilujípřed so
mauzolea.Kdyby b:
vaavokamžikub
svélidové,děInick
zalskyji pozdravuj
Profesors ironií
Iinip

ánr'n|í

ah.'

nr

prvé,nýbržobsáhlá přednáškacharakterizující
AntonínaNováka jako propagandistu,

srovnáním,kteréce

který nevynechájedinou příležitostke školenínerozhodných.Pro přesnějšípředstavu

nidoby lidové, s ob

ocituji alespoň závěr: ,,Nebot,Rusovéužopravdu nechtějícarismus, paní! Ani panství

maršdl Pitsudski, T

kulaků a měštanstva!Ani vlddu nepravé,falěšnédemokracie a kerenštiny!To všech.

dobrodincůmna rcl
fašistické režimyjso

no uždnes Rusy dtÍvnonezajímci.To všechnoužsi nedají vnutit ani sebepočetnější
armddou reakce, Rusové už dnes opravdu chtějíjen upřímnéa poctivé socialistické
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vykazilje

nějaké

lidské

iledostatky.

Ruská svobodná volba bolševickélio režiiiiu už se iiedá ,iiies laciiia sváiět iia iiějaký
policejní útlak či špiclovskýsystém!,,9
Diskuse s rodinou končív obou vydáníchna varšavském
nádražítim, žeprofesor
se cestovatele zeptá',zda má kde přespat, a kdyŽ se dozví, Že ne, nabídnemu nocleh'
Cestovatelovoodmítnutítétonabídkyje však v každérnz obou případůmotivováno

mezi takovou bolšev
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ot<Ízka
mne apravdu

na to, že budete taj
Přiaúm se, že na n

lehu pak rcaguje v p

chu zdůvodňujetak

velmi odlišně. V prvním vydání cestovatel Íekne,.,,Děkuji. Chtěl bych trochu vidět
Varšavuv noci',. A v duchu si pomyslí:',Snažíse.uděIatmi nějakou radost a jd bych
se nerad navlékaldo sentimentality'..l.'Stisky
rukou na rozloučenoujsou vypravěčem

Antonínovy paměti,
jak zvadl a zchladl. ,

'Včelička,Céza:Dvě městunu světě.Praha l935' s. l l
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jen lidé a takéjá ohy

podányjako jiŽ ne tak cizí, na obou stranách doznívajívzájemnésympatie. V druhém
vydanívypadá rozloučeníúplnějinak - vládne mu vzájemnéodcizení.Diskuse ve
vlaku tam má totižještě velmi charakteristickou dohru.
Když chce Antonín podepřít svémíněnío sovětskémrežimu nějakým pádným
argumontem,vzpomene si na oslavy prvního máje: ,,Moskva pořeiddvti každoročně
svéobvyklé a oblíbenéprvní mdje' Své dělnické slavnosti, kdy po Rudém ruiměstí
krdčeji v ul<izněných řaddch pracovníci z tovdren s vintovkami na ramenou
a o7,brojenévojsko, jež není ničímjiným než zase jenom děIníky ve stejnokrojích.
Tak defilují před sovětskou vlrjdou, jež je celd nashromtÍžděnana galerii Leninova
mauzolea. Kdyby byl ruský nrjrod se svou vlddou nespokojen, stačila by jedirui salva a v okamžiku by bylo po tyranskémrežjmu!Ale oni naopak pochodují kolem té
svélidové, děInické vlddy s velikou pýchou' A docela radostně, vesele a nepatolí.
zalsky j i pozd ravují',,|,
Profesor s ironií replikuje, Že by bylo možnopochybovato tom, zda sovětská po!icie
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srovnáním,kterécestovatelenadobro zmate:,,...nezapomeňme,žepodobnéparddy,
rádoby lidové, s oblibou pořddá i v Berlíně Hitler, v Římě Mussolini a u ntis pan
maršdl Pilsudski. Takétito vůdqové|idu vyruibějíhromadnou lásku národa k svým
dobrodincůmna takovémběžícimpdsu! Ačje notoricky zndmo, že fašistickéi potofašistickérežimyjsou tyranské,protisvobodné,nelidské!Jak mi tedy vysvětlíterozdíl
mezitakovoubolševickouafašistickou přeh|ídkoulásky/.'tz Na tuto logickou námir
ku rcagujc Antonín }Jovák podráŽděně' odpovědět ovšem nedokáže:,,\hšechytrá
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na to, že budete tak nezdvořile a neptozíravě přirovndvat komunismus k fašismu.
Přizruim se, že na něco takovělla neumímdobře ani odpovědět'..'.'Nanabícikunociehu pak rcaguje v podstatěstejnějako v prvnímvydání,ale s chiadern,který si v du-
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chu zdůvodňuje takto; ,,Ti lidé se n,ihle snažili zapsat nějak nezapornentttelnědo
Antonínovypaměti, Ale Antonín o to pojednou nestcil. Po térozmluvě s nimi tak ně.
jak zvadl a zchladl, Ach, nikoli, nehodlal po nich hodit kamenem, Vždyťvšichnijsme
jen lidéa takéjd ohýbám hřbet pod břemenem svých chyb' Ale přece: bylo by mi vel.
l' Vče|ička'
céza:Dvě městana světě'Praha|950' s. 233.234
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mi zatěžkopřijímat dobrodiní od lidí, kteří jsou dosud přesvědčeni, že socialismus
a fašismusje jedno a totéž',,,o

Nemuseli jsme tedy s AntonínemNovákem dojet aždo Moskvy, abychom poznali, podle jakých principůse r' padesátých|etechcestopisy psaly a přepisova|y'Teorie
typičnostisi vyžadovala,aby se z rodiny, která má despekt k Pilsudskému,vyznává

demokracii a projevuje pochopeníi pro sovětský režim'stala rodina s nepřekonatelnými předsudky' Dávat najevo prostélidskésympatie k někomu, kdo patří k jiné tří.
dě a kdo nesdílíbezvýhradnouvíru v komunismus,to by se v dobovépoeticejevilo

skutečnostiautoři h

co naplaÍ, delegdti
puje ještě cizincťtm

zimy. Nejenom Frat
nepiteIné.Místnost
Nápoje jsou poddvt

gramů zaprodanépt

jako nepřípustnýliberalismus, ne-li jako zrada praporu. Zbývá otázka, nakolik lze
věřit cestopisům,kteréto, co cestovatelviděl azaŽi|, podávajíve dvou tak odlišných
verzich. Č|ověkjistě můžezměnit názor,jestliŽe se přesvědčí,Že se mýlil; zde však
nejdeo změnu názorů'nýbržo změnu ujžitk.ů.
Jestližecestovatelzažilnéco,co se pří.
čilo dobovýrn kánonům'muselo to být nemilosrdnězapontenutoa nahrazeno,,zážitkem.,,kteý panujícímnormám vyhovoval lépe.
S tímto věciomím pak ciobře porozumíme osiavnélnu paiosu cestopisůjako
ZpívajícíČínanebo Radostnd setkdní,'PÍestoi cesiopisy padesátých iet potiávají au.
tentickésvědectví.Jejich autentičnost
ovšemnelze hledat ve shodách mezi viděným
a popsaným, nýbržve shodách mezi míněnýrra popsaným.Jsou autentickýmsvědectvímo tom, co si v danédobě jejich autoři mys|eli, popř. chtěli myslet' jak je doba hnětla k svémuobrazu,jak ochotně,nebo naopak s přemáhánímzapomínalina to,
co skutečněviděli. A dovedou autora záludnézradit tam, kde by to nejméněčekal.
Cestopisy Adolfa Hoffmeistra patří bezpochyby k té lepšíčástidobovéprodukce.
Kniha Pohlednice z Číny( I954) se asi přesto bude dneŠnimučtenáři.;evitjako serie
politických školení.Jedna kapitola si všakdodnes uchovala svěŽesta barvitostzážitků, na něž se nezapomíná.Je to jen náhoda, Že ona kapitola se zabývá čínskouku.
chyní?Anebo se tu bezděky prozradil rozdíl mezi pasážemi,v nichžautorjen snaživě
parafrázoval,co se po něm žádalo,a stránkami, na kterých se projevilajeho skutečná, řekněme autentická,osobnost?
cestopisupoNahoda to zřejmě nebude.Vždyťuž pár let před napsánímčínského
suzoval Hoffmeister kvalitu civilizace předevšímpodle kulinárních a klimatických
záŽitktl' Dovolte mi na závěr citát zknižky Tři měsíce v New Yorku (1950)' kterou
Hoffmeister napsal společněse Zdeňkem Galuškou a která popisuje jejich pobyt na
valnémshromážděníoSN. Povšimnětesi, že ačkoliv titulu figurují,,tři měsíce..,ve
|nTamtéŽ.
s.235-236

48

'' Galuška,Miroslav- Hr
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autoři hodnotícelý americký rok; je jim totižvšechnojasnépředem:,,Á/e
skutečnosti
delegdti
musí žítv toffitoprastředíÍašizacea tlaku, K tomu všemupřistu.
co naplat,
puje ještě cizincťtmvětšinou těžkosnesitelnépodnebí - vedra, vLhkosta náhlé kruté
zimy. Nejenom Francouzi pokiádají americkou strulvuza nestravi'teinoua ndpoje za
nepitelné.Místnosti jsou v chladných dnech přetopeny a v parnech přechlazeny.
Ndpoje jsou poddvány tak ledavá, žeztruÍcejí
chuť,NeděIní noviny vúžiněkolik kilogramůzaprodanépustoty, Všudechybívůně,chut,,vtip, skromnost,kouzlo lidskosti,,,)5
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něcovai i miadšíhobr

který tento impuiz rea

coval vlastníživot'Ni

chal patriarcha rodinl
století.Život pro troj

vzepětí_ vězení,ghet
ře, Norbert Frýd (zač

Po osvobozeníse pak
ké armády, jako svěd

v USA a v Mexiku (v
kých zemích,byl nov

Napsal celou řadu

tých let, na vrcholu ž

on psal svépaměti) vt

Drahomíra
Vlašínová
Umě|ecká
sty|izace
jedné
empírie
rodové
(NadtriIogií
Norberta
Frýda)
prvníchletech druhésvětovévá|ky, a|e už v bezprostřednímohroženívlastního života,se chystal mladý, začinajicispisovatelNorbert Frýd (imenoval
se tehdyještěFried) psát rodinnou kroniku. Ve starýchžidovskýchrodinách

sbíralmateriál,vedl si deník,do kterého
zapisovalmonrentální
nápady,k práci pod.
něcovai i miarišíhobratra,rovněž začinajicíhospisovateie,a svéhostárnoucíhooice,
který tento impuiz reaiizovai v porioběněkoiikasetstránkovýchpaměti' v nichŽ biian.
coval v|astníživot'Navázal tak nit v panrětirodu, neboémemoárv uŽ po sobě zanechal patriarcharodiny Moric Maier: časověsahaly až do padesátýchlet minulého
století.Život pro trojici Friedů však připravil jiné pasti, než bylo plánovanétvůrčí
vzepětí_ vězení,ghetto,koncentráky.Mladšíbratr s otcem skončiliv plynovékomoře, Norbert Frýd (začalse psát s ý) trpěl ve vězeníchv Terezíně'osvětimi a Dachau'
Po osvobozeníse pak přímo hekticky vrhl do práce: působiljako tlumočníkamerické armády, jako svědek v procesu s esesmany z koncentráků,jako kulturní atašé
v USA a v Mexiku (v letech 1947-|95|),jako delegát UNESCA cestoval po exotic.
kých zemích,byI novinářema poslézespisovatelemz povcllání.
Napsal celou řadu žánrověi hodnotově různýchknih. V druhépolovině šedesátých let, na vrcholu životnía tvůrčí
zralosti (mimochodem ve věku svéhootce, kdy
on psal svépaměti) vrátil se ke svémuprojektu z m|ádí.Trojicí románůsplatil sám
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sobě, ale předevšímsvým mrtvým onen dávný dluh. Postupně vycháze|y:Vzorek bez
ceny a Pan biskup aneb Začátek posledních sto let (Čs'spisovatel, Praha 19ó6, 246
stran), Hedvábné starosti aneb Uprostřed posledních sto let (totéžnakladatelství,
nakladatelství,
|968,254 str.),Lahvová pošta ane'oKonec poslednícirsto let (totéž

v Čechách usazený
tečncsti však rafi

a obecnéhoobrazu
KdyŽ na začátk

1 9 7 1 .2 8 7 s t r . ) .

citem ohroŽenía p

Frýd se řídil slovy moudréhorabínaTarpho na ,,Nespočívrina tobě povinnost dílo dokončit,ani všaknejsi svobodenod něho upustit,,.,Ponořil se ke kořenůmsvého
rodu, kjeho i svým vlastnímŽivotnímzkušenostem,skrze ně hledal odpověď na pří.

z popudu Židovské
jen totální zkázy,a

činy katastrofy 20. století,která tak tragicky postihla jeho kmen, a rovněž i smysl
a důvody vlastního přežitía své identity: ,,Po všechexotických výpravdch na různé
strany tohle je cesta do sebe. Pokus vysvětlit si sám sebe tak trochu ztoho, čímprošli

vůbec,,,,

rociičea z jakých divných materiáIůformovali nds,,'z
obJednotlivédíiy tri|ogieby|y napsány a iakévyšly v reiativněnejsvobodnějším
dobí,kteréu nás v politickéma literárnímživotěpo r.1945 panovalo,v době ideolojara, poslednídíl stačilještě vyjít těsně
gického uvolnění,v období tzv. pražského

níku: ,,Mohla by to

Z rodinnýchpa
niky ,,židovstvav (

mezijinými národ
(kronika se odehrá

sounáležitostk ha|

před normalizací.Trilogii sice nepostihlonen známý zákaz proskribovanýchknih, byť

nejmenšímsouhrn
za posledních sio I

probírá otevřeně a bez deformace řadu otázek spojených např. se sionismem, vírou
v boha, nebo poukazuje,jak ideologický tlak 50. let poněkud pozměnil některépasá.

Thto teze rovn
moáry, jde pouze

žea motivy Frýdovy prosluléknihy Krabice živých (l955)' vycbázejici rovněžz au-

středků souvisejíc
jakoŽ i psycholog

topsie a zážitkŮz koncentráku.Frýr| sám byl typický židovskýlevicový intelektuál.
kterých českáliteraturaměla celou řadu, jeho ideologický vývoj všaknenízáměrem

postav,v nePosle

méhopříspěvku.

něži historickéroI

Autentičnostv podobě až maniakálníhosmyslu pro přesnost fakt prostupujevelkou částFrydova díla. Vlastní záŽitky a informace, kteréje možno doložit prameny

stovarrý.

a materiálem dokumentární podoby, byly ostatně hlavními inspiračnímizdroji celé
Frýdovy tvorby, vrcholí však v tétotrilogii, která je zároveň i vrcholem celéhojeho

při rozboru způso

uměleckého směřování.

Kromě vlastní

Alfréd Fried a ma
jich protikladnos

Základními zdroji či prameny trilogie byly už zmiňovanépaměti dědečkovya ot-

celoživotnía dob

covy, kteréběhem války ukývali přátelé Norberta Frýda, dále pakjeho zápisky' de-

stíhaný hospodářs
,jízdou..v tobogá

níky i vlastní paměť' Z těcI.to tří osobních a veskrze individuálních vzpomínek
vytvořil Frýd jednotnou a jednolitou paměť tří generací kdysi početnéhorodu

.Frýd' N.: I.ahvovtipošta,
Prahal97l' s. 12ó
, Frýd, N.: Vzorekbez cenya pun biskup'Praha |966,zá|oŽka

52

Sleduje s trpkt

se spisovatelským
sy jako Claire) stž

. Fýd' N': klhvovúpt

v ČecháchusazenýchŽidů, vysoce umělecky stylizovanou,zdánlivě prostou,ve skutečncsti však rafinovaně komponovanou' vyznačujícíse symbiózou autenticity
a obecnéhoobrazu doby.
Když na začátku40. let si s tímtonápademFrýd pohrával,inspirován vlastnímpocitem ohroženía předevšímdojmy a reá|iemi,kteréspatřoval při sbírkáchkonaných
z popudu židovskéobce v zámožnýchdomácnostech,a z toho pramenícípocity nejen totálnízkázy, a|e i vymazáni židovskéhoetnika z paměti lidstva, zapsal si do deniku: ,,Mohla by to být sdga rodu a zdroveň tak trochu podobizna židovstvav ČechtÍch

I
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t

vůbec,,.,
Z rodinných pamětítak vznikla kronika konkrétního
rodu s obecnouplatnostíkroniky ,,židovstvav Čechách...Jelikožmladšívětve rodiny byly jiŽ značněasimi|ované
mezi
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(kronikase odehrávázčástihlubokov mnohonárodnostní
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Tato teze rovněž vyúsťujek úvazeo Žánrovémrozpětítrilogíe:jde pouze o memoary' jde pouze o rodinnou či rodovou kroniku? Kvalita užitýchuměleckých prostředkůsouvisejícíchse způsobemvyprávění a vůbec celého traktovánípříběhů'
jakoŽ i psychologická propracovanostjednotlivých charakteru,zejménaústředních
postav,v neposlednířadějejich zasazenido dobových reálií,činíz tétotrilogíerovněži historickéromány v pravémslova smyslu, což byl ostatněžánrFrýdem dosti pěstovallv.

v
0

rrome vlastního,do značnémíry proměňujícíhose já (kteréhosi všimnemeblíže
při rozboru způsobuvyprávění)stojív popředírománu jakožto hlavní postavy otec
Alfréd Fried a matka Klára Friedová, kteréjejich syn, vypravěč,zachycuje v celéjejich protikladnosti,fascinován Í'aktem,
jak mohly dvě takto rozdílnébytosti vytvořit
celoŽivotnía dobře f.ungující
manŽelskýSvazek, zkoušenýrodinnými katastrofami,

I
tK

u

stíhanýhospodářským vzestupemi pádem, proměňovanýve svépsychicképodstatě
,jízdou..v tobogánu života.
jak se z melancholicky zasněnévenkovskéintelektuálky
Sleduje s trpkou účastí,
se spisovatelskýmiambicemi (podepisovalasvélehce sentimentálníprozaicképokusy jako Claire) stávala postupněa střídavědůstojnáměštka,číperněsi hledícíkšeftu
.

FrýrJ'N.: Llhvovú PošIu.Praha l97 l ' s. l25

53

s cuklovím, matka - lvice, statečněpro svá mláďata ohraničujícíjejich budoucí životní teritorium, které má být pochopitelně mnohem lukativnější než to jejich, až

Jednotlivédíly n
zejménav jeha začá

k obrazuještěmladé,ale v očekávánídalšíchkatastrofa bankrotůrezignujícínemoc-

čtupředků napÍ,,,zd
syn Jdchymův..',v (

néŽeny.
Kontrastně vyznivá portrétponěkud lehkomyslnějšíhoa zdánlivě povrchnějšího
otce, prodírajícíhose životemtujako náboženskýblouznivec, tíhnoucík evangelické
víře, brajícíobčasroli majitele prosperujícíhoobchodu a poté bankrotujícítovárny,
kterémuvšak nejvice sedí role nedostižnéhocesťákav cukovinkách, vždy se honosícíhogejzíremkošilatýchhistorek a vtipů.Polarita a symbióza postav protagonistů,

vždy prostupována l
věč pouze převyprál

rafrázemi, autorskýt
jej s časem,kdy pří
ní povahy než pamč

táhnoucíchza sebou i zátěŽ vlastníchrodinných klanů v podobě různěvyvedených
bratrů,sester,šr'agrů,strýcůa tet, roztroušenýchod Vídně přes Linec a jiŽní Čechy až
do chebskéhopolrraničí,kteréosud zavádído míst vzdálených od rodných kolébek-

dopisů,zpráv z tiskr

od Dubrovníkupo osvětim a Dachau, má impozantníšířia mnohovýznamovoupest-

na na poslednímsvi

ale zároveň pÍiznáv

rost sondy do sociálníhoa společenského
rozvrstvenídoby.
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Svůj podíl na ní
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třídit a svým způso

rituály a semknutostpřed sto lety ještědost od
chycujícízvyky, obyčeje,náboženské
okolí izolované enklávy židůna severu Čech. kteÍí.žili jinak než lidé v okolí' děli\l

dil), ale i stylizovat

je od nich zvltÍštní
řeča ještě zvkištnějšíndzor na svět, na hodnoty, na povinnosti, na
celý smysl života.,,|..,/ ,'TrpěIi tím,ale muselo je to nakonec i nějak uspokojovat, ba.

Posl
vali do šíře...o'

vit, žejsoujiní, prapodivným7,působemvyvolení,žesvůjživotprožívajíjakosložitou,

havrstevnatý široký

tou spontaneituvzp

klubko vyprávěním

umělo u, až do nes rozumitelnosti stylizovano u c eremonii,,'a
Při psanítriiogic urěi Frýrj n.sno.lný úkrrl,jak simeiit otiiišnýsioh ciěriečkovýcir,
otcovýcir a tiakoitec i svýcil viasinícit vzpurrrínekiak, aby vzniki jednoiitý ceick.
Svorníkem se stal vypravěč,zdůrazňující
vlastníspisovatelovojá (á' který píši'já'
ži
který vzpomínám),vybavenýz odstupulet i vědoucímnadhledem'Nejen do iíčení
vota dědečkaa otce, ale i svéhovstupuje komentáři, kterými vnášído textu mnoho
různýchpoloh a významůod shovívavostik pošetilostempředkůi svým vlastnímpřes
mnohdy tvrdé nastaveni zrcaď|ajejich dobou podmíněnémuchování,Autorův ko.
mentářje mnohdy poněkud drsný (akjej ostatněpotvrdil pozdějšívývoj osudů),nikdy však není krutý, ale na druhé straně nikdy také nesklouzne do sentimentu.
koProstupuje vyrovnaně všechnydíly trilogie, to znamená, že přinášídodatečné
mentáře i k jednání vlastnímu,tam si dovoluje (v závěru trilogie v Lahvovépoště)
i většídávku ironie a sarkasmu.
o Tamtéž's. 38
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Jednotlivédíly mají rovněŽ poněkud variabilnístylistickourovinu: v prvnímdílu,
partiích,je styl vyprávěníažbiblicky stylizovaný (ve výzejménav jcha začátečních
čtupředků napÍ.,,lde bydlíval i její tatínekEmanuel AdIe4 děd Jakub a praděd Juda,
syn Jdchymův..5,
v dalšíchdílech sílívěcnost ve vyprávění,faktografičnostjevšak
vždy prostupována úvahami fi|ozofického charakteru' První dva díly jako by vypravěčpouze převyprávěl (fakta,nikoliv styl, ten musel tvořit) s četnýmicitacemi a parafrázemi, autorskými vstupy a komentáři, v nichŽ předbíhá časpříběhu a konfrontuje
jej s časem,kdy příběhpíše'V textu využívávšak takéjiných pramenůdokumentární povahy nežpamětía deníků_ cituje z obchodníchknih svých rodičů,ale i jejich
dopisů,zptáv z tisku a různýchúředníchvyhlášek,kteréposilujídobovou autenticitu
románů.
Svůjpodíl na ní majíi autorovyvstupy v podobě úvaho práci na knihách' zejmé.
na na poslednímsvazku Lahvová pošta.o něm říká, žeje nezakrytouautobiografií,
ale zároveň pÍiznává, že z rttzných důvodů,byťjen formáiní povahy, musel materiál
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dil), ale i stylizovat z hlediska samotnéhouměleckéhozáměru, neboťchtěl držetjisjak se oěkně
tou spontaneituvzpomínáni(,,4ťie z toho pořdd cítitRusto vzpomínqní'
valí do šíře.,,6.
Poslední díl pak komentovaljako vyvrcholení,v němž se poklidné
klubko vyprávěníměnív princip tkaní,při němžse splétáněkolik nitípříběhuv mnohavrstevnatýširokýtok, v němžvypravěčovonarativníuměnídominuje.
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Knrhy Lecnu
x t o

rieným způsobem

zájmem,vyďává'

Kniha Petra l

tulu uvedeno,,Dc

íazena mezi dest
vysokoškolskýpl
borné studie a k
k problémůmEv

usadil se zďe, zap
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MiladaPísková
padesátých
let
Tragédie
v dílePetraR.omana
- ,

I

!

Eullillr z plrznaunyr

:irjevůčeskéiiteraíury90. iei 20. stoleiíje příiiv autorů,kt,e-

ří chtějíčtenářůmsdělit svézkušenostiz doby totality,vypovídato svémtragic-

tem osudu podobném osudům těch' kdož nesouhlasili s komunistickým
reŽimern.Mnozí takovíautoři napsalijedinou knihu,jako svědectvía memento.Celá
ď

řada těchto literátůŽije dodnes v zahraničía většinaz nich se literaturouprofesionálně nezabývá nebo se jí zača|azabývaÍaž y seniorskémobdobísvéhoživota.
Knihy Čechůžijícíchv Kanadě, kteréby bylo možno charakterizovatvýše uvecienýmzpůsobem,
aie takéČechokanacihnů,
pro něŽbyia iiterárnitvorbaceioŽivotnim
zájmem,vydává v poslednímdesetiletíu nás zlínskénakladate|ství
Atelier IM.r
Kniha Petra Romana, vl. jm. Mi|ana Havlína,Vlečen pod šibenici, má v podtitulu uvedeno,,Dokumentdrní
biografie,,' Poprvévyšlav Kanadě roku 1989 aby|a zařazena mezi desct nejlepšíchčcskýchknih roku vydaných v zahraničí.2
Její autor,
vysokoškolskýprofesor krajinářskéarchitektury,publikoval v minulosti hlavně odbornéstudie a knihy, politické a po|itologickéstati, ve kterých obracel pozornost
k problémůmEvropy a totalitníhoČeskoslovenska.Do Kanady uprchl v roce l968,
usadil se zde, zapojil se aktivně do společenského
životaa byl velmi úspěšný
i ve své

'Např. knihy Jiřího Klobouka, JaroslavaHavelky, Evy Kloboukovéad'
2Roman, P': Vlečenpod šibenici' Z|in, Atelier IM, l996, příl.
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profesi. Zajeho zásluhy o rozvoj okrasnéhozahradnictvív Québeckuse centrálníza.
každoročněudělo.
hradnická organizacev Kanacě APPQ rozhodla na.zr'atnejvyšší,
projekt v oboru zahradni architektury,jeho jménem,
vanou cenu za ne.jdokonalejší
Cenou Milana Havlína..
Dosavadnímvrcholem Havlínovy profesionálnítvorby i politickéhoúsilíje postaveníPamátníkuobětem komunismu na Masaryktownu v Torontu, který inicioval
a navrhl k němu parkovou úpravu bezprostředníhookolí, a to ve spolupráci
s Františkemottou a akad. soch. Josefem Randou.aPrvní vydání knihy Vlečen pod
šibenici dostala veřejnost do rukou právě v den odhalenítohoto pomníku,jeho obraz je základnímmotivem výtvarnéhořešeníobálky českéhovydání Ronranovy knihy.
Kniha P. Romana Vlečen pod šibenici je ve srovnánía podobnými svědectvími5

Kniha je rozdělr
který začínáv roce

tem, ale i za životen
šíMary dvacet pět

Autentické záži
omylů a iluzí h]avn
ný příběh. Zráni jet

je skličujícípozn

skutečností:
,,Čeka
čkavostí,žejsem se

tegicfui místa,abyc,
Mdlem jsem ío zap

Místo hrdiny ot

ojedinělá tim, že autor Spojil reportážnípřesnosts uměleckou dramatičností.
Přitom
přímosmá cenu dokumentu,ato zce|amimořádného.
Autor prostěa s neúprosnou
t( ír il rs tu:al cě irnl N
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aYaPiÚ-

nosti Ze závéru vá|
.''lastníhoživctask

stavba, jak únorovéudálosti zaháji|y pozvolný a neúprosnýřetězec zvratů,které
následovaly v padesátýchletech. odmítá po.|etíroku l948 jako prostéhopuče.Jeho

přivádí dospívajíc
Autor založil p

proklamované
knihaje neúprosnou
obža|obou
cestyk socialismu.Na svéosobnítra-

přechody StátníchI

gédii,byl prvnímpolitickým vězněm v ČSR po roce 1948,nad kterým Státnísoud
v Brně vyslovil trest smrtio,ukázal nesmiřitelnýzápas dvou protichůdných
spole-

nařskou školuv Le
Zorganizoval pak r

čenskýchtáborů,který poznamenaloelérodiny, útočilna nejvnitřnější
duchovní

Ženév psychiatricJ

hoiinoíy iirjsiva,

uprchlíků ch}"ccna

RUlliailÚvo svě,je..'ivívystiiiuje 'ji'asiickou podsiati: korriiiiiisiickéideologie
ajejích praktickýchdopadůna vývoj v ČeskosIovensku
v padesátýchletech.Autor
jako
psal tuto knihu nejen
varování,ale íakéjako upozorněnína skutečnost,že

Rudy"byl siudcntc
advacetiletá Raku!

iizemi a neměla se

v tomto směru nebylo dodnes zažehnáno,že aktéřikomunistic.
mnohénebezpečí

Zatčeni skupin.
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trestáni.

rá falšovaladůka

údajněshromažďo
středímvězení,ve

r C . d . 'p ř í l .

ve Znojmě: ,,octli,

' C . d . 'p ř í l .
( ir^..:
l\ilPl'

|/^-..o.-t-^.':
Nd||lulKUv4.

E
L''

o R o m a n ,P : C . d . ' p ř í l .

58

l

D:...',r..t..: - .'''','.' ^*',,'..,
l l|elL-ýlL( '' (llIl|lú '|iliúi^u.

š:'.|...':
JilIiŇUvJ.

n.
ý'

D..|.. :^^.^ |.*
.''l^' ^Á
D)l)
4g'
l5lil.' IuÍřl lÚE)

tf

'l

c

l1

*C. d..s. 33

Kniha je rozdělena na dvě zák|adníčásti.V první autor popisuje vlastnípříběh'
který začináv roce 1949' kdy ,jediné chladnéráno ttdělalo tečkunejen z.an.ým livotem,ale i za životemdalšíchpěti mladých lidí,,.nejmladšímubylo sedmnóct, nejstaršíMary dvacet pět let.,,,
Autentickézážitky v komunistickémvězeníumocňuje uvědomovánísi vlastních
omylůa iluzí hlavníhohrdiny, ktenýmje v prvníčástiknihy sám autor,vyprávějícída.
ný příběh.Zráni jedinceje předobrazemvývoje celéspolečnosti.Bez emocí popisuje skličující poznáni reality. Např. kontrast ideálu osvoboditele se šokující
skutečností:
,,Čekaljsem na příclnd Rudé armrÍdytak n'etrpěLivěa s takovou nedo.
čkavostí,
žejsem se snaiil ještě na úzeruíokupovanémněmeckou armrjdou najít strategická místa,abych to byl jd, kdo uvidí a uvítdprvního ruskéhovojáka v našívesnici.
Málem jsem to zaplatil životem',,E
Místo hrdiny od Stalingradupotkává zloděje, vraha a násilníka.Drastickézkušenosti ze závéruválky (zastřeleníruských válečnýchzajatců'kteréČešis nasazením
rlIa"tníhn
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přivádídospívajícího
na druhou stranubarikády.
Autor za|ožil podzemní studentskouskupinu Lilka' která organizovala ilegální
přechody státníchhranic na jiŽní Moravě. Studoval v tó době Vyššíovocnicko - vinařskouškoluv Lednici. Dvakrát byl při tétočinnostizatčen'poprvéz vězeníuprchl.
Zorganizova|pak novou odbojovou skupinu, která osvobozovalapolit'ickévězně dr.
ženév psychiatrickéléčebněv Brně. Při jedné z akcí by|a celá pětičlennáskupina
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Rudy byl siudcnicm mcdicíny,}'{arykuchařka,Jura sc učilknihkupccm, Lcna _ dvaadvacetiletáRakušanka, kterou komunistický převrat zastihl na československém
územia neměla se pak uŽ možnostlegálr,ěvrátit domů.
Zatčeniskupiny popisuje Rorttando nejrnenších
podrobnosÍí,
se všemi brutalitami, kterémuseli tito miadí lidépodstoupit.odkrývá metody StátníbezpečnosÍi,
kte.
rá falšovaladůkazy, v jejich případě např. podstrčilazbraně, které měla skupina
údajněshromažďovat,nastrkovalado věznic svéšpicly atp. Seznamuječtenářes prostředímvězeni, ve kterémstrávil ce|ých patnáct let. By| vězněn ve speciá|nívěznici
ve Znojmě: ,,octli jsme se jttko zakopcini v hrobě. NeslyšeLijsme slovo ani zvenčí,ani
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zevnitř,., dlouho nikdo z vězňůneměl tušení,kde je. Hrůza věz,nicespočívalav hlubo.
kémtichu.....oPoznai brněnskévězeníi,,proslulé.,plzeňskéBory.
Vedle hlavních postav příběhu,tj. odsouzených,vykresluje Roman jejich protihráče.soudce,dczorce, .''yšetřovatele,
a lo jako lidi fanatickycccanékomunistickému režimu,aéuž s vězni jednajíprostřednictvímhrubéhonásilíčicestoupsychického
nátlaku.Více ho ale zaujaly postavytěch, kteříse zpronevěřili svémupřesvědčení,
např. bývaléhopříte|e- skauta'nynívojáka,kterýs|ouŽíve věznici. naokonabídnepo.

svrženi a odstra

turu fakiu, neuvÍ

ré dosud žijí,a

v Českoslo.,'en

ských věznic, ko

piněný názornýn

moc a obratem vězně uclá, čímždosáhne zhoršeníjeho tak bídnésituace.Přitom ho
k tomu nevede strachči nutnost,ale vlastni vůle,pocit moci.
Druhá částknihy, ve kteréjednotlivékapitoly jsou rozlišeny Stroze,bez názvu,
je věnována památcečiověka,který pomohl autorovi přežíthrůpouhým číslováním,
zy vézerlia sám přiiorn zaÍrynui.Vykresiuje zderůznétypy vězňů,ziodějů,kirěží,kte.
ří byli odsouzeni pro svou víru a dokázaii i v těch nejtěžších
podmínkáchposiiovat
druhé.
Havitnuv pripad vyŠetfovai
obavany(a pozdě1itake odstraněny;otta Šiing,v td
cioběnejmocnějšíkomunistický funkcionář na Moravě, zemský tajemnikKSČ: ,,Šllng
si mě vzal za svůjosobnípřípad. Už mě z toho nikdo nevytdhne! Ten se postarri o to,
aby mě vyřídil!"\)KaŽdý z tehdejších
mocipánůměl tzv. svůjpřípad,např. Gottwald,
Slánský' Geminder, Smrkovský, snad aby prokáza|i oddanost novému režinlu.
Paradoxně všichni na tuto horlivost svýrn způsobemdoplatili.
Autor se kiticky stavík mnoha osobnostem,kterése v politickérnživotěčeského
státu opakovaně angažovaly'vyslovuje svépřesvědčeni,že tito lidé nejsou zárukou
demokratickéhovývoje nastoupeného
v Českérepublice v současnosti.odmítá také
jara roku l968, jeho představitelea komunismus v jakékoliv
udá]ostttzv. Pražského
podobě vůbec'
Romanova knihaje knihou faktů,skutečnýchudálostí'kteréautorneidealizujeani
nevyhrocuje,předkládá je tak, jak je prožil, snaŽíse najítkořeny a důvody,příčiny,
kterého přivedly do daných situací.Svéúvahyvkládá rio vlastníhovyprávěnítak,jak
mu kdysi vyvstaly v paměti v souvislosti s událostí,o kterévypráví.
Toto svědectví bylo napsáno v roce 1981 _ ,,aby sezntÍmilozahraničníčtenriře
s krutostmi komunistickéhorežimua vyprovokovaloje k akcím, kteréby vedly k jeho

' C . d . ,s . 9 4
'oC. d.,s. 55
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" C. d.,s. 200

svrženía Odstranění.,.'I
Proto v prvním vydání knihy auto1 byťchce vytvořit literaturu fakiu, neuvádípravájrnérraaktérů.
Toprve v n<rvém
vydáníjmenuje i ost,rby,
které dosud žijí' a připojuje slovníčekosobnostíz po|itických důvodůpopravených
', čo.L^.|^.,onc|',l

r, 5ft

t.t^^h

\/

ňříl^-Á

t,.ih,,

^^iÁ.-

^ t^vÁ

.^i"]YíL

xAoL^"l^t'Aň-

ských věznic,koncentračních
táborůa pracovníchkomandv letech l948 - 19ó8' doplněný názorným kartogramem.

" C. d., s. 200
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Deník
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Žádoucí,protoŽet
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EvaFormánková
postup
Deník
a dopisjako|lterární
anebDeníky
a dopisy
v Pos|ednrím
důvěrnosti
stupni
lvanaK!ímy
T\

eník,dopis či pamětijsou lit. žánry,jejichž rozmach nyníprožíváme.Módní

tzv' autentickó literatury uspokojuječtenářskoupotřebu ,,prožité..
liteIvlna
jako
raÍ'ury,
předcvšírii
rjetaiiů,
protikiad.ri
a to
k íabuiované
litc,.pružitýuii..
raiuře, kierá podie nrnoirýcil zitácí sciropitostpr'iiiésiriěco podsiaiiiéhoa je často
l
ié

automatickyspojována s niŽšíuměleckou kvalitou' Tzv. autentičnostse stává syno.
nymem čehosico moŽná nejméněstyiizovaného,čeirosisponiánního,nepodiéhajícího normám. S trochou nadsázky ize konstatovat,žečtenářskái odborná obliba všeho
- t. j. deníku,koresponcience,
tzv. autentického
vzpomínekjejakýmsi návratemk naturalismu či k žánrovým obrázkům z 19. století plným odpozorovaných detailů'
Dnešníčtenářby už ale neuvěřil ,,objektivnímu..podávání
detailůvypravěčemzvenčí.Dnešekžádáreá|něsubjektivněproŽitédetaily,a tojak vnitřníchpsychických pochodů,tak společenské
situace.Spojovatdetaily v souvislejšícelek dnes uŽ takénení
Žádouci, protožepřespříliš zavazujíci, a tedy prý umělé.Dnešníklipové době vyho.
vuje rychlý střih, volná forma. Literární kvality proto hledejme mezi útržkyze soukomého Života,komentáři životaveřejného,výpisky z četby,letmo zaznamenanými
postřehy,dialogy z ulice, hospody...I dnešníčtenářse však chce vžívatdo čteného,
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ideálnípro.
poznávatv němsvéuvažování,
svousituaci.I pro to mu deníkyposkytují
stor.
ijinak, neŽbylo práLze dnesve všechpádechskloňovanou
formudeníkupoužít
.',ězmíněno?I. Klíma se o to ve s'lémzatímposlednímrománuPoslednístupeň dů.
postup,jímžchtělzdůvěrnit
věrnostipokusil.Deníki dopispoužiljako autentizační
fiktivnostsvéhofik.
vypravěčství,
svojev podstatětradiční
čilze-li to takřícizmenšit
tivníhosvěta'I tentorománje přestozároveňplynulýmnavázánimna Klímovuautorskou poetiku,a to především
na stálá Klímovatémata
mezilidskýchvztahů,hledání
a bohuželvětšinounena|ézáni
trvalélásky jako základníkomunikacemezi lidmi, téjen u všednodenma opuštěnosti
člověkamezi lidmi,jejichžslova,věty se setkávají
KlímůvPoslednístupeň
níchrutinníchfaktů,ale míjejíse ve všempodstatném.
záchytného
pochyb,depresí
důvěrnosti
|ze nazvaLknihouúzkostí,
a snahyo nalezení
je romá.
jistotyrozpadají:
boduve chvíli,kdy se původní
Posierlní
stupeňdůvěrnosti
protestantského
především
třemi příči.
nemkrize ženatého
knězeDanielazpůsobené
ním
zcela
dúvěrný,
nami- neschopnosti
úplněse přrbliŽrt
č|ověku,
být
s
k Žádnému
jednakpostupněpřiznávanouztrátouvírya konečně
pohlcujícím
milostnýmvztahem,
je
ten pak impulsempro nastolování
zásadních
etickýchotázek'Výsledkemje neře.
šitelnásituacehrdinystojícího
mezi dvěmasvěty,do kterýchužnepatří,neboještě
problém
nepatří.
Centrálním
zůstává
ke svýmblízkým'k lidem
důvěrnosti,
důvěrnosti
vůbec,ale i k soběsamému
i slovaupříma konečně
čilze snadpoužít
důvěrnosti,
použitynánostik Bohu.Autentizační
postupynejsouv Posledním
stupnidůvěrnosti
hodně,ale úzcesouvisejís několikrátužzmíněným
pojmemdůvěrnosti'
centrálním
jak užbylo dřívezmíněno,
jako něcospontánního
Chápeme-lipojemautentický'
a zá.
je
projevem
roveňpravého,
potom
důhodnověrného,
autentičnost,
nestylizovanost
- vnějšíi vnitřní,jak ji vidím já, bez
věrnostijako svěřováníse se skutečností
pozměňování,
bez přikrašlování
stylizací.Pojemdůvěrnosti
tedypropojujejaktematickou, tak formálnístránku románu a déIáz něj složitý,vzájemně se doplňující
funkční
celek.
Román má velmi přesněa složitěvypracovanoustrukturu.Každáz jehoosmi kajejich schéma
je vždystejné:
pitol má rovněžosm podkapitol,
l. podkapitolaze současnosti
psanáer formou,podanáz úhluhlavnípostavy- t. j'
Daniela,
2, úryvkyz Danielovadeníku,oddělené
typempísmai rozdílným
od okolníchčástí
kurzívou,
3' podkapitolaze současnosti
opětz Danielovaúhlupohledu,
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4. podkapitola,
Daniela,jejímul
5. podkapitolazt
ó. podkapitolavr
zr
7. podkapitola
jejich
8. dopisy,

kurzívou'
l
Částipsané
graficky
i
leny

jde tt
Systém
nékapitolevždy
a Danielovamai
dopisůma dení
mu páru postavI
podkapitoize sc
bez názvu ze sot
Jednoděníje

v
1. vypravěčem
Semv I
mísícím
Dani
především
2. úhlemDanie
bo dopisujako I
ky vypravěčem
funkci vnitřníc
3. u zmíněnýc
gů.
Tyto úhlypo
dat dohromady
psychologickák
votníkrize, přib

tímtorelativism
Čímhloubějipo
dat ménějedno

soudí.I proton.
h
to je ústřední

4. podkapitola věnovaná jednéz dalšíchčtyř ústředníchpostav - t. j. manželce
Daniela,jejímu rrápadníkovi,Darrielověirriience,milenčiněnratrŽelovi,
5. podkapitolaze současnosti,
6. podkapitola.lěnovanáněkteréz r'ýšezmíněnýchposta.''.
7. podkapitolaze současnosti,
8. dopisy, jejichž adresátemči pisatelemje hlavní postavaDaniel, opět zvýraz,něné
kurzívou'
Částipsanév prvníosobě,tedy druhá a osmá částjsouod ostatníchkapitolodděleny i graficky _ kurzívou'
Systémjdetak daleko, žedvě podkapitoly věnovanéjednotlivýmpostavámvjednékapitole vždy tvoří dvojice, či lépeřečenopáry - Danielova milenka a její manŽel
a Danielovamanželkaa její nápadník.Viděno čistěkvantitativně.Danielovi - jeho
dopisůma ceníkůmjev každékapitole věnovánc stejně rnísiajakocalšírnuústřední.
mu páru postav dohromady,toto místopro reflexe postavje přesně stejnéjako místo
pocikapitoize současnosri.ÚsrřecjnípostaverríDanieia je ciáno i Úm, že podkapitoiy
jsou, jak již byio zmíněno,právě porijeho úhiempohieriu.
bez názvu ze současnosti
Jedno děníje tak mnohdy naziráno třemi zornými úhly:
l. vypravěčem
v 1.,3',5. a 7. podkapitolevšímajícím
dění,ale
si hlavněvnějškového
mísícímsem v omezenémíře polopřímou řečíkrátkéreflexe a sebereflexepostav,
předevšímDaniela,
2. úhlemDanielova deníkučidopisujím psanýmnebojemu adresovaným'deníkunebo dopisu jako příméreflexe či sebereflexepostav častovysvětlujícípocity, pohnutky vypravěČem
pouze riějově podanéhoděni. u hlavnípostavydeníkpře1imátake
funkci vnitřníchmonologůa konečně
3' u zmíněnýchčtyř dalšíchústředníchpostav subjektivnípohled vnitřníchmonologů.
Tyto úhlypohledu na sebe v textupřímo nenavazují,čtenářsi je musízpětně sklá.
dat dohromady,tím se děnía jednánípostavdo určitémíry relativizuje,prohlubujese
psychologická kresba postav.I. Klíma dává nahlédnoutpod povrch zdánlivě běžnéži.
votníkrize, přibližujeji očimaaktérů,
z nichžkaŽdý má svou pravdu' I' Klíma stojí
tímtorelativismem velmi blízko svérnuvzoru _ K. Čapkovi, zejménajehotrilogii'
Čímhlouběji pohlédnemedo jakékolivkrizovésituace,tím více nám všebude připadat ménějednoznačné,
relativnější'Čímméněvidíme do zákulisí,tírnsnáze se nám
soudí.I proto nám I. Klíma různýmiúhlypohledu zdůvěrňujesituaci' postavy'I proto je ústředníkize hlavnípostavy podkreslenakrizen-ridalšírnizvýrazňujícímitéma
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prazdnotyživota,osaměnía snahyo únikpřed nim,Lze dokonceÍict,Ževšechnyklípostavyse nacházejív meznísituaci,čialespoňv situaciZatímskytě přeiomo.
čové
vé,kdy vykrystalizujevše,co se dávnopomalua nepostřehnutelně
připravovalo,
je
Jinými slovy řečenocelý román vystavěnna pečlivěpropracovaném
systému
jena|ézánia postupnéztráceni
protikladů- od tematických protikladů- ústředním
víry_ ztělesněné
Danielema jeho milenkou'\čtšinutematickýchprotikladův sobě
ztělesňují
Danielovamanželkana jednéstraněa jeho milenkana stranědruhé'Na
straněmilenky jsou to verbálněvyjadřovanávášnivost,všudypřítomná
slova,důvěrnost se svěřovánímse se svými depresemi,do témíry,žejimi zahlcujeokolí,nikdy
prosbao oporu''o duševní
nekončící
pomoca s tímsouvisející
mluvenío sobě.Na
straněDanielovy manželkyoprotitomustudslovněformulovatsvécity, s tímspojená obyčejnáslova,nesenísi svých starostív sobě,vyjadřovánípodporya pomoci,
a tedy mluvenío jiných nežo sobě.To jsou dr'avýšezmiňované
světy,mezi nimiž
Danielstojí,neschopen
zcelapatřitani dojednohoznich, neschopen
anijedenz nich
zcela opustit.
Protiklademrámcovým je protiklad vypravěčských
podkapitolpsanýchve třetí
nqohě

q řóstí

nqcnrllh

rl ncn}rř

nrr,ní

-

ÁAňíLů

gvťi.ú.
ga ,lnniců

7miaínú
ziiiiiiýi',

nrníi|zlná
Pi w.i.ticu

sa
Óý

.A4
Léa

Í:rút
Ú j .

je' Někdy je předěl mezi er forvětšíz hlediskaformálnístránky,nežve skutečnosti
movými částmia deníkemčidopisempouze zce|aformálníči vnějškový_ tvořený
různýmitypy písma,častona sebetytočástive vyprávěníplynulenavazuji.Na druhou stranusám deníkjako intimníprojevdůvěrnosti
člověkak soběsamému
někdy
stojív protikladuk dopisujako projevudůvěrnosti
pisatelek adresátovi,např.:
Danielovyneosobní
rádcovské
dopisypozdější
milenceBáře proti sebereflexipočínajícínáklonnostik Báře v Danielovědeníku.U dopisua deníkujde tedy o různé
protože
stupněstylizovanosti,
o určité
mířestylizovanosti
musímemluviti u deníku'
Stylizovanostnutněvzn|kájižsamotnýmaktemzapisování.Nikdy ani do deníkunemůžeme
zapsatvše,co se nám v danéchvílihoníhlavou.Aktem psanízároveňtřídi
me podstatné
od nepodstatného
pro danouchví|i,tvořímelogickéspojnice,zkatky'..
je
jakkoli
V dopise,byť adresátem
blízkýčlověk,musímenavícpočítat
s rozdílným
jeho čtenářské
jeho zkušenostní
úhlempohleduadresáta,
předvídat
očekávání,
komplex, kterýse, aby kornunikacebyla alespoňčástečně
úspěšná,
musído určité
míry
překrývatse zkušenostním
komplexempisatelovým'
Stylizacedopisutedymusíprimárně obsáhnouttento obecně komunikační
aspekt:Hlavním však je, řečeno
Klímovýmislovy,stupeňdůvěrnosti
mezi pisatelema adresátem.
Se stylizovaností'
a tedy s určitouťrktivností
musímepočítat
i u autentických
deníků
a dopisů.Nutně
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většímírafiktivn
literárnípostup,l
Danielůvintir
nikýmjiným než
Hrdina papírusvt
mu člověku,být t
nost úplnědůvěř
čIověksám před l
(str 482).Daniel
můs nevěrou.To.
se bál i jen si přip
vypíšena papír.T
jícíchtémat,větš
vniřních monolo
románuse Danie
prostředkemsebe
ž4v6.Wsetkání
s
ku, ženeník nik
namlouvá,žedok
mimodeníkové
zá
že,zapisovalvšec
pokou
zovanější,
nosttproŽíval.
Ve
dokonces deník
odhodlávávypsat
fázi deníkfunguj
se musíbojovati r
lidmi' jen s tímro
Deníkje psán
formulovat,analy
počátkukize sch
a pak ažv časeb5
Porušení
intim
jotvornoufunkci
dopatřenímdení

většímÍraÍiktivnostipak vzniká, použije-lise deníka dopis pouze jako autentizační
iiterárnípostup,který,jakjsme uvedli výše,je součástisložitésiruktury.
Danielův intimní deník, stylizovaný jako deník_ vrba, který neměl být nikdy čten
nikým jiným nežpisatelem,je hlavnímprojevemdůvěrnostičlověkak sobě samému.
Hrdina papíru svěřuje svépochybnosti o víře v Boha, o schopnosti přiblížitse blízké.
mu člověku,být schopen důvěrnosti:,Nejvyššístupeň důvěrnosti- to je přece schopnost úplně důvěřovat a tedy možnostse svěřit se vším,i s tím nejtajnějším'i s tím, co
člověksdm pře'd sebou tají.Neobelhat ani v tom, v čemčlověksám sebe obelhtivti.'.,,
(str.482). Daniel se později v deníku vypisuje obdobně ze svých neřešitelnýchproblémůs nevěrou.To všejsou fakta, která dlouho nepřiznával ani sám sobě,jejichž existenci
jen tušené
se bál i jen si připustit.Daniel si svénejasné,
problémyÍbrmulujetím,žeje
vypíšena papír.Toje důvod,pročse v deníkuobjevujeomezenýokruh stiílese vrace.
jícíchtémat,většinouústících
do depresí.Deník v Klímově románu př.ejímáfunkci
vnitřníchmonologů,byť'jakjiŽ bylo řečeno,nutněčástečně
stylizovaných.V průběhu
románu se Danieiůvstupeňciůvěrnostik deníkumění.i.{apočátkuje papírDanieiovi
prostředkem sebereflexejeho dost rutinníhoživota,ve kterémuž má|oco skutečněprožíví,.přisetkáníse smrtí,srnrfímatkv,si holesfněrrvěrlomrrje,
čipÍiz'návási, tedy rleníku, že neník nikomu z lidí schopen většídůvěrnosti,doufá ještě,nebo snad si ještě
namlouvá,Že dokáŽebýt důvěrnýk Bohu. Následujícíhorečnádoba největšíkrizejde
mimo deníkové
zápisky' Po určitoudobu se dokonceDaniel pokoušelobelhatdeníktím,
že'zapisovalvšechnomožné,ale podstatnému
se vyhnul.V tétodoběje deníknejstylipokouŠí
zovaně.;ši.
se vytvořit3lny obraz doby, sveho duŠevního
stavu,ncŽ ve skutečnosttproŽiva|.Ve chvi|i, kcly pokracovanÍve styllzaci by|o neúnosné,
na krátkou dobu
dokonce s deníkemúplněpřestal komunikovat.Až po určitédobě se postavaDaniela
odhodlávávypsat se z krize, napsat,lépeřečenopsát o svémvztahu k milence.V této
fázi deníkfunguje téměřjako živý adresát,jako dialog člověkase sebou samým, a tak
se musíbojovati o upřímnostk deníku.Jde o jakousi paralelukomunikaces blízkými
lidmi' jen s tímrozdílem,žedeníkje vŽdy první,komu se Daniel odhodlá svěřit'
Deník je psán až po určitémčasovémodstupu,kdy člověk nacházísílu problém
formulovat, ana|yzovaÍ,
tedy má vědomou snahu se s ním vypořádat' Tato snaha na
počátkukrize schází.Deník je tak důvěrníkempředevšímv dobách b|ížící
se krize,
a pak až v časebyťminimá|nístabilizace'
Porušenííntinrnostideníkujakojeho základnívlastnostimá navícvýznamnoudějotvornou funkci - odhaleníDanielovy nevěryjeho manŽelkouve chvíli, kdy si nedopatřenímdeníkpřečetla.
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poJak už bylo několikrát řečeno,deníkpoužíváI. Klíma pouzejako autentizační
a
by.
Klímu,
fabulátora
stup. Danielův deník nezapře svéhoskutečného
autora I.

vývoj lze vysle

pise' čímbližš

tostnéhovypravěče.Vzhledem k tomu, žejde o intimní deníkkrize, depresí,je příliš
složitěstrukturovaný.Je na něm znát fabulovanost,a to i ve chvílích,kdy se Daniel
jako postavasnažío maximální upřímnostk deníku,tedy k sobě samému,o přiznání

neříkajícího,,v
jediný,,' S rost<

si a analýzu problémůa jejich důsledků'I. Klíma na rozdíl od Daniela mlčky počítá

cházeji takévjt

se čtenářema snažíse mu deníkudělat srozumitelným.Píšetedy deník,soukromý intimnídeníkhlavnípostavy,pro čtenáře,a to tím,ževětšinazápisůje uvedenatak, aby

důvěrnostk dět

čtenářpochopil smysl i poznal vystupujícíosoby, t. j. autorovi deníkuznáméosoby
jsou představoványfbrmou Danielova uvažovánío nich, vzpomínání,tím je někdy
naznačenai jejich minulost. Sklon k všudypřítomné
fabulaci 3e zč,ástivysvětlitelný
Danielovým povolánímprotestentského
kněze, Danie| tedy působíčastojakokazate|,

k lidem, mizí z;

mulace se mimr
ale Daniel si je

Speciálnímt

ko jedinou nepř
o jejichž neřeši

je z,lyk|ý písemněkomunikovat,v rozsáhlých,složitělogicky konstruovanýchvětách'

níkem.Jsou velt

Míra vypravěčstvípůsobímísty rušivě, narušujezdání autenticity, tolik vybojováva-

plněnéexaltovat
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Rukopis I. Klímy nesou i Danielovy sny zapisovanédo deníkujako podvědomé
symboly výčitek svědomí,rozpolcenosti. Sny jsou snadno dešifrovatelné,
navíc je
Daniel vzápéti interpretuje ve Snaze být sám sobě psychoanalytikem, sny pochopit,
a tak si je zdůvěrnit'Sny zároveň plní konstrukční
funkci v složitévýstavběrománu,
zde se projevuje Klímův rukopis, sny jsou totižsymbolickými shrnutíminejdůležitějšíchtématrománu _ zklamání důvěry,|ži, ztráty staréhodomova, ale nenalezení
ncrvého,
tlbviněníz kacířství'

ni klíčovýmtér

ník nepíše,nebc
z problémů,dep

munikovat nejen

ne vždy se obě u

sama se sebou,I
konávat svým s

vzdá|ená předsta

šit,to přeneeháv

obdobně mnohostranně zacházi I. Klíma i s druhým autentizačnímpostupem s dopisem. Ten v Pos|edním stupni důvěrnosti funguje nejenjako běžnýprostředek

píše' a ana|ýzu

komunikace mezi nepřítomnýmilidmi, ale takéjako způsobvyřčenítoho, co by se
člověk ostýchal říci druhémudo očí'I dopis tedy do určitémíry funguje jako zpo-

hy, při nichž ček
sátův vědomost

vědník,jako důvěrník,i když adresovanýdruhému,mnohdy si v něm pisatel komu.
nikuje sám se sebou podobně jako v deníku, s dříve zmíněnou nutnou většímírou

komplexu, do sv

pochopitelných r

cí dopisů stává r

stylizace. Míra stylizace velmi zá|ežína subjektu pisatele, který může,ale nemusí

světa. Právě zmí

zcela respektovat Yýšezmíněná obecná komunikačnípravidla.

ným, zdůvěrňov

Jak už bylo řečeno,všechnydopisy se týkajíhlavnípostavy Daniela. V centru pozornosti stojídopisy mezi Danielem a jeho milenkou Bárou' V protikladu k dopisům

zího světa,aleje

rozvíjejícíhose milostnéhovztahu stojídopisy rodinné,od manželkyo dětech a od
dětí. Danielova milostná korespondence je obrazem vývoje jejich vztahu' Zminěný
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můžebýt v zásad

náavdůsledku

výzvu ke sbližov

jako je oslovenív do.
vývoj lze vysledovat už z něčehotak konvencionalizovaného,
pise, čímbližšídůvěrnější
vztah, tím osobnější,méněkonvenčníoslovení_ od nicneříkajícího,,vdžený
pane faráři,, k vášnivémuvypovídajícímu,,milý můja drahý,
jediný,, S rostoucímvztahem a důvěrnostíse Danielovy dopisy odvracejíod Boha
k lidem, mizíznich většinaprofesníchkazatelskýchformulací,kterése mirnojiné na.
cházeji takév jeho dopisech vlastnímdětem.I z tohotodetailu lze soudit na neve|kou
důvěrnostk dětem v porovnáníse vzrůstající
důvěrnostík milence' Kazatelskéfomulace se mimoděk objevujíjako profesnídeformacei v nejosobnějších
vyznáních,
ale Daniel si je většinouvzápétíuvědomujea omluvně komentujejako nepatřičné'
Speciálnímtypem dopisůjsou dopisy Danielovy milenky Báry. Lze je chápatjako iedinou nepřetržitounepřímo vyslovovanou prosbu o pomoc řešitiejí problémy,
o jejichŽ neřešitelnostije však přesvědčena.
Báře dopisy nahrazujíkomunikaci s deníkem'Jsou velmi málo stylizované,zachycujíatmosféruchvílepsaní,protojsou přeplněnéexaltovanýmivyznáními,díky...,zároveňse stále znovu vracejík několika pro
přesně stejnějako to dělá Daniel v deníku.Bára si zřejmě dent klíčovýmtématům.
ník nepíše'neboťpotřebuje mít v pozadípředstavuněkoho. komu svévvpisováníse
z problémů,
depresí,a|e i ze šťastných
chvil můŽeadresovat,mítjistotu, žebude ko.
munikovatnejen sama se sebou prostřednictvímpapíru.Papírmá pro ni dvojífunkci,
ne vždyse obě uplatňujíve stejnémíře_ je jednak jejím zpovědníkem,chvílí,kdy je
sama Se sebou, zároveňji pomáhá ve chvílíchSamoty tuto samotu a opuštěnostpře.
konávat svým symboiem vzciáienéhohiasu nasiouchajícíhoa pomáhajícího.i jen
vzdá|enápředstavapomoci ji v jejíchočíchpodvědomězprošťuje
potřeby problémřešit,lo přenecháváarlresálovi.spo|éhána.jehoochra.nu.
Jí stačí'
kd;lŽse ze všehovypíše, a ana|ýzu očekává v odpovědi na svůj doprs. V dopisech tak kromě
pochopitelnýohvztahůs adresátemči faktůtýkajícíchse jí i adresátaprobírát yztahy, při nichž čekáod adresátarozřešenínebo rozhřešení'Nedbá tedy přílišna adresátův vědcmostní komplex, ale naopak adresáta zatahuje stále znovu do svého
komplexu, do svéhointimního světa, kteryíse častýmopakováním a velkou frekvencí dopisůstává nutně postupně i vědomostnímkomplexem adresáta,srručástí
jeho
světa.Právě zminěný pochod je jedním ze stupňů,a to stupněm pravděpodobněnut.
- zatímjednosměrného,
ným, zdůvěrňování
a to formou nepříméhokontaktu.Reakce
můŽebýt v zásadě dvojí- adresátpřijme roli rádce, někoho,kdoje zasvěcovándo cizíhosvěta,ale jeho vlastnísvět zůstávávně vztahu, pak je důvěrnostjen jednostran.
ná a v důsledkutoho postavenípartnerův nerovnováze,nebo podvědoměi on přijme
výzvu ke sbližovánívzájemných světů,a člověk původně Žádajicío radu se tak para-
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doxně stane zároveň zpovědníkem,rádcem. Důvěrnost'kterépředtím rádce sám o sobě nebyl schopen, se stane impuisem pro jeho vlastní důvěrnost.Kdy? Tehdy' když
svět partnerem nabízenýmá stejná, nebo podobná klíčovátémata* zde snahu nalézt
něco, co by přesáhlo všednípustý život.Není až tak podstatné,kam se naděje ubírají _ (hledání či postupné ztráceni víry v Boha nebo člověka).Dopis tak můžepředstihnout deník ve sdílenéupřímnosti, autentičnosti.Yzáiemný vztah potom může
dosáhnoutposledníhostupně důvěrnosti,tak jako v poslednímKlímově románu.
Dopis však nesloužípouze autentizacivyprávěníči postiženívývoje milostného
vztahu. Pro čtenářeplní stejnou funkci jako Danielův deník,t. j. konfrontaci různých
úhlůpohledu najedno dění.Zároveň na několika místechnahrazujevypravěčea posouvá riěj dopředu. Danielovy pracovní dopisy pak čtenáři připomínají,že život'jde
navenek ve stejných kolejích, že většina ústředníkize se odehrává skrytě pod povr-

Vladi
K prob
a poe

chem každodenníhoživota. Stejnou funkci mají pasáŽe Bářiných dopisů probírající
všednístarosti,povinnosti,od kterých se však vždybrzy dostanezpět ke svým klíčo- osamocenosti,touze po opravdovétrvaiéiásce napiňujíciprázaný Živým tématům
vot smyslem. Tato Bářina tématajsou i věčnýmtématemautoraI. Klímy, ke kterému
qe,,',tzr.í qe qÍ4le rlěfší intqn7itnrr

ahrr ie nřeá|r|6rlql

rrc cÍÁ|c wrlhrnceněiší

fnrmě

vžr|vť

problémpostupnézttáty viry, neschopnostibýt důvěrnýse svými blízkýmii kladení
si základníchetickýchotázekje jistě mučivější
u Danielajako protestantského
faráře
nežu dřívějších
Klímovýchmužských
hrdinů.
Módní vlna autentické
literaturytak dodalaI. Klírnoviliterárnípostupy,impulsy,
pomocínichžse pokusilztvárnitsvá Životnítérnata
s novouvětšíintenzitoua záro.
veňčapkovskou
relativností
mnohaúhlůpohledupřenechalvíceprostoručtenářům.
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VladimírKřivánek
poetiky
K problematice
a poetiČnosti
básnických
deníků
T

současnostise deníka jemu b|ízképaměti stávajívelmi vydávanou a čtená/
l- / ři stá|e ob|íbenoučetbou.dostávaiíse na vÝslunízáimu laiků i odbornéveIt
řejnosti,dožadujíse vpuštěnído ob|astitzv. krásnéliteratury azápasi vcelku
Y

úspěšněs tradičnímižánryo to být nedílnousoučástíbeletristiky.Pokusme se v této
úvazeosvětlit situaci specifickéhotypu deníku,tzv. básnickéhodeníku,a to jednak
v rámci deníkovéliteratury obecně,jednak ve vztahu tohoto druhu deníkuk poezii.
V současném
myšienío iiteratuře se projevujenutnosl reciefinicecieníkůa memoárů
vei.;akožanrovychobiastíposouvajícíchse cio centra pozornosti a reprezentujícícir
mi plasticky proměny literárníhok|imatu, žánrovéhosystémua postojůrecipientů
i tvůrcůk literatuře samé,kterýchjsme svědky v <ioběkonce tohoto miienia.l
Sama klíčováotázka, zda deníkje svébytnýŽánr, vymezitelnýjednoznačnějistými obecnými a přitom pouze jemu příznačnýmirysy, nebo zdav připadédeníkovéliterárníprodukcejde jen o uplatněníurčitého
konstrukčního
principu,jenž však bývá

' Nutnost redetinice statutu
deníkovéliteratury požadujeve svéstudii P Běleš: Autenticita aJikce v literu'
i u ř e p o s t m o d e r n i s t i c V d o b y , H o s t 3 / 1 9 9 8 , sI .4 - 2 3 . B ě l e š s e p o k o u š í o p a r ď e l u m e zlii t e r a t u r o u a t e c h n i c kými možnostmi fotografie a jeho úvahaje vedena snahou vpojit deníkovou a memoárovou literaturu, jejíž
nadprodukcejsme svědky, do širšíhorámce všeobecněkulturnícha obecně estetickýchsouvislostí.V rámci obecnějšího
diskursu o autenticitěpřinesi téžčasopisPRoSToR, v|, č,,24i i99 J aktuáinÍpohie<iyna de.
níkovou literaturu s obdobným zárněrem nově ozřejmit a definovat žánrovó principy deníkové
a memoárovéliteratury'
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rozvíjen i v jiných Žánrech, zatim není v odborné literatuře zcela jasně vyřešena.2
obvykle bývá deníkspojován s různýmidruhy pamětíařazen do tzv. memoárovéli.

tiky, kterou roz

naznačili to, i

teratury,která bývá pokládána za součástliteraturydokumentární,vsazovánatedy do

poezii lze úsp

oblasti literatury faktu či non-fiction literatury.lAle právě básnický deníksvým charakterem míříjednoznačnědo oblasti krásnéliteratury, dokonce se v tétooblasti na.

zie? tento post

tolik prosazuje,že splývá s poezií, někdy ji i supluje či nahrazujea její konvenční
básnické formové podoby vytlačuje.Básnický deník se tak stává přesvědčivým argu-

ly pokládány z
dílo od toho,
útvarů'Novali

mentem pro to, žejisté typy tzy. memoárovéliteratury a některá charakteristická díla
deníkováa memoárová díkyjejich estetickémupůsobení'
aťuŽ záměrně budovanému,

básníci se obd
(Gogol), jízdn

či nezáměrněpůsobícímu
na recipienta,jsou neoddiskutovatelnousoučástíkrásnéliteraturya dokonce aspirujína to být reprezentantivními
díIy dobovéhovkusu a proměn dobovéestetickénormy.

by se nyní do
Němcovéjsau

Než obrátímepozornost k problematicebásnickéhodeníku,je užitečné
si připomenout situaci, která vymezuje ve dvacátém století vztah mezi básnickou tvorbou,
poezií a jinými' zdántivě neumě|eckýmisloŽkami |iferahrrv_ memoáry, korespon.

venčnípotenc

dencí.deníky a dalšímipísemnýmiclokumentyrťrzné
provenieneea fiInkee,a'!ei ee.
lým nevypočitatelnýmúzemímmimoliterární skutečnosti.Postupem časuse totiž
stávalo stále zřejmější,že ne|ze poezii uzavřít pouze do amfory básně. Mexický básník Octavio Paz tuto představu přesahu poezie mimo prostor básně vyjádřil třeba takto: ,JÝesměšujemelibovolně poezii a báseň, ptáme-Ii se bdsně na podstatu poezie?/'../
Existují rymovací stroje, aie neexistujt.sÍroJena basnění' Naproti tomu existuje poe.
zie bez bdsní; krajiny, osoby a skutky bývajíbdsnické:jsou poezií, a nejsou básněmi'
Krtlyžse zkrrítkl-Poezie objeltu;ejako zfutštěnínáhody,nebo je kry,stalizaci si g okolností cizích tv,ůrčí
vůli básníka, móme co činit s poetičnem',,.Paz se dotkl problema. Přehledstarší
literaturytýkajicíse problematikydeníkupřinášiH. Bočkováve studíiK problematicede.
níkujaktl literuirního
Žrínru'Sbomíkpracífilosofickéfakulty bměnskéuniversity.D 36-37, 1g8g-1gg9,
s 37.45'kteráse opíráo práceVálkovy a Hrabákovy.Nesamostatnost
deníkujakožánrua jeho definicispíšejako specifického
konstruktivního
principuhájíslovenští
autořiz. Klátik, yýl'' slovenskehocestlpisu,
Bratislava1968' s. 55, a A' Bagin, Pokuso chlrakteristikumemoórovejtiteratúry,Slovenskáliteratúra,
|977, č.2' s. 170.179.ohledně dalšíchnázoru na specifičnost
deníkuodkazuji na sumarizující
staťlI'
Bočkové.
: Reprezentantem
těchtotradičních
názorůje V Válek, K specifičnosti
memoárové
literatury,Bmo 1984,
kdeje vyloženapodrobnědeníkováliteraturajakopodobalitoraturymemoi{rové
v kontextuliteraturydo.
kumentaristické.
Zde i dalšístaIší
liteÍatura
oboru.
nPaz, O.: Luka lyra. Eseje, Odeon,
Praha 1992,s. 12
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níkůprohlašu

tivní prózy, ku

i v auíeníick

sobícííakíogr
nickédíLojakt

I'art,je to bás

žil dnes, možt
pro intimni do

V průběhu
básní a deník

kumentarisiici

Jsme naopak t

proniká do bá
nosti a podmi
společenskái

mnohébásnic

nické,pruniků
Ortenovy, Kc

toho dokladen

'Jakobson,R.: C,

uJakobson.R.: C,

tiky, kterou rozpracovával Jan Mukařovský _ záměrnosti a nezáměrnosti estetična,ale
poezie, že
naznačili to, že lze velmi obtížněvymezit hranice pro bytovánískutečné
poezlilze úspěšněnacházet ve formách' prostředích a situacích,kterédo tédoby byly pokládány zazcela nepoetické.Roman Jakobson ve svéznáméúvazeCoje Doe.
zie? tentoposun v chápánípoezie definoval zcelajasně: ,flranice, kterddělí bdsnicke
díIo od toho, co bdsnickým dílem není,je labilnější než hranice čínskýchStútních
klští
útvarů.Novalisovi a Mallarméovi se zdálg největšímbásnick-ýmdíIemCl-beceda,
básníci se obdivovali poetičnosti vinnéholístku (Vjazemskij), seznamu carských šatů
(cogol)' jízdnímuftidu (Pasternak), dokonce účtua prddelny (Kručenych)'Kolik básníkůprohtašujednes reportdžza umělečtější
výkon, nežje román a novela. Mdlokdo
by se tryní dovedl nadchnaui pro Pohorskou vesnici, kdežto intimní dopisy Boženy
Němcovéjscu ndm geniilnín bósnickým dílem'..'V situaci únal'y z fabulovanéfiktivní prózy, kultivované,ale i konvenčni,a z poezie, postupně vyprazdňujícís.',ůjin.
venčnípotenciál, se zdálo být řešenímhledat inovačníldroje tvorby mimo jiné
živoiitírtrciukuirreiiiu_ v riupise' rieiiíkii,v iiezárrrěrněesietickJ pů.
i v auíeniickérrr
ivíácirůvrjeriíkbyi teiirjy jakobsoiieiir oziiačenza ,,siejiiě bássobícííaktograíičntlsti.
nickédílo jako Mdj a Marinka, nemd ani přídechu utiLitdrního,je to čisý l,art pour
l'art, je to bdsnicní pro basníka...Jakobsondokonce předpokládá,že,,kdybyMdcha
žil dnes, možnó,žeby zrovna lyriku (Srnko, bílcjsrnko, uposlechni radu ap.) ponechal
pro intimní domácí potřebu a uveřejnil by spíšdeník.,,6
V průběhudvacátéhostoletíjsme svědky toho, jak se nově vymezuje vztah mezi
básnía deníkem,jak se mění hodnotováhierarchie básnických forem a původnědo.
kumenaristický deníkse posiupněemancipujea stává se žánrempovýtcebásnickým.
Jsme naopaktakésvědky toho,jak faktografičnost,
věcnosta dokumentarnídoličnost
proniká do básně, měníjejí obraznost,výraz' častopřímo určujejejí tvarovézvláštnosti a podmiňujejejí recepci.Jestližev případěMáchově existovalanepřekočitelná
společenskái estetická bariéramezi jeho lyrikou a deníkem,pak ve dvacátémstoletí
mnohé básnické texty svědčío prorůstánísféry čistě privátní do sféry výsostně básnické,průnikůprivátního dokumentu a imaginativní stylizovanosti. Deníky Demlovy,
Ortenovy, Kolářovy, Ilančovy, Kamenfta.Maceškové a řady dalšíchbásníkůjsou
toho dokladem. V případě Jiřího ortena objevíme celé básnické dílo autorovo jako

' Jakobson,
R: Co je poezieT,in R. J.: Poeticki.funkce,
H+H, Praha1995,s. 24
uJakobson,
R.: Co je poeziel in R. J.: kteticki.funkce,
H+H, Praha1995,s.26
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nedílnousoučástjeho deníků'v díle Jiřího Koláře jsme svědky toho, jak deníkové
zápisky a básně zjednoho toku nacházejídvojí uplatnění- veršempsaná částzápisků tvoří básnickou sbírku Dny v noce. Brásně 1946.|947,prozúcké zápisky tohoto
básníkova deníku vytvářejí její komplement, kniku Roky v dnech. Texty t946.l947.
Hančovy Události jsou koncipovány jako mnohovrstevný básnický deník.
Jaký posun nastalv hodnoceníúlohydeníkuod konce dvacátýchlet po současnost

Žánr deníku
možnostjej uchr
obsaženy- extré

tencionalita, vzt

gičnost kontra d
jazyka., Některé

dokumentujídva pohledy na vztah mezi literárnímdílema a životopisnýmdokumen-

kládají svébytno

tem. Šalda při zhodnoceníbřezinovskémemoárovéprodukce soudil, Že ,,ze života
bdsníkova má prdvo na pozornost jen ona čdst,z níždílo skutečněvyrůstti,jen ona

čitéparadoxy se
jako vyhraněná

čtÍst,
kterd dala jeho dílu opravdovépodněty a ldtku. /.../ Litenirní historik, pruivěja-

dosti sloŽitou Žá

ko básník a umělec, musífakn vybírat, třídit, zhodnocovat. A mezi všemiživotními
fakty na první místopostaví bdsníkovodílo, neboťono stdlo bdsníka nejvíce energie
..7
životnía jest jejím největšímsoustředěním. Ivan Diviš naopak hodnotí zcela proti-

Hana Bočko

něn zejména díA
Spíšeneždokum

kladně tento Vztah mezi dílem a životem: ,,Považujiza nežcjdoucílkrat, dokonce za
svéhodruhu příkoří' aby po umělci zbylo jen ajen dílo a současněnebyl vyddn počet
i o jeho soukromémutrpení,kterýmje nejen vykupoval, ale bez něhoi by prostě nebyl

vývojijeho názot

ani občanemani otcem, ciosiova nikým' fuÍěioby tomu teciy být viastně obruiceně,to.
tižaby právě tento život byl vyůin v obrovskémfasciklujakožto dílo a docela vzadu,
jakožto rejstřík nebo kritické odkazovépozndmky, ijeho literuirnídílo..,,

díIu,podóvajícín
deník dílo psané

V historii písemnictvíproběhla proměnažánrudeníkuzjednodušeně
řečenoodje-

tosti básnických

vóvíce v zachyc

lovat přes bdsnit

sovévzdálenost

ho původníhoobjektivníhoa častoepickéhocharakteruk pozdějšímsubjektivním
a reflexívnímpodobám spolu s tím,jak od dob renesanceroste role individuality.

onen okamžikta

Vzhledem k častýmnázorůmo tom, žedeníkbývá pouze jakýmsi předstupněmme-

chycuje spíševn

moárového zpracováni či rezervoárem podnětů pro pozdějšísty|izovanou výpověď
beletristickou,je dobrési uvědomit, že deníkje jednoznačněvázán na písmo, bez

Jana Kamenfta
to deník vznikal

možnostizápisu neexistu.ie.V historii slovesnostidříve neždeníkexistovala epická,

privátní potřeby:

mnohdy velmi stylizovaná vyprávěnítradovanáústně,ažs objevempísmazačalexis.

konkrétníchdení

tovat prostor pro deníkovézápisy, Historická cesta tedy nevedla od elementiírnínestylizovanosti a dokumentárnostizápisů k fabulačnístylizovanosti krásnéliteratury,

literárnímdílem

nický deník spí

k literárnímudíl

ale probíhalamnohem komplikovaněji' Dnes docházík emancipaci deníkujako svébytnéhožánrua k tendencivřadit deníkdo oblasti beletrie.

'Šalda,F. X' Búsníknodíkla búsníkovo
souknlmi,Šaldův
zápisníkII, 1929.|930,s. l8
EDiviš,I, ..Teoriespolehlivo.rtl,
Torst,Praha l994, s. 5
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u Hofmannová, J.: Pr
kladě skutečnýchči

a memoírcvé literatl

'oBočková,H.: K pn
unirerslty,D36-31,

Žánr deníku díky jeho stylovénevyhraněnostia výraznéindividuálnostt nabizi
možnostjejuchopovat pomocí zdánlivých či skutečnýchparadoxů,kteréjsou v něm
obsaženy- extrémnísubjektivitakonÍradokumentómost,intencionalitakontra neitttencionalita, vztah životníhodokumentu a stylizovaného uměleckéhodíla, monologičnostkontra dialogičnost, text kontra intertext, střídání nízkých a vysokých po|oh
jazyka,'Některéz těchto paradoxníchspojeníjsou principiálnípovahy a skutečněza.
kládajísvébytnoupoetiku žánrudeníku'jinéjsoujejichpouhým komplementema určitéparadoxy se zdají být z jiného úhlupohledu zcela nepodstatné.
BáSnický deník
jako vyhraněná a výrazně sub.iektivizovanápodoba deníkuještěvíce komplikuje již
dosti složitoužánrovousituaci deníku.
Hana Bočková definuje básnický deník : ,,jako samostatný typ,,, jenž,,byl vyčleněn 7ejménadíky osobnosti svéhopisatele.bcisníka,kterj rnu vtiskl specifické rysy,
Spíšeneždokumentemkaždodenníhoživotaje svědectvímo autorově životě vnitřním,
vývojijeho nd.zorťt,
uměleckétvorbě. Dokumentdrníhodnota brisnickéhodeniku spočí.
vti více v 7achyceníatmosfery doby nežv uvdděnýchfaktech, ježje třeba xpětně odhalovat přes brÍsnickéslovo; vhodnějšíje proto přistupovat k němu jako k uměIeckému
díIu,poůivajícímusvědect'vísvým, osobiým zpťlsobem...'.,
Pro našeúčelyje básnický
deníkdílo psanébásníky'vznikajícíjakozáznamy zaznamenávané
z bezprostředníčasovévzdálenostiod proŽívané
azobrazovanéreality;je to dílo,kterénese díky osobitosti básnických individualitjistéspeciÍicképoetickékvality' Fascinujícína deníkuje
onenokamžiktajemnéproměny,kdy se z dokumentustává uměleckédílo.Jestli 1ebásnický deník spíšekalendáíema drŽíse postupnékaždodenníchronologie, nebo zachycuje spíševnitřní plynutí,proměnu niternéhoživota,jako např. Mystické denfty
i to. zda takový.
Jana Kameníka' je již druhořadé.Z našehohlediskaje nepodstatné
to doníkvznik-alse záměrem os|ovitpoteneiá|níčtenáře,nebo zclaby| psán pouze pro
privátnípotřeby: tato nrotivacebývá patrná v míře stylizovanosti,kompozici a tvaru
konkrétních
deníků,ale faktem,žedeníkbyl vydán (autoremnebo editorem),se stává
literárnímdílem,vstupujedo procesukomunikacea je součástí
literárníhotržiště.
Jako
k literárnímudílu k němu musímetaképřistupovat.
uHofmannová,J,: Parudoxydeníklvéa nemoúrtné
literutwy,Tvar l995, č.20, s. l a 4. Autorka na základěskutečných
či pouzezdánlivýchparadoxů
se pokuší
definovatněkteré
základníprincipydeníkové
l

memn4rnrrá

l i.Aťat||řt,

'nBočková, H,: K problemastice denÍkujako literúrního
žinru, Sborník prací filosofické fakulty brněnské
uni.''ersity.
D 3ó.3?' l989.!990' s. 43
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typudeníku,je to v prv.
PtámeJi se po tom,co charakterizujepoetikutakovéhoto
ní řadě subjektivitaautora.Básnický deníkje reprezentativnímžánrem zjitřené
Ich formy, i když existujíi jiné
subjektivity, která se projevujenejen používáním
a využitíautorcvaalter-egov případě
možnosiipodání- např'tjktivnídialogičnost
propojenímněkolikerarolí:autora_ vypravěče
ale především
ortenovýchdeníků,
Žedeforsvědka- glosátoraa komentiátora.
Subjektivitaje natolikmocná a určující,
podobyzobrazoyané
realitya deníkse stáváprostorem
i běžné
vrrější
mujev denících
pro uplatněnítotality subjektu básnickó deníkyse Stávajísvébytnýmprostorem
bděléstyku s podvědomím,Kížíse v nich realitavnějšía vnitřní'dokumentárnost
ho stavus různýmipodobamisnua imaginace'
vět.
pojetíčasu:
díkyneexistenci
zvláštní
Příznačným.rysem
takovýchto
deníkůje
půdistanceod reality,určité
a mnohdyi detailnípřerlmětnosti
šíčasové
cioslovnosti
jako
mnohdy
přítomnost.
rys
deníku
zakládá
sobí deník
zakonzervovaná
Tento
pozdější
i jehopoetiěnost:
čtenářideníkuz dobyminulébývajípodmaněnitímtobezprostředně
působícím
vhledemdo životní
situacebásnikovya mohouznovu,,proŽit..
jeho existenciálnídrama.Autentičnostvšak nenískryta v cieniku,aie ve výběru,
v tom, co si básníkzaznamena|,
avšakpouzepro básníka,
Toje skutečně
autentické,
neboť
autenticitajeobrácenavždyk subjektua nenítudížpřenosná!
princip,aditivní řazení záznami,
Dalšímrysem deníkuje jeho kompoziční
jedné
postupně
v
charakteru,
které
rovině chronologické
přináší
zápisky různého
různéprovenience,rozmanitého
a stylovéhozaméřeni.Již samotným
žánrového
zavýběremtoho,co si autorzapisujea co naopaknecháváupadnoutdo věčného
pomnění,je tento aditivníkonstruktivní postup eliptický' zatajujenám řadu sku.
Íečností,
takžei našeinterpretace
takovéhoto
deníkuje toutoeliptickouvýstavbou
posunutaa určena.
pracujei básnickýdeníkpři všísvédoslovnosti
Tímtozpůsobem
s poetikoutajemství'zámlky,nedořečenosti,
obdobnějako eliptickybudovanámoderníbáseň,
S uplatněnímsubjektivitysouvisíi to,žedeníkvytváří zv|áštníintimní prostor,
do něhožjsouvpojenyreflexe,záznamya detailyvýhradněprivátníhocharakteru.Je
to prostorjednak pro detaily fyziologickéhorázu (sexuálni,aná|niatd.)i rázu psychologického(sny,traumata,obsese),Právě tatointimita,pronikající
do každodenního rytmu životaa vytvářejícímu onen společensky
tabuizovanýkontrapunkt,bývá
charakteristickápro básnický deník:šifrované
částiMáchova deníku,Hančovači
Divišovabezohlednáupřímnostv popisecha detailechsexuálnícha fyziologických
jsou tohovýmluvnýmdokladem.
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Básnický t

bohatstvítém
jektivně zach

v deníkusetká

vládajícíjene

rická báseň,it

vše s využití

v'
nou obtížné
ru deníku.
Mnohovn

nějšíchrysůb
plněn nejen at

záznamnik ná

mnohdy fung

by, úvahyo il

mezi autorov

Básnický den

cepce.Vystou

pil na scénut
statisty _ svá

kem nového1
k reprezentat

Básnický deník charakterizuje tematický' žántový a stylový synkretismus. Přes
bohatstvítémat,kterépřináší'všakbásnický dcník obkružujes'"évůdčítérna* sub.
jektivně zachycenédrama lidské existence.Z hlediska druhovéhoči žánrovéhose
v deníkusetkámes lyrikou, epiekým příběhem,dramatiekýmkonfliktem, třebažepřevládajícíje nesyžetovýa reflexívníprincip. V básnických denícíchstojívedle sebe ly.
rická báseň, imprese,popis, drobný příběh'úvahaa řada dalšíchmožnostíslova, a to
vše s využitímrůznýchjazykových ror'in. Žánror'ý a stylový synktretismusje příčinou obtížné
vymezitelnostitěchtoliterárníchútvarů,
ale i neobvykléotevřenosti žán.
ru deníku.
Mnohovrstevnost a intertextuální charakter doplňují tento výčetnejpodstar
nějšíchrysůbásnickéhodeníkua dodávajímu jeho svéráz.Básnický deníkbývá naplněn nejen autorovýmibásnickými texty či piototexty,sloužíjako skicář či básníků'',
záznantnik nápadů,obrazů, |netafor' slovních spojení a textových variant, alc takó
mnohdy fungujejako svéráznýčtenářskýdeník_ motta,citace, aluze, výpisky z četby, úvahyo iitcrai,uřeaíri'TíIIrdává jcriincčntlutttclžnust
irricrprYiovisiedovai vztah
mezi aui'orovýmdíiem a jeho tieníketn,aie i širšívzíah autol.ak iiterítrnitra.jici.
Básnický deníkod dob Máchových urazil velkou cestu předevšímz hlediskajeho re.
cepce.Vystoupil ze sféryprivátní,zcela soukroméa společností
tabuizované,
a vstoupil na scénuveřejnou. Na tétoscénězačalpostupněhrát nikoliv již roli podřadného
statisty_ svědka doby, nýbržúlohuvýznamnou - stal se protagonistoua průkopní.
kem novéhopojetípoezie. Básnický deníkje dnes součástíkrásné|iteraturya patří
k reprezentativnímformám současné
poezie.
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Lubo
Auten
IF\omní'
l
lpřípa
lD^

význa
I
jscm tak i já a

témaautentici

poznámky, kte

méhopříspěv

liš rozvésta u)

mit pouze se z
Zák|adni l

zazněly a sho
méněpevně a

s literaturou,t
jedná?

Lze vůbec

davek pravos
Hovoříme.li o

mu inspiračn

Kdybychot

opravdu serioi

(.ů)stoprocen

znavačiznako

7B

Lubomír
Machala
Autenticita
čiIi...
??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-

79

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.

Na úrovn
devšímv mc

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
+A^Xy: |,^iA,,, - .á^ '-'.';^ ''''Á^' : -xl.^l:lturtrui Ř.izÚJ Z ti.is liiuzÚ Úvus( I llo^UiiÁ
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PriÁt4uu uuNutrltllruJlu|Lll'
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^ ?Z ta|l^
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E zYl:l +
u Ď^l^
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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,

tažlivá a důk

o ukojenínot
kolem cizíh

principu ztot

rnůžeccchá:

Ž
skutečném

U erudov

ideologickou
současnosti

moárum) do
stickým obri

kterése na r
bliŽně ve ste
mnívám se,

rozhodující
sehrála význ

mí (popř. to
Mám.li s

staýi, Že at

uMikula, V.: Ál

I Vejvoda, J.:
Kořenou, Ned2

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
nrinrintl

zlotqžnění
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q lito"4rní

n^cf.lt/nr|
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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
Lidovéwlviny25.7. 1998's. 20
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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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KristinaVacková
K problematice
tzv.autenticity
v kritické
koncepci
JanaLopatky
iterárněkIitickédílo osobitéhoa kontroverzníhokritika Jana Lopatky neby|o
přr1imánovŽdy vstřicné'naopakvyvoiávaiomezi ocibornikyi běŽnýmičtenáři spíševlny nesouhlasu.Pokusme se o přečtenídíla tohoto literárníhoklitika
z aspektu pojmu autenticita,který rozlišujemezi ,,literaturuauteniickou..a literatu.
rou nevěrohodnýchmechanickýchkonstruktů,do nížse promítalydobovélimity ideologickéa estetické'I kdyžse Lopatka samotnémupojmu autenticitazáměrně vyhýbá
a hovoří většinou o tzv. autenticitě, tedy se zřejmou distancí,jeho výběr a hodnotová
hierarchieautorů,o kterése zajímá,interpretační
strategiea hodnotícíkitéria ukazují' že jde v -ieho kritické praxi o pojem klíčový,bez jehož ana|ýzy neodhalíme
Lopatkovo pojetí|iterárníkritiky'
Autenticita bývá obvykle definována jako ,fiIozofický výraz užívanýzejména
u M, Heideggera a v existencialismu; označenívlastního lidskéhobytí, kterébezprostředně chcipe svou existenci, nezastírá si svou osudovou předurčenostk smrti a při.
tom se nezbavuje zodpovědnosti za svou svobodu a svéčiny.K autenticitě tedy patří
nejen pochopení smyslu lidské es:istence,ale i sÍarosÍo její naplněn'í,(,..)Autentický
je přitom původní,hodnověrný,pravý, opravdový,,.|Jak je patrno,tato definice propojuje hledisko ontologickéa etické.
.Autenticita. Všeobecndencykktpedieve čtyřet:hsvaa:ích,'Díl l
ďf. Praha' Nakladatelskýdům oP t996,
s. 172
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Zák|adni aspekty autenticityje možno ana|yzovatmetodou fenomenologickéredukvnějšíchnánosů_ ernpiricce, kt'erápředpckládá.žezkournanýpřecrnětzba.ríme.',šech

noucl neop

zača|použ

kých, životněpraktických, tradičníchvýznamůa předsudků.Cílemje snaha analyzovat
podstatunějakévěci pouZe vzhledem k podstatnýmaktůmvědomí(vnímání'cit. myšle.

kventovaný

ní,chtění),odpovídajícímtétopodstatě.Korelace mezi akty vědomízkoumajícímipředmět a tímto zkoumaným předmětem je klíčemke stanoveníontologickéhozákladu

V litera

vědomi.

vost) literat

autenticity.Tento analyticloýpřístupje i výchorliskem pro určenívrstev a jejich podob
a struktur.Zde je j1žmožnétento filozoÍic[ý postup poználríaplikovat i na určenímíry

tit či inovo

autenticityv literrírním
díle:teorie vrstev se kiticky distancujeod dualismu obsahua formy tím,žeodlišujev díle více rovin, kteréjsou samostatnéa umělecky indiferentní(např. je.''ová, význarnová, s.-'ětonázorová.,,rstva_ a v každéz nich můžebýt pocvrstl'a

nttmdokum

kterépůso

se po sŽImo

autent.icity).
Tento přístupje podstatnýh|a.''něz h|ediskeinterpretačního.

rohodně pů
V literá.

Po.jemautenticitase vyskytuje u il{artina Hei<lcggeraa -tr.P. Sartrea. řreicegger
se snažilpochopit ontologickou strukturuuměleckéhodíla nezávisle na subjektivitě

cajmu aute
votní empir

,,-xf
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JaNw ,'Unyel-

leitíbi;tť,,Sarti:e naopak zc subjektivity ivůrcepři svých zkoumáníchvi,ch,ázia jeji
zvláštnost analyzuje s přihlédnutímk její sociální determinaci i autorovu plánu.
Heidegger chápe uměníjako v sobě spočívající
dílo, kteréve svémneustálémnapětí mezi sebeotvíráním(světem)a skrývánímse v sobě (zemí)k ničemuneodkazuje
a projevujese jen svým vlastnímbytírn,Sartre naopak Vystupujes požadavkemangaŽovanéliteratury* básníkjedná se slovy jako s věcmi, v próze uŽívářečjako znak
instrumentu sociální změny _ ,,pstit7'namendjednat pomocí odhalení,,1.Soudobé
úvairytl auicrriigitěr-rviivniiyi Gadamerovy myšienky,kteréoívírajírrrtlžtrtlsi
ciiápaí
autenticituve smyslu publicisticképřesnosti faktu či historickéudálosti; dějiny čije.
jich jednotiivéokamžiky se nedějív historickém,časovém
kontextu,ale vstupujído
našehopovědomí jen tehdy,jsou-li jiŽ uzavřené,ukončené.
Až tehdy je interpretuje.
me a horinotime,smysl jim tedy přikládáme aŽ s odstupemčasu.Totéžpiati i v iite.
ratuře - jen časzvýrazni pojmy, kteréodkazují k autentickésituaci. Samotný termín
autenticitatotiŽ nemůževyložit sám sebe,nemůžebýt rovněžvykládán sám ze sebe,
jeho definice je možnájen za pomoci pojmůdalších,kterými jsou napříkladdokuruentórno s t,Íakto8 rafičnos t atď.
Geneze pojmu autenticita vyš|a tedy z ťtlozofieexistencialismu, kde znamenala
jistý prvek neopakovatelnosti,svědectvíúdělu_ bez vědomísmrtelnostia z toho ply-
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noucíneopakovatelnostilidskéhobytíby nebyla autenticita.Postupemčasuse terrnín
zača|povživat
v existenciálníchinterpretacích
literaturya stal se pojmem značněfrekventovanýma módním,jehožsložitostia rozpornostisi mnozíjeho uživatelé
nejsou
vědomi.
V literatuřeje pojem autenticitaužívánve smyslu hodnověrnosl(původnost,prayost) literatury' MŮžeme hovořit o autenticitěv literatuře,zkoumat způsob,jak nasytit či inovovat uměleckou literaturu novými Životnímiobsahy, situacemi a postoji'
kterépůsobívěrohodně_ v tétorovině se výklad pojmu autenticitapřibliŽuje termínůmdokumentdrnostčifaktografičnost.Můžemehovořit o autentíckéliteratuře - ptát
Se po samotnévěrohodnostiliteraturyjako takovéa sledovati moŽnostitoho' jak věrohodně působístylizace či fikce'
V literá.rněkritické
prari se |ze'táza-!na mcrŽnostir'erifikovatelnostia-korektnosti
pajmu autenticita,který r'lastněsupluje či zastupujeproblémyjiné - r'ztah mezi ži.
votníempiriía stylizací,mezi dokumentema uměleckou fikcí, objektivitoua subjekti.'it^''
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rcportáže,pub|icistickéútvary_ v těch je nacházen nejvhodnějšíprostor pro reprezentaciautentickéhoživotníhoobsahu,
Literatura všakje taképředevšímstylizovaná výpověď, dokonce i nejautentičtější
deníkbývá do značnémíry výraznou autostylizací.Při analýze po1muautenticita se
dostávátne k řadě paradoxníchzjištění,která obkruŽujíproblém vztahu literatury
a skutečnosti- dokumentárnostči iluze, životníempirie či stylizace, objektivita či
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možnépoložitdůrazna vnitřní logiku samotnéhodíla a fikčníhomyšlenía autentici.
tu hledatjako součástčtenářovykonkretizacetextu.
Jan Lopatka svými kritickými postoji relativizuje sám pojem literárnosti' Toto
zreiativněnízákladníchpojmůje příznačné
pro moderníliterárnímyšlenía protikladnémyšlenípozitivistickému.Lopatkovo pojetíliteraturyje přitom do jistémíry stejnějednostrannéjakopojetípozitivistické,neboťto, co podrobujekitice a co vykazuje
z oblasti literatury,lze fakticky pokládat Za samu podstatuliteratury'Lopatka zpochybňujeexistenci literárnífikce, tedyjak paralelního,tak i virtuátrnílro
svěí'a.najednu stranupodle něj ,,literatwa,rcprrldukuje!ivot,,,je mu tedy nejblíŽe.- a prívézde
virlíLopatkajejí povrchnost;na stranudruhou však tvrdi, žeodděluje-il se literatura
od skutečnosti
a upřednostňujeumělecképrvky,je jiŽ nikoli skuiečností,
ale srnyš.
,Zdelze
lenkou.
tedy vytyčitoba protipóly, nrezi nimiŽ Lopatkovo pojctíneustáleos-
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ciluje - nehledá všakmezi nimi rovnováhu, ale vždy se přikloní buď k jednomu, ne.

ty jsou často

bo ciruhémupólu. Ztie se projevujeLopatkova nejednotnáa neúplnápředstavao tonr,
co vlastně literaturaje, jak funguje, a co by měla být. Z tohoto důvodulze řadu jeho

totižkusem i

soudůpokládat za příklady negativismu,nikoli konceptuálníhomyšlení.
Zčeha ale prameníLopatkův negativismus?Lopatka nedělá rozli|mezi ideologií
literatury a ideologizovanou literaturou _ ideologie literatury je však širšímpojmem,

démutextu n
Vněmsep

který zasahuje samu podstatu literárního díla, a promítajíse do ní představy, mýťy

z nichŽ nejv

ai|uze doby, v níždílo vzniklo. Ideologizovaná literaturaje naopak zřetelně poplatná

napsáno,ale

Lopatků

dy, hovoří-li

vládnoucí politické ideologii. Bez zřetele k ideologii nemůžemedostatečněkorektně
posuzovatsmysl konkétníholiterárníhodíla,i kdyŽ prvoplánovéideologizaces odůvodněrlírrrjejich neauterrtičnostiodmítáme. Dílo je autenticképředevšímjaka výraz

vy, sekvence
mu _ naplňu

existenciální situace tvůrceaje druhořadé,zda reaguje či nereaguje na společenskou
objednávku. Každý text je autentický třebažese oci,táv průniku mezi literární tradicí

nezabíjejípn
přesně řečen

a snahou autora překonat dobovékonvence a klišéa vytvořit dílo novéa svébytné.
.oyio
Literatura, jejíž vytiávání
úřa<iyposvěceno, pociie Lopatky'. ,,vyiučujetexry,
kterémají realistickécttto,sti,Není divu, žetím vy|učujepodstatnétendence,neboťpo-

To, co Lc
tečné
poseisi

sur,. k t]-oku.wentu' zdztlo't'tttl šňůróm mikrnnříhěhů
'""- -r'

ctlnerrpnli'rtickúm

vú'cpkům ip nn.

trný nejen v literatuře, ale i v dalšíchvýrazových oblastech, (...) Můžemepozorovat
zndrodnění toho, žeje odlišnéto, co autor proklamativně adresuje okolíjako defini.
tivní propracované díIo, od worby mimochodem, pro sebe, pra svénejbliiší... Tento
jev lze podle Lopatky považovatzajeden z nejpodstatnějších
posunův našempísem-

hledá opravd

věnévšakru
jeelnoznačn

motnou literá
evokovdn".\

kurnentovalzt
nosti, stdléne

nictví v posledním desetiletí. ,,Stále bezbrannějšíčlověk si v některyck okamžicích
uvědomuje zběsilost okolí, na kterénardŽía pro kteréje stdle méněvybaven.''1z tohoto důvodu na dů|ežitostinabývají žánry zdán|ivě okrajové- polymorfní, nekončící

cí smysl, neb

deník,drobná lyrika, lyrika s ironickou daní,hříčka.Těmto žánrůmLopatka věnuje
mimořádnou pozornost,a předevšímdeníkse stávájeho žánremoblíbeným.

normaliraje p
je otevřená pr.

Podle V. Havla ie podstataLopatkovy tvorby v demystifikaci literatury:Lopatka
vyzdvihuje svět literatury,která vycházi ze sebe sama, bez ohledu na dobový vkus
a ohlas, a předem netuší,kam ji tato cesta dovede. ,,Jdepředevšímo literaturu au.

dosaženoohla

tentických výpovědíautentických outsiderů,pro něžkaždéslovo je aktem skutečného
PozncÍnía sebepozntiní,kterése nebojí (...) vyslechnowtvlastní proftÍnníhlasy, kteří
nekalkulují s tím či aním litercinlím efektema jejichž texty zneklidňují tím,že 9etlu.
močínějaképravdy, ale žesamy jsou pravdou..Je pochopitelné,žepruivě takovétotex.Lopatka,

J.: Předpoklady worby' Texty z|et |965 - l983. Praha, Edice Petlice l985, s. l50

větu, aby byio
zervaci textuj

Ortegy y Gas

a V Havel (předml
Před

o -I-amtéž,
s. 19 _ 2
1Tamtéž,
s. 17

ty jsou častozajíkavé,kostrbaté,nezvykle lapiddrní nebo naopak komplikované_ jsou
totižkusem živeta, nikoli jeho vyprcparovat1ýmobrazem',,a
Lopatkův přístup k analyzovaným dílůmje nevypočitatelný,Je pravda, Že ke kůdémutextu nepřistupuje s předem danou představou ojeho autorovi, dokonce ani teh.
ciy, hovoří-li o jeho díle komplexněji - pro Lopatku je nejdůležitější
samotný text.
jednotlivé
potom
roviny, či chceme-li vrstvy a podvrstvy,
V něm se
snažíodkrýt
z nichŽ největšídůrazklade právě na tev.autenticitu.Ncsnažíse zkoumat,jat je dílo
napsáno,ale co sděluje _ ptá se tedy vlastně vžclypo podstatěliteratury samé,v níž
hledá opravdovost,kterou v některýchdílech nenacházi:,,rodíse 7dstupnictví;motivy, sekvence,osoby přestdvaji existollaÍa začínajíbýt konstruovanými nositelivýzna.
mu _ naplňuje se dualita obsahu a formy, Iidé se, extrémněřečeno,nemilují nebo
nezabíjejíproto, že se s tím nedd nic jiného dělat, ale ještě kvůli něčemudalšímu,
přesně řečenolcvůlipedagogickémuposltÍní,v kterékniha ústí.,,5
To, co Lopatku nejvícer\ráždi,je psanídle dobovéhovkusu, kterézakrývá skuposeistvíciíia,iiteratura,kierá si iii.ajeiia,,iioi.mální..-iia jakésizrcadlo, nastatečné
venévšak rukou v Keči, a literatura,která v čtenářinevyvolá otázky a snažíse vše
jeclnoznačněvvřknout a okcrmentovat.
Některétextv označu-ie
za .ookusy vytvořit sa.
motnou literární technikou vnějšízobrazivou paralelu k existenci, jejížobraz md být
evokoydn,,.V těchto dílech nacházívětšinuscéna motivůptoto, ,,aby se na nich dokumentoval zdkladní úkol celého textu, aby.mohly být komentovány, obava z otevřenosti, stálé nervrjruí napětí, vyvolanépřesvědčením,žeje třeba říci ještě slovo, ještě
větu,aby byio vŠebeze zbytku vyřčeno...n
Snaha umožnitčtenáři,,bezboiesincu..konzervaci textuJe pcciieLopatky zabitímvšechprvkůoprav<iové
iiteratury_ kniha zi'rácí smysl, neboťvše již řekla a nový prostor pro otáZky již neposkytuje.Literární
normalitaje podle Lopatky ,,nejnižším,,
stupněmv tvorbě,je ovšemzávažnáproto,že
je otevřená pro dalšíprohlubování,žemůŽebýt východiskem.Zmiňuje přitom i tezi
Ortegy y Gasset; ,,každýumělecký Sryl,kteÚ |ije 7 mechanických důsledků,jichž je
dosaženoohlasem a ovlivněním pozorovatelovy duše,je nižší
formou umění',,,

. V Havel (předmluva),tamtéž,
s' l0
. Lopatka, !,: Předpokladv norb1,,Texty z let l965 * l983. Praha, Edice Petlice |985, s. l5
o ' l - a m t é ž ,1s9' - 2 0
' T a m t é žs, . 1 7
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Při analýze Lopatkova díla vyvstane otázk'a,jakéautory si kitik vybírá přednostně
a jak je hodnotí.Velká částkritik je zaměřena na dílo Hrabďovo - pro Lopatku je příHrabďa rozpory mezi tvorbouranou a pozdní,popř. doplňky k jedznačné,ž,enacháníu
notlivým vydáním, které,vedeny snahou čtenďi text osvětlit, mu ubírajína autenticitě.
Pro Lopatku je nepřijatelný Hrabalův návrat k tradičnímusyžetu v Ostře sledovaných
vlacích a hledá autenticituvně syžetu,v popřenítradičnívýstavby příběhu.Išitikův ájem poutajípředevšímVladimír Páral, Jakub Dern| Jan Hanč a Ladislav Klíma.
Páralovy texty pro Lopatku by|y: ,pokusem vytvořit satntnou litertimí technil<ouvnější
zobrazivou paralelu k existenci, jejíž,obraz ftui být evokovdn, Ú. rtm vícepak u Pdrala
překvapuje, že veškcréinvence, vynalézavost,úspomostjsou vynabženy na cíI neúměrně níabj:na vyčerpatelnousatiru, tvorbu beze zbytku užitou,účebvou...,
V Hančověpřípadějsoujako hlavníkritériatvorby vyzďviženyhlavně naléhavostvýpovědi a morálnost
autorskéhopostoje' Deml, Hanč a K|íma jsou Lopatkovi modelem opravdové,umělec.
ké literatury která opovrhuje jakoukoli konvencí při hledaní autentického výrazu:
naprustéhoneumění'Častose telent
,,Vrtuóztlost je kladem jen ve slovndní se s,,,ě!ery"
prujevuje spíšnedostatkem,.,irtuozity,
K.e .',šem
obtíb"ostilýraau, f.,rdostí,r"e!íbi,ostí...9

vícebásnické
mány než r<
l
a drobnější
(Kolářovy D
Lopatkaneje
nuvšíchudál'
(Kunderuv I
cházel Lopatl
nejvěrohodn
flexí,ježmů
ce Lopatkaol
o tresťkonve

filozofiífyziol
Inspirace
t/í..|.^Y^.'.l';
lÝluAal
U ÝDnG
+Á ^Yí^+''.
14 Pl rĎluP

l:.^'
l|tv|

těmto autorumpřistupuje s obdobným přístupem:zajímáho tajemnoskrytéza literárním
tvarem - to autentické,těžkopojmenovatelné,co nacházísvůj výraz častoprávě v ne-

jeví zájem o <

stylizovanosti, ,t.opatkťtvpožadnvekautenticity a lidskéa literuirnipravosti, jakou nac|uizel třeba u Hanče,ale zdalekn ne jen u něho, takéu ranéhoHrabalq u Škvoreckého,

vydávanétvor

sebou samýn

vě čtou špatn

a několika dalších,byl skutečněs jednostrannou vyhraněnostípřítomen ve všem,co psal.

tento rozběh l

Pomalu tak klenul a skkitlal svou představu spisovatele odmítajícíhovšechnypodoby Iiteránníhctňiště a víc ' "-šcchna,
co je mimojeho posedlost a nezbytívyslov-avair,;ěi ze
sebe, ze svévlastnínepředvídatelnostia z tajemsví talentu."m (SergejMachonin)
Výběr žánru' kterým Lopatka věnuje největšípozornost, je ovlivněn takév nich

pro snahu tutt

obsaženoumírou autenticity. ,,Co pototn s lnpatkou? Řekne se, že uzntivdjen deník

Tento Lop
jím rozebíran

n,ebomargintilní veršovaná nepodarky, což není literatura, a vykdžese rnezi sezónní
zajímavosti.,.llPravdou je, že Lopatkova literárněkritickáčinnostvskutku reflektuje

. Tamtéž'
s. 19

te,Ltll lut,utu
- ^ - - t - .

t , l - , t ^

nec nejsyntpa

nulových, hra

bovou cenzur
jatelné.Díla j

daleko zname

hlubokomysln

, Lopatk4 l.: ŠifralidsW existence.l . vyd. Prah4 Edice Expedice 1985,s. 546- 547
'oM. Špirit(doslov)'tamtéž,
s. 556

lz Tamtéž,s. 29

|'Lopatka,l.: Předpo|tltldyworby.Texryz let 1965_ 1983.Praha,Edice Pet|ice1985's' 53

|! Tamtéž,s. 53
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z )

u

více básnickéi prozaickédeníkyneŽ klasickou prózu syžetovou;sociálněkitické ro.
mány než romány společenskénebo psychologické; polymorfní, nenretaforické
a drobnějšílyrické útvary neŽ poezii plnou metafor' Právě v mnohých denících
(Kolářov"v Dny v roce či Prométheova játra' Hančov-vUdálosti aj.) nacházel
Lopatka nejen výraznéprvky autenticity- deníkjako bezprostřednízáznam proběhnuvšíchudálostí,ale i prvky stylizace či příběhu.V sociálněkitických románech
(Kunderův Žert či Vacrr|íkcr'aSekyra), kterélze označitZa rcm^nydeziluze, nacházel Lopatka taképrvky opravdovosti;ta zde pramenilaze snahyjejiclr autorůo co
nejvěrohodnější
zachycenídoby, rnnohdy však vyústi|av zachyceníautorových re.
flexi, jež můŽebýt pro dnpšníhočtenářespíšesubjektivnístylizací.Kunderu dokonce Lopatka cznačil Za autora,jemuŽ: ,jde zcela z,jevněo dcbcvé kcnzumentsképřijetí,
n trpct, knnllerznřní

n,riřírí

te hfihvíink

hltthn|nmytlnž

n Lnketnttání

c filnznfií

džiin

p arado xy,,,2
.
fi lozofiífuzic l ogi e, hlubokom1lslnyi,,ni
Inspiracesvéhokitického postoje nacházíLopatka v díle pozdníhoŠaldy,
]t/í..l..Y^-'^|.xl.^
rvluÁ4rvv'n9llv
tÁ *Yía+''^
14 PrlJruP
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jevi zájem o okolnosti jeho vzniku a analyzuje ho pouze jako literarníútvardaný jen
sebou samým. Z tohoto antihistorickéhopřístupuprameníi jeho odmítnutívětšiny
vydávanétvorby: ',,,,jezcela normtilníma běžnýmjevem, píší-lise, vyddvajía mnsově čtoušpatnéknížky.Zarážejícívšakje, že texty,slibujícízpočdtkudaleko víc, brxy
tento rozběh ztrdcejí' Ztrdcejí ho pro nedůvěruve vlastní činnost,nedůvěruv tvorbu,
pro snahu tuto činnostvnějšněodůvodnil,pojistit. /.,./A je velice příznačné,žev kon1 , - - 1 , , 1 . - t , - 4 ^

lerLtu ,Ut,UtU

- .

tluKu
" - l - - . , t ^ LLtatutWry,
_ . . , .

,

,

v KUnleIlU

rOfU)lOJUrcSllenO

lllefOfnlnO

ft7ys,elll

Se WAKO-

nec nejsyntpatičtějijeví próza, kterd ovšentnepředstavuje víc než,jeden z možných
nulových, hraničn,ích,výchozíchbodůk literdrní normttlitě.,,|]
Tento Lopa*ův přístu1lk literatuřeje moŽnépochopit s ohledernna dobu, v níž
jírn rozebíranáriíla vznikala. V obdobínormalizace byia autenticitaciěl stíránai do.
bovou cenzurou,která právě tr:,co mohlo být autentické,redukovalaa nrěnila na přijate|né.Díla již nechtěla podávatjen ,.pravdivýobraz mravů..,ale chtěla být něčím
_ hlubokou interpretacídoby. Místo toho se však stala ,,mělce
daleko znamenitějším
hlubokomyslnou ilustrulcí útržků
dobovéideologie a byl by div, kdvby to dopadlo ji.

l, Tamtéž,
s. 29
'] Tamtéž.s. 53
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nak'.,|4Autoři ve Snaze zobrazitskutečnostco nejvěrohodnějise snažilisvá díla neustále vylepšovat, a přitom je právě tím zbavovali jejich opravdovosti a tiskli jim ráz
zkreslenosti.
Některé texty mají podle Lopatky v ,,kontextuliterrirni zanedbatelnosti šanci proto, žejsou jako život. Život ve svých nejpol,rchnějších,a tedy ,-lastně nepravdivých
plocfuich.'. Takový text stojípodle Lopatky nikoli nacljeho konzumentem,ale spíše
pod" Neklade otázky, neodpovídá,reprodukuje.Je zcela vyčerpaný,bez otázek,bez
tajemství,bez přesahu' SebeproŽití,kteréumoŽňuje;hlaje podobnou úlohujako lékařsky inscenovanápsychodramata.
Z hlediska literárníhistorieje Lopatkův výběr autorůsouboremtěžkodo vývoje
vřaditelných osaměiců.Právě tato skutečnostmůžestavět Jana Lopatkrr cio podoby
svévolnéhokritika' který si nevšímáliterárního vývoje v jeho kontinuitě, a|e zajimá

JiříUl
Reáli
Micha

se jen o některédiskontinuální vybrané texty či momentv bez ohledu na závěry,
k nimž ho tento přístupdovede.Umět psát podle něj neznamená,,dót něco lépenebo
hůř dohromady, ale umět nesejítz cesty za každýmproftinnímhlasem,,.,'
V užšímsmyslu lze autenticituchápat jako právě vyjádřenou podstatu,která se
znaků,a .'';,.jadřujeiluze cobc.''é,kažv !i'.erárnírealizaci pro;evu.jeřadou '''edle.jších

T\T::

dodenníapod.Bez určitýchprvkůautenticityje literárnídílo nemyslitelné.Neexistuje
jak podstatabezjevů, takjevy bez podstaty.V literárnímdíleje vždy autentickéza.
- sama autenticitav ryzí čistépodoběje nemyslihrnuto v komplexu neautentického

nýřem živésk

I\il;

ložnicí,v tele

telná. otáZkou však zůstává,je-li moŽnéautenticituv literárnímdíle vůbecnalézt_
totiždá.li se říci, že autentickédíloje takové,kterési na nic nehraje,nezviditelňuje
postranní úmysly a chce být jen samo sebou bez ohledu na dobové konvence.

ník a kteroukt

PřestožeLopatka nahlížína texty z pohledu tzv. autenticin a snaŽise svéhočtenáře
přesvědčito tom, že v jeho literárněkitické tvorbě není autenticitapři analýze literárních děl klíčová,nejen výběrem literárních Žánrtl či textůautorů_ solitéru doka-

Při povrch

literatury..nezbytnýmpojmem,
zuje, že autenticitaje pro jeho hodnocení,,skutečné
bez něhoŽ se neobeide.

bizarního,fan
dennízkušen

raznostíblízk
Ale Ajvazovi
tvarníků.Je

u Ajvaze tu nr
ní slovem znc

hožvybuchuj

světy Salvado

gesto Dalího
|{Tamtéž,
s. 35 - 3ó

Svou esej
hl Ajvaz být c

'J Kosatik,P.',Bedřich Placók napsalneoktjzukluknihu vz,pomínek,
MF Dnes' 9' 9 1997,s. 18.

stoje hluboký
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JiříUrbanec
Reá|ieamýtusvtvorbě
MichalaAjvaze
jednoznačnězařadit autora,jenŽ chápe svět jako labyrint, ovšem přes
''ou bezvýchodnostpřesto nřijímaný iako normální místo pobytu. autora,
!\
jemužje
.l.
prvotníživorodýchaos bližšínežvnějškovýřád, který se stává kru\
nýřem živéskutečnosti,autora,vjehoŽ představivostiběžněprojíždí
rychlovlakjeho
\

yelze

loŽnicí,v telefonníbudce na praŽskémHavelskémnáměstídrŽísluchátko mořský koník a kterclukolivčástíbytu nebo města lze bezprostředněvstoupit do dalšíhosvěta,
bizarního,fantastického,a přesto popisovanéhos cÍetaiiy,kterése nevymykají naší
dennízkušenosti.
Při povrchnímseznámeníby někdo mohl říci, Žeje to spisovatelsunealista,s obraznostíblízkou grafickým světůma tvarůmněkdejšího
Jindřicha Štýrskehoa Toyen.
Ale Ajvazovi schází to klidně poetickéa do snovosti ústící
vyzněníobrazůobou vý-lěžko
tvarníků.Je snad literárně příbuzný Vítězslavu Nezvalovi?
ovšem hledat
u Ajvaze tu nezvalovskou kypivost vzájemně se podmiňujícícha v neustálémopoje.
ní slovem Znovu se vršícíchobrazů,kterésvědčío žhavémvnitřním magmatu,z něhoŽ vybuchujíoslnivégejzírymetafor.A co se pokusit lrledatanalogie mezi bizarními
světy SalvadoraDalího a Michala Ajvaze? A|'e našemuliter.átovije vzdáleno vzpurné
gesto Dalího, ten povýšenýšklebna účetokolníhoprůměrného
světa.
Svou esejistickoua přímo vědeckou aktivitou v oblasti filozofie a estetiky by mohl Ajvaz být chápán jako pokračovatelv linii Ladislava K|ímy,i včetněživotníhopostoje hlubokých a originá|níchmyslitelů'jimž je lhostejno,zda člověk pracujejako
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strojníku lokomobily, nočníhlídač,pomocný dělník nebo čeryačv osamocenémaringotce. Bylo by to ovšem srovnávánípovrchní,vždyťKlíma na rozdíl od Ajvaze
směřoval jako egocentristak extrémnímuindividualismu.

Ajvaz ve své'
matologií (Pr

stavu zrodu, n

Nelze u Michala Ajvaze hledat ani sklon k pokleslé pohádkovosti, tak typické
v poslednídobě u zábavně užitkovéprimitivní literatury,v nížse bojuje s vampýry

níhosilového
jetí silovým p

nebo s mimozemšťanyav niŽ superman zázračnélétámezivěžemi newyorských rnra.

jen mechanicl

kodrapů. Z Ajvazových bizarních prostředí a situací v podstatě nikdy nečišíhruza

pií a odvozen

a beznaděj,krvelačnosta násilí,ukončené
navíclaciným hepyendem.
Než se pokusíme o podrobnějši pozníni, jaký je v Ajvazově tvorbě vztah auten.
tických a běžně známých reálií k mýtu, můžemekonstatovat,že|iterárni obec mu ne-

Jen výjimt

kdysi ve střei
la. Ani jeho d1

upírá nespornou originalitu, či přímo velikost uměleckého projevu. Vladimír
Novotný ve Slovníku českých spisovatelů od roku 1945 (Praha 1995) uvádí:

kombinace tě

,,ZtÍkladnírysy Ajvazova bcisnickéhorukopisu utváří snaha o celisné nůrčífilozofické a uměleckégesto.,. Luboš Merhaut v recenzi Ajvazova románu Druhé město
(Íiterárnínoviny 1993' číslo37) odmítámožnounámitk-rr,Že by mohlo iít o ,,artirt-

Způsobj
Lano z knihy

přijetí neobvyklého
ně maskovl-nouba.r1a!itu,.,
a naopak.docházi až k. na.dšenému
projevu,
Ajvazova uměleckého
v němž bizarní i cynické nárazy obrazůpůsobípřiro-

//D-^L^
\t Lstra

zeně: ,,Vyvěrají z nevšedníhoindividudlního gesta, kterésvou úplností,stylovou dů.

nrr vvfvářeií

il

^ ^ x . ^ l . ' . Á !^
Ďvrr _ Pv^gu
t OQO\
Lrgtl

nevymyká na

Lze šplha

slednostíi svou živostía ironickým nadhledem koneckoncůpřekračuje hranice okruhů

tů.Pročbych

>imaginativní<či experimentóLníprózy, do něhož by mohl být vřazovtin... S tímto

povídky,vŽd;

Merhautovým hodnocenímlze souhlasit,aŽ na ten ,,trontckýnacihieci'..

víÍra stmívd

Známe.|i dnes i dalšíAjvazovy literarní projevy, tak z nich nesporně vyvěrá spíš
rrrhal.-,nální

žilt^fňí í'řqq

ha nřímo
Prrtrtv

nnLnrc
PUiaUiú

řlnrrě|.q
ý'viÚ.\a'

h|páaiíníhn
l'rvugJrÝrttv

zát|cÁní

c zennmí-

nané.Je třeba se ohlédnouti zajeho příběhovými texty a poznárne daleko zřetelněji,
žesměřuje spíšedo hlubin, kde se teprvez chaosurodíběžnétvary ajejich slovnípojmenování. Použiji jednoho citátu z knihy Tiché labyrinty (Praha 1996), v niŽ Ajvaz
k fotografiím lesa od Petra Hrušky připojil průběžnétextJ (Str. XXV[I): ,,obvykle
hlefuime ve spletích,kterése nabízejínašemuoku, hlavní tvar věci jako hieroglý, jejž
můžemesnadno přečíst,přiřadit k němu význarn, kterj mrime hotový a připravený
k použití,a tak fuidanku, kterou neim vidění klade, snadna rozluštit,aniž bychom se
museli vyůivat na nejistépltině nehotových tvarůa do prostotu uzruÍvajících
slov,,.
Ajvazovo myšlenískutečněpočítás jistým ,pre-artikulavaným polem,,, v němž se
teprve rodí významy slov a následný popis jisté skutečnosti'V těchto souvislostech
můŽebýt pak vševe stavu zrodu, z ,,pre-artikulovaného,,zázemi autorova vědomímohou vyvsÍiívatjakékoliv situace, podobně jako při biblickém stvoření světa. Michal
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A na zač
L ^ l--,,*:
llulluylilr
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YELI

ří televizorů
našňůřea
o soběnejso
surditypak d
o míjenína p
se
nemotorně
mi přerafi le
dostávádále,
Kdyžse .
bylo totolan
do teplakavá
Íí..města,pr

Ajvaz ve svéfilozofické studii Znak a bytí, podtitul Úvahy nad DerridoYou gram.
matologií (Praha l994), uvádímimo jiné (Str.33): ,,Ilraje ntivratemke skutečnosti
ve
Stavu zrodu, napojuje se na genetickésílyjsoucího, a tedyje takévstupemdo původ.
..Literární
níhosilovéhopole prostoru.
tvorba- jako určitýdruh ,,hry,.-je v tomto pojetí silovým polem pro vznik kombinacía představ,pro vznik nových ,,realit..,nikoliv
jen mechanickýmpopisem běžnějsoucího,
přičemžjakýkolivliterárnítext neníjenkopií a odvozeninouautentickéhosvěta,ale novou realitou,je to věc sama o sobě.
Jen výjimečněnajdemeu Ajvaze pojmy nebojevy, kteréby byly vymyšlenyjako
kdysi ve středověku na způsobptáka o třech nohách nebo lva s rohem uprostředčela. Ani jeho dílčílidskésituacese neodlišujíod toho,co běŽnězažívámea vidíme..Jen
kombinace těchto autentickýchreáliíjsou dramaticky nové,nezvykléa ve svémúhrnu vytvďejí jakrysimýtický svět'
Způsobjeho tvorby |ze ,týraznépoznat na relativně velmi kátkém textu s názvem
Lano z knihy Návrat starého varana (Praha |991). Každá jeho povídka nebo i báscň _ pokud ovšem;deo básně v případěsouboruYražda r'hotelu Intercontlnenta!
(Praha 1989)- začínápřesnýrnpopisem prcstředínebo základní situace icř <eniiak
nevymyká našimvšednímzkušenostem.
Lze šplhatpo laně na vysokou kolmou stěnul Zajisté,to je běŽná činnostalpinistů.Proč bychom tedy nevěřili autorovi, když to o sobě tvrdí v první větě tóto mini.
povídky,vždyéto dokonce doplnil větoujakoby reportážněpřesnou: ,,Foukó studený
vítr a stmívá se: je pozdní odpoledne listopadovéhodne roku 1988'"
A na začátkudalšíhoodstavcekonstatuje,že se cestou setkáVá s mnoha podivuhodný.mivěcmi. }.Iaskále jistě ncjsou okna,jimiž lzc nahlížctdo bytůs modra'''ouzá
ří televizorů,ani se setkats telefonnímautomatem,kde se vyvěšenésluchátko houpe
na šňůřea z néhoŽdoznívajídryáčnickénadávky na manžela.Ale tyto detaily samy
o sobě nejsou nereálné,ba naopakjsou zde podány se střízlivouvěcností.Vrcholu absurdity pak dosahujeAjvaz kátce nato, když zachycuje setkánína lairě,jako by šlo
o míjenína pražskéNárodní třídě.Někdo s|ézáv protisměru,'je to dána v kožichu,
nemotorně Sepřeléztime,jehlový podpatek se mi opře o temeno hlavy, mdm strach, že
mi přerazí lebečníkost a zapícltnese mi do mozku...A přesto ženabez problémůse
dostává dále' i když v mlze pod ním pak syčíněco o jeho nešikovnosti.
Když se vypravěč dostane k vrcholu, nachází kamennou zeď, na jejímŽ zábrad|í
bylo toto lano uvázáno' ocitá se na křižovatceu Narodníhodivadla a jde si sednout
do tepla kavárny Slávie. Text končívýzvou, aby si člověkvšímali ,,skryrj,chpropasÍí..města,protožejen tak lze pochopit smysl všednostia tajemnýsměr vlastnícesty.
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K běžnýmatributům
Ajvazovy tvorbynáležímotiv vody,motiv ruzně se vynořivkoloběšíchzvířatv situacícha prostorách,ježpatřík dennímuzmechanizovanému
hu, motiv písma v neobvyklých místecha kombinacích,motiv velkolepých
sochďskýchděl objevujících
se v lokalitáchzapomenutých
nebozcelanepřípadných,
motiv vážnýchfilozofickýchrozhovorů
v bezprostřední
blízkostistupidních
banalit,
(povídka
nověji i motiv všemocnéa neurčitelné
hudby
BíIí mravenci v knize
orel,
Praha
1997)
motiv
vytvářené,
a
bující'
oslňující
hmoty,jejížposled}rkysový
nífázi miže být i černé
bahno(povídkaZénónovyparadoxy ze stejnojmenné
knihy). V Týrkysovémorlu zkoušíAjvaz i mnohovrstevnatou
kompozici,kdy uprostřed
příběhuse počíná
každého
dalšía v němopětdalšívyprávěnýpříběh,jako velkýobgaierijní
Íazna
stěně,který zobrazujeprávě tentoobraz na stěně,a v něm opět ve
zmenšeném
měřítkustejnýobraz,nakonecad absurdum.
ovšemAjvazovavirtuózní
kombinatorika
v T}rkysovémorlu může
véstažk samoúčelnosti
literárníhry,naroz.
dílod jeho dřívějších
plošejsou vícečtenářsky
textů,
kteréna menší
apelativní
a lidsky podněcující.
Zce|apravidelněAjvazovy
bizarnipříběhykončí
ve všední
azce|anormálnísitu-

Nietzsche, Mor
Meyrink, Leo.
toři s velkou ir
vovéhosvěta.

A právě v tl
(předtímv čas

ra mohla zniči

čer u McDona
domůjsou pod

tajných spolků

k mechanickým
plavby po moři

Ajvazovo d.

me nevědomky

rý skulinou p:

eci iako hvchom z' nraž'skérrlice nřerítím neor{bočili rlo nezvvklého rlrrrhéhosvěfa.

poznáváme tím
mlsnosti, '" lnl

který se skrývá za světem běŽně viděným' V tom je bližšíArbesovým pražskýmro-

nímu transpon

manetům neŽ Poeovu světu permanentní chvějící se černé hrůzy nebo

dové Kižovatct

Diirrenmattovýmabsurdněladěným povídkám.

rozvijející variz

Vytváří Ajvaz svou kombinacíběžnýchdenníchdetailůz pražskýchulic a zákoutí nový a zce|aorigtnálnímýtus Prahy./Anebo jen pokraču.;e
v rozví.;ení
tétotradice,

tí, kde uvádí:,,

--'-)

J-----

-

J

-------

_-

a_

_-_---__

na je1ímŽpočátkuse vyvinu| mýtus svatováclavskýa svatovo1těšský,
přes mýtus svatojanský,dále s mytickými prvky golemovskými a faustovskými,až k jisté mýtizaci
Prahy v díle Nerudově a dalších?
Mluvíme-li o Ajvazově postoji k autenticitědnešníhoživota,jak ji běŽněmíjíme,
aniŽ v dennímshonuj sme schopniji vnímat,pak musímeuvésti jménoFranze Kafky'
Lze'namítnout,že u Kafky je více obecnéhobezčasía neurčitostinežu Ajvaze, který pouŽívájasně identifikovatelnýchreálií právě našehočasu,ale copak nespojuje
Kafku i Ajvaze téměřsuchost a chladná věcnost popisů,a přesto oba směřují- každý svým způsobem- do obecnéhoapelu na hlubšía vícevrstevnéproŽiváni zdán|ivě
běžnéhoosudu? Jen ta drtivost kafkovskéosudovébezvýchodnostiAjvazovi schází,
přecejen (i když zdrženlivě)inklinuje kjisté poetizaci příběhu'
Hodně napoví o tomto autorovi jeho esejistika, shrnutá do souboru Thjemství
knihy (Brno 1997).V jeho statíchse objevujíjménaRilke, Proust, Hólderlin, KaÍka,
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šejícícestu.os

chápanýErnst Jiinger,Gombrowicz, Borges,
Nietzsche, Morgenstern,nejednoznačně
Meyrink, Leo Perutz, Petr Král, Laclislav Klíma. Jsou to jménaAjvazovi biízká, au.
jetoři s velkou imaginativnostía zároveň originálně nahlíŽející
za hranice běžného
vovéhosvěta.
A právě v tétoknize se přihlásil k mýtizaci svéhoměsta ve stati Proměny Prahy
(předtímv časopiseProstor 1992).Nevěři, Že by mýtus praŽskéhohistorickéhocentra mohla zničitsoučasnákomercializacea zbujelý cestovníruch. Už teď vidí,jak večer u McDonaldů vysedávají ťantomy,a tisíce nových firemních cedulek u clveří
domůjsou podle něho záhadoujako zaklínadlaa domníváse, žejde o Jastupitelství
tajných spolků egyptských kněží,o Stav)itelelabyrintťt,o dovozce rujhradních dílů
k mechanickým sochám, kterévečerbloudí pokoji, o cestovnísptllečnrlsti,poftidující
plavby po moři, skrytémv hlubiruÍchměst.,.
Ajvazovo dílo provokuje, vybizi ke zmnoženému
clrápánínašichživotů
, jeŽ ÍÍávime nevědomky v jakémsilabyrintu, připomíná chaosjako nezvládnutýelement,který skuIrnou proniká do běŽne vŠecinosti.
Smysi viastni existence pocÍieněho
poznáváme tim, Že stále vstupujeme do ,,otevírající
se nezncimékrajiny,, (Metafyzika
mlsnncli

', tnj,p

ŤaipmcÍwí

|rnihw\
^--,^^-J

/.

C)rlšpnr

nrr|rrrrj lrž árrsněl

lr nezrlrrlc|ámtt

literÁr-

nímu transponováníautenticky současnýchŽivotníchdetai|ů,pak nyní stojí na osudové Kižovatce, zda lze jít takto ještědál a možnáprodukovatjen stereotypněse
rozvíjejícívariace, anebo zcela oprrstittuto dobře vyjetou abezpečnýúspěchpřinášejícícestu.ostatně bylo by to v duchu závěrečné
kapitoly v jeho studii Znak a bytí, kde uvádí:,,Cestaje něco, co má stupně,,,
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LiborMartinek
Topografie
Vzpomínky.
Podoby
autenticity
v,,memoárové',
poeziiJiřího
Daehneho
divilo mna jak daleko a hluboko do ranéhodětsní můžesahat hranice, od
nížsi člověk uchovtÍvtibezprostřední,ničímjiným a pozdějšímnezprostřed..
kované vzpomínky, napsal v roce 198l básník, povídkář a editor Jiří
Daehne v rukopisnéprozaicképředmluvě ke sbírce Bosá Barunka (|997 Krnoy
vlastnímnákladem autora).Ze střípkůvzpomínekna nejranější
válečnédětstvív rodnémřioiešově vznikia za redakčního
přispěníJiřího Binka sbírkaBerný peníz.Vyšia
y Praze roku 1979 a o rok později za ni Jiří Daehne obdržel výročnícenu nakladatelství Mladá fronta.
Touto edicí zahrnujícídevětadvacetbásní z let 1975 aŽ |977 se soubor Daehneho
memoárově laděných básnínevyčerpal.V letech l975 až 198l autor napsal sériivíce
než sta básní,jejichž pojítkembyla naléhavápotřeba hledání vlastníchkořenů,původníhodomova, příslušnostik rodu a jeho tradicím.\ětšina těchto veršůse nakonec
ocitla ve sbírce Gramofon v okně (1995 Krnov, vlastním nákladem autora,redigovď
jednadevadesátbásní.Sbírkadostalapodtitul
a doslov napsal Libor Martinek) čítající
Veršezlet1975 ažÍ98t.
V Daehneho bibliografii nejde opomenout ani memoárový, k autorovu rodišti a ro.
du se vztahujícíprolog sbírky příroclnílyriky Ze|enédějiště (ostrava, Profil 1990) vytvořený redaktorkou Niki otiskovou pomocí šestipředznamenávajícíchmemoárových
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básní z let 1987 a 1988' Smysl má i připomínka Daehneho autorskénovoročenkypro
rok 1984 Verše na holešovské motiql, která obsahuje dvanáct básní ze sbírky
Gramofon v okně, doplněnéo pasážez autorových prozaických Vzpomínek.
Gramofon v okně svým rozsahem mohl vzbudit dojem, že autor jiŽ vyčerpalmemoárovou tematiku ve svétvorbě, že zásobálrnanámětůspojených s rodem, rodištěm,
autobiografií i biografií básníkovi rodem nejbližšíchlidí je vyčerpána.V autorově archivu zbylo sice několik tzv' holešovských básní, které se námětem a poetikou vy-

v podstatě dána

votními intence
tužeb, které,ab

schopnéhooslo

mu zde nedoch
chém zápisu ob

zůstalv autorov

mykaly předcházejícím sbírkám, ale podstatným impulsem ke vzniku další

stavy pojmenol

memoárově laděnésbírky veršůbylo úmrtíautorovy tety v roce 1995 a okolnosti to-

představ, která

to úmrtíprovázejici, Tak vznikla sbírka Ztráta rodného domu (1996 Krnov, vlast-

matické výslav

ním nríklademautora) s po<ititulemVerše z |éta1995 a s nimi souznějící starší.'

pomocí větnéh

Jiří Daehne se narodil 4. srpna |937 v Holešově.Od svých osmi let však Žije
v Krnově' ve městě zprvu cizím, později intenzivně žitémpod panoramatem cvilín.
ského vrchu s rozhlednou, věžemi chrámu a stromy jako prsty přísahajícímivěrnost

vyskytujícíchn

vyhnul některý
díle de facto vy

krajině, k němuŽ se váŽe pocistatná část básní sbírek Berný penÍlz,Zeiené riějiště'

Tato zjištěn

Gramofon v okně aZtráta rodného domu. Tyto knížkyse tak stávajísymbolickým

zii souvisís ú

mostem mezi oběna n:ěst'y.
Prvotina Berný peníz představilaautorajako opoŽděnéhodebutanta(v době vy-

Í^|.^ 1.', ^^ -,l^
vJ Ďw áuv
J4Nv

no svádět umělecký zápas, jejiŽ motivaci není třeba zdůvodňovat.Autorův aktuální
úhei pohledu na minulost vyznivá poněkud jednostrunněa málo dynamicky. Chybí

zi označující
naopaknacház
vědi.A na dru
ba vzít do ú
Exis
podstatná.
Povšimně
mluvčíhoprob
místatd.přes
neŽk jejímucc
nabýváDaehn
Předjistou

zde zpétná vazba na přítomnost,jako by se autorský subjekt bránil poznání a ztvárnění současnosti,tedy normalizačníreality konce 70. let. Ideová koncepce sbírkyje

vlivem kitiky3
votinyje proa

dání knihy bylo Jiřímu Daehnemu dvaačtyřicet Iel), zajimavého úsilím o přesnost
a pravdivost při objektivizacizážitktl z doby dětstvído veršů.A takéjako autora s vel.
mi osobitým pohledem na svět. Těmito dvěma předpokladyje ovlivněna podoba au.
torovy poezie. Zapwé z hlediska generování básnického textu a modelování jeho
tematickéstavby básník zobrazuje rea|itu nikoliv tak, aby zobtazenéevokovalo autenticitudětství,jeho atmosféru,osoby, věci a události nenahlížíme
,jitřním zrakemo,,
ale jde mu o vzpomínky samotné,kterým přisuzuje hodnotu z pozice a perspektivy
čtyřicátníka,hodnotu ze stanoviskapřítomnosti,kteráje dána předem, o nížnenínut.

auto
atmosféry
' JiřÍ Daehne je autorem dalšíchsbírek poezie,,Ve
znamenípodzima (l98l Roudnice nad Labem, k vydání
připravi|i Emil Ge|rauer a Václav Rykr)' Zelený brcvíř (|995 Krnov, vlastním náladem autora, redigoval
a doslov napsal Libor Martinek), Podobizny krajiny (|996, vlastním niíkladem autora, redigoval a dos|ov
napsaI Libor Martinek)' Věstonicki píšťalka(|996 Mnichov, obrys/Kontur * PmD).
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'zSrovnej:WeleI

3Poslední,P.:Strc

v podstatědána jednoduchým filozofickým východiskem a ohraničenaněkolika prvotními intencemi. Básník se v textech vyrovnává s omezeným rejstříkem privátních
tužeb' které, aby mohly být filozoficky přepodstatněny do univerzá|nějšíhorámce
schopnéhooslovit širšíčtenářskouobec, musely by projít výraznějšíabstrakcí.K tomu zde nedochází, neboťautorem zvolená kompoziční metoda spočíváv jednoduchém zápisu obsahu záŽitkll, takjak v ostrémobrysu nebo nekomplikovanémdetailu
zůstalv autorově paměti. Zadruhéz pohledu jazyka uměleckéhodíla básník svépředstavy pojmenovává vesměs přímo a bez pomoci tropů"To má za následek prozaizaci
představ, která souvisí s celkovou prozaizaci verše a s vyprávěcím charakterem te.
rnatickévýstavby. Verše nabývaji obrazný smysl teprve díky širšímukontextu, aťuŽ
pomocí větnéhorámce nebo prostřednictvím tematickéhorámce básně. Ze zříclka se
vyskytujícíchmetafor zďe nacbázime ponejvíce personifikaci. Jiří Daehne se tak ne.
vyhnul některým úskalímvzpomínkovéhopásma, kterésvou první sbírkouve svém
díle de facto vytvořil.
Tato Zjištěnínás přivádějík domněnce,Že ma|á tiekvence tropův Daehneho poezii souvisí s úsilímo dokumentárnosta co možná největšípravdivost sdělovaného.
!ll:n
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zi označujícím
a označovaným.V tétosouvislosti si připomeňme, že bohatosttropů
naopak nacházímev poezii básníků,kteříji píšís intencík nejednoznačnosti
výpo.
vědi' A na druhou stranu ačkolivbásnický jazykje obyčejněprosycen obrazy,je tře.
ba vzit do úvahy i ty případy, kdy obraznost není pro beletristickou výpověď
podstatná.Existují totiŽ dobrébásně' kteréjsoubez obrazů.z
Povšinrněmesi ještě jednoho paradoxu memoárovépoezie. Geneze lyrického
mluvčíhoprobíhajícíprostřednictvímzdánlivě objektivních příběhů'dějů, životů,
míst atd. přes sugesci autentickýchfaktůsměřuje spíšek mytologizaci skutečnosti
nežk jejímu co možná nejreálnějšímuzobrazení.Hledáním rodových vazeb a kořenů
nabývá Daehneho poezie rozměru archetypálněmytologického.
Před jistou monotónnostíautorsképoetiky se Jiří Daehne- snad podvědomě,snad
vlivem kritiky' * brání v dalšíchsbírkáchzejménasnahou o rytmizaci verše.od prvotiny je pro autora typická onomatopoičnost
a hojnéužitícitoslovcí.Pro dokreslení
atmosféryautor užíváprofesionalismya dialektismy.

' Srovnej:Welek,R. - Waren,A: Tborieliteratu,).Olomouc,Votobia1996,s. 35
. Poslední,
P.:Skn'tmné
Tvorba'č.3ó' 1979,s' l 8
núvrury.
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DalšísbírkamemoárovépoezieGramofon v okně je sestavenatak, aby řazení
básní do tematickýclrbloků odpovídaloosudovýmdominantámv životě autora
i chronologii zobrazenýchdějů.
Do stavbysbírky,hotovév hrubýchrysechna počátku osmdesátýchlet, byla dodatečně
vřazenačtveřicebásní,kterévznikly po smrti autorova otce v roce 1990. Skoro polovina tohoto souboru byla publikována
tisku na rok
Ve většímpočtujsou zastoupenyi v autorověnovoročním
časopisecky'
|984 Z veršůna holešovskómotivy. Básně z Gramofonu v okně byly rovněŽpodkladem rozhlasovýchliterárníchpásem:pásmo pod titulem Cililink bylo vysíláno
rozhlasu,
v prosinci 1981 a v dubnu 1982 ostravskýmstudiemČeskoslovenského
v březnu 1985 následovalapremiérapásma Dopisy. S memoárovoupoezií Jiřího
Divadle hudby'
Daehnehose seznámili i návštěvníci
literárníclrpořadův ostravském
pražské
Viole, Památníku
písemnictví
nrírodního
v Prazei v rodnémHolešově.
SbírkaGramofon v okně byla redakčnězpracovánav roce |982 a aŽ do roku
1988leželav brněnském
Blok. ,,Informační
bulletin naklakrajskémnakladatelství
piáriu
vyriáiiísotibociateiství
Biok v Brně..vycianýroku i987 oznamovaiv etiičnírrr
ru poci tituiem Naivní harmonika, ovšem s torzovitým rrbsaiieiiirukopisii.
V bulletinubyla pro ilustraci otištěnabáseňMaminčin slamák z ayizoyanésbír$.
podobě
Jiří Dahnerukopisnakonecstáhl,kdyŽměia kniha vyjítve striktnědodržené
z roku 1982,zatímcoautorse k básnímsbírkyv pruběhušestirokůmnohokrátvracel a upravovalje. Sbírkavycllázi ve skutečnosti
autorovýmvlastnímnáklademaž
v roce 1995.A přesto'žese u nás stálepřezíravěpokládávydáváníknih náklademautorazacosi periferního'nutnokonstatovat,
Žesejednaloo poměrnězdaÍi|ýedičnípočin,o čemŽsvětičiiyvesměspozitivnÍohlasyv tisku.u
Datum vydáníGramofonu v okně je do jistémírynáhodné.Rok 1995 však
v autorověživotěpředstavovalněkolikvýznamnýchmezníků,
takžesbírkaobsahuje vně i uvnitř symbolikumagickéhočíslatři. Z hlediskavněliteriírní
inspiracese
její vydáníváŽe k třem inspiračním
počátku
autorova
zdrojům:dvacetiletůmod
publikování(prvníDaehnehobáseňmemoárového
typu s názvemLoučenívyšla
v osmémčísleLiterárníhoměsíčníku
z r. 1975),dvacetiletůmod smrtiinspirátora
psaní,dědečkaz matčinystrany,a padesátiletůmod konbásníkovamemoárového
ce válkv.

nRecenzníoh|asy:Pospíšil,|,: Gramofonv olotěvlastnímnúkladem'
RovnostBmo, 9. 8. 1995;Zachovál.
A.: 'IiříDaehne. GramoJbnv okně'Češtinď,|995196,roč.6, č.5' s. 161;Sikora'W.: Nastepnyprrystanek karniowski.Glos Ludu, 3. 10. 1996,s. 3
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ztracenoto, c
néhovzpomí
S ohleden
usuzovatna s
většímiztráta
nánírndůlež
rnrllr

znectřert

a jakje zazna
JakjiŽ byl
přďevšímsm
na scénui jin

předmětů.
Jso
tés osudyjej
o^!toovuvur

nrnm
Prvul

i etymologic
némuměstu,/
me, ženašett
Etymologie)
Holešov,t
strany,město
vymezovánpi
da s civilizac
Městskáp
nátnětovouot
,,děnísmyslu
jakéhosiciné

poPrvévzpomínkovébásně Jiřího Daehnehovznikaly zb|iže nedefinovatelného
citu nutnosti zachytit všepodstatnéz rodovétradice. Popud zprvu nejasný. AŽpozději
se ukázalo, že to byla velmi zvláštnípodoba intuice. Na počátkuprázdnin roku 1975
začaIJiÍíDaehne psát asociačně,bez chronologicképosloupnostia velmi chvatně na
téma,na něždosud nepsal.Jeho obavabez konkrétní
podoby,tímspíšejména,
se však
nakonec ukáza|a být oprávněná. Holešovský dědeček,Leopold Kubeša, autorůvceloživotnívzor a člověkcitově, rozumově,svými zásadami, názory i zkušenostminejbliŽší,nečekanězemřel na konci onoho léta.A protoŽe klenby rodové historie
a mytologie nesou na svých bedrech ti nejsilnější,bylo by bez zápisu skutečněasi
Ztracenoto, co v době, kdy dědečekještěžil, mohlo býtpředmětem hovoru, společnéhovzpomínání,ústníslovesnosti.
S ohledem ke v danémžánru málo frekventovanémemoárově laděnépoetice lze
usuzovat na skrytott potřebu básníka uzavřít.iednu etapu Života poznamenanou největšími ztrátami a vstoupit do etapy nové,duchovně vyrovnán písemným zaznamea r|ěiinnÚchnerinetiísvého
nánín důležinlchosurlovÝch zlomri ícmrthlízk\íehIirJí.|
'J

-'"

----.-

nříhor| tak iak ie nřináše| čas
r o r l u . z n e s t ř e n Ý c h h o h a t o r r n a | e t o t r m n m e n t e k l v r i r - k ú c h i,""-'--

a jak je zaznamenávala hlubina paměti.
Jakjiž bylo výšeuvedeno,závaŽnémilníky v poezii Jiřího Daehnehopředstavuje
předevšímsmrt blízkých lidí. htomě těchto existenciálníchmotivůbásník vyvolává
na scénuijiné postavy,a to pomocí příběhunebo něčímozvláštněného
předmětu či
předmětů.Jsou to objekty téměřživoucía ve svépůvodnípodobě bezprostředně sp3atés osudy jejich majitele. Básníkůvcit výtvarníkaa filologa se intermediálnímzpůenhem

n-nmírá

A^.'útvrrlÁ

Jc ýc ioi ii invti ii Ll \.''

t' ,ýAi Ďý uš t i

o.. v
ú

nn"rižpní
PvJ.iŽLiii

m
i i iíi ici lwnPni iůc in; r' li ini h

i etymologických charakteristik holešovskéhoregionu. (,,Doštijsme, druhdčci,k rodnémuměstu, / Zatímco předchu"dcislýchali, žeHolešov byl Holešovo jmění, /''. slyšíme, že naše toponymumvzniklo z jejich Holleschau/ a to zase z Die Holle, schau',,
Etymologie).
Holešov, toto ,,kolískovémísto..,rodiště autora a skoro všech předků z matčiny
strany,město dětství,nejvnímavější
a současněnejšéastnější
éry lidskéhoživota,je
vymezován předevšímperiferiemi Újezda či Židovny, oblastmi, kde se střetává příro.
da s civilizací.
Městská periferie reprezentujepro Jiřího Daehneho natolik kvalitativně nosnou
námětovouoblast, žeji rehabilitujenejenjako hodnotu,ale zároveňjako prostor pro
,,děnísmyslu...Jde o vizi světa,kteráje artikulovánado podoby vzpomínko'lépoezie,
jakéhosi cinéma véritésvéhodruhu. Vidíme zde některésouvislosti s poezií básníků
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tzv. všedníhodne, i s básníkySkupiny 42' Nabízelo by se srovnáníkrnovskéhobásníka s Jiřím Kolářem a jeho sbírkami Dny v roce (1948) a Roky v dnech (psány

ta, školu, dědeč
niknu svémustín

1949,vydány v sebranýchspisech v odenu roku 1992)' Hlavní rozdíl mezi kompo.

ho těla.,,Motto
Němců a osvobt

zičnímimetodami těchto básníkůspočíváv tom, žeu Daehnehonejde o básnický deník jako u Koláře. Při zkoumání vztahu deníkových a memoárových textů ke
skutečnosti,tedy vztahůreferenčněsémantickýchse nabízímožnostbrát do úvahy
i aspekt hodnotový, problematiku estetickéhosoudu. Literární teoretik Petr A. BíIek
je toho názoru, že,,hledáni významu udtilostí,ať užse odehrdly kdysi (memodry), nebo před chvílí (deník),nemti literární hodnotu z hlediska toho, jak taková reminiscence odpovídtifaktům, ale z hlediska toho, jak je vyhraněnou jazykovou konstrukcí,
jak poůiní tékteréuddlosti zapaůi (rozvíjí,problematizuje, mění v paralelu, symbol)
do struktury vyprávění..' (P'A. Bílek má zjevně na mysli prózu jako žánrsyžetový')

ní vcelku dobře
připomenou Ho)
vaní do Krnova

Druhou část
retrospektiva ztl

a tatínka,kterol
když se líčínáv

pravidelJiří Daehne pracuje s volným stroficky nečleněnýmveršemdodržujícím

živé:/ Copak n
v paskovském;

nou interpunkci. Kromě nepravidelnéhoveršes převahou nominálníchvět je to pře-

velmi působivá

devším ozvláštňujíci rytmika svědčícío autorových stylizačníchschopnostech.
je užitívnitřníchrýmůna hranicíchpoloveršůa jejich střídánís rýmy konPříznačné

nářovu vnímav
pythagorejců a

^^.'..,-:
UvvJ1|l|.

Daciii'reiroPoez
V poslednít

Ip\v^v .l u
' ^r rl .v:

',''.'':}{
Ý,u.r!l

t-,,
l.v.

^-,^ti^1.!,^l.
w^vlrÝNJÝ|l
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l,rr|u

Í 11.^Ií
\rrVuclr

-^...t,^-:
.vLr9Nu,oL

^Y.x!^
v.aJ.,,.

x^i^j,,X};,'
wy.wo vL.9v.

ky/ lehaly na našeprostovlasédůvěřivéhl.avyvěřící,/ žezasluhují pokřik bis, / žeje
to místo vavřínu, / když u ruis neroste keř Laurus nobilis.., oběd pod ořešákem.)
a vtipně rýmovanépointy přispívajík dojmu poetickéhravosti,nikoliv onépoetisticky bezstarostné.Daehneho okouzlení slovem se projevuje v začleněníbásnických
prostředkůjako jsou kalambůry (,,Zůsttivdmesamosamí v cele samovazby/ samo se.
bou uzamčené
spolehlivýmklíčem...Rodnýdům.),naleznemetu četné
archaismy,dialektismy, profesionalismy (zejménaz výtvarnéoblasti: ,,Dědečekůival barvdm
ndzvy, / jimž jsem se vždyckypodivil, / jména tak zvkištní v toku českýchvět: / lichtg.
rýn, violet, neapalgelb, / gebrantsijéna,berlínrblau, cinóbrrot.,, Ztracené iluze.), výpověď dokreslují neologismy (vhrdlouhat), poetismy (kročánky,šeptmé),cizojazyčné
vlivy, romanismy a zvláště germanismy (vulkánfíbr,fládrovat).Magické číslotři se
dokonce promítái do zdůrazňujících
a potvrzujícíchtautologickýchřad (,,o barvě kr.
ve?/ Ddvali ji kulkim k ochutneinía kropili s ní zem, / a ona byla čerlenci,červend,
psát?)'
červentÍ..,Co
Sbírka Gramofon v okně má symetrickou třídílnouarchitekturu. Chronologicky
počínávzpomínkamina dětstvív rodnémHolešově,na domek prarodičů,
uličky měs-

rodových vazeb

době upomína
mentem je zde
výÍezu,jakoby
žese vyznd,/ je

cožjenom umo
Zonophone tvc

kaŽdou neděli z
židůma gójům
jedna
znívající

jsoucí měně?/

písmena, na řÍ

křížkli' šedin si
od přední k zac

Přes to, žeI

jí sděleníse zd
! Bílek, P. A.: Možrusti
,,Jú,,,Autenticita, aubbitlgra/ie, aub\ský obraz')'Tva\ l996, č', l4, s. 9
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né rovině do

ta, školu,dědečkovudílnu'kterénejintenzivnějiformovalipovahuditěte(,,Jakneu/ aťbylajakd chtěla:/ otiskladno do méniknusvémustínu,/ tak se nezcizímkolébce,
ho těIa,..Motto), subjektivnízáŽitkyprostupujídobovéudálosti- protektorát,ústup
básruskýmivojáky,kterýmje věnovánoněkoliksamostatných
Němcůa osvobození
těch dní.Vzdáleně a pouze v tematicenám
ní vcelku dobře postihujících
atmosÍéru
jsou zážitkyz přestěhopřipomenouHo|anovy Rudoarmějce (|94,7),Pokračováním
vánído Krnova a doby dospívání.
nazvanáBilance a následuje
Druhoučástzahajujebáseňo smrti strýcepříznačně
retrospektivaztrát Daehnemublízkýcha drahýchlidí babičky,dědečka,maminky
a tatínka,kterouzavršujeautorůvvlastníprožiteknemoci.Neníto radostnáčetba,
poprosío službupro ještě
kdyžse líčínávštěvana onkologii,,,kdymaminkasklíčeně
živé:/ Copak mi ani pusu nedáte? To přece nenínakažlivá'..(Nedělníodpoledne
parku), ale ani lidskébytínenívždyplnó radostiajasu.Emocionálně
v paskovském
těchtobásníklade zvýšené
nárokyna čtevelmi působivá,přitom nevtíraváatmosféra
nářovu vnímavost
a konkretizaci.Nicménějednouz funkcíliteraturyje užod časů
pythagorejcůa Aristotela funkce očišéující,
katarzn1',a takto je třeba k pravdě
n

.,r-

-

f_-

lJaEllllcrru

,. .-__:-

P(JYLw

^_t_!,yt_.--___.^.

TaKE IJrrlrupuv(1r.

V poslednítřetíčástisbírkyse Jiří Daehne odstřihujeod pomyslnépupečníšňůry
rodových vazeb.Lidé zemřeli, důmbyl prodán, zbývaji předměty ve svépůvodnípohřbitova. Jednotícímeledobě upomínajícína svémajitele a návštěvaholešovského
mentem je zde ptáce s detailem, do struktury básnického jazyka vstupuje realita ve
výřezu,jakoby skrze objektiv fotoaparátu či kamery (,,Skupinovápodobizna se tváří,
žese vyzntÍ,/ jenže se mýIí,netuší,žez pěti jsme zbyli jen tři a žezbylí nejsou tíž.,..,),
cožjenom umocňuje kontemplativníepičnostbásni. Závěrečnábáseň Deska značky
Zonophone tvoří kompozičnísponu S titulnímGramofonem v okně, který vyhrával
kaŽdou neděli z okna domku dědečkaa babičkypro radost nenedělněbosým chudým
Židůma gójům,a spolu s dvěma jinými závěrečnýmibásněmi tvoří triádu epilogu vyznívajicijednak v autorovo krédo(,,Rozddvdm,co ruim. / Jen slova? Mince v užne.
jsoucí měně?/ Neberte. Nabízím těm' jimž slova nepoklesla v ceně',, Sem na
písmena, na řádku) a jednak v odpověď na otáZku, co bude dál: ,Nechat si naklddat
křížků,šedin si nechat přibývat, / ale neztratit výšku,/ nebdt se ani ted,otevřít knížku
od přední k zadní desce bílou/ a začítdo ní psát... (Knížka in bianco')
Přes to, žesbírkaGramofon v okně je individuálnímsvědectvímjednotlivce, |ejí sděleníse zdá oproti prvotině nabývatuniverzálnějšího
dosahu,neboése ve slovesné rovině dotýká archetypálních motivů společných lidstvu a existenciálních
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zkušenostía úzkostí každéhoz nás. Zjišťujeme,Že východiskem v poezii Jiřího
Daehneho je sice jednotlivé,partikulární, cílemje však obecné,univerzální, Tato poe-

Sbírku v koI
Zátr,ět napsáníl

zie je vpravdě regionalistická, chápeme.li regionalismus pozitivně jako určitý stav
společenskéhovědomí, kterédominuje ve společnostiobyvatel regionu a vjejích ná-

který se týká ',o

zorově tvůrčíchkruzích (a kterése váže rovněž k ekonomickým, kulturním a politic-

přitom skrrtečn
Výše jsem

kým aktivitám danéhoobyvatelstva).ó

Jiřího Daehneh

Ani zatím poslední z memoarově laděných sbírek Jiřího Daehneho Ztráta rod.
ného domu nevybočuje nijak zvlášťz dosavadnílinie autorskó poetiky' Jako by se
zde nadobro vytratila vůle k básnickémuexperimentu. Dvaatřicet básní v podstatě va-

kdy literatura st

riuje dosavadnínámětovéokruhy. Autor si pod psudonyrnem Ladislav Friedmann na.
psal ke sbírce i doslov (patrně kvůli tomu, aby co nejpřesněji vyjádřil svůj ediční
zámér),v němž zdůrazňujesnahu ,,o překondní ž1inrového
omezenía *inrové hrani.
ce, o obecnou.sdělrulst,,1a o to, aby se memoárovébásně staly ,,poeziíjako takovou,,8,
ale tyto svépostuláty se mu nedařísplnit'
Přede.''šímzarazibezbÍehá epičnostbásní sbírky. Str'.:kturanechtě prozrazuje, že

cetiletípřibiiŽo'

níz chce hleda
dětstYí, jejiŽid

vazbách, ve vla
žetcny/ věštěý,

peníz vlastní}t

kou autobiogr
Fosicdní v řatiě

mnché básně by!5l pů.''odněprozaickými texty, kteréJiří Daehne převed! do podoby
volného veršea poněkudje upravil' \čtšinoutak, aby se na koncích veršůnacházely

skiouzává oci,,

adjektivní neshodnépřívlastky, kterémohou vytvářet asonance. První dvě básně sbír-

že podle ameri

ky, graficky se lišícíod ostatníchkurzívou, mají o něco propracovanějšístavbu a tvoří určitý prolog ostatním, o nichž věru lze jen stěžíprohlásit, že máme co činit

boťkaždýspisc
la má véstčte

s výsostnou poezii. Jejich intencíje zřejmě veřejnévyrovnávání si účtů
s pffbuznými,
kteří zdědili důmpo autorově tetě, kterése říkávalo ,,tetamodes robes..podle módního salonu,jenž v Holešově vedla' Není bez zajímavosti,že v olcmouckém .''ilsokoškolskémčasopise,,Tribuna..,který Jiří Daehne za svých studiízďožil, pak víc neŽ

na skutečnos

rok redigoval a v němždebutovaljako prozaik, vyšlav roce 1958 třístránkovápovídka Modes Robes. Tematikou to byl Daehneho první holešovský a biografický text.

Gramofon v o

čtenářůs cílem

beletrií žurnal
Uměiecký t

má podobu am

Titulní hrdinkou povídky byia žena'která se ocitla v téžesmutnérolijako teta v bás.
ni Ztráta rodného domu, otevírajícístejnojmennou sbírku.

ó Damrosz,J.: Regitsnttlizm
u proguXXI
s.22

wieku.Ln:Regionalizmpolski u proguXXI wietll. Wroclaw l994,

7 Friedmann,L. Doslov. In: Ztrdta rodného
domu.(potiskenvelopy)Kmov, vlastnímnáklademautora'
1996,s. 3
ETamtéž,
s. 3
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, Grebeníčková,R

toUvozovky jsou ;
ale autor dává hisl

Sbírku v kontextutvorby Jiřího Daehnehoosobně povaŽujiza uměleckou prohru.
Zárc,érnapsánísbírkyse tady dostal do otevřenéhokonfliktu s vlastnípovahou psaní'
který se týká ,,ontologickéhorozdíIume7i.jazykemsdělovacím a jazykem literatury,,,
(R. Barthes)',
přitom skutecjnostlitera.tury,je v označovrÍní,
nikoli,vv n7nnčovaném.
Výše jsem naznačilmoŽnésouvislosti'ale takéodlišnostimemoárovépoezie
Jiřího Daehnehos tvorbou básníkůSkupin'v42. Autor všakdebutovalkoncem 70. let,
kdy literaturasuplcvala potřeby žurnalistiky'kdežtoži'rotse zanarmalizačníhodvacetiletípřibližovalke kýči.Mohlo by se zdát, žeautor názvem svéprvotiny Berný pe.
níz chce hledat, a také nachází,hodnoty, za které se lze brát. Hledá je v krajině
dětství,jejížidyličnostje narušenaatmosférouprotektorátu,nacházi ji v rodových
vazbách,ve vlastnívyšlapanéstezceživotem,v origináInímnázoru, ,,ženad všechny
žetony/věšlěnýchosudů a cizích nápot,ědí,ba nacl všechn;,mince, jež platí/,je be ný
penízt,Iasiníh.o
hlasil,.,.'.Tiří
Daelinejako by ve svéprvotinězačalpsát svou básnickou autobiografii, v níž pak pokračuje předevšímsbírkou Gramofon v okně.
Fosiecinív řatiě Daeirneiltrtncttloárověiaděnýcirsbírck_ Zíráia rrrrirréilrr
rionrtrvšak
skiouzává oci ,,čisié..
autobiograíie'()
k propagandějako vědonérrruúsiiío t-rviivlrěirí
čtenďůs cílem,aby vnímatelzardalautorůvpostoj k Životu.Můžemesice namítnout,
žepodle americkénovokritickéškoly vlastně všichni umělci jsou propagandisty,ne.
boťkaždýspisovatelpřijímá nějaký názor na Život,nějakou.iehoteorii a žeúčinekdíla má véstčtenáře,aby onen názor či teorii přijal. Mně se spíšejedná o to, poukázat
na skutečnost,že bránil-li se Jiří Daehne v básnicképrvotině nešvarudoby suplovat
beletriížurnalistiku,v poslednísbírcenaopak k žurnalisticesklouzává'
Uměiecký vývoj tvorby vyirraněnéhoautoramemoárovépoezie jiřího Daehneho
má podobu amplitudy,na jejímžzačátkujeprvotina Berný peníz,vrchol tvoří sbírka
Gramofon v okně a na jejím konci stojí Zttáta rodného domu.

oGrebeníčková,R:LiteraturaafiktivnísvětyI.
P r a h a , Č e s k ý s p i s o v a t el 9l 9 5 , s . 4 6 l
lo Uvozovky jsou namístě'neboéjakýkoli autobiografický
žánr nenabízípouze sled historických událostí,
ale autor dává historickým událostcm jednak hierarchii a jednak je musi podrobit textovéstylizaci'
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Dynamika toht

račným nástro

Promlouvá o n

ře' Je to neopa
Zajistémi t

vstupu se budu

nost předkláda
kilní, a to pra

podílejína aut

razové(formól

generuji přídal

Vzhledem l

budu přitom hc

106

LadislavBinar
jakopřídatná
hodnota
Autenticita
jazykové
roviny
|iterárního
dí|a
autenticityjako specifickéextenze strukturya potenceliterárního
6roblematika
poiita|aa poutá značnoua neutucha.jící
pczornost širckécdbornéa do jiý,67,I.
stémíry i laickéveřejnosti.Vynořují se otázky její podstaty,ale i mnohostranných akcesorníchprvků, vytvářejícíchsvébytnostliterárnítextace,specifický vhled
do myšlenkovýchstruktur a vyjadřovacíchschématliterárníhotvůrce.Jde jistě také
o určitýdruh ,,přemostění..existujících
komunikačníchbariérna ose geneze-percepce, přinášejícívahou své existence věrohodnost prezentovaných Íakt a pocrtů.
již existujícíhoa novéhopoznání.;eonim zázDynamika tohoto ,,průnikupochopení.,
račným nástrojem identiÍlkaceautora. Nyní vpravdě promlouvá on a nikdo jiný.
Promlouvá o něčem,a|e i něčím,to jest využitim jemu vlastního výrazovéhoinventá.
ře. Je to neopakovatelnýdotek tvůrcena paletě života'
Zajistémi nepříslušíhodnoceníautenticity v tak širokémzáběru. V mémkrátkém
vstupu se budu zabývatpouzejistou oblastí artikulaceautenticiÍy,beznárokůna úplnost předkládaných soudů.Budu hovořit o struktuře jazykovéroviny srylovéa lexit<ótrní,
a to proto, že dle mého'názoruprávě tyto oblasti se relevantnímzpůsobem
podíleiína autenticitětextovébázeliterárníhodíla.Řečenojinak; půjdeo rozbor vý.
razové(formdlní)stránky textotvorného
procesu' v němžjednotlivélexémya stylémy
generujípřídatnou hodnotu autenticityliterárníhodíla'
Vzhledem ke značnéšířiko1pusuvýrazových prostředků]exikální a stylovéroviny
budu přitom hovořitjen o základníchmodelových příkladech,jeŽ nejvýraznéjiovlivňu-
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jí sledovaný fenoménautenticity v podobě,jak ji chápu v tomto kontextu,tedy jako lndikaci nasycenosti textusubjektivizujícímivýrazovýmiprostředlq lexikální a stylovéro-

kátu. v otázká'

viny jazyka. V zájmu potřebnékonkretizace pohiedu budu přitom vycházet Z textu
určitéholiterarníhodíla,'a to ze souboru povídek Karla Schulze s názvem Tvář ne-

povídeksoubo

známého a jiné prozy (l ' vyd. 1998).Jde o svým způsobemunikátnímodel historické (ale nejen historické)prózy, jehoŽ jádrem je mnohostrannýpohled na lidské bytí.
Lexilailní a, stylovd rovina jazyka jako formativní složka autenticity textu výše
uvedenéholiterárního díla nabízíLyÍouikladní ndstroje generováníhodnocenéhofenomému:
1. Využití poetismů,archaismů a textových novotvarů (včetněautorských originálů).
2. Artikulaci autenticity na ziíkladě sémantickýchk.onotací(zvláště využitím obraznéhovyjádření, např. metafory, metonymie či přirovnání).
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funkcí těchto I
ferenčníchv1tt

to působivýte
_ Když ji p
pomrzlua dlou
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5. Artikulaci prvkůautenticitypomocífrazeologickéhovýraziva různéhotypu
a provenience.
6. Využíváníspecifickéhomodeluslovotvorbya slovosledu.
7' Y y lžiti stylistických figilr v textu,zvláštěna bázi opakování.
8. Artikulaci autenticityza pouŽitiprostředků
metařeč
ových'
9. Textacirůznýchtypt řečiposlav (s grafickouindikacíi bez ní).
i0. Využitírůzriýuir
iypůoitiaky.
1l. Funkčnívyužitícizich (přejarýcň,)
v názvechtermilogiclcých.
slov, především
j ednotek, na12. Generováníautenticityprostřednictv
im expresivních Iexikdlních
př. zvukomalebnýchslov.
Nelzejistě předpokládat,žev konkrétním
textuliterárníhodíla,a tedy i ve zkoumanémsouborupovídkovýchpróz, se vyjevíúplnývýčetextenzíautenticity.Jejich
pak
výskytje ovlivněn komplexempodmíneka okolnostíkontextových,především
tematikouaŽánrem.
au.
Pro názornostse nynípokusímkomentovatvýskytrůznýchtypůartikulované
jistým
případně
k
Ůenticitymodelového
dojít
textuv oblastilexikálnía stylovéroviny,
zobecňujícím
výskytjedzávěrům.Budu přitom postupovats ohledemna frekvenční
jejich
notlivýchvýraztla s přihlédnutimkzávaŽnosti
ovlivněníautenticitykomuni-
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Z hlediska

ný a žese ona
tépolíbil' (''.),

3. Funkční vyuŽiváni parentetických a enumeračníchkonstrukcí.
,1 D^,.Y:r!
Ť' r Úu.i.l

matice zohledl

-Úvedu jiné

ním vztahupo
_ Pot ostře

vý, pot, který,

pot sirnarý'
- Mnich b1
ranci prachu.

Fůsobivýn

realizují různ
komě jiŽ vzp

lehčení,zvláš
- Dva mui

stíněnímvše
byl krdlem, a

a druhý hrdé
byl tkliý jak,

U modelů

vý autentický

kátu. V otázkách pravopisné normy respektuji vydavatele textu, rovněž tak v problematice zolrledněnízvleištností
a kolísrin,í
tvarůu chronologicky staršícha novčjších
povídeksouboru.
Z hlediska autenticitytextu povídekKarla Schulze je významným přínosempře.
devšímopakovdní lexémůči celých jazykových struktur v kontaktní či nekontaktní
posloupnosti,v širocerozprostraněnémvýrazu,
navozujícímsty|ový příznak intenzifikace prožitkuči procesu.V textu jej nacházímeskutečněvelmi často.Sekundární
funkcí těchto modelůje posílenívztahůsémantické
ekvivalence(kontiguity)či korev izotopickémtextačním
řetězci. Tak zde nacházímenapříkladtenferenčníchvztahů
to působivýtextační
model využitíposloupnostiřadovýchčís|ovek:
_ Kdyžji poprvé pcllíbil, dechl jen lehce na její vlasy a pak Íeprvenašeljejí rt.1l,
pomaiu a dlouze, aby slib byl pevnější'Kdyžji padruhépoiíbil, žalovah mu, žeje silný a žese ona bojí. Kdyžji potřetí políbil, (.'.) myslili, ie jen oni žtjí.Kdyžji počnrtépolíbil, (..',).....atd'
Uvedu jiné příkiady opakováníiexémuse stejným předmětemřcči v koreíerenč.
ním vztahu posilujícímtextovousoudržnostobsahovou,tedy koherenci:
- Pot ostře bodal jeho kťtžipod propocenou, tvrdou cl drsnou kutnou, pot očistcový, pot, který vyleptálld,jak tekoucížíravinado kůžebolestivérdny a hnisavé vředy,
pot sirnaty.
- Mnich byl podoben žebrdcképísničce.Byl podoben ničemu,Mnich byl podoben
ranci prachu.
Fůsobivýmzdrojem inspiracepříjemcemohou býti složené
lexémy,mezi nimiŽ se
realizujírůznorodésémantickévztaby (odporovací,stupňovacíaj'). Vesměs přinášejí
kromě již vzpomenutéintenzifikace vjemu téžerupci exprese a sémantického
nadlehčení,zvláštětehdy,disponují.lizároveň zpestřenýmservisem obraznosti:
_ Dva mužeměla v ndručí(královna Kunhuta - pozn. aut.),jeden byl zlaým za.
stíněnímvšechvladařů svéhověku, klenot a štítkřest)ansna,a druhý byl krdsný.Jeden
byl krdlern, a druhý byl urostlý, jiskrného oka a silných paží.Jeden byl vladařem,
a druhý hrdéhomyšlenía velkétouhy. Jeden byl pdnem nad mnoha zeměmi, a druhý
byl tkliý jak Alexandr Veliký' Jeden zahynul v klatbě, a druhý na popravišti'
U modelůopakovánílexémovýchstrukturjsou konečněi případy,kdy v působivý autentický celekjsou spojeny takérůznépředměty řeči s bohatou sémantickoupo-
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( jedinec_ část_ celek),kohypoasociacemimnožinostními
tencía s různorodými
nymními(souřadnáspojeníčástítéhožcelku), antonymními(se sémantickyprotikladnýmipředmětyřeči)a dalšímivztahy.Ve struktuřetextunavícmohoujednotlivé
předmětyřečizaujímatpostavení
kontaktní(antecedent
čidistantní(aa postcedent)
ko součástiizotopickéhořetězcena různýchmístechv textu):
_ ,,Nikdyjsem nerozumělajeho polibkům,tobě rozumím,i kdyžmne nelíbtiš.
Nikdyjsem nechópalajeho slova,ale noje jsem,i kdyžmlčíš.
Pro něhobylajsem knÍ.
Iovnou,asi jako jsemji bylapro celý svět,pro tebejsem víc,pro tebejsem Kunhutou,
ženoua milenkou,ty jsi mojevladařsní a trůnmůj,ty jsi šarlata mojekoruna,ty.,,
generované
Jiným,velmi významnýma frekventovaným
fenoménem
autenticity
je využívání
výrazivanabázisémantických
obrazného
konotací.
stylovýpříznakobprvekstylovéaktivizace.Mozaika sémantických
raznostije použitelný
a používaný
konotací,hlavněmetafo1metonymií
a přirovnrjnísměřujek obohacení
a oživenípercepce,přinášejíc
textuprvky sémantického
nadlehčení'
zvyšování
názornostia expresivity pojmenování'Podmínkoupercepceobraznostije na stranědruhéjistý
' - ! . . . Y ^ - . ^ ^ a . . .

Z|(ušt'ltust|ll

l - ^ - .-l^..

l\U||l[,l9Á
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.^..^L: ^l-^
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-Y -J ..l.l^ l..

PtcupuKl.luy

-y!:^ -.^ .

PtrJpllru('.

Ť^ e^

lulu

l.---.-?

lvIZtll|

l^ l^

uUlU-

žim modelovýmipříklady s uvedenímminimálního kontextu.Pokud jde o typo|ogii
obraznéhovýraziva, frekvenčněrelevantnípro autenticituSchulzova textu je napří.
k|ad metaforicképřirovndní větnéhoi nevětnéhotypu. Postihujívesměs autenticitu
mlčenlivéhrůzy,jehož svědkemje údajněpostava,méněčastojsou pouhým srovnáním dvou či více asociativníchpředstavz oblasti předkomnatreálnéhosvěta:
_ Ale její oči byly černéjako smrt jedem,
_ (,,,)klasy jako z rozprÍlené
mědi (...)
. Intriky se 7avíjejíjako klubka hadů (...)
- (...)měsícbyl jako mrud tvdř (,.')
_ Seděla nehnutě,jakoby vytesdna z bíléhomramoru (.'.)

- Slova spl
_ ČeloPře
- (...)mezi
_ I IežeI
pa
-(...)hks
- (...)vnisl
_ (.'.)tÚzn
- ("') znal

Nespornět
neob
chaismů,
skytujív syno
korelujedobot
vitou.Uvedur
- Jsou to v,
ozvláštňu

sitlr
sémaníiku
- AIe cosi ;

Zastara|ý I

mrakem zešeř
- (...)spal,

Výraz evol

chanicky odříl
_ Ještěvče

Zastara|á p
_ ZÁkotvik
novorozence-

Zastara|ý ,l
Pokud jde o modely standardníobraznostina ose vnitřní a vnějškovépodobnosti
(metaforaa metonymie),v textu nacházímetypickésémantické
konotace,ježgene-

Nestandar
vaÍ(místonált

rují autenticitusubjektivníobraznosti'o její funkci bylo zde jiŽ hovořeno.Formá|ní

V konstru

artikulace standardnímetaforyvytvářejívesměs obvyklékonstrukce:kombinace slovesa s jiným slovním druhem, kombinace dvou substantiv'kombinace substantiva
s adjektivemaj.:
- ('..) nežklopýtl o lidsképříběhy (...)
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řídkým tvarem
- (..')jistě

Archaizují
_ Františla

- Slova splývala na stůlv pomalých praméncích(,',)
_ Čelo Přemyslovo je pokryto tmou (,.,)
_ (,,.) mezi skalisky se prosmykl krdsný den
_ I leželpadlý štítkřest]answa(,.,)
_ (...)hlas světla za okny,prolomenýmido temnotzahrady (.,.)
_ ('..) vrásky vynté binami,
_ (...) trýzněn nespavostía ohloůivdn jejími mučivýmihodinami (..')
_ (.,.)znal tak,ovoubolavou potřebu touldní(',')
Nesporně významnou ptezentaci fenoménu autenticity je kombinace využítíarchaismů,neobvyklých konstrukcía autorských neologismů.Mnohdy se tyto prvky vyskytují v synonymnímči stylově konkurenčnímpostavení.U většinytěchto výrazů
koreluje dobová charakteristikalexémůse subjektivizujícímozvláštněnímči expresivitou. Uvedu několik modelových příkladů:
_ Jsou to v1lhnanížebrdci a krčemnízloději (, ,)
.ový) vyvolává a zesiluje negativní
ozvláštňujícísufix - ni (místoočekávaného
sérnaníiku
sicrva.
_ Ale cosi soumračného,temnéhovyšIehovaloz ní už v dětství,
Zastara|ý knižni výraz soumračný(či sabinovské soumračn) označujejev sou.
mrakem zešeřelý,temný.PřÍdavnýmznakemje zde mírnáexpresivitaa neobvyklost.
_ (,,') spal, nedoříkanýrůženec
svírajev kostnatýchprstech (...)
Výraz evokuje takéasociace na lidové''říkať.(modlitse) vedle zastaralého,,mechanicky odříkávat...
_ Ještě včeraplnd žertů(.,.), dnes ticfui, aleclověkfpřísnd.
Zastara|ápodoba lexému..ch|adná,
nezúčastněná...
_ Zakonila nějakd hříšruilodice, a vylodíc tento balík lidského rnasa (mrtvolku
novorozence- pozn. auÍ.)na břeh, prchala do tmy (...)
Zastaralývýraz, nená|ežitýpo stránceslovotvornésufixace.
Nestandardnístrukturouse stylovým příznakemstarobylostije tvar slovesa_ plo:'
_ p|avat).
val (místonáležitého
je lexém,,závojování..
V konstrukci (,.,) lehce se zachvívá v modrémz.dvojovdní
řídkým tvarem ve významu..závojový obal..,synonymně ,,závoj.,.
_ (..') jistě by se polekal nad bezzvučností,v kterévěz'el'
ArchaizujícípředloŽková vazba s instrumentálem.
_ Františkin se ploužil pun@p]! cestuu'
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Zastara|ý,řídký tvar adjektiva ve významu ,,plná par...
_ ('..) ženic proti nim nečinía trpnějin shovívti'
Nedokonavývýraz k,,shověti,.(ve významu,,čekati.,,
zastaralé
s|ovo).
Relevantním a velmi frekventovanýmmodelem zvýraznénétextovéautenticity
próz Karla Schulze je vyuŽívánípřechodníkových vazeb' Ty propůjčujíkomunikátu
rázknižni starobylostia složitéasociativnostimyšienkovýchpochodůautoratextace.
Využíványjsou oba základní typy přechodníků,a to zhruba ve stejnémíře' Pro ilu.
straci uvedu některéukázky přechodníkovýchstruktur:
- Vím,žezalykajíc se blahem v jeho náruči, Sama mu určila schůzku(,.,)
- (...)dorýkajese hrotem kordu svatéhoobrazu (''')
_ ,, Nač myslíš?,, tdzal jsem se jí jednou, objeviv ji ndhodou ve skrýši'
_ Mriich, vida jezdce' pokorně ustoupii z cesty a zvecinuv ruce, zabreptal pože.
hndní.
_ ('..) věžovitésluÍIy'kuželovitěse propadajíce do hlubin a opět se valíce k pobře.
ží('..)
V textovémliterárnímkomunikátu Karla Schu|zeje relevantníextenzíautenticity
rovněžvýčet(enumerace),různěs|ovnědruhověprezentovaný'Tento výrazový model
přispívá-iakk svstematizacimvšlenkovýchnostupůautora.tak k intenzifikaci významových jednotek na bázi kvantitativní.ověřme si tuto tezi názorně:
_ A hle-žlutd.zelend.čeruerui.žIutti.ze
lenrÍ.červ end.t ři pap rsky v nepravidelných
přestdvktich vyletovaly z kopule rnajáku.
- (.'') zpíval hostu staréndmořní písně a nekonečné
rybdřské balady o zbloudilé
vlně (..'), o IsoWině nešťastné
ldsce (..'), o Ysotě,jejížjméno nejlépezní,je-li vysloveno při měsíčnímsvětle, o srdci mateřskéma červenélucerně na uidi rybdřského
člunu(.,.),o ruimořníkuvracejícímse po letechz Ameriky (..')
_ Plujete-li z východního moře Čínského,mořem Baltickým, Skagerrakem či
Kattegatem, Tichým oceánem a ocednem Atlantickým, mořem Indickým a.Iižním či
Severnímprůlivem, musítekolem tohoto osaměIéhomajdku,
V mnohospřežínástrojůvýrazovéautenticity nelze se nezmínit o využitífenoménu otdzky jako indikátoru mnohostranných asociativních proŽitkůa zdroji sémantického vhledu do struktury komunikátu. Již proto, že jí autor v textu využívá často
a mistrovsky - v ní se nejvícevyjevuje autenticitamnohosti jeho pohledůna svět.
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Klasické mod

ny množinou

vrchovatou.U
_V krátké

manticlqí moc
snyZ " ,,Ddt lie

líš,žebych se
-V další

rý jsi nejodpo

tiššíhodoufat
_ Následu

prahlostíčlo.

ný nežCn pos
neopouští?,
- l Y . . 1 !
- ňLratbl
utt

rru.,iii vědět, ž
_ Následu

not člověka.J
i jeho ponuré

tisíce vteřin, t

V předchl

pro'oiémupia

literárníhoko

ly základní te

možnosti i hr

autora a žánr

Klasické modely zjišťovacích
a doplňovacíchotázek jsou totižvelmi častoobohace.
ny množinoustylových přídatnýchhodnot zvyšujícíchsdělncst a působi.rostměrou
vrchovatou'Uvedu některétypicképříklady:
_ V krátkémsledu násleelujících
cltázek lze najítvýrazný podtext apelový a sémantický model podmíněnéhopřitakání: ,,A co kdybyste, stýčku' zkusil dtit lidem
sny?,, ,,Ddt lidem sny.,řekl udiveněPucifuus. ,,Vidíš,
to mne vůbecnenapadlo.A mysIíš,žebych se tímbavil?,,
- V dalšímtypu otázky je prezentovánprvek důraznévýčitky:,,Jak můžeš
ty, kte'
jsi
rý
nejodpornějšíze všechlidí, na postrach lidem a Bohu na obtíž,v beranka nej.
tiššího
doufat?,,
* Následujíci otázky vyjadřují kromě jiného neskrývanýpodiv nad citovou vyprahlostíčlověka:,'Cožncví on, co jcst bolest' při nížstdce mrtvía usedd? A. kdc jiný nežon posiluje chrdněnce přesladkou vZPomínkoilna to, žeBůhje věrný a nikdy
neopouští?,,
- |n J_ a! y| .s ! U- 1t ?a_Zt Á- ^U_V- y_ , , t- ,l l_u^ul ^c rt

--- t_ty-.:-

vyJauluJt

_. ,^-.y1t-.-a

vysvttl('l||

_

^-_-t-__,-- _^

a Ur||luvu

^_l^L^_a

Z.1 JPaUliaúE

L^___/-.!.

ÚcLplaý1.

I^t.

JaŇ

nruhi věděi. žeoiia je siepú? Cuž uie žije?
- NásledujícíoÍázkyvyjadřujíasociačnízamyšlenínad relativitou vnitřníchhodnot člověka.Jde o vnitřní monolog postavy:,,ČÍmmu byla smrt? Vysmějese katovi
i jeho ponuré obřadnosti' StóIe plyne časa neního možnoničímzachytit (.',) Jsou jen
tisíce vteřin, a všechnyjsou bezvýznamné.Jakje spočítat?
V předcházejícíchúvaháchnad povídkovouprózou Karla Schulze jsem nastínil
probiémupiatněníprvků vybranýchjazykových rovin jako přídatnéhocinotytextace
literárníhokomunikátu. Domnívám se, že tyto úvahy,byťdílčímzpůsobem,potvrdily základní tezi práce uvedenouv jejím názvu a na konkrétníchpříkladechvymezily
možnostii hranice autenticity textu jako šťastného
souzněníobjektivníchmožností
autoraa žánruse subjektivnívizí jeho pohledu na svět.
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Ivan
Prob
v lazy

E::'""

I.;il;ň

kriminálníchp

portážničrtyz

příběh zpracot

pro literaturu <

minalistickélil
materiálů (sro

l Srov'Doležel'
L.
Slovníklitenirník
listickouliteratur
ly, zvukovéziízn

, Termin reportú
Československý
s1

. odlišenÍtermín

resp.s. 189.Prob
Ien.izující
uŽivím
cistického
stylu(č
pro uměleckýstyl
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IvanaKolářová
Prob!émy
faktografické
autenticity
Iiteratury
v jazyce
krimina|istické
1-1aktograÍická
ll - l

I

ré ce řudí m
. ' ! i.

autenticitaje považovánaza jeden z rysůliteraturyfaktu,l ke ktei. I- .i t- e- -r a- -f-r- r r n k r i m i n n l i s t i c k á

Mťržeme n
ř e r.|l n o k.| á r-l-a. t 'i ž e č t e n á ř k n í
ť..

přistupuje s očekáváníminformací opírajícíchse o materiály ze skutečných

kriminálních případůnebo soudníchprocesů'Kriminalistická literaturavyužíváreportážníčrtyza|oŽenéna reálném příběhu' který vychází ze skutečnéudá|osti,2nebo
příběh zpracovaný beletrizujícíformou, která se můžeblížitaž postupůmtypickým
pro literaturu detektivní.3Požariavekna faktograiickou autenticitu je v útvarechitrimina|istickéltteraturyrespektovánv různemiře: setkámeSe s otišténím
autentických
materiálů(srov' např. Jan Mach: osm ran z lásky aneb Český pitaval. Hrdelní
.Srov.Doležel,L': Ntu.tttivní
v české
literatuře.
Š.:
Českýspisovate|,
Prahal992,s. 55n';Vlašín,
zpúsoby
Sklvníkliterúrní
Prahal984;Hrabák'J,:Poetika.SPN' Prahal984,s. l89' Pro krimina.
|eorie.Academia,
grafickéa zvukovéprameny(protoko.
listickou|iteraturupovažujeme
za autentické
materíálydochované
ly, zvukovézáznamy),
' Termínreportúž.ni
črta vymezuje blížeo' Sirovátka,srov. jeho kniha Literatura nu okruji, Prcha,
Československý
spisovatell990, s. ó5
'odlišenítermínúdetektivní
liÍeruluruakriminúIní
literaturasÍov.
Vlďín, Š.,dílocit. v pozn,|,s,7|-72,
resp.s. l89. Problematikou
detektivní
literatury
se všakv torntopříspěvku
zabývatnebudeme.
TermínDa.
publi.
len.izující
ve stejnémvýznamu,ve kterélnnapř.J. Chloupekvymezrrjebeletristické
užíváme
útvaÍy
postupů
cistického
tj.útvary,
stylu(črta,
sloupek,publicistickárcportáž,
fejeton),
kterévyužívají
typických
pro uměleckýstyl.Srov.Chloupek'J. a kol.:Stylistika
češtiny.Praha,
SPN l990' s' 220
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procesy první republiky), popř. s otištěnímautentických materiálůprovázených komentářem autora' k-terémohou být doplněny materiály z denníhoči jiného tisku.o
V tzv. reportážnich črtách autor prezentaci autentických materiálůdoplňuje inázory
jiných, kterévšakvětšinoupouze reprodukuje,stejnějako případné
rozhovory.Na autenticitu takových textůse nelze vŽdy jednoznačněspolehnout. Menšímíru autenticity lze předpokládat v umělecky zpracovanýchpříbězích,v nichŽ většinounebývají
srov.:
přesně uvedeny čas a místo případu a předevšímjména účastníků,
,,Upozorňujeme čteruiře,že všechnajnténa uvedend v ndsledujícíchvolně zpracovaných případech jsou z pochopitelných důvodůzměněna',,5
I v příbězích zpracovaných formou reportážníchčrtóvšak bývají některá fakta
uváděna s vysokým stupněm přesnosti, zejménaúdaječasové(data vztahujícíse ke
konkrétnímudálostem, pohybu konkrétníchosob apod.), srov.: Je pondělí 2l. července l958, snad dvacet min'utpo poledni'.. (Borovička,Případ velmi chladnokrevnéhovraha 1993' s. 5); údajelokalizační:Ta madridskrjulice se jmenuje Calle Sainz
d,eBarrar"da. Není d.!ouhá,ale.je to spíštakovélepšítřída mezi ulicemi Calle de
Fernin Gonzales a Calle dc |tarváez. Kle notnictvíJusfer n,á firmu v pozlaccnóm rámu... (Borovička'Případ velmi chladnokevnéhovraha 1993, s. 5)^V pÍibězichzpracovaných povídkovouformou, kterési na přesnostúdajůnárok nekladou,bývajítyto
údaječastospecifikovány pouze pomocí tzv. deiktických výrazi (včera,zítra,před
tydnem apod.i zde, vedle, naprotl.'. apod.), Přesně však bývají uvedeny zdroje informací (odkazy na policejní zprávy, protokoly, v některýchpřípadechi na osobnídopisy...). K odkazování na ně bývá využiváno výrazůmetajazykových, stov.jak je
^^Á-^

Póui.v'
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text:

Proč? Refei

o spdchanýchz
zajírnaly nejvíc
Případy jse

tedy podle datc
pokračovdníT1

covníci NtÍrod
A ještě jedno ní nóhodnó.,,,
Pro literatu

žístylizovanýc
sáží komentuj

otázkami,kter(
To je patrnév
Ie ziejmé,

tářů autora vyt
ta, jen ojedině

jeho presumPc
(resp' výpově

takta
vytiŠtěna
(1) Příšer

,,V ncci jsern'.
vóny uřezanél

,,Pro tuto knihu jsem nasbíral hodně materidlu v různýchodborných publikacích..'
Nejčastějijsem si ale četlve staých novindch.

k řece',,

. Doklady z tiskujsou autentickýmsvědectvímatmosféry,
případu.
ohlasů,ne všakvždysamotného

Íek|,Že zayraŽ
zná, a tak Dvt

'Lipert, B.: Tragicbýcit, Furiunt' Sběratel,3 x krimi, č,.|0 / |99.1.Stalo se; tři případy.kterézneklidnily
veřejnost'z tétoknihy jsou citoviínydoklady(il - QD; názevpovídkya číslostranyjsou uváděnyza ci.
tátem.
prvkemmezi povídkouz oblastidetektivníliteraturytj. beletristickýmútvarem'a reportáž.
" Rozlišujícím
nímičrtami,kteÉtvoříknihu V. P. BorovičkySlnné případyinterpolu(Praha,Dialog 1993)'můžebýt
právě přesnostuváděnípotřebnýchúdajů.
jazykovýchprosředkúz ruznýchstyZ hlediskasty|ua užívaní
lových vrstev(výrazúspisovnýchneutrálních,
výrazútypickýchpro úředníneboadministrativní
styl, výrazůhovorových,popř.vulgarismů.'.)je
hranicemezi oběmaútvarymálo výrazná.
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Horor z j
Dvořáček ve t

jichž lebky l

Budeme o nit

ce 19l.9 strálo

'Srov.: Mach, J.:
jsou citovány do}

Proč? RefeniQ ze soudní síně bývaly obvykle ještě delšínežzprtivy a reportdže
o spáchaných zločinech',,A próvě t'vzdvěrečnékapitoly velkých hrdelníchpřípadůmě
zajímaly nejvíc...
Případ1ljsem většinou řadil chronologicky podle toho, kdy byly spáchdny. Nikoli
tedy podle data kondníprocesů,či tak, jak je v seriálu ČESKÝ PITAVAL otiskoval na
pokračování TýdeníkKvěty, Při prdci na knize mi trpělivě a ochotně pomdhali pracovníci Ndrodní knihovny v Praze. Jsem rcid, že.iim touto cestou můžupoděkovat,
A ještějedno - podobnost mezi někdejšímia dnešnímizločiny,uddlostmi a lidmi ne.
ní ntÍhodrui.,,1
Pro literaturu vycházejíci ze skutečnýchpřípadůje charakteristickéstřídánípasáži stylizovanýchúředním(administrativnírn)
stylem,kterépodávajípouhá fakta, a pasáží komentujicich, rozvažovacích.tvořených např. rozvažovacímiči řečnickými
jako prvek ozvláštňující
jinak faktografickýtext.
otázkami, kterémohou působitspíše
patrné
právě
(l)
(3).
v
Toje
citovanéukázce a v textech
.Ie zřeimé. že v knize I Mache

ie nrn rnzlišpní rrrtenfic|rÚnh meteriá|fl orl komen-

tářůautoravyužitorůznýchtypůpísma:tučnýmpísmemjsou vytištěnaskutečnáfakta, jen ojediněle prok|ádána např' řečnickouotázkou vyjadřujícípostoj autora,popř'
jeho presumpci postoje čtenáře;kurzivou jsou tištěnyautentickévýpovědi svědků
(resp' výpovědi, kteréjako autenticképrezentujeautor); standardnímpísmemjsou
vytištěnatakta, která autor sám zpracoval,srov..
(1) Příšernéz|očiny? Ve vazbě vypověděl vyšetřujícímusoudci Honza Fejta:
,,.

| - / ,ný vnv r. i

ieeru,',iiěI

hyatra

a 4st4tní

i n L n n , n h r n , . l ž , n , h, ,.i .nl úhv na . l. i
&q,'.vqý

iámtt

J4ii.d,

lr)o mžIi ttcrhn-

i.úý

vány uřezanéhhvy, nohy ajiné zbytky zavražděných,nastrkali to do pytlů a odnesli
k řece',,
Horor z jinóho světa.l Šílenství?Vyšetřujícímusoudci Dostálovi se Karel
Dvořáček ve vazbě nejprve přiznal k vraŽdějednoho židovskéhouprchlíka.Později
řekl, že zavraŽdildva.Vyšetřujícímu namítl,Žeje užjedno, ke kolika vraždámse přizná, a tak Dvořáček stále zvyšovalčíslosvých oběti...(Dva ze zavražděnýeh- jejichž lebky má před sebou pan předseda - byti češtídě|níci bratři Poličtí.
Budeme o nich ještě hovořit. Vyšetřování záhadného zmizení obou bratrů v ro.
ce 1919 stálo na samém počátku jihlavského procesu.) Kromě Polických prý bylo
7Srov.:Mach, J,: osm run z kiskyaneb Česbý
pitaval,Condorinternationa|'
Praha1993,s. 3; z tétoknihy
jsou citoványdoklady(l) - (3)'čislostranyje uváděnoza citátem.
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Zavražděnove mlýně osm utečencůz Haliče. o čtyřech vraŽdách mluvil Dvořáček
velmi podrobně a uváděl stejnéskutečnostia detaily jako Fejtové a dělník Kunst
(Dvořáčková,Íeznik Mašek a Kment zapira|i už ve vazbě)'
,,Tehdytakéřekla Dvořtičkovti: ,Jak některýpokký Žid přijde, tak si ho vezmem!,,,
twdil Honza Fejta dál vyšetřujícímusoudci. ,,ViděIjsem, jak kdysi jeden padesdtile.
Ú polsbý Žid u kaftanu přišel k ndm a jd dal bratrovi znamení,žesi jde pro boty,.,,,
Takžeopravdu šílenství,
opravdu horor.Veřejnostje šokovánaa nikoli jen veřejnost česká...(Mach, s' 7-8; přesnéúdajezde nejsouuváděny zřejmě s ohledemna charakter případu.)
Na fakta, která nejsou jistě ověřena, je odkázáno explicitně pomocí uvedenízdro.
je' popř. neplná ověřenost je signalizována výrazem prý. Použiváno je standardních
grafických znaků (např. uvozovky v kombinaci s kurzivou).
o tom, žejde o skutečnouudálost, svědčíuváděnípřesnýchjmen, přesnédatace
i lokalizace, popř. odkazy nazprávy v novinách. Zaprvek autorskésubjektivity lze

V kiminálr
ženyna reálnýc
šímnahlédnut
násilím(1987'

Nechybějíp
(4) Ná,kladn
me Providencet
přistdln u mola'
(5) ,Mitd It
psala svésestře
s. 28)
vaného,
(6) Manilsl
hlavníhoměsta
(Boro
šiřovaný.

považovatnapř' expresivní výrazy horor, šílenswí,šokovdna,příšerné,emocionální
-^L^-''^.:
LgUq|Ý''||,

Á^ÁÁ.,^:.
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!v^!u
l
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vlqlNvYv

''.,'.^''xJ:
YJPUvvur'

^Y^Á2.-^i!^...^.'lx-^l^L-','
Pr9uJlrtloJrvr
Pr4vggPvuuuttJ

-^^}^:
PwolwJ

i ,,naladění..
čtenáře.Podobným zpracovánímjsou realizovány i ostatnípovídky,často jde vlastně o montážfaktůz tisku, srov.:
(2) V červenci roku 1924 přines| americký list Washington Herďd senzační

materiál ze střední Evropy pod titu|kem ČenooĚJtucn oDsoUzENA K sMR.
TI NA POPRAVIŠTI,Celá tisková strana, kterou noviny případu věnovaly,by|a
doplněna kreslenými ilustracemi. Ta nejpůsobivější
zobrazovala dvaadvacetile.
tou brněnskou vdovu Hildu Hanikovou na dřevěnémpopravišti připoutanou
k popravčímukůlu.Nešťastnice
mě|apřes očišátek,Y ruce kříža na krku oprát.
ku. (Mach,s. 17)E
V úvodukaŽdézpovídekjsoujednakrozvažujiciotázkytýkajicíse moŽného
řepsychologických
šenípřípadu,popř.některýchdalších,
spíše
aspektů,
nebourčitáinformační
výpověďvystihujícíněkterýzdtileŽitýchmomentů,
srov':
(3) Navedlakásná tetaošklivého
synovcek vražděmanžela?
Stal se Jeníkjejímerotickýmnevolníkem?
Davy Žáda|ypro Hildu šibenicia potom svobodu(Mach,s. l7).
i Při citacích z knihy J. Macha respektujeme typy písma, kteréužívátento autor.
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a\L:^.,,,:?
uJt
vUJwY

^^
Ďv

deno, z jakého
osobníkorespo
(7) Už ve s
zprdvuz ústře
činecs pozoru
rodiny
zámožné
na nebodvě slu
vysvětlovaloi 1
velmi chladno
(8) Podle z
Morris živilpo
nami všechmo
něz.(Borovič

, Srov.Boroviěka

'oBorovička,
V. P.:
(4) - (20)'názevp
jako (Borov
tované

V kriminálních reportážíchV. P. Borovičkyje explicitně vyjádřeno, žejsou zaloŽenyna reálných příbězích,kterése staly:,,SlavnépřípadyInterpoluby měly být daišímnahlédnutímdo zákulisí policejních organizacíchránícíchcivilizovaný svět před
násilím (|98,|, s. 286);o,,Všechnypřípadyjsou skutečné...'o
Nechybějípasážečistěfaktografické(vyjadřujícídatum, místo,časapod.):
(4) Nárkladníloď francouzskénámořní spolďnclsti Compagnie de navigation maritime Providence měla dvě paluby pro cestující.Ve středu 1, zd'ří]954 krtitcepřed půlnocí
přistdln u mola Freissinet v Dunkerque.(Borovička:Případbláznivě zamilovaného,s.27)
(5) ,"IÍiIdJaquelino, všechnoje v nejlepšímpořddku. Mdm se dobře',, Ten dopis
psala svésestře na dvakrát, 15. a i6. července.(Borovička:Případ bláznivě zamiiovaného,s. 28)
(6) Manilski

všeobecnri nemocnice Philippine General Hospital je uprostřed

hhvního městaManily na TaftAvenue'Je to obrovskýobjekt stále přistavovanýa rozšiřovaný.(Borovička:Případ nebezpečného
prince, s. ó2)
/v luhJivov' ur .J'ri í

c lv
Ď
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deno, z jakého typu protokolu je čerpáno'resp. z jakého druhu pramenů(úřední/
osobníkorespondence),nechybějítakémetajazykovévyjádření):
(7) Už ve středu 23. červenceráno měl inspektor Hurtado na stole podrobnou
zprdvu z ústředníregistrace Interpolu. Podle ní byl Jarabo Morris profesionální z1očinecs pozoruhodnou minulostí.Bylo mu pětatřicetlet. Pocházel z početnéa dosti
zámoŽnérodiny, kde nikdy nechyběly peníze,kde se o provoz domácnostistaralajed.
na nebo dvě služebné.
otec byl Španěl,matka se narodila v Portoriku. Proto sdělení
vysvětlovalo i původjeho až přílišdlouhéhoa složitéhojména.(Borovička:Případ
velmi chladnokrevnéhovraha l993, s. l4)
(8) Podle ztÍznamůInterpolu, ale i policejních archívůjiných zemí se Jarabo
Morris živil podvody a krádeŽemi'Choval se jako Playboy, měl nesčetné
pletky s že.
nami všechmožnýchnárodností.Pro svůj rozhazovačnýživotpotřeboval hodně peněz' (Borovička:Případ velmi chladnokrevnéhovraha l993, s. l5)
'Srov. Borovička,Y'P,:
případy.Naševojsko'Praha|9B7,s. 286.
VeIké
krininúIní
lnBoroviěka,Y, P,:Slavnépřípadyinterpolu.Praha'Dialog 1993's. 4. z táo knihy jsou
citovanydoklady
(4)_ (20)'názevpříběhua ěíslostranyjsou uvedenyvždyza citátem.K tétoknizepatřítakédokladyci.
(Borovička)
tovanéjako
ve spojení
s číslem
strany.
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stylu publicisUplatňuje se zde převážnějazyk stylu administrativního(úředního,
tického)'''svoje místo mají v Borovičkovýchpříbězíchvýrazy postihujícísled událostí,spojenés přesným popisem,nikoliv všakvyjádřenímemocí,slovesavyjadřující
děj, činnostsouvisejícís právnímiúkony,popř. s konánímkriminálníchčinů.DůleŽité
místozaujímajivýrazy ze stylovévrstvy spisovnéneutrální,popř. i odborné- přede.
všímprávní pojmy, ustálenéformulace z protokolů,srov.: t vraždědošlo asi před pětatřiceti ažčtyřiceti hodinami (Borovička: Případ velmi chladnokevného vraha, s. 9);
s kýrn se na lodi srjkala? (Borovička:Případ velmi chladnokevného vraha, s. 29);
podal prostřednicním svéhoprrivního ztÍstupcetrestníoznd'mení(Borovička: Případ
záhadnéhodoktora Prauna,s. 88);dal vystavitzatykcč(Borovička:Případzáhadného
doktora Prauna, s. 97) apod. Zejménave formulacích z protokolů se objevují syntakticképrostředkytypicképro legislativnítexty:pasivníkonstrukce,přednostmajíútvary vzniklé syntaktickoukondenzacípřed souvětímis vedlejšímivětami' knižní,popř.
ustrnuléobraty ze stylové vrstvy administrativní (právní)' zejménapři přesné citaci
z materiá!ťra c|okr-tmentti,
nebo snaze napcdoLlitje. Mtižeme předpok|ádat,že tyto
subma.teriá.ly
se vyzna'črrjí
velkým stupněmautenticity.Neehybějívýtaz'yobsahu.!ící
jektivní hodnocení auÍora(obrovský objekt, bltiznivě zamilovaného,jak se na tuto dopletky s ženami,
bu slušía patří, takovd lepšítřída, choval se jako playboy, nesčetné
rozhazovačnýživot),
Důiezitemisto v knihach tohototypu zaujimaji rozhovory,zejménarozmiuvy metj.
zi osobami stojícímina straně práva a osobami na případujinak zúčastněnýrni'
jsou
zřejmě re*
svědkry,cbviněnýrni, příbuznýnri oběti apod. V některých případec!:
produkovány podle zpráv osob stojícíchna straněpráva;pakje možnéuvažovato au.
tenticitě,co se týčeobsahu,ovšemne jazyka těchtoprojevů.\čtšinaosob totižmluví
důsledněspisovně.Ačkoliv můžemeuvažovat,žezde působítlak komunikačnísitua^^ I^r'^,.A|-^^. l ^€2^:A1^. ^.^^+Y^)! ^.^L^ --^-^.
Ltr \UrILralllUĎt / UrlLr(ltIll IJlUsutrul' sIralr.1 p|gZElr[Uvat

.' ^^ -^:l^-x.*
str v UU l|EJItPsrIll

^''x}|^ -*:.,x
JYEtrE Pr4YE

prostřednictvim jazyka, stres,snaha ,,zapadnout..dooficiálního prostředí),srov.:
(9) ...Dobře. Kdy jste přijela?
,,Rychlíkem asi v sedm třicet.,. (Ve skutečnostiby zřejmě Íekla v půl osmé')
,,Kam jste jela z nádraŽí?,,
'' Grebeníčková,R'Literaturu.faktu'Nu okrujHistorie u mytoklgje.Československá
rusistika6, l958, s'
227,(s,216.220.Sirovátka,o., dílocit. v pozn.2,s. 67-68'Podleautoraprávětentostyl připomínajici
styl současných
novinřadě čtenářů
vyhovujea přispívák oblibětzv.reportážních
črts kriminďistickoute.
matikou.
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,,Domů...
,,Rovnoudon
,,Nejkatšíce
jsem koupitnájo
kostým
smuteční
|a:potřebovala1
Případzáhadné

Zřejměaute
děpodobnězísk
osobami,a tedy
spisovnýi nesp
jinak.
prostředí,
příkladmohous
(10),,Jaký.
,,Yztah?"rcz
,,Jakdlouho
,,od rána'Př
hnedšampus.
(l1) ,,Řeklž
tomd.Kopalajs
čal kázat, jak

(Borovička:P
(12),Mluv
nás chcevystr
pařek,s.42)
(13),,Cojst
,,Sjakýmdí
s
,,Nedělejte
n
,,Opravdu
si
,,Nehrajte
(Bo
by platné.,,

Atmosféru1
zhrubněléaŽvt
popř.pro mluv

..Domů...
..Rovnoudomů?..
,,Nejkratšícestou. Ale zastavila jsem se ještě v několika krdmech. Potřebovala
-isem koupit nějakě maličkosti. Taky jsem se zastavila v čistírněa vyzvedla si tam
kostým' A večerjsem se ZaSevrátila do Bonnu'.. (Ve skutečnostiby asi řeksmuteční
|a: potřebovala jsem si něco koupit; byla jsem v několika obchodech") (Borovička:
Případ záhadnéhodoktora Prauna' s. 88-89)
Zřejméautentickénejsoupromluvy, kterénevycházejíz protokolů,ale byly pravděpodobnězískány na základě vyprávěnípříběhusvědky nebo jinými zúčastněnými
osobami, a tedy (beletrizujícímzpůsobem)zpracovány.V těch se častostřídájazyk
spisovný i nespisovný,autor se snažívystihnout,žejinak mluví postavyv soukromém
prostředí,jinak v prostředíoficiálním (z toho pravděpodobněautoři vycházejí).Jako
příklad mohou sloužitnásledujícírozmluvy:
(10) ,,Jaký.jeváš .;ztahk Jarabo..,i?..
\/-f.h'..
), I LLqr:

r^-nhanh*o|a

J" v. .itovÁenr ros

.

.i^h

Ia

+a Irltnřn{t

ial,n

iinoi,.

..Jakdlouho ho znáte?..
,,od rána. Přišel do podniku užpořddně napařenej, Furt se jen smál, ale objednal
(Borovička:Případ velmi chladnokrevnéhovraha,s. 13)
hned šampus.....
( l 1) ,,Řekl, žeje to jen tak. Denisa dělala na něj ksichty, pořád se řehtala jako pi.

tomá. Kopa|ajsem ji, ale ona si hrála na světačkua Masroe, teda ten policajt' nám za.
ča| kázat, jak je nebezpečnéstopování, že se nám přitom může leccos stát...
/D^.^.':x|'..
\Dvlvvl!N4.

Dyí^^J .^:.'.í^L
r 1rP4u l|4lv||lvll

^ } ^ ^ ^ Y ^ | . . , , 1í \
ĎLvP4rvN' Ď. Ťl,|

(12),,Mluviljako blázen,alejá jsem si pořádmyslela,žeje to jenomsranda,že
Případnaivníchstoa pak nás pustí,..řekla Nancy...(Borovička:
nás chce vystrašit
pařek's. 42)
(l3) ''Co jste udělalas tímdítětem?..
zepta|ase nesměle.
,,Sjak'ýmdítětem?..
! Dobře víte,očjde...
si ze mě srandu,slečinko
,,Nedělejte
,,opravdunevím,co chcete'..
,,Nehrajtesi na pitomou.Všechnovíme,mámedůkazy.Vytáčkyvám budouňoas. 152)
by platné'.,(Borovička:Případhloupéhonápadníka,
prostředív těchtovýrocíchmajízřejmě odráŽetvýrazy
Atmosférupříslušného
pro mluvu mládeŽe(řehtalase jako pitonuÍ,sranda),
vulgární,
typické
zhrubněléaž
např.prostitutek(užitís|ovakunšofi
popř. pro mluvu okrajovýchvrstevspolečnosti,
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pro Zákazníka,pořddně napařenejve výZnamuopilý)',,Autor snažípravděpodobně
prostředí,tj. neautentické
přímoz faktozobrazitautentické
prvky (prvky nezískané
grafických materiálů)mají vzbudit dojem autenticity.Přechod od literaturyfaktu
k uměleckéliteratuřebývá velice plynulý, zejménav momentech,kdy je líčennapř.
soukromýživotjednajících
osob ,,z oboustran.,(kiminalistůi veřejnosti,popř' vyslýchanýcha obviněných)'
příběhůvycházeji i povídkyzpracovávajicí
Ze skutečných
volně skutečnou
událost. Některévycházejív podobětzv. sešitovýchdetektivekv edici sTALo SE, ve
všakreprezentují
(nikolivdetektivní)'
skutečnosti
kriminalistickou
literaturu
Toje ex.
plicitně vyjádřenohnedna prvníchstránkách,popř.na obaluheslem:,,Případy,
které
zneklidnilyveřejnost..'
Na rozdílod příběhův knihách J. Macha a V. P. Borovičkytyto povídkynezačínajíuvedením
faktů'ale přímorozvíjejí
vlastnípříběh.Místoje specifikovánonapř.
názvemobchocinÍho
I'JI.,Ieků,
domu:Kotva,Bíld labuÍ;restaurace:
Narcis (Furiant,s.
24);popÍ.označením
obyvatel:
(!4) Přeccnínšlí
mužští
takéneremcali(l ipert:Furiant,s. 24)
(15) ''NapříkladJaroslavBlažek,co bydlív domkuv ulici u Průhonu.(Lipert:
Furiant,s. 24)
Jinakbývajímístavymezovánapouzeneurčitě,
srov.:
(16) Chata stá|ana skóle nad přehradoua v jejím nejbližším
okolíse zelenala
spousta v7rostlýchstromů,K pnnímu domu vesnicebylo nejméněpatndct minut
(Lipert:Tragickýcit, s. 19);
(17) Silnice vedla řídkýmlesema přestožena mapáchbyla vedenájako hlavní,
svoušířkoupřipomínala
spíše
komunikacitřetítřídy.(Lipert:Sběratel,s. 46)
je názevměsta,popř'vesnicespecifikován:
Jen v ojedinělýchpřípadech
(18) ,,Honzo,zajedešdo Radhosticza jejimi rodiči.Předpokládám,žeje stále
má...Je, nebospíšbyla,svobodná.(Lipert:Sběratel,s. 48)

|2Autor se snaŽí
Íeálnouřeč,předpokládámevšak,žejejískutečnou
podobunemápřed se.
,,napodobovat..
bou, usuzuje na ni pouze pod|e sociálnívrstvy, z nížpříslušnápostavapochází'Srov. Chloupek, J.:
kmuniluční oblastpttlstě.sděknucí.
|n: lazyk a kulturavyjadřování.Milanu Jelínkovik pětasedmdesáti.
niím.MasarykovaUniverzitav Brně 1998's. ut4
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(19)Rozhod
s.49)
Sběratel,

Stylu literatu
j
kůprávnického
(20)Potápěč
případějednalot
ut
cůpo tragické
(21)O necel
v délceosmia p,
JaroslavBlaž
ce shodnědospě
le sebeklečettu'
životuneustólet
obraně.(Lipert:
(22)Stanisl
a ied1 schopr,ý
du k trestuodn
(Lipert:Sběrate
Lze Ííct,Že1
v ,,Případech.;
nýmúčelem.

Postupůtypi
mluv: ve snaze
stylo
z různých
se všakobjevu
lexikální,srov.
(23),Nějab
sícikorunu.
,ÁŽ r
(24) ,,Napře
A pak ze seudě
domůsám...(L
Kriminalist
a nonfikce(Hra

(19)Rozhodlase ještěchvilku poseděta pak vyrazitdo Prahy Stopem.(Lipert:
Sběratel,s. 49)
prostředpasáže,využívající
většinouzávérečné
Stylu literaturyfaktu odpovídají
jazyka:
kůprávnického
(20)Potápěčivytáhliutonulouo tři hodinypozději.Na otázku,zda se v Lenčině
případějednalo
náhodu,nedokázaldodnes,desetměsíčio nešťastnou
o sebevraždu
(Lipert:
po
Tragický cit, s' 2z)
události,
nikdo
odpovědět.
ců tragické
(2|) o necelýrok později byl odsouzenýk nepodmíněnému
trestuodnětísvobody
v déIceosmi a půIroku,
vyšetřovatel
i státnízástup.
obvinění
JarosiavBlaŽekbyl zproštěn
zvraždy,neboť
ce shodnědospěli k závěru,žese v okamžiku,kdy se ve sklepěprobrala uviděl ved.
mohldomnívat,
Žeútokprotijeho
le sebeklečettu,ježse ho pokusilazabít,skutečně
trestníhoztikonao nutné
životuneustdletrvá' Jednal proto v souladus ustanovením
(Lipert:
s.
4l
obraně.
Furiant,
)
(22)StanislavBí|ekbyl shleddnznalci z oboru medicínyduševně
zcelapříčetným,
+^).. ^^l-^-.--1.-- -^--^-.--a
q- Ltuf
,U.yU/...uL
ěLILuyI.lr,L

-t,.^:.^^^a
<'uvu1"|LvJL

^.,:l^^ X:.^.. V-^:^r,.', ^^..) :^: ^)-^..):,
,\,4JoL!
rýc,LU
L.,.ú.
ěU6q
JcJ vuěvuu.L

-^..-"-v
vIu1..u

du k trestu odnětí svobody na jederuict let a Vrchní soud tento rozsudek potvrdil,
(Lipert: Sběratel,s. 54)
Lze Íict,že právě tyto formulace mají navodit atmosféruautenticity(stejnějako
právníhojednání'Autoři detektivníliteraturyje používají
za podobv ,,Případech..)
ným účelem.
Postupůtypických pro uměleckou literaturuje evidentně užito při stylizaci rozmluv: ve snaze navodit atmosféruautentičnostijsou užíványjazykové prostředky
_ v gramatickéa zvukovérovině
z rizných stylových vrstev,mj. takéobecná čeština
se všakobjevuje zřidka, vulgarismy a zhrubnělévýrazy jsou typickéspíšepro rovinu
lexikální, srov':
(23) ,]Ýějabýprachy jsem lohla doma,.. siíhlaDita do kabelky aukázala Součkovitisícikorunu.,AŽ na to pan ředitel Dvořák pÍijde,raního mrtvice.,,(Lipert: Furiant, s. 31)
(24) ,,Napřed se zastavíme u nás doma. Čapnu nějakou flašku tvrdýho chlastu.
A pak ze se udělám Jezinku. Řitas, ze dědek měI okolo sebe samý baby a nakonec šel
domůsám...(Lipert:Furiant,s. 34)
Kriminalistická literatura tak můŽesloužitjako jeden z příkladůprolínánífikce
a nonfikce (Hrabák l984' s. 26-28),kterése projevujev různýchzpůsobechstyliza-
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ce a v Zastoupeníjazykových prvků zrtnných stylových vrstev, Někteří teoretici (o.
Sirovátka) hovoří o pojetí tzv. realistické a dokumentárnídetektivky, kterou by reprezentovali knihy V. P' Borovičky a J, Macha. Příběhy zpracovanév těchto knihách jsou
za|oženyna skutečnýchudá|ostech,jsou prezentoványbeze změny skutečnýchdat,
stylem tzv. protokoliírním,popř' publicistickým' tj. stylem typickým předevšímpro
dennítisk. Na rozdíl od nich jsou příběhy z cyklu Stalo se prezentoványjako povídky uměleckéliteratury,ačkoliv i ony vycházejí ze skutečnýchudálostí.V současné
době se rozšiřujeobliba právě kiminalistické literaturyfaktu.

Vlera.
Auten
r"oko(

iia všetkozl
No a? Tosomst

A
L

A

utentl

nejle
lv,,mal

spoio
k-réÍnyoh,
v čase,priestor
jednotlivca,ale

ako poznávacie
dých (napojen

rárneho dedičs

rokoch. V slove
na udalosti z nc

šieho spoločen
Systémjestvova

textoch (S. Cht

pÓvod látky' té

sprostredkúva,
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VieraŽemberová
Autenticita
v prózedeváťdesiatych
rokov(autor,
Žáner,
|átka)
i'la všetkozié, čo priciiiÍiza, vr,iiaiie snirii' iii,j čIovekreag,ovaťdrzo otdzkou:
No a? To som sa naučiLod neho. Inak vds dostanú.,.
Martin M. Šimečka
A
I

A

utenticitauchopená ako výraz problémuna chápanie a vyjadrenieosobnostn*j (existenciálnej,mravnej,javov) identity,poznaniaa vedomiajednotlivca

\v
,,malých..dejinácha ich odraz vo ,,velkých..dejináchspoločnostiv konk'réinych,spt.liočcnsko-ptliiiickýcir,
ptliiticktl-kuiíúr.rryuir
súvisiosiiacii,vyjadrených
v čase,priestore a kauzálnych, všeobecnepósobiacich súvislostiachdóležitých pre
jednotlivca, ale súčasne
aj ako výpoveď o _ z nich ,,odvodenej..- krízy subjektu,sa
ako poznávacie gesto v umení ,,vrátila..do slovenskej epiky v generačnejvlne mladých (napojenína experiment 60. rokov v epike) a začinajúcich(afekt negácie literárneho dedičstvaa aÍ'ektvlastnej nezaradenosti)autorov, vyhranene v deváťdesiatych
rokoch. V slovenskej literatúreide o umeleckú,no predovšetkýmpoznávaciu reakciu
na udalosti z novembra |989 aŽ mája 1990, keď sa formálne mení systémdovtedajšieho spoločenského,politického a právneho štátu a v priamej závislosti od nich aj
systémjestvovania subjektu v spoločnosti.Jadrne naznačené,
|ebo to v sledovaných
textoch (S. Chrobáková, M. Žiau', Vt. M. Šimečka,roky vydania 1990, 1997) určí
póvod látky, témy a konfliktu, ale predovšetkým výber literárnej postavy, ktorá
sprostredkúva',starú..a,,novú..skutočnosť
ako osobnúskúsenosť,
pretožeprax poli-
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tického mechanizmu spoločnosti mení aj mechanízmus medziludských vzťahov,navyše ide o akúsi ich-..masku..na verejnéa neverejnéjestvovanie a prejavovaniesa
v spoločnostia _ aj rozpolne _ v súkromí(psychika postáv v oficiálnom a neoficiálnom ,,Živote..spoločnosti) výrazne po roku 1970 (predovšetkýmpróza M. M.
Šimečku).Argumeníačneaj ilustračnesi vypomÓžeme pri načrtnutíliterárnych pro-

Krutokradmou -

tu. Tento náznal

mácií,osobnos
s metonýmiou n

jektívnymdejin

jektov autenticity poznania spoločenskejskutočnostisubjektom, ktorá otvára proces
jeho krízy vedomia v epickom texte ako výrazu krízy ,,autentického..,
rozumie sa au-

ktorá sa dotýka

torskéhoalter ego, takými epickými textami - nazdávamesa -, čoproblémautentici-

o všetkom,čo.
,,svoje..intímn

ty vnášajú z ízko subjektívneho zázemia empírie do širšieho poznávacieho

eťaťa,stala sa l

a občianskehonázoru práve v stave všeo.
,,priestoru..,ktorévyúsťujedo generačného
becnej (spoiočenskej)krizy hodnit, noriem a vedomia bytia. Zdroje spoiočenského

poznanie o spol

poznania autenticityskutočnostisa modelujúprostredníctvomtémy,postavy a konfliktu vo viacerých epických polohách (kratšiežánrovémoŽnostiepiky)' ale vždy ide

a M. M. Šime

o ,,intenzívnu..,
teda osobným zážitkom,,tlačenú..
JA výpoveď, ktorá sa organizuje
a ,,vzniká,,cez mozaiku všeobecnepÓsobiacich, veriÍikovatelhýchMY sttuáctí,sta.

o tom Zo života

vov, rekonštrukcií,
konštrukcií.Aj pťeto,,z|aŽitými..poznávacími
cestami literárneho
..lílnz:r
v
J|oLu

cl
Ďo

r'
v

^lil|.oi
ÝP]v^vJ

.'ýň^.,ón|
ťJPvYvur

.ňóř'';ó,l^

uv

L^*^..ÁLn
Avrrrvt!|vliv

^.í!'^}'^.'Áh^
PiiuýilvvÝiiÚ

Óí'la^..l
oÚÚýiú

c fnfálnrlm
ů ivléiiiJiii

epickým JA (postava=rozprávač)
z ,dávnych., poznaní(rodina,rodičia,detstvo,spo.
ločenskápamáťsubjektu, intímnaempíria subjektu so spoločenskouskutočnosťou)
po spoločenskejzmene, aby nové- intímne,spoločenské
a ,,prítomných,.
skúseností
- poznanie' vedomia a empírie |iterárnehosubjektu vyústili do (ne)ustáleného,
ka.
tarzného,názoru - stavu a výsledku, (ne)úspešnej
z identity JA, oNi a au.
,,skúšky..
tonómnosti JA' MY' ktorúpodstúpilav literárnom príbehuepická postava.
Stanislava Chrobáková ( l 960) v próze Krutokradm a (|99.1)- model intímneho záznamnika, privátneho komentária - sa rozhodla autenticituspoločenskyúzko
vyčleneného(umenie, literárny Život) poznania svojej literárnej protagonistkyorganizovaťako mozaiku volhých, spontánnych,azdaažnáhodnýchempirických záŽitkov
zo všedného
práca) na pozadíobyčajného,
dňa (kultúra,spoločnosť,
komplikovaného
života (ej rodina, škola, mužskípartneri),prežitkov(Íixovaniena Syna Gašpara),
a tento ,,celok..neutriedeného
poznania napochytro,osobnostnea úprimne,interpre.
_
tovaťna pozadí velkých a ma|ých_ ,,Íaktov..jejspoločenskej,kultúrnej,profesijnej
a rodinnej situácie. Chrobáková vnáša,pre vierohodnosé
a autentickosé
svojho záznamu, do svojho textu verifikovatelhépostavy (J. Spitzer, R. Sloboda, D' Dušek, S.
Rakús,J. Briškár a iní),,,obyčajné..
udalosti,,,osobné..
informácie,striedacelok s časťou,spoločenské
s rodinným i preto, aby mohla navodiťpredstavu,že sa pripravuje
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ek naznačené

empíriu JA do 1

a vedome Prek
Chrobáková sle
.oflol.t''ií'npi
rv.rv\.sJvvvJ

-a,.

níkovliterrírn
kovej ploche t
rozpadepolitic
znaniei osobn
tajúa svojimii
Miloš Žiak
po pravdudo q
mer ako žalob
kéhomechan
morálky,krízy
vote:,,Držhub
tal: A prečob1
somspcichal,n
(M.
krikom,.."
Kým Stani
ne vyrovnávas
v
nýmiočami,
rozumieť(nov

Krutokadmou _ v budúcnosti_ možnoaj na text zo žánrovéhozázemia|iteratúryfaktu. Tento náznak autorkinho zámeru uvácizame iba ako hypotetický, lebo výber infor.
mácií' osclbností,javov, ktoréautorka do textu Krutokradma ,,vniesla..,priamo súvisí
s metonýmiounázvu jej prózy. Chrobákovej prvotina sa emancipujevo vzéahuk subjektívnym dejinám autorky. Presila emocionálne formovanej autentickej,,situácie..,
ktorá sa dotýka |íniepoznávaniaJA, syna Gašpara,línieaprioristickejnegácieotca dieťaťa,stala sa spontánnou, aŽ nechcene priamou súčasťou
Chrobákovej záznamu
jej
o všetkom,čo
obyčajnýdeň priniesol. Autorka' paradoxne,nedokáŽe prekročié
subjektívnepoznanie na zovšeobecňujúce
,,svoje..intímnea univerzalizovať,,svoje..
poznanie o spoločnosti,o ktorej (nie v jej mene) vypovedá. Autorský zámer, i napriek naznačenému,spočívav stratégii rozprávačav pt6ze S. Chrobakovej, M. Žiaka
a M' M. Šimečka,v jeho ambícii epickými prostriedkamiobjektivizovaťautentickú
empíriuJA do polohy autenticképoznanie MY' čímsa smeruje k záznamu,,pravdy..
o tom Zo života,stavu,názorov,činov(...)spoločnosti,čoformuje proces ,,tua teraz.,
a vedome prekraČu1e
hranlce pritomnosti svo1rminásieokami cjo Času,,potom...S.
Chrobáková sleduje v epickej forme záznamníka,vlastne vjeho torze,v subjektívnej,
reflelrtrliírcai

c |.nmqn!ttiírle.i

-

intímnpi..

_

nrÁzp

cfqrl

rl ncnhnr,,ch

|rnntl|rÍnnh

riřecf-

níkov literárnehoživotadeváťdesiatych
rokov na generačneji medzigeneračne.i
dotykovej ploche (tilozofia, estetika, poetika, osobnosťumelca v spoločnosti),,Po..
rozpadepolitickéhomechanizmu,v ktorom sa formovalo ich myslenie,vedomie, po.
znanie i osobný mravný imperatív,a oni (literáti) ho v nových súvislostiachodmie.
tajúa svojimi intelektuálnymia tvorivými si|ami popierajú.
Miloš Žiak (1959) v,,autentickej.,prózeBojím sa maťstrach (l990) sa vracia
po pravdu do tých dní, na ktorésa z ranej mladosti památá a vstupuje zámerne - takmer ako Žalobca za znetvorenúmladosť,rodinu, vzéahs otcom - ,,do stredu..politického mechanizmu, ktorý opakovane vyvoláva| a stupňoval krízy vedomia a krízy
morálky, kízy emócií v jeho osobnom (od detstvapo dospelosť)a spo|očenskomživote: ,,Drž hubu! DŘ, hubu, Lebo ta zavrú. Ked' som sa ho, predstierajúc naivitu, pýtal: A prečo by ma mali v tomto najhumánnejšomzo všetb,chzriadení zavrieť? Čo
som spóchal, nejalq zločin?, otec zakončil našudiskusiu obligdtnym hysterickým výkrikom..,,,(M. Žiak, 1990,s. 138).
Kým StanislavaChrobáková_ azda aj nezámerne'no priehladne- sa emocionálne vyrovnáva so svojím intímnym,,vater|om..v osobnom živote,a pritom S otvorenými očami,v ktorých nechýbaodstupzaskočenejdospe|osti,čoznova prestávaopáť
rozumieť(novo)vznikajúcim,,inte|ektuálnym..
zákopom v spoločnosti'a ona ju sig.
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nuje za otvorenúa demokratickú,,,musí..Miloš Žiak vo svojej próze, prostredníctvom ich.rozprávačar,vdaťa vyrozprávať,(:oaj z akčnéhoodstupu voči udalostiam,

predsa v sociali

nahromadenétraumy, plynúcev poviedkach (iedna z druhej) ako reťaz,,nav|ečená,.
zo samých negácií.teda z paradoxov:(ne)poznaniaa (ne)vedomiažidovskéhochlap-

13e).

konfrontticie ko

ca, zradenéhovnuka smrťoumilovaného'čoaj nevlastnéhodedka, chlapca vyrovná-

Žiakove tenl
stavy otca sa dr

svojej ,,babky..,
vajúcehosa na cestách vlastnéhoživotas múdrosťou
a skúsenosťou
čo prežiiaškolu (ne)životav koncentráku,búriacehosa pubescenta,ktorý má otca _

tické..podobe
všeobecnúkríz

politického vázřla a pokračujev rebéliáchvoči nemu aj ako mladý muž, hoci jeho
partneromje už iba mravne a existenčnezlomený,no predovšetkým,,stranou.,zrade-

v stave,,choré
jín!?..,Ale ved,'

ný a najbližšími
opustený,rozhnevanýstarec'no nechýbaani detskéa mládeneckézúfalstvo z pocitov obetujúcej sa matky rodine, aby traumy - ako schválnosti

mospróvu a ni
poviedkach net

nenormálneho život.a- sa uzatvcri|i azdajediným moŽným, nadčasovým,,uzlom..,

z prázdna po m

biblickým podobenstvomna nevraživosť
dvoch bratov.

sa neusilujePrt

Žlakov,,monológ..poznania (pripomínamesériupoviedok) o minulosti a zvolený
t-^--^-:x-','
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mohlo prísťo sebe ,,potom.,,ale aj prav.1yo ,,pravde..mikrosvete,kde jcho razprávač
ži|,azda komponovanýaŽ do podobenstvarieky spomienok- autentickéhosvedectva
o skrivodlivosti prežitej,pretrpenej,zabíjajúcej,
ale ním intenzívneprecíteneja,,zaplatenej..v podobe autorovho = verifikovatelhéhoživota,kde sa oN-autor nebráni
prostredníotvom
otváraťa ,,skúšať..
svojho poznaniaa vedomia existenciálny rozmer
JA, oN, oNI, ale predovšetkýmstavjavov byť,pravda,sloboda, spravodlivosť...
tvt. Žiau obšírne,kruhovým potupom, citovo zaujato ,,vypovedá..o tom, čo vyrjejiiiácii, poiiiváraio subjckiívncptrznanierozprávača-ptrsíavy
t-lscbc, spt-'iočllosti,
tike, o univerze človek, o etike, zle, emóciách, hlúposti,moci, a vlastne aj jeho
subjektívnupodstatu až po okamih, keď text dopísal.Pre M. Žiakazámer vypovedať,
dalo by Sa tomu rozumieťi tak, znamená rozhodnutiepomenovať,,činitele..
osobných
a spoločenskýchdejín'ale tak, aby to, čopomenoval'sa užnevrátilo do praxejeho Života' Žiakove krízy majúpodobu plurálu a zasiahli _ zvonku a sprostredkoYane,
cez
dospelosť- nielen jeho osobné,rodinné,ale aj občianskedejiny. Najednej strane iš.
|o o ,,To,čonám mama nedopriala, to ndm potom otec po časestonásobne vynchra.
dil. Jeho pokusy o opdtovné vzmuženie sa neboli ničím iným ako opakovanými
pokusmi o nastolenie vnútrorodinného
teroru,,(M' Žiak, 1990, s. 150),ale na druhej
stÍanezasa ,'moje konfrontdcie s otcom prebiehali zvyčajnev kuchyni pri nedelňajšom
obede... Naše fuidlql sa začínali,ako vričšinazdvrlrilostných rozhovorov, obligdtnou
otdzkou: Tak čo, ako?,'' Prečo sa pýtaš? Mdš pravdu. Prepdč, zabudol som. Žiješ
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existenciálneh
i€xt _ v súlad

vročer'ie:,,.za
v súlades aute

textu Bojím sa
Tretí proza

reagoval na na
,,skúsenosti.a

subjektu, auto
Aj on, iak z

domie svojich

ločnezastupuj
čo vykročili vt
Navyše,ani je
činnosť'

Biografia I
šie peripetie.l

mravnéhonor

skeptika, dáva
vanéhoaj rigc

ho, hrdéhosa
následkami, n

predsa v Socializme, takžesa inak, ako dobre cítit,ani nemÓžeš..,Takmer všetkynaše
konfrontdcie končili otcovým nepríčetným.... Zmizni mi z očí!,,(M' Žiak, 1990, s.
139).
Žiakove tenzie medzi autenticitou ooznania jeho rozprávačaakízou vedomia postavy otca sa dostali do uzavretéhopriestorukonca a začiatku,čímvyvoláva,,plastické.. podobenstvo krízy vedomia subjektu ako tým istým klúčom komponovanú
všeobeenúkrízu spoločnosti,ale súčasne
aj ako neodčlenitelhýmodel spoločnosti
v stave ,,chorého..celku: ,,7y vari chceš, aby komunisti sami seba odstruinili z dejín! ?...Ale ved'to sami pÓvodne slubovali. Len si spomeň' Slubovali predsa ťudovúsamosprdvu a nie politickú spruÍvu,,(M' Žiak, 1990, s. 138). Tenzia v Žiakových
poviedkach neustupuje, hoci sa JA rozpráva azda najskór preto, aby nastala úlhva
zprázdna po mravnej obludnosti,hoci tlak ,,Zvonku..narozprávačapresta!platiťa on
(zv!ášť
sa neusiluje preložiťsvoj diel ,,malého..
na spoločenský,,vozík...'lšecbecného
existenciálneho,mravného)zla' nepotrebujepre svoju postavu alibi, isto i preto má
+...! Lg^l

'..<!^l^
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vročenic:
,,august]988 _ septeniberI989,,.|IazdávamcSa'žcsa iak stalozámerne,
v súladeS autenticitoukolektívnejempírie,teda aj ktoréhokolvek
čitatelhŽiakovho
textuBojím sa maťstrach, zvlášťv deváťdesiatych
rokoch.
Tretíprozaickýtext v (našom)pracovnomzámere,ktorý v deváťdesiatych
rokoch
_
*
reagovalna napátiernedziautenticitouosobnej a širšiezovšeobecňujúcejživotnej
a z toho plynúcej(negatívnej,
pozitívnej)
vedomia
krízyautentického
,,skúsenosti..
(l957).
subjektu,autorskypatríMartinovi M. Šimečkovi
Aj orr,iak aktlivíiiošŽiok' sa zaraďujctIrerjziauitlrt-rv
t-lsit-'vujúcicii
verjoiiiiea svedomiesvojichsúčasníkov,
a hoci - podlaliterárnejkritiky - v tomtodesaťročí
spoločnezastupujú
nielenmladúprozaickú'ale širšieaj literárnugeneráciu,tedaautorov,
čovykročilivočikoncepciitradičného
chápanialiteratúryajej tvorcuv spoločnosti.
jeden
Navyše,ani
z nich autorstvoumeleckýchtextovnapovýšilna svoju prvoradú
činnosť'
- spomedziaktualizovanej
BiografiaM. M. Šimečku
trojice_ má najdramatickej.
šieperipetie.Autor, v role postavy,rozptávača,
komentátora,meditujúceho
filozofa,
mravnéhonormotvorcu,paradoxne,takmersúčasne
aj absolutrstua relativizujúceho
skeptika,dáva si azdazá|eŽatpredovšetkým
na tom,aby si uchoval,,masku..rozhne.
vanéhoaj rigorózneho,no predovšetkým
z vlastnejvóle osame|ého
muža,moderného, hrdéhosanchapanzu na konci dvadsiatehostoročia,ktorý v úplnosti,aj s jej
následkami,nezobralna vedomie,vlastneneuveril a mravneneoslobodilpremeny
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spoločenskejpraxe na Slovensku po roku 1989. Tým myslíme na JEHO rigoróznu
nonnu na princípy sloboda a nezávislosť'ktonými _ stále osihotenejšie_ sa rozpa.
mátáva na to, čobolo a navracia sa k tomu, čoz toho zost'alo. Ba zdá sa, žeuž v spoločenskom vedomí a v jej praxi je, prosto jestvuje, ako mravne inštalovaný
spoločenský ,,novotvar.. zmierenia všetkých s minuloséou.Takmer až v otvorenej
a biblicky motivovanejvýzve ho ponúka,spochybňujevýzvaaj pre Šimečkovho
ichrozprávača:kto si bez viny, hoď kameňom' M. M. Šimečku'ako autorský subjekt
v k'rizel'udských vzťahov,aj v kíze všeobecnýchprincípov a hodnÓt spoločnosti,znepokojuje ono ,,hladké..,kompromisné_ a on si myslí _ aj promiskuitnénázorové
uzrozumenievšetkýchso všetkými,čo,,tam..apri ,,tom..boli.Autorský rozprávačM'
M. Širnečku
aprioristicky neveríznrenám,kiorého obrali o ',všetko..,
čood ranej rniadosti tvorilo jeho (rodinný) mikrosvet a posilnilo jeho spoločenský,,inštinkt..na výber a rozhodnutielen toho, čo neohrozilojeho existenciu.Aj preto,lebo ničby ztých
(otec, Adam, matka) a toho (osobná sloboda JA ako vyvzdorovanánegácia na ONI),
čo vedome utváraio;eho svet (odmietanieprlrodzenehoŽivota)na okra3ispoioČnosti
(disent)by nemalo zmysel, nie|en,,dnes..,ale ani ,,vtedy..'Pamáésubjektusa menína
nozn6.'
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vanéhoodpúšťania
zo Šimečkovho
občianskehoi autorskéhopostu ničnerieši,pretože ohrozenie - a nielen mravnéči právne - bytia, slobody, pravdy, JA... pretrváva
(Adamova flexibilita v nových, ,,revolučných..podmienkach).
Próza Záujem otvára
subtílnu'do detailov vybudovanúanalytickúštúdiujednotlivca o moci, zrade (Adam
=jediný priatel, tvorca novej moci) a o rozklad mravnýchhodnót v existenciálneex.
ponovanejsituácii bytia i vzťahova poskytuje,,dókazy..o nutnostiútekuJA zo spoločenskej reality oNI (rozprávač), ktorý sprevádza otázka kam utekám?, lebo
kauzalita východiska na útekprečoto robím?,je nevyhnutnéznova utekať?,sa už ne-

Text Záujem

stratégiouautora
néhomemoára)J
doteraz pohybol

čenskomkontext
JA novéstraty, t(

onálnom prostre
aj literárneho ge

Spoločensk
tokát - z osobn
(beh - útek,telo
a nerád by o ňu
syn) nemá, no a

neho znamenáaj

nou má urobiť,t
Sa stav JA vo vše
}'^^}.
rrvvrr'

LtnlÁ
^rvrv

',rrÍr
!trr

308). ,,Proces"z

katastrofu, lebo
pre jeho nauče

lebo JA má také

Nazdávame t
to", Slovensko-

právajúceproza
novej situácii -,

musíobjasňovať.

Pravdepodobne

Tenzia myslenia, konania, vzťahov,emócií, činovsa pre M. M. Šimečkovho
ichrozprávačanemení:limituje ich pamáť,empíriaa normy JA, ktorévznikali ,,doteraz..,

mieta, pretožeI
Ďy.. (E. Farkaš
y konkrétnoml

ale predovšetkýmotcova tézao hrdinoch (Adam, rozprávač),smréotca (krízahodnót
a zmyslu činov),emocionálne vydieranie matky, zrada modelu bytia jediným priate.
lom v procese, ktorý pomenujeme ,,odteraz,,,aby sa ,,všetko..pointovalo absurdným
poznanímsvojej novej poznávacej autenticity,ktorá smerujedo novej krízy vedomia
subjektu:,,i am nobody..(M. M. Šimečka,1997,s' |42), aj - či predovšetkým- preto, lebo ,,mÓj otec je mÍtvy,moja mama takmer nežije,Tiiňa si hlbdd ttovýchhrdinov,,
( M . M . Š i m e č k al 9, 9 7 , s . l 5 6 ) .
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Farkašová, 1998

tická.. autentici

vedomiaJA v nc

la motiváciana t
podnecované(n

Y'rízovýchz|oŽk

TextZilljem autorskoukoncepciounavrstvuje,no v podstatesvojoupoznávacou
podložiebeletrizova.
stratégiou
autoraiba rozširujeepickývariantbiografie(žánrové
ktorý siahado obdobiapredrok 1989a spravidlasa
néhomemoára)M. M. Šimečku,
doterazpohybovalav kratšíchepickýchžánroch.Nič sa nezmenilopre JA v spolo_ zmenaprinieslapre
čenskomkontexteoM. Práve naopak- (politická,systémová)
JA novéstraty,tedaprehlbilakrízujeho vedomiao sebe,svojomsociálnoma emociV tomtospočíva
onálnomprostredí,o ,,skutočnosti...
tézaŠimečkovho
občianskeho
aj literárnehogesta.
látku a epickútému,aj problémyabstrahovalv próze Zá$em- i ten.
Spoločenskú
tokát _ z osobnejdramatickejempírie,,osamelého
beŽca.,,ktory si tútorolu osvojil
_
*
(beh útek,telo myšlienka,prenasledovanýprenasledovatelia,
lrrdina_ nehrdina)
a nerádby o ňu prišiel,lebo inúvo svojomŽivote,a ani v životochiných l'udí(Taňa'
pojmuzáujempre
obsiahnutýv sémantike
syn) nemá,no ani nechcemaé!,,Proces..
nehoznamenáaj motiváciuna zmenupodstátJA, ale Ja vlastnenevie,čos toutozme.
nou má urobiť,pretoju aprioristtckyneprtpúšťa.
Ukytá tenziatextuZostávavjazaná
sa StavJA vo všetkýchjeho
vlastnevo vzťaosobnýchaj spoločenských
súvislostiach,
h
nlh
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308).,,Proces..záujemodvíjapohyb,ktorýzmenaobsahuje,a zmenaznamenápre JA
pre svoj nový= iný postoja tenužnieje možný
katastrofu,
lebo sa musírozhodnúé
prejeho naučený,
overenýa precizovaný(živočíšny)
čierno-biely
spÓsobmyslenia,
lebo JA má taképresvedčenie
a istotu.
(bezmena- ,,somnikNazdávamesa,žeaj v tomtopostojiautorského
rozprávača
to..,Slovensko- Amerika,hrdina_ nehrdina)sa uchovávaosobitá,možnopre rozprávajúce
prozaickéJA -, ale vždyiba z jeho vóle a rozhodnutia,
neprispósobiť
sa
-,
novejsituácii vopredparalyzovanáa negativistická
názoroválíniaJA vočioNI'
Pravdepodobne
záujemnepisobína JA iba ako animálnyakt sebazáchovy,ktoý odmieta,pretože
JA ho povyšujez aktubyéna procesžiť:
bráni sa,,momentu
sebatvorby" (E' Farkašová, 1998, s. 80). Napokon ,,knždéťudskébytie je zakotvené
v konkrétnomsocidlnom priestore, ale i v klnkrétnomhistorickom čase,,(E.
Farkašová,1998's. 66)' čímsa do neriešitelhej
tenziedostávav próze Záujem ,,sta.
tická,.autenticitapoznaniaJA. To ona Íoztáča
pozitívnej)
stupne(negatívnej,
krízy
po
vedomiaJA v novýchsúvis|ostiach zmenách,ktorénastaliv spoločnosti,
nechboje
la motiváciana ne akákolVek.AutenticitapoznaniaJA, ako následoknovejempírie
(niektorým)impulzmi |atentnej
podnecované
krízyvedomiaa poznaniav rovnako
praxe (spravidlamravná).Priamym podnetomna
krízovýchz|oŽkáchspo|očenskej
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krízu JA a oNI zostáva vonkajší,všeobecneúčinnýimputrz(zmena politickéhosysté.
mu, Zmena mocenskej štruktúryspoločnosti),ktorý ,,pohotovo..regujena ,,kvalitu..

ný intelektuáln

a,,obsah..autenticityaj poznania oNI, lebo poznarriesa pohotovo ',zacel'uje..i,,otvára..pod vplyvom nových podnetov na prejavy krízy vedomia z novej empírie'

zvonku deformc

Napokon sémantickáoscilácia zvolenéhopomenovanianesie v sebe tajomstvoaj
latentný konflikt, hoci podl'a autora: ,,Ntizovje abstraktný a asi ho netreba brať velmi

(JA poznanej),,

vdžne,Nechcel som, aby bol iritujúci, provokatívny,pretožeužtext sóm osebeje, podťamňa, provokatívtty,Titulom som ho skÓr chcel nejakýn spÓsobom upokojiť.,(A,
Timková, E. Čobejová,|997, s.8). Napokon za d'alšízámernýautorskýparadox mož.

identifikovaniat

seba samého,tv

stenciálnej,mra
júcimidósledk

Gesto tenzie

ho text do ,,pev

no označiťsentenciu:,,literatúraje pre mňa luxusom!,,(A. Timková, E. Čobejová'

časneaj ,,svedk

l997, s. 8). Jednoduchoza paradox,kto4i nemožnoprijaťako gesto vzdoru, skór ako

premysleneprát

rezignovanépriznanie si stavu vecí:osobnýohaj verejných.
jeho rodina, osobnédejiny a spoločenské
i občianskepostoje
M. M. Šimečka,

na psychickége

Mikula, 1998,s

v deváťdesiatychrokoch ho ponechávajúna poste verejnéhočloveka.Jeho činy,ná-
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svojej reflexie o slovenčineako o jazyku (ne)literárnomvo svojej osobnej tvorivej _
literárnej _ praxi. Na tento problém_ motív nepozabudolpri formovaníliterárneho
JA ani v stratégiiautora prózy Záujem: ,Ja píšempo českyveLmi rdd, a všetci,ktorí
tvrdia, žeslovenčinunendvidím,to asi ťažko
pochopia. Češtinupoužívamiba na pub.
licistiku, eseje. Vyhovuje m.i, Iebo mi poskytuje odstup od slovenskej reality. Nie odstup český,ale odstup inéhojazyka. Takžeho používamfunkčne,
čistona tútopotre,bu,
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Čobejová,
1997,s.8)'
Ukazujesa,na pozadíliterárneji občianskej
žesa tenvýpovedeM. M' Šimečku,
zia JA ako stavsubjektua intímnemimikryJA ako obranaVočioNI stalijeho súradnicami na vymedzenie,no nie ohraničenie
autenticitybytia, poznaniaa ved<lmia
v dejinnomčasea v konkrétnej
v ktorejsa on ajeho blízkispoločensky
spoločnosti,
o súladea harmónii,ako o latentnýchdanostiachna jestvovanie
,,(ne)realizujú..'
v sprostredkovaných
sujetoch(vždycez JA) nevytváraautor nijaképodmienky.
Tenzia sa dostávatak do stratégie
rozprávača,
zúčaséňuje
sa
autoraako do Stratégie
tak aj na temporytmickejorganizáciideja.Hlboko zakorenenátraumakrízyvo všetkom a napátiaso všetkými,
ktorépodporujevedomiepolitického
a občianskehc
,,out.
siderstvď.,rodový,tedadedičnýznak (vy)-(od)sunutosti
normu
mimo spoločenskú
samotnoumocenskoupraxoukonkrétnej
spoločnosti
a v konkrétnom
čase,dblejkraj-
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M. M. Šim

bere moŽnostín
svojej rodiny (o

otca'.,,Kedykolv
a keby som mal
som scim" (M, I
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ale aj o
ločnosť,

štýluexistencie
zýva sledovať_
vzdor voči oN

morálky, absurd
(A. Timková' E.
PrózaZáýet

ne aj ako návod

všetkýchv texte

o čomnemožn

stotožňoyaniest

text iróniou'.' Ti

ný intelektuálny súdo procese subjektívnej(JA) i objektívnej(oNI) krízy ako o akte
identifikovaniasa s pohybom, ktorý autor pochopil vo forme konkrétneho,a|e vŽdy
zvonku deformovaného- JA, oN' oNA' oNo - bytia a v spósobe uskutočňovania
seba samého,tvaruje kompozičnýpódorys ich.rozprávaniao osobnej a spoločenskej
(JA poznanej)',dejinnejpanorámy..optikoujednéhosubjektu,ale v nenormálnejexistenciálnej,mravnej' poznávacej Životnejpozícii a s rovnakými negatívnymi,limitujúcimi dósledkami pre všetkýchv jeho mikrosvete.
Gesto tenzie v horizontále i vertikále pr6zy ZáujemuzatváraM. M. Šimečkua jeho text do ,,pevnosti..osamelého,v emóciách ustáleného,,památníka..'
čovidí, a sú.
časneaj ',svedka..,čo vyhodnocujesvoju skúsenosť
a poznanie.Nazdávame sa, žesa
premyslenepráve v tejto vrstve organizovaniaich-rozprávačazvnútraspolieha autor
na psychickégesto štylizácie pseudohrdinu(zhnusovaniesa svojmu mikrosvetu:V.
Mikula, l998' s. |27.133,RAK diskusia, 1997,s. 8l-91) a nechávanrimo text existenciálne a mravne pointovanú,,výčitky..svojhopoznania pre všetkých,čo vedeli
n zlp n:rhclr!..!nnq!i
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popreli s.,'o.jeJa a predstavu o osobne.jslobod,e.
M. M. Šimečka
sa do roly občianskehooutsidra_ so všetkýminegatívamipri výbere možnostína štúdiá,prácu, spoločenskú
emancipáciu - dostal plynule cez úde|
svojej rodiny (otec, matka) od sedemdesiatych(norma|izácia)rokclv ako syn svojho
otca..,,Kedykolýek som sa stretol s otcon,, kdesi vo vnútri som si zhtboka vydýchol
a keby som mal chvost ako naša suka, iste by som ním vrtel od radosti, že opiiť nie
som sóm,, (M. M. Šimečka,1997,s' 98)' Záujemje kniha o JA v stave úzkosť,s geStom útcka názorom obranaprcd živočíšnc
rcflckiovanou ZíŤicnou
Statusuo}{I = spoločnosť,
ale aj o ,,l'ahkom..zrádzani starejmoci novou mocou, o opúšťaní
vnúteného
štýluexistenciena okraji spoločnosti,ktorá dorastápo zradu priatel'stvaa ideí.JA po.
zýva sledovať- na ,,plátne,.vlastnej existenciea empírie_ ,,fungovanie..praxe JAvzdor voči oNl-hodnota i tým, že segmentujev čase a priestore prax politiky,
morálky, absurdity zákona a moci: ,,túknihu som písal dlho. A v rÓznych verzitich,,
(A' Timková, E. Čobejová,1997' s. 8).
PrózaZáujem _ pochopená ako výpoveď, spoveď, rekonštrukciaprežitéhoa súčasne aj ako návod na zhodnocovanie žitého,v prípadetohto textu,jedinou postavou Za
všetkýchv texte ., má estetickéa poznávacie ambície autonómneho literárneho textu,
o čomnemožnopochybovať,aj keď: ,'Celti literatúraje hra, takžeakékoťvek
otázlq na
stotožňovanieSa autora so svojou postavou súnepatričné.
Z mójho pohťadujecelý ten
text iróniou,'. Tobiž nie spisovatel,. Už samotný ten pojem je u nás pejoratívny,, (A'
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Timková, E. Čobejová, 1997, s' 8), aby ďalej o štatútesvojho autorstvaoznámil:
,,Píšempomaly,,. Ja viem velmi dobre, ženajradšejby som vóbec nepísal...A ked,na
to užzúfalo nebaví,tak niekedy píšem.Písanieje strašnenepríjemruivec, ale je to je.
dind oblasť,kd,esi móžem robiť,čo chcem. Moje písanieje pre mňa vel,lcýmluxusom.
Vlastne literatúra celd je luxusom. Preto nemtÍmrád, ked,spisovatelia hovoria, aká je
Iiteratúradóležitd. Vene, ženie je,, (A. Timková, E. Čobejová, l997, s' 8).
Dodajme, literatúra_ raz označenáautorom za luxus a inokedy za hru - je aj pre
neho písanieo intírnnychoporách vlastnej autenticity,poznania a vedomia osobnej
identity.Pre M' M. Šimečkuznamená,nazdávamesa, spósob ako hlhdaťanachádzat
podobách _ o neho, ale
novúidentitu pre JA po tom, ako záujem _ v najrozličnejších
normálneho Života..,Nemal o mňa zdujem. V tej
i jeho, porninie a nastanevšednosť
chvíli som bol preňho ničím.Mój syn sa ftW nebdl. Možno ma mal dokonca aj ród,
pretože hiska je jednoducho ako facka, ktortÍnepadne, (M. M. Šimečka,|99], s,
166).
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ZuzanaStanislavová
Autenticita
a detský
aspekt
(Kpoetikemodernej
a postmodernej
detskej
Iiteratúry)
roblematika
autenticity,
tedahodnovernosti,
resp.pÓvodnostiliterárnejreality,
sa dnesaktualizujenepochybne
aj v súvislosti
s významovonejednoznačnou,
výrazovodekomponovanou
štruktúrou
slovesného
obrazu,postmoderne
vysta.
vanéhoz rozličnýchnielen literárnychžánrov,dokumentua fikcie, a|e aj z prvkov
rÓznych druhovumenia,resp,prvkov toho,čodo umeniav striktnomchápanínepatrí vóbec.Ako potiotýkaÝ'aiérivíikuia,táto kategória,ktorejproťajškr.rilr
jc kategória
štylizácie,tedaurčitého
zámerného,,deformovania..
stvárňovanej
reality,viažesa predovšetkýmna fenoménautora,pričom,,arTument
je
autentickosti jednou zo základ.
ných rétoicbýchfigúrv našejliteruirnejtradícii,,|.
pre deti
V súvislostis literatúrou
a m|ádežmá celýproblém(akoostatnei celá detskáliteratúra)
v istomzmysletrochu
špecifické
hlbdisko.
pre deti a mládežbudeasi užitočné
V literatúre
problematikuautenticityzobraze.
néhosvetareflektovať
okem inéhoi na pozadínesymetrického
vzťahuvekovo,skúsenostne,citovo,pocitovodospelýautor-nedospelý
(detský)adresát.Potomvzhlbdom
I Mikula, Y': Autenticfulsť
a štylizovanoslv sktverckejliterúrnejtradícii'In.'od barokak postmoderne.
InterpÍetačné
sondydo s|ovenskejliteratúry.
L. c. A. Levice, l997, s. l40, štúdia
s. l35-146,celkovopočets' l59)'
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na nevyhnutnosť
autoravziaťdo úvahyšpecifikumistéhovekua selektovať
zo svojich
pocitov,zážitkov,predstáv,je tvorbapre deti a mládežsvojoupodstatouvlastnevždy
štylizáciou'Pojem autenticitav jeho ontologickomrozmerevo vzťahuk detskému
poznania,empatického
aspektumožnovšakvykladaťako taký výber dospelostného
ponoru,cíteniaa takýspÓsobich transformácie,ktorýje adekvátnypoznávacíma pocitovým možnostiama potrebámdetskéhosvetana určitomstupni ontogenetického
a psychofyzickéhovývinu.Autentickáliteratúra
pre deti a mládežje tedataká,ktorá
prinášadobovýmdetskýmčitatelbmaktuálnu,presvedčivú
správuo svete,kódovanú
prostredníctvom
dešifrovatelhej
poetiky.V tom zmysle v tvorbepre deti figurujepotreba nájsťriešeniena úrovnikompromisumedzi nevyhnutnosťou
opakovať(vzhladom na opakovanosť
detstvav každejnovejl'udskejgenerácii)a nevyhnutnosťou
byť
originálnym.Rovnakoaktuálnouje potrebakompromisumedzi referenčnosťou
a šty(látkovej
lizáciou. PretoŽeodklon od autenticity
referenčnosti)
a dÓraz na štylizova.
nie, tedav konečnom
významena formu,vytvarabariérymedzi textoma realitou,
kompiikujúce
recepciu.
V tvorbepre deti a m|ádeŽzostávajú
tedamieraa spÓsobštylizácieumeleckého
zobtazenialimitovanéontogenetickýmhlhdiskoma zákonitoséami
žánru.Niektoré
žánre(predovšetkým
rozprávka)poskytujúštylizáciiširokýpriestor,iné(napríklad
spoločenskápróza) preferujúautenticitureálnosti- hoci fiktívnu.
Literatúrapre deti musítedasvojhoadresátarešpektovať
ako nehotovú,
vyvíjajúcu sa bytosť,potrebujúcu
v istej nevyhnutnejmiere algoritmizovaé
svoju estetickú
i noetickúskúsenosť
na zákiade zrozumiteinýcha jasnýchpravi<iiei- postojových,
hocinotovych,
žánrovýcir
čiiných.MoŽnoprávepretoviaceréaktuáineesÍetické
rren.
dy literatúrypre dospelýchpredstavujú
v detskejliteratúretvorivúi recepčnú
bariéru' resp'predbežne
nenachádzajú
cestyúčinnejšej
aplikácieaj v poetikeiiteratúrypre
deti.V dÓsledku toho zrejmeustupujei záujemautorovo tvorbupre deti, v ktorejsa
cítiabyťohrozeníprávevo veci autenticityvlastnejtvorivejdielne,pretoŽecítiahroz.
bu, Žebuď len zopakujúužzabehané
detstereotypy(čojezvlášťviditelhév súčasnej
skej poézii alebo v príbehochzo Života detí), alebo že sa vystavia riziku
mimobežnosti
s detskýmprdemcom(obojeje evidentné
najmáv autorskejrozpríw.
ke).V literatúre
pre deti potomtrvalejšie
Zostávajú
pováčšine
tvorcoviasíces ambíciami,ale bezinvencie,ktorýchuspokojuje
i remeselnezvládnutýstereotyp.
V takejto
situácii sa všakcelkom pochopitelhestrácaaj záujem mladejliterárnejvedy o seriózny a systematickývýskumdetskejliteratúry.
osudovýmdÓsledkomje nielen skutočnosť,
ženiet mladeja vzrušujúcej
literatúrypre deti a m|ádež,a ani mladejkritiky
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tejtoliteratúry(v
otázky detskejlit.
cajúcav stereot
víacdegradujeni
potrebujeaj súč
Je potomvlas
pre deti a mláde
i hodnÓt.Najskót
ňuje.Vd'akatom
túryaj najnalie
al
i najpružnejšie
re, ba stávasa na
álneho životné
autenticityŽánru
Žár
konvenčného
ho komunikátui
hosi závaŽnéb
zostávaneskuto
plyvnié,
alebosa
recesnejhry sja:
ho m6župoslú
Rozprávky uja
det
nepostušné
Levice, 1998).
V prípadeTa
e
moralizujúcich
núna ostromko
kajúcusa forn
vzť
výchovného
rámecutilitáme
réponúkanegat

2 V roku 1998časo
Slovenskuod roku l'
va|svoj zánik.

tejtoliteratúry(v ostanomčasena Slovenskuužani špecializovaného
časopisupre
otázkydetskejliteratúry,),
pre deti, ako celok sa potáale aj skutočnosé,
želiteratúra
cajúcav stereotypoch,sa zásluhouelektronizácieŽivotaaj zásluhouvlastnoučoraz
viac degradujena púhyprostriedoknácviku čítatelskej
techniky,keďžetúeštestále
potrebujeaj súčasný
človek hoci i pri internete.
Je potomvlastnezákonité,ak v súčasnom
žánrovomspektreslovenskejliteratúry
pre deti a mládežabsolútnevedie autorskározprávka- množstvomautorov,textov
i hodnót.Najsk6rto súvisípráves vysokoumierouštylizácie,ktorutentožánerumožňuje.Vďaka tomuautorskározprávkadokážedneszo všetkýchžánrovdetskejliteratúryaj najnaliehavejšie
detskéhočitate|h.
osloviťdnešného
V tom zmysle dokáže
postmoderné
i najpružnejšie
mnohénovodobé
absorbovať
tendenciev životea kultú.
re, ba stávasa na spÓsob apokryfužánrovýmrámcomdospelostného
tlmočeniaaktupocitu či názoru.Aktualizuje sa teda v tejto súvislostiaj otázka
álneho životného
autenticityžánru,keďže
v takýchtoprípadochpojemrozprávkaprestávabyťsignálom
konvenčného
žánrového
zaradenia,vyvoiávajúceho
očakávanie
istéhoiypu esÍeÍického komunikátui príjemcu,skór je signálomtoho,žezmyselvýpovedesa buď fýkačobosi zfutažného,
aleho hodnéhozavrhnutia.čo však
v tej 5f;yi5tc'stivvtúženého
zostávaneskutočným,
pretožeto človekobyčajnenemÓže,nechce,nevie prílišovplyvniť,alebosa signalizujeskutočnosť,
ževýpoveďjeplodomautorovejimanentnej
jedného
recesnejhry s jazykoma|ebos aktomnarácie.Na exemplifikovanie
i druhého mÓžuposlúŽié
dva debutyz druhejpolovice90. rokov:knihaJú|iusaSatinského
Rozprávky uja Klobásu (HEVI' 1996)a kniha DušanaThrageia Rozprávky pre
neposlušnédeti a ich starostlivých roriičov(Koioman KertészBagaia L. c. A.
Levice, 1998).
V prípadeTaragelovejknihy uŽ titul, parodickyparafrázujúcineinvenčné
názvy
moralizujúcichexempielz minulostinapovedá,žepójde o hru parodickú,postave.
núna ostromkontraste(tedapodloženú
hyperboloua smerujúcu
k nonsensu),hru týkajúcu sa formálnych konvencií vybraných Žánrov i obsahovýchkonvencií
výchovného
vzťahového
rámcadeti* dospelí.
Ako žánrové
východiskopoužilTiragel
rámec utilitárnehožánru:didaktizujúceho
a moralizujúceho
exemplatoho typu,ktoréponúkanegatívneho
príklad
hrdinuako odstrašujúci
správaniasa. Z pedagogickéz V roku 1998 časopisBibiana, ktorý ako štvrťročná
''revueo umeníprg deti a mládež..vychádzalna
Slovenskuod roku l 993' z ekonomickýchdÓvodovpresta|vychádzať,
hoci predbežne
oficiálnenedeklaro.
va|svoi zánik.
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ho hladiska teda siahol (nepochybnezámerne) po najmenejuznávanom výchovnom
spósobe, ktorý umocňuje ešteaj drakonickou pointou:Vierke, ktorá si šparalav nose, narástol nos ako uhorka s perspektívouvrastenia prstov doň, Ferko, ktor1ýrobil
všetk-onaopak, sa nenávratnestratil, Anča, ktorá sa neumývala a smrdela. skončila
ako obyvatelka chlieva, Katke, ktorá stále žalovala, zdrevenel jazyk a pod.
Mravoučnúpointu, ktorú Taragel zásadne dodržiava, pováčšinepersifluje napríklad
a smradbc]rcvia,milédenasledujúcimspósobom: ,Nuž, takto skončiavšetciu-fuťo.nci
ti, Che!,.(s.37). Aj postavy vystupujúcevo funkcii pomocníkovpri naprávaníhyperbolizovanéhodetskéhohriechu (starírodičia,starčekovia,ujovia a tety a pod.)
v dósledku neúspešnostivo svojom poslaní spravidla odídu, stratia sa, umni.
Starostlivírodičiasú zasa vyslovene smiešnivo zveličenejvychovávatelskejnemoh Í'. ^^"ti

Taragelv podstateaktualizovala hyperbolizovalarehetypálneznaky niekcajšej
znaky rozmoralistickejprózy, parodovala persiflovalich, využijúcna to štruktúrne
-
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rodebaklomsúčasnej
a zveličujúcu,
nasvecovaniejavov
s pedagogickým
súvisiacich
(slov.
diny zdÓrazňujú
aj sekvencieknihy,v ktorýchparoduježánrevecnejliteratúry
níkovéheslo v kapitole Pomocný slovník,pedagogickúpríručkuv kapitolke
reklamný
Argumentdr)a zábavno.kornerčné
žánre(testv kapitoleTestneposlušnosÍi,
plagát na predsádkeknihy: Mucha domáca.deťožerka,
Zber neposlušnýchdetí)'
princípom
Rozprávkotvorným
nieje u Taragelaiskriváťantastika,
básniváimaginácia
príznakuvyúsťujúca
<iontrnsensu
či obnosenáanimácia,aie hyperboiavybraného
a grotesknejparódie,čospolu s provokatívne
sarkastickýmpostojomrczptávačavytvára priestorsvojráznej,,brutalitya šoku.,:|.
Taragelovtext oslovínepochybnedoje však
speléhočitatel'a,
do akejmiery sa tak staneaj vo vzťahuk čitatelbvidetskému,
diskutabilné.
Kniha JúliusaSatinskéhoje postmodernistickou
kolážoutextu a obrazu,faktu
a fikcie, umeleckýchi pragmatickýchžánrov,pričomzák|adnýmhrovými rozpráv.
nej
kotvotnýmprincípomje v tomtoprípademystifikáciačitatel'a.
Prostredníctvom
Satinskýparodujearchetyprodinnejságy,memoárového
diela, interwiev,ale aj rozprávky.Princíphry, tedamystiťrkáciu
a autenna úrovnifikcionalizácieautentického
. Žemberová, Y: Z nlzprdvtq tlo rozprúvky. o ttutontjmnosti
žtinru a kompe|encii mottvu v autorskej nlzprrivke. Bibiana. Revue o umeni pre deti a miádež. 5' 1997, é,3-4' s. 47
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tizácie fiktívneho,odkryvapredslov,ktorý pripravuječitatel'a
na to, aby prijal tento
fenomén,stávajúcisa dominantnýmvo vzťahuk textui vo vzťahuk fotodokumentá.
cii. Hra faktu a fikcie, v ktorejsa dokumentiírna
vierohodnosť
faktu (napr'fotodoku.
mentu) relativizuje výmvslom a naopak - burleskný výmysel sa argumentačne
je pretkanáalúziamina rozprávkovétexty,ale aj na mierne
podkladápseudofaktami,
lascívnesúvislostisvetadospelých.Psychofyzickáexistenciaautoraje doloženáfo.
todokumentáciou,
ale kedžeide o herca-humoristu,
bezrozmerné
aj tá umožňuje
mystifikovaniečitatelh;
textyzasasúvýsledkomaktivityštylizovaného
rozprávača.
Tradičná
predetisa v súčasnosti
slovesnosť
pováčšine
pohybujev poetickýchstereotypoch- V tom zmysle je neautentická.Postmodernásynkréziažánrov,druhov,
jednotlivýchumeníi pragmatickýchsférsa zasa(akoo tom svedvýtazovýchsústav
ěia prÓzy D. Taragelaa J. Satinského)
dotýkaautenticitysamotnejliteratúry:v skutočnostiprestávabyťliteratúrouv tradičnorn,
konvenčnom
chápanívýznamuslova,
(mutantom)
stávasa skór kolážou
rozličnýchvýrazovýchsystémov,
nezakrytefavori=
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detskéhoaspektuv dncšnomclcktronizovanoma intcrnctovomSvete.V každomprípade slovenská detská literatúra,preŽivajúcakízu poetiky detskéhoaspektu' dnes len
celkom ojedinele ponúkaobraz a pocit autentickéhosúčasného
detstva'
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poznámka
EdiČní
Sborník přinášívšechnypříspěvky,kteréměla redakce k dispozici. Do vnitřnÍ
strukturace příspěvkůjsme nezasahovali. Pouze tam, kde bylo třeba upravit graficky
některécitáty (kurzivou) či důležitájn.lénaa názvy děl (tučně),
jsme v řadě případů
sjednocovaligrafickou podobu textu. Snažilijsme se zachovat v co největšímožné
míře i autorskoupodobu poznámkovéhoaparátu,tÍebažejsmese pokoušelio převe1.-!
uvrrl

-...=-A*l.^..:L^
PUZItdIlIAwvlItU
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a odkazovéhoaparátubyla dána tim, že se ve sborníkusešlypříspěvkyrozmanitého
charakteru(literárněvědnáesej, interpretační
studie,studie zaloŽenánaana|ýzejazykovéhomateriálu atd.)'
red.
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