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Anotace: 

Cílem práce je sociologické uchopení fenoménu osobní autenticity ve vztahu ke 

kulturní spotřebě. Pojem autenticita je nejen v každodenní mluvě, ale také v samotné 

sociologii, užíván se značnou svobodou a proměnlivě v závislosti na kontextu. Pro 

nedostatek jednotného teoretického vymezení autenticity v sociologii bude užito jejích 

vybraných pojetí z filosofie a psychologie a s většinou sociologických textů o spotřebě 

bude nakládáno jako s "prameny", aniž by tak práce byla nucena identifikovat se s tím 

či oním pojetím. Přesto je zde osobní autenticita chápána jako reálný fenomén, byť 

sociálně konstruovaný, bytostně subjektivní, a nikoli jako objektivně určitelná 

charakteristika osoby nebo jejího vztahu ke kulturním předmětům. Nastíněny budou 

některé ze spotřebních strategií motivovaných ideálem autenticity a což umožní odhalit 

společnou logiku stojící v pozadí těchto strategií. Jejich rozdílnost se ukáže jako 

důsledek odlišného zprostředkování sebevztahu osoby pomocí kulturní spotřeby - skrze 

společnost, kulturu a estetický prožitek. Účelem není nové obecné vymezení tohoto 

pojmu, ale vytyčení jeho obecnějšího smyslu a zákonitostí, které lze nalézt v jeho 

běžném užívání. 

 

Abstract: 

The thesis shall offer a sociological account of the phenomenon of personal 

authenticity in relation to cultural consumption. In its daily use, the term authenticity 

does not seem to refer to any clearly defined meaning and seems to vary in accordance 

with the context – that seems to be the case in sociology itself. It will be made use of the 

conceptions of authenticity as they appear in psychology and philosophy whereas most 

of the sociological texts on consumption will serve as a source of empirical material as 

they offer no unified perspective this paper could identify with. Nevertheless, personal 

authenticity shall be grasped as an extant phenomenon, albeit socially constructed, 

subjective in its very nature and not an objectively determinable trait of a person or its 

relation to the objects of culture. An outline of some of the consumers´ strategies 

motivated by the ideal of authenticity will enable to shed light on the common logic 

behind these strategies difference of which will appear as a result of the difference in 

mediation of the person´s self-relation via society, culture and aesthetic experience 

exercised in the cultural consumption. The purpose of the paper is not to put forward a 

new full-fledged definition of the term but a demarcation of its more general sense and 

principles, which can be found even in its commonplace use. 
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1. Úvod 

 

Autenticita se na poli spotřební kultury uplatňuje v rozmanitých podobách a zdá 

se téměř nemožné najít logickou linku, která by tyto různé projevy spojovala. Tato 

zdánlivá nemožnost je částečně zapříčiněna subjektivitou vnímání, neustáleným 

užíváním a mnohostí významových facet pojmu autenticity. Další nejasnosti vznikají 

slučováním dvou projevů autenticity: symbolického významu spjatého s kulturními 

předměty a konceptu osobní autenticity, na němž závisí hodnocení autenticity vkusu a 

spotřeby. 

Tato práce se zaměří na osobní autenticitu jako ideál a esteticko-etický princip, 

který jednak motivuje specifické spotřební strategie akcentující vztah kulturního 

předmětu a osoby a její takto zprostředkovanou kultivaci, jednak je užíván při 

hodnocení této praxe, a to nejčastěji jako kritika neautenticity. Kritizováno je spotřební 

jednání a vkus na úrovni konkrétních osob i celých módních a spotřebních trendů. Tato 

kritika se zakládá nejen na významově zprostředkovaném vztahu mezi identitou osoby a 

symbolickými významy předmětu, nýbrž i kontextu a způsobu zacházení s kulturním 

předmětem. 

Nebude usilováno o výčet rozmanitých způsobů užívání pojmu autenticity napříč 

kontexty, nýbrž o odhalení její v pozadí stojící logiky, která se v běžném hovoru 

projevuje, ale její sociologická konceptualizace z tohoto zdroje se nezdá být 

proveditelná. Za tím účelem je předložen provizorní obecný koncept osobní autenticity, 

který vznikl sloučením jejích pojetí z vybraných filozofických a psychologických textů 

s přihlédnutím k sociologickým článkům, v nichž se na rozdíl od předchozích disciplín 

neobjevuje jako koncept, nýbrž je zkoumána jako neustálený sociálně konstruovaný 

význam. V předloženém pojetí je autenticita tenzí mezi autonomním rozhodnutím, 

kongruencí prožitku a koherencí významů identity.  

Pro hlubší pochopení celého problému jsou nastíněny některé sociální vlivy 

podmiňující vznik, rostoucí důležitost autenticity v moderní společnosti a především její 

průnik do oblasti kulturní spotřeby. To úzce souvisí se skutečností, že spotřeba nabyla 

bezprecedentní důležitosti pro seberealizaci skrze prožitek, kultivaci vkusu a autonomní 

formování identity. 

Zde se kumulují různá pojetí osobní autenticity, lišící se v závislosti na způsobu, 

jakým je spotřeba vztahována k osobě, obecně však lze určit obecný princip autenticity 

„být sám sebou“. Kulturní spotřeba může být nástrojem projevu krátkodobých 

estetických inklinací, kdy je autenticita artikulována spontaneitou, symbolické významy 

předmětů se nepoutají k identitě a jsou jen prostředkem estetické hry. Další příležitostí, 

jež kultura nabízí je dlouhodobější kultivace vlastních spotřebních dispozic a estetizace 

identity, jejíž původní obsahy vztahující se k „já“ mohou být reinterpretovány. Naproti 

tomu autenticita založená na stabilní identitě, k níž se pevněji poutá i spotřební jednání 

osoby, je vyjádřena jako „věrnost svému já“. Jeden z uvedených způsobů vztahu ke 

kulturním předmětům může být buďto uceleným životním stylem, nebo se naopak 

všechny prolínají napříč oblastmi vkusu jedné osoby. 

Nejčastěji jsou jako překážka autenticity chápány společenské vlivy – jak ve 

vlastních strategiích autenticity, tak i při hodnocení autenticity druhých. Strategie 
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usilující o autenticitu se jednak vyhýbají zpředmětnění svého vkusu, tedy podlehnutí 

masové kultuře, nebo racionalizaci svého vkusu jako jinak sociálně podmíněného – 

například definovaného habitem, konformitu s módním trendem či jinak zvnější pasivně 

přijímanými hodnotami. S tím je spojena i široce rozšířená snaha o jedinečnost a 

individualitu. 

Ačkoli mají tyto strategie do určité míry subjektivní kritéria alespoň co do obsahu 

jednotlivých znaků autenticity (originalita, spontaneita, autonomie), není vyjednávání 

autenticity pouze subjektivní, odehrává se ve společenské komunikaci, kde je relativita 

těchto kritérií částečně brána v úvahu. Poslední kapitola proto alespoň nastíní možné 

způsoby takového vyjednávání a hodnocení autenticity na subtilnější než obecně 

významové úrovni. 

2. Osobní autenticita, existencialismus, psychologie a identita 

 

Autenticita není neobvyklou součástí dnešního slovníku; jedním z jejích užších 

významů, je autenticita osobní, o níž můžeme po jejím zpopularizování psychologií a 

filosofií existencialismu
1
, hovořit jako o moderním západním ideálu. Na poli kultury a 

spotřeby se tento ideál prokazatelně projevuje a jsa zjednodušen a smíšen s koncepcemi 

autenticity tradice a autenticity materiální kultury nabývá nových podob. Hlubší 

teoretický kontext osobní autenticity je nezbytný pro pochopení, proč některé spotřební 

jednání, resp. zacházení s kulturními předměty v obecnosti, získává nárok na označení 

„autentické“, a jak je touhou po tomto nároku motivováno. 

Jedna ze zásadních otázek osobní autenticity zní: Jak může člověk volně jednat a 

přetvářet sebe sama navzdory svým přirozeným inklinacím, a neodcizit se sobě 

samému? Nemůže, je mu třeba zůstat divochem, alespoň co do emocionality motivací 

svého jednání, odpověděl by Rousseau. Sartre by odporoval: může dělat, co se mu zlíbí 

a být kým se mu zachce, musí však přijmout každý čin za svůj vlastní a převzít za něj 

zodpovědnost. Tyto dvě (svobodně interpretované)
2
 odpovědi můžeme chápat jako dvě 

odlišné artikulace osobní autenticity, které však mají společný základ, jejž lze zároveň 

označit za její formuli: být a jednat v souladu se sebou samým. Již zde se ve vší 

zřejmosti jeví relativnost celého problému: autentičnost jednání závisí na tom kdo 

                                                           

1
 Z. Malá (2006, s. 3) dokládá, že (konkrétně v Čechách) změnu svého užívání zaznamenal pojem 

autenticity v 60. letech minulého století. Zatímco potud byl užíván jen ve smyslu „pravý“ či „věrohodný“, 

nabyl tehdy nově i významu, který můžeme označit za osobní autenticitu a jemuž vděčí především 

filosofii existencialismu. 

2
 Ukázány jsou zde záměrně dva opačné póly, přičemž u obou autorů jsou k nalezení soustředné tendence 

dokládající, že jejích pozice není takto extrémní. Vycházejme z toho, že: Sartre (2004, s. 13, 48-50) tvrdí, 

že svoboda člověka vyplývá z faktu, že jeho existence předchází esenci, a o smyslu svého bytí tudíž 

rozhoduje sám (Aniž by mohl ignorovat, že existuje mezi lidmi a že jeho vůle po svobodě implikuje 

zároveň chtění svobody druhých). Rousseau akcentuje negativní vlivy společnosti nejen co se týče 

konkrétního jednání a vztahu jedinců, ale především na kažení samotné přirozenosti člověka skrze 

mnohost rolí, které mu je na sebe brát a soutěživost panující ve společnosti (Varga; Guignon, 2017). 



 
4 

 

vpravdě je jednající a které z jeho často vzájemně protichůdných motivací skutečně 

patří k jeho „já“. 

Třebaže jsou tato pojetí v jistém smyslu opačná, zatímco první akcentuje, druhé 

popírá přítomnost pevné esence, obě nalézají společného nepřítele autenticity: 

společnost s jejími vlivy znásilňujícími přirozenost člověka (u Rousseaua) a s 

jejími hodnotami a normami jejichž pasivní přijetí je v rozporu s autenticitou (u Sartra). 

Budou to právě společenské vlivy v podobě internalizace, sociálního nátlaku i účelné 

motivace jednání, proti nimž se postaví i běžná rétorika autenticity, která tento koncept 

zjednoduší i do té podoby, v níž ho lze pozorovat v oblasti spotřební kultury. 

 

2.1. Vůle a identita 

 

V období modernity se vynořil nový pohled na člověka zformulovaný německým 

romantismem a později filosofií existencialismu. Člověk existuje ve své konkrétní 

podobě, době a podmínkách, z nichž ani jedno si nezvolil, přesto musí k těmto 

okolnostem zaujmout postoj. Zároveň je mu dáno vědomí, které je na daných 

okolnostech nezávislé a (nově) umožňuje člověku chápat tyto okolnosti (historická 

situovanost, sociální role apod.) jako nahodilé vůči jeho skutečné podstatě.
 3

 Jednání 

pak je sice k věcným okolnostem a panujícím normám vztaženo, nikoli však jimi 

determinováno a nemůže jimi tedy být plně vysvětleno, ani omluveno a autenticita 

tohoto jednání tkví v jeho aktivní volbě a nezastírání vlastní zodpovědnosti (Sartre, 

2004, s. 50). 

                                                           

3
 Srov. Hedegger (2006, § 57 – 59, s. 284) „pobyt“ musí přijmout, že se vyskytuje ve světě, a to 

v konkrétní faktické podobě, aniž by si cokoli z toho sám zvolil. Je mu tento svůj způsob bytí potvrdit, 

aniž by však chápal sám sebe skrze kategorie, které mu tato faktická existence vnucuje (tedy například 

svou identitu v nejširším smyslu). Autentického chápání sebe sama může pobyt dosáhnout pouze ve 

ztišení onoho vnitřního monologu, který využívá mluvu a kategorie rozumu získané zvenčí. V takovém 

ztišení může teprve naslouchat sám sobě. Tato pozice je pro nás zajímavá z toho důvodu, že díky své 

přepjatosti ukazuje základní směr autenticity: pro porozumění vlastního bytí musíme pryč od všeho, o 

čem lze hovořit, co lze vynést na světlo světa, od všeho, co bychom v běžné mluvě nazvali objektivním. 

To přitom pro Heideggera neznamená odtrhnout se od vnějšího světa, ani společnosti, nýbrž zaujmout 

vůči nim specifické stanovisko: pobyt se k nim vztahuje skrze vinu jako k něčemu vůči sobě negativnímu 

a přitom v jiném smyslu vlastnímu. Neheideggerovskou paralelu, která bude hrát roli pro nás, můžeme 

najít i v běžném životě na úrovni jednání. V případě, že jednání není prožíváno jako v souladu 

s podstatným rysem osoby jednajícího, může být racionalizováno, vystaveno ironii nebo vnímáno 

s provinilostí z nedostatku vůle jako nahodilá součást jeho života, která však není určující pro jeho 

identitu. Jakmile se vkus reálně projeví v činu, vystavuje se připsání nezamýšlených významů, s nimiž je 

následně třeba pracovat. Například spotřeba lowbrow kultury vysvětlená jako odpočinek, momentální 

nezájem nebo jako podmíněná okolnostmi (Michael, 2013) – disociace jednání není tedy ve vztahu k celé 

osobě, nýbrž k jejímu „já“, případně její podstatné složce identity (Srov. Higgins, 2005: „individual´s 

core sense“). Je za potřebí pozvednout „já“ nad úroveň reality, v níž se nachází. U Heideggera na zcela 

jinou linku, u spotřebitele jen za disociace některých jednání ve prospěch jiných. I zde nalezneme obdobu 

autenticity: rozumět sám sobě (budovat svou kulturně-spotřební identitu) z toho, co si svobodně zvolím a 

k čemu přihlásím. 
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Nelze rozhodně tvrdit, že by se takový pohled na člověka stal běžně žitou praxí, a 

to ani tam, kde se jedná o osobní autenticitu, neboť běžné úvahy o autenticitě mají za 

předpoklad alespoň určitou míru předurčené či postupně ustavené esence člověka, vůči 

níž je autenticita poměřována, krom samotného temperamentu a vůle člověka hovoříme 

o „identitě"
4
. O identitě můžeme uvažovat jako o souhrnu sociálně konstruovaných 

významů, to však nesmí být redukováno jen na souhrn aktivně vykonávaných sociálních 

rolí či atributů, které člověka bezprostředně fixují ve společnosti, v níž se nachází. 

Identita významově ukotvuje člověka v nejširším kontextu jeho bytí a je vnímána jako 

podstatná složka jeho esence. Zde může být autenticita poměřována také věrností svým 

„kořenům“ a tradici – tedy kulturnímu, a nejen sociálnímu ukotvení ve společnosti – 

zdrojem autenticity je i pocit hlubokého zakořenění v komunitě
5
. Taková autenticita 

„kořenů“ může být suplována i vztahem k autentickým kulturním předmětům (to může 

být subjektivně např. národní literatura, country hudba apod.)
6
,
 
přičemž autenticita 

těchto předmětů není pouhou „pravostí“, nýbrž právě oním ukotvením v kulturním 

kontextu,
7
 které zprostředkují i tomu, kdo s nimi zachází. 

Konflikt a částečný kompromis těchto pojetí „já“ nabyl s postupem modernity 

novou naléhavost, která nachází své místo i v problému osobní autenticity: při 

rozhodování, které vlastnosti jsou pro dané „já“ esenciální. Prožívaná vnitřní svoboda 

člověka je tedy zachována, ale zároveň je přijata i jeho určitá neoddělitelnost od 

některých prvků konstituujících jeho „já“ a tedy i částečná faktická podmíněnost 

                                                           

4
 Zde vezměme v úvahu koncept identity podle Bergera a Luckmanna (1974) – nejen jako souhrn 

sociálních rolí, ale i ostatních sociálně konstruovaných významů, které se na tvorbě identity mohou 

podílet. Ty ale nejsou pasivně přijímány, nýbrž vědomě i podvědomě zpracovány a uváděny v souvislost, 

přičemž jedním z hlavních kritérií je koherence, které je mj. docilováno subjektivním vytvářením 

logických souvislostí a narativů (Harter, 2005; Higgins, 2005). Prožíváná autenticita, předpokládejme, 

závisí na míře a charakteru aktivního zpracování. (srov. Mitchell, 1992) 

To může být mj. i z důvodu mísení koncepcí autenticity osobní a autenticity kulturní tradice. Tato 

kombinace vede k pojetí autenticity jako věrnosti svým kořenům. Jak ale uvidíme, toto druhé pojetí 

„autenticity kořenů“ lze vysvětlit i na pozadí logiky osobní autenticity.  

5
 U Zukin (2010) nalezneme příklad potřeby takového autentického ukotvení ve vzniku etnických 

komunit v amerických městech, a konstrukci jejich tradice. 

6
 Tato kulturní autenticita předmětů může být zjednodušeně chápána jako původnost – podobnost s 

tradiční kulturou či s tradicí konkrétního žánru. Peterson (2005) vyjadřuje překvapení, že autenticita může 

jít ruku v ruce s kreativitou a hovoří o destabilizaci pohledu na autenticitu, aniž by si uvědomoval, že se 

jedná o střet těchto dvou koncepcí: autenticitu kulturní a spotřebně-osobní.  

7
 Srov. Bendix (1997): kritéria autenticity tradiční literatury nejsou objektivní. Němečtí předchůdci 

folkloristiky se při své snaze o záchranu modernitou neposkvrněné lidové kultury řídili poměrně 

subjektivními představami o tom, co je třeba považovat za autentickou tradici – při četbě je zřejmé: 

pravost a původnost lidové tradice je kritériem autenticity nikoli co do vlastností těchto předmětů, nýbrž 

co do jejich ukotvení v kultuře a komunitě, v nichž vznikali. Subjektivita kritérií sběratelů slovesnosti zde 

neznamená subjektivní vnímaní vlastnosti předmětu. Subjektivita hodnocení kulturních předmětů tkví 

v soustředění se na kontext jejich vzniku a zachování, což je dokladem toho, že akcentována je zde 

skutečně jejich sounáležitost s kulturou, a ne samy aspekty, pomocí nichž je taková autenticita-původnost 

dokazována. 
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motivací jeho jednání. Autenticky jednající musí tedy opatrně volit: nesmí se svou vůlí 

vymaňovat z vlastní přirozenosti, ale zároveň je mu třeba překonat s její pomocí 

inklinace, které nejsou vpravdě jeho a lze je vnímat jako důsledek vnějších vlivů (např. 

přirozené, ale nízké a nekultivované pudy či společensky implantované normy a 

hodnoty). Vědomí tyto (ať už nahodilé či podstatné) složky identity alespoň částečně 

přesahuje a vztahuje se k nim autonomně (už jen tím, že je s to učinit z nich pro sebe 

předmět reflexe); to umožňuje neustálou redefinici toho, co ze své identity má „já“ 

přijmout jako esenciální součást sebe sama. Tato redefinice se přitom neodehrává uvnitř 

uzavřeného vědomí, ale v mezihře činů, jejich prožitků a sociálního vyjednávání 

významů, s nimiž operuje. Takto chápaná autenticita je tedy svobodou, protože je 

v souladu s bytostnými rysy osoby jednajícího, a nikoli, tak jako u Sartra (2004), 

určovaná autonomní vůlí člověka, který si svobodně volí svá přesvědčení a je zcela 

zodpovědný za vášně, kterými se řídí.  

Zde jasněji vysvítá již zmíněná tenze autenticity: nakolik může být volní jednání 

protikladné vůči identitě a vlastním emocionálním inklinacím a jakým způsobem je má 

zohlednit při jednání, aby mohlo být nazýváno autentickým? Kulturní repertoár, s nímž 

může pracovat, bude přitom vůči jedinci vždy vnější a nikdy zcela jeho vlastní. To má 

důsledky i pro autenticitu kulturně-spotřebního jednání: jak mají být přijímány kulturní 

předměty spolu jejich sociálně konstruované významy, jakým způsobem je jejich 

užívání vztaženo k osobní identitě, jakou roli zde hraje individuální emocionálně-

estetický úsudek? 

Jak vidno, objevy psychologie nemohou být pro autenticitu ve filosofii bez 

důsledku. Sartre má nutně námitky proti Freudově rozdělení ega a id a jeho pojetí 

svobody a autenticity není v souladu s touto dichotomií, která klade část podstaty 

člověka mimo jeho vědomí a vůli – to je pro Sartra další z forem „špatné víry“, zastírání 

vlastní svobody a odpovědnosti a tedy neautenticity, a je proto nucen uznávat emoce a 

vášně jen do té míry, do jaké jsou dostupné vědomí, a to se s nimi identifikuje (Trilling, 

1974, s. 145-8; Saartre, 2004, 51-2). 

Autenticita však nebude hájena především před pudovostí freudovského id. 

Podstatnější úlohu hraje obrana proti sociálním tlakům, nebo její vyjednávání na 

společnosti. Sartre (2004, s. 46-7) kategoricky neodmítá společenské normy a hodnoty, 

jejich přijetí však musí být učiněno opět se vší svobodou a zodpovědnosti, a nikoli 

vnímáno jako uloženo z vnější. Zde Trilling (1974, s. 153-6) opět poukazuje na základní 

problém pro autenticitu ve Freudově učení: superego – společností vštípené normy a 

motivace jednání, které jsou taktéž součástí osoby, aniž by byly plně přístupné vědomí 

či pod nadvládou vůle. Případná překážka autenticity spotřebního jednání se zde jeví 

zcela jasně alespoň pro tuto stranu rovnice: jako konformita se sociálně vštípenými 

normami, vkusem a hodnotami. Při bližším pohledu můžeme však najít tuto konformitu 

i na straně pudovosti: jako nekultivovanou spotřebu řízenou obyčejnou potřebou, která 

je v moderní společnosti vydána napospas lákadlům čistě spotřební masové kultury.
8
 Na 

                                                           

8
 Bezprostřední spotřeba se sice v určité své formě za neautentickou nepovažuje. Nereflexivní soulad 

s přírodou a tradiční kulturou jsou právě naopak esencí autenticity, jak je často v běžném smyslu chápána 

– ovšem pouze hodnocené zvnějšku za pomoci srovnání se západní kulturou modernismu. Bezprostřední 
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druhé straně spektra neautenticity, kde číhají naopak společenské normy a hodnoty, 

hrozí mimo nereflektovanou konformitu navíc také odcizení se vlastnímu estetickému 

vkusu a volní následování obecně přijímaných kulturních hodnot, často za obětování 

vlastního požitku z takové spotřeby (Srov. Schwarz, 2016a). Jakmile jsou 

internalizovány vnější principy, může se tedy stát původcem neautenticity a v jistém 

smyslu dokonce neautonomie vlastní vůle či racionalita, jakmile se vzpěčují cítění 

svého původce. 

 

2.2. Pravost „já“ a kongruence prožitku 

 

Ač je na poli psychologie autonomie také komponentou autenticity, hlavní těžiště 

jejího konceptu je zde přeneseno na významovou koherenci jednotlivých složek 

osobnosti a (což je podmínkou kongruence prožitků) její integritu vůči vnějším 

sociálním tlakům, která úzce souvisí s upřímností projevu. Autenticita zde nestojí 

v opozici především ke svobodě, ale k sebeodcizení. Stěžejním bodem pro výzkum 

autenticity je u Susan Harter (2005)
9
 rozlišení mezi jednáním náležejícím autentickému 

„true-self“ a „false-self“, které nemusí být jen záměrnou přetvářkou, vzniká také jako 

vnější fasáda nuceně přejatá kvůli tlaku společnosti. Odcizení je přitom působeno (ač 

nikoli zapříčiněno) vlastní aktivitou: „false-self“ je důsledkem vlastního 

konstruovaného, obrazu, jaký by měl jedinec být. Nejvyšší úroveň jednání vnímaného 

jako součást „false-self“ zaznamenala Harter u dotazovaných s vysokou měrou 

sociálního přizpůsobení a podmínečnosti jejich přijetí druhými. 

Dalším problémem je pluralita rolí, s níž se musí moderní člověk potýkat, která 

zapříčiňuje mnohost atributů jeho „já“. Harter (2005) dokonce hovoří o pluralitě „já“ 

nebo identit odvislých od společenské role. Protikladnost některých rolí si vyžaduje 

rozlišovat, které „já“ je ono pravé. Některým však tato proměnlivost umožňuje vnímat 

hranice mezi rolemi jako fluidnější, a dokonce, aniž by tím byl kompromitován pocit 

autenticity, pojímat do repertoáru svého autentického jednání další vzorce jednání a 

role. Atributy původně vnímané jako cizí si lze přivlastnit a následně prožívat jako 

autentické (Harter, 2005). Můžeme předpokládat, že za přivlastněním původně cizích 

vlastností (a tedy jejich přijetím za autentické) stojí jednak způsob jejich přijetí 

nepodmíněný společenskými tlaky, jejich zapracování do identity za pomoci 

důvěryhodné významové souvislosti či narativu a dále sociální vyjednávání reality, 

které je s to potvrdit autentičnost takové změny (tyto techniky popisuje Higgins, 2005). 

Analogicky, autenticita vztahu ke kulturnímu předmětu, ač závisí na výchozí 

pozici spotřebitele, není na tuto pozici vázána a jeho původně neautenticky prožívaná 

kultivace se může stát autentickou. Jednání náležející „falešnému já“ je zpravidla 

                                                                                                                                                                          

spotřeba v modernizované společnosti je naopak chápána jako neautenticita „stádnosti“ – alespoň těmi 

kritičtějšími, jak ukazuje výzkum Pyšnákové i Milese (2010). 

 

9
 Dotazovaný vzorek tvořili adolescenti. 
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vynucené a neautonomní, zatímco úspěšná změna vzniká spíše za flexibilního a 

aktivního přístupu jednajícího a bude záviset na velikosti přechodu (rozdíl 

symbolického významu předmětu a významů spjatých s identitou jedince; rozdíl 

původních estetických a nově vyžadovaných estetických inklinací apod.) a na jeho 

habitualizaci i na jejím vyjednávání s druhými. U plurality autenticky žitých sociálních 

rolí, můžeme přitom očekávat i pluralitu spotřebních identit, které mohou být prožívány 

jako autentické i přes svou objektivní neslučitelnost, mohou se vyvíjet a jejích 

podstatnost pro „já“ může být redefinována a některé z nich budou blíže jeho 

subjektivně vnímanému jádru. 

Uvedené psychologické koncepce autenticity se soustředily na problém identity, 

její proměnlivosti v závislosti na situaci a atributy, které jí mohou být připisovány. To 

vše s důrazem na koherenci, jíž je docíleno zpracováním nových zkušeností pomocí 

narativu a strategií (intra- i intersubjektivních) vyjednávání reality vlastního „já“. 

Takové omezení na vyjednávané významy a atributy identity není nutné. Model 

založený na Rogersově teorii, který výzkumem potvrzují Wood, Linley, Balisious a 

Joseph (2008) chápe autenticitu jako kongruenci A) fysiologických stavů, emocí, 

hlubinných kognitivních procesů; B) vědomí těchto stavů a procesů a C) Jednání a 

vyjadřování emocí. Neautenticita nesouladu A-B je prožívána jako odcizení (self-

alienation), nesoulad B-C vede k neautentickému životu (authentic living). Vlivy 

sociálního prostředí mohou působit na obou těchto rovinách (zejména jako internalizace 

vnějšího názoru na sebe sama).  

Všimněme si, třebaže je u předchozích autorů stále řeč o složkách osobnosti, 

těžiště se oproti přechozím konceptům přesouvá od relativně statické významové 

koherence k dynamické kongruenci prožívání. Mitchell (1992) posouvá tuto perspektivu 

dále, zpochybňuje, že vůbec existuje něco jako „jádro já“ tematizované v relačních 

perspektivách, a předkládá názor, že všechny významy vytvářené vědomím jsou 

výsledky interakce. Rysy temperamentu, tvrdí Mitchell, jsou nutně enkulturovány a také 

pudy relačně konfigurovány a nemá proto smysl fixovat úvahy o pravé podstatě „já“ a 

autenticitě k hypotetickému vnějšími vlivy nenarušenému „vnitřnímu dítěti“ (koncept, 

který získal mnoho pozornosti zejm. v populární psychologii). Oddělení vnitřních a 

vnějších faktorů je teoreticky neplodné a prakticky nežádoucí stejně jako freudovská 

prostorová metafora lidské psychiky. 

 

„The richness of experience is generated in the subtle dialectics 

between internality and externality, desire and concern, destruction and 

reparation, self and other. […] what is central to the analytic process is 

precisely an overcoming of the sense that one has to choose between being 

oneself in the ´use´ of others or betraying oneself in adaptation to others.“ 

(Mitchell, 1992) 

 

Při hledání autenticity je třeba opustit prostorovou metaforu, přijmout skutečnost, 

že osobnost se neustále proměňuje a zaměřit se na zkušenost v čase a konkrétní 

prožitek, jehož fluidita bude vždy činit autenticitu nejasnou a prchavou. To přitom 

nechává otevřenou možnost osobnostního vývoje a přijímání nových sociálních i 

kulturních návyků, dovedností i vkusu. Mitchell dává za příklad tenis, při jeho učení se 
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budu vždy cítit nepřirozeně, snad i neautenticky, tato snaha nebude mým skutečným 

projevem. Jakmile strávím hrou tenisu několik let, umožní mi jeho hraní hluboce 

subjektivní a autentický prožitek. 

 

„Authenticity derives from the use of what has been socially 

negotiated to represent and express myself; inauthenticity derives from the 

use of what has been socially negotiated to create and manage impressions 

of me in the others.“ (Mitchell, 1992) 

 

Totéž platí pro autentické spotřební jednání. Není sice překvapivé, že podléhá 

enkulturaci a autenticita zde není projevem „vnitřního dítěte“, důležité je ale neopustit 

pudovost a estetický prožitek zcela ve prospěch autonomní vůle nebo koherence identity 

a jejích spotřebních atributů. Pasivní enkulturace zároveň neznamená jediný možný 

způsob habitualizace jedince, ten se může vyvíjet také záměrnou autonomní kultivací – 

naučit se hrát tenis, mít rád dorty či punk, třebaže dříve neměl, apod. Tato kultivace 

bude přitom ideálně společností přijata a zároveň v souladu s jeho estetickými 

inklinacemi a stane se tak více či méně podstatným atributem jeho „já“. 

 

2.3.  Tenze autenticity 

 

Existencialismus a psychologie nabízejí různé názory na podstatu člověka, a tedy i 

zdroje autenticity, nebo póly mezi nimiž se nachází. Zatímco většina z autorů akcentuje 

dva tyto póly – mj. podle příslušnosti k disciplíně – kupř. přirozené pudové jádro „já“ 

vs. společnost; true-self vs. false-self jednání založené na identitě; vůle vs. společnost; 

rozumná vůle vs. přirozená citovost (Schiller – viz níže); anebo konečně u Heideggera 

bezobsažné sebeporozumění vs. všechno ostatní. Podle těchto teorií člověk není přitom 

pomocí autenticity vyvázán z kvazi-neautentického zbytku své existence, ale je mu 

třeba využít příslušného zdroje autenticity k proměně svého vztahu k sobě, a tak i 

okolnostem, v nichž se nachází – např. odkrýt své „vnitřní dítě“ a být skutečně sám 

sebou v sociální interakci; volním rozhodnutím přijmout konkrétní společenskou zásadu 

za svou; autonomně kultivovat svou citovost, aby byla zajedno s rozumovými etickými 

požadavky apod.  

Osobní autenticita je svém běžném chápání ovlivněna všemi těmito pojetími a je 

směsí uvedených významů. Každý z potenciálních zdrojů autenticity může být zároveň 

její překážkou – tak je tomu i v obecném chápání: vůle se může spolčit s morální 

konformitou proti vlastním inklinacím; vůle po svobodě může vést k odcizení se 

vlastním kulturním kořenům a identitě; citový život může být enkulturován proti vlastní 

přirozenosti; instinkty mohou převládnout nad vůlí apod. Každá z těchto sil je zdrojem 

autenticity, nakolik je vnímána jako má vlastní, a vlivem způsobujícím neautenticitu, 

pokud je mi cizí. Chápání tenze autenticity může být bipolární v konkrétních případech, 

obecně se na ní ale budou podílet i ostatní zmíněné zdroje motivací, jejichž zastoupení 

bude kombinováno subjektivně a v závislosti na kontextu. Matice autenticity je 

prostorem, v němž se „já“ pokouší lokalizovat pomocí rysů, k nimž se vztahuje jako 

k součásti vlastní podstaty, které mu případně zprostředkují významový (či prožívaný) 
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přesah k vyšší realitě (komunitě, Bohu, přírodě apod.), a jejichž popření by bylo 

vnímáno jako sebeodcizení a takové jednání jako neautentické. Subjektivní chápání 

toho, co je na člověku podstatné, se stane (flexibilním a relativním) měřítkem i pro 

hodnocení autenticity druhých. Relativnost významu autenticity a její závislost na 

kontextu se týkají především jeho obsahu – toho co je za autentické označováno; na této 

úrovni na sebe bude autenticita brát rozmanité podoby, vždy podle konkrétních vztahů, 

které se podílejí na její „realizaci“. V této formě se nachází i ve většině sociologických 

studií. Zde však bude předvedena na pozadí uvedené syntézy jejích pojetí, což umožní 

odhalit i její logiku skrývající se za významy, která je relevantní i pro oblast spotřební 

kultury. 

Snaha fixovat své „já“ ve světě pomocí zmíněných významů se projevuje i ve 

vztahu ke kulturním předmětům a ve vytváření spotřební identity – sociálně, 

intersubjektivně i vnitřně vyjednávaná koherence takto fixovaného „já“ je podmínkou 

autenticity připisované jako významu při hodnocení. Ve spotřební identitě jsou sice 

obsažené habitualizované inklinace, chápat ji ale výhradně takto je pochopitelně 

reduktivní, ale především v rozporu s logikou autenticity ve filosofii i běžném užití. 

Autenticita může v některých případech tkvět právě v překonání s identitou spjatých 

významů ve prospěch momentálního estetického popudu (spontaneita je vnímána jako 

součást autenticity), stejně tak ve autonomní kultivace (volní habitualizace
10

). Můžeme 

tedy identifikovat tři časové perspektivy, na nichž nalezneme zdroje autenticity i její 

překážky, nebo i nahodilé vlastnosti „já“: esence „já“ daná a trvalá, nezávislá na jeho 

časové existenci; konstruovaná esence – autonomní i podmíněná habitualizace – 

definuje „já“ pro přítomný okamžik a svou setrvačností i pro budoucí, ale může být dále 

měněna; a nakonec přítomný okamžik, v němž není člověk pouze souhrnem přechozích 

dvou, ale může učinit rozhodnutí na nich nezávislé. Pro každou osobu a stejně tak i 

každé jedno rozhodnutí se bude důležitost těchto perspektiv měnit a při uvažování o 

nich je proto nutné zvolit přiměřenou míru abstrakce. Na této ose se mohou nacházet 

následující konflikty autenticity: přirozená/enkulturovaná/momentální estetická 

inklinace, stejně jako na ní můžeme lokalizovat více či méně esenciální významy 

identity, které mohou do různé míry ovlivnit chápání sebe v dané situaci, přesto může 

být celé porozumění situace založeno na bezprostředním dojmu. Pokud je (nikoli čistě 

účelné) spotřební rozhodnutí založeno převážně na momentálních dojmech, a nelze 

vypátrat jeho významovou souvislost s identitou či kulturními dispozicemi, jeví se jako 

iracionální. Je-li momentální iracionální spotřební jednání vnímáno jako reakce na 

podněty a pasivní přejímání významů situace, bude shledáno neautentickým, a naopak 

autentickým, pakliže zde bude vnímán jako rozhodující vlastní spontánní estetický 

impulz a vlastní definice situace. Podobně pro delší časovou úroveň: zde budou proti 

sobě stát: autonomně vytvářená/definovaná spotřební identita a nabytá estetická 

dispozice vs. vnější enkulturace. V článcích o vkusu a spotřebě lze vystopovat jak 

příslušné strategie autenticity, tak i kritiku založenou na podlehnutí zdrojům 

neautenticity. 

                                                           

10
 Pokud pro sociologa tato změna vyplývá z předchozí habitualizované dispozice, z perspektivy 

autenticity půjde o predispozici – určenou tím, co osoba na svém „já“ shledává bytostným. 
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Při zkoumání autenticity se nelze řídit nadužívanou analytickou zásadou „rozděl a 

panuj“; sociologický pohled, pokud nechce zůstávat u povrchního konstatování, co je 

označováno za autentické a co nikoli, musí brát zřetel na i aspekty, které jeho disciplínu 

přesahují – předně z toho důvodu, že všechny tyto aspekty se zrcadlí v běžně užívaných 

pojmech. Autenticita významu je ve volné souhře s autenticitou prožitku zacházení 

s kulturními předměty – ani to nelze zanedbat, neboť na mikrosociální úrovni
11

 - při 

interakci - je i autenticita ve formě prožitku vnímána druhými, a to nikoli skrze 

komunikované významy, ale skrze intuitivní dojem, jemuž jsou teprve následně 

připisovány. 

3. Počátky ideje autenticity v souvislosti s vybranými aspekty modernity 

 

Sociální vývoj od počátku modernity byl rozhodující pro vznik autenticity ve 

dvojím smyslu: zaprvé dal vzniknout společnostem, v nichž mohla autenticita najít své 

působiště jakožto pozitivní ideál i jako obrana před negativními, odcizujícími, vlivy. 

Zadruhé, tyto vlivy jsou ze strany myslitelů vnímány a explicitně tematizovány jako 

negativní, což vede jednak ke kritice modernity, tak k tvorbě nových koncepcí, které, 

pokud přímo neusilují o společenskou změnu, snaží se přinejmenším vytvořit teoretický 

základ pro zachování smyslu lidské existence těmto vlivům navzdory. Nikoli náhodou 

stálo romantické německé hnutí v opozici k osvícenským ideálům moderní vědy a 

racionalizované společnosti a zároveň, tváří v tvář tlakům modernity, dalo vzniknout 

pojmu autenticity v jeho základních dvou facetách: moderní redefinici ideálu svobody a 

individuality i antimoderní nostalgii po bezprostřední nevinnosti předmoderního 

člověka nacházející svůj výraz v oslavě lidové kultury. 

Prchavost významu autenticity je zřejmá také proto, že je často vymezen pouze 

negativně, ve vztahu ke svému opaku, nebo skrze příčinu neautenticity. Je proto třeba 

zaměřit se nejen na myšlenkový vývoj, který byl jeho pozitivní příčinou, ale také na ony 

faktory společenského vývoje, vůči nimž se tyto myšlenky vymezovaly, proti nimž byly 

obranou a lékem, a které lze proto označit za příčinu negativní. 

Společensko-kulturní podmínky jsou rozhodující zpočátku pro ideový vývoj 

konceptu autenticity, později pro jeho projev ve společnosti jako etického principu a 

také jeho postupnou transformaci a zcela nové formy projevu na poli kultury, jež lze 

sledovat dnes. Relevance těchto historických souvislostí a ideových kořenů konceptů 

autenticity netkví však v nich samých, ale v intenzitě, s jakou často neuvědoměle 

rezonují ve svých naprosto odlišných podobách v dnešním užití tohoto pojmu. 

 

                                                           

11
 Pokud chceme pochopit význam autenticity na obecnějších rovinách je třeba sestoupit na úroveň 

interakcí, v nichž je vyjednávána – přinejmenším pokud nevyhradíme zkoumání jen ty oblasti, kde je 

ustálena a zcela ztratila svůj relační charakter. Panuje obecné přesvědčení, že autenticita není vlastností 

předmětu a je sociálně konstruována. To není dostačující, v běžném smyslu jsou i konstruované významy 

chápány jako objektivní vlastnost předmětu – například chápání toho, co je židle. Doplnil bych proto: 

autenticita je sociálně konstruována, ale nikoli zkonstruována – proto není její smysl objektivizován.  
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3.1. Racionalizace a objektivizace 

 

Osvícenský obrat k rozumu se projevuje jeho instrumentalizací, novým úkolem 

vědy je dopomoci lidstvu k blahobytu za pomoci zpředmětnění přírody její přeměnou na 

zdroj užitku. Emancipace člověka od pout tradice za pomoci její racionální kritiky jen 

umožnily jeho opětovné abstraktní uchopení jako člena racionalizovaného společenství 

a neosobních byrokratických systémů. Vývoj moderní civilizace, tvrdí Simmel (1995, s. 

129) se vyznačuje převahou „objektivního ducha“ institucí nad „subjektivním duchem“ 

člověka, který s tímto vývojem nestíhá držet krok. 

Věda nabídne nové porozumění člověku i v oněch oblastech, které se vědeckému 

uchopení doposud vzpíraly a bránily tak jeho naprosté objektivizaci a odkouzlení 

člověka spolu se světem, neboť sociologie a psychologie v kombinaci s evoluční teorií 

umožní aplikovat logiku instrumentality a (alespoň teoretické) naprosté kauzality na 

sociální vztahy i vnitřní svět člověka. Včlenění člověka do prolínajících se kauzálních 

řetězců a vysvětlení jeho jednání jako pouhého úsilí o maximalizaci ekonomického, 

nebo reprodukčního úspěchu má zpředmětňující účinek, zbavuje jeho život hodnoty a 

vyvolává pochybnosti o svobodě vůle či pocit odcizení
12

. 

Jsa vzpurným hnutím, vzpíral se romantismus také jakémukoli definičnímu 

uchopení a obecným charakteristikám, což alespoň můžeme označit za jednu z jeho 

charakteristik. (Pinkard, 2002, s. 131). To je příznačné pro hnutí, jež stálo u zrodu 

ideálu autenticity, neboť neuchopitelnost a odpor vůči škatulkování na mnoha úrovních 

patří mezi jeho hlavní rysy, stejně jako je jednou z hlavních charakteristik osobní 

autenticity. Osvícenské rozumové uchopení přírody umožnilo její objektivizaci, a tedy i 

instrumentalizaci a také včlenění do řádu kauzality jako něco čistě mechanického a 

podmíněného. Instrumentální rozum se může stejně tak chopit člověka, a to nikoli 

pouze rozum teoretiků, tento náhled se může, jak ukazuje Simmel (1995, s. 130), pro 

moderního člověka stát přirozenou psychologickou potřebou při konfrontaci s žitou 

realitou instrumentálních vztahů a hypertrofií objektivní kultury. Simmelův popis 

obyvatele moderního velkoměsta, jenž se stal obětí jeho odcizujících mechanismů a 

který svou individualitu křečovitě hájí pomocí vnějšího odlišení, můžeme chápat jako 

diagnózu člověka pozbývajícího svou autenticitu. 

3.2. Odkouzlení a ztráta samozřejmosti 

 

Ztráta samozřejmosti v tradiční společnosti je dalším závažným faktorem, neboť 

vytváří potřebu reflexivní volby tam, kde bylo dříve jednání určeno tradicí a přirozeně 

pojímanými hodnotami.
 

Odkouzlení, jak Weber nazývá proces sekularizace a ztráty tradičních hodnot, je 

úzce spojeno s nárůstem moci moderní vědy, která tyto hodnoty delegitimuje, aniž by 
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 Nakolik jsou tyto obavy pouze teoretické, a jak se mohou projevit praktické rovině, nebo být 

jedincem vnímány intuitivně jen na základě jeho zkušenosti života v moderní společnosti si netroufnu 

posoudit. Že se však v (co do intenzity jejich užívání fluktuujících obdobích) vyskytují v odborné 

literatuře, beletrii i filosofii, je dokladem toho, že mají své místo v každodenní realitě – vynořují se pojmy 

jako odcizení, anomie apod. 
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byla schopna poskytnout jejich plnohodnotnou náhradu. (Kim, 2017). Tönniesem 

popsané rozlišení a Weberem tematizovaný přechod od společenských struktur 

pospolitosti ke společnosti má za důsledek snahu o hledání nových způsobů 

sounáležitosti a formování identit. Oba tyto odcizující tlaky vytvářejí potřebu nového 

ukotvení individuality, což se projeví souběžným procesem zakouzlování 

prostřednictvím plurality subjektivních hodnot a často nesdělných individuálních 

přesvědčení. Dochází k nahrazování hodnotových soudů za soudy vkusu. Odkouzlení a 

opětovné zakouzlení jsou pro Webera dvěma aspekty téhož procesu (Kim, 2017). 

Existuje mezihra mezi zakouzlením a romantickými ideály individuality a osobní 

estetizace, které přiznávají tvůrčí autonomii každému jednotlivci. I když je již zde 

zřetelný negativní potenciál těchto ideálů, které mohou ve své vulgarizované podobě 

způsobovat fragmentaci společnosti a morální nihilismus, nelze tyto jevy označit 

primárně za jejich důsledek (Taylor, 1992, s. 15-22). Pozorujeme spíše oddělení 

rétoriky romantismu od jejich ideálů a její specifickou aplikaci v moderní společnosti. 

Budování osobní autenticity pomocí kulturních předmětů je toho v některých svých 

podobách důkazem. 

3.3. Individualita, vztah k přírodě a společnosti 

 

Reflexivní vymanění člověka z řádů, jež jej podmiňují, bylo příčinou vzniku 

autenticity nejen jako ideálu, ale také toho, co tento ideál označoval. Ve své 

bezprostřednosti byl člověk ukotven v tradiční, kulturně homogennější, společnosti, 

aniž by byl nucen na ní vyjednávat svou identitu. Jakmile však bylo toto ukotvení 

reflektováno pod prizmatem ideálu osobní individuality, stává se nesvobodou a je 

vnímáno jako nahodilé vůči individualitě moderního jedince, který touto reflexí získal 

jak možnost vzestupu autenticity, tak i možnost pádu neautenticity, které tu pro něho 

dříve nebyly. Teprve s příchodem modernity je člověk skutečně Bohem „puštěn z ruky“ 

a získává vědomí svého „já“ a s ním i svobodu, jež mu je darem i odsudkem (srov. 

Kierkegaard, 1993, s. 125-6). 

Vynětí jednotlivce z přírody a společnosti má své počátky již v osvícenském 

myšlení, kritiku čehož nalezneme již u Rousseaua, jehož lze v určitém smyslu chápat 

jako prvního z moderních mluvčích autenticity v obraně přirozenosti jedince proti 

vlivům společnosti, a později u romantického hnutí zakladatele autenticity jako ideálu. 

Descartovo cogito například je čistě rozumové a stojí v opozici ke světu. Podílem 

na univerzalitě je zbaveno svých individuálních charakteristik a na tělo, s nímž je 

spojeno, nahlíží jako na něco od sebe odděleného. Kantovo (1996) chápání člověka jako 

obyvatele světa rozumu a materiální přírody sice poskytuje pevnější most mezi oběma 

těmito světy
13

, morální iniciativa a svoboda však opět náleží pouze onomu 

rozumovému, univerzálnímu, zatímco smyslové motivace jednání pocházející ze světa 
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 Nenásilný vztah rozumu a přírody nenajdeme sice v kantovské etice, v jeho estetice však ano. Srov. 

Gorodeisky (2016) „Kant’s aesthetics suggests a mode of reflective awareness that is not determining, 

but yet a way of being aware of and responsive to aspects of the world. This is exactly what the romantics 

have been looking for—a non-discursive, but rational and normatively governed mode of awareness.“ 
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materiální přírody jsou zcela kauzálně podmíněny a proto nesvobodné, jak se dočteme 

v jeho Kritice praktického rozumu. 

Politické teorie emancipují jednotlivce, aby mu následně na základě abstraktních 

kvalit příslušejících člověku přisoudily místo v racionálně organizované společnosti, 

v níž, ačkoli je jedinec hodnotou o sobě, často jen v rámci neméně hodnotného 

univerzálního projektu civilizace. Osvícenský ideál hodnoty jedince je navíc v praxi 

velmi vratký. Weber tematizuje toto odcizení praxe od ideálů, jimž vděčí za svůj vznik 

jako rozpor modernity a modernizace, jehož výsledkem je jedinec redukovaný na 

pouhou součástku v soukolí a zbavený individuality a uvězněn, pravil Weber, v 

„železné kleci byrokracie“ (Kim, 2017). 

Romantikové usilují o nápravu návratem člověka z říše obecně platného rozumu 

do přírody a smyslovosti a reinterpretací jeho individuality v nutném vztahu ke 

společnosti jakožto komunitě autonomních jedinců. Romantiky obhajovaný vztah 

jedince a společnosti usiluje o zachování jeho individuality a svobody, které nestojí 

v protikladu, nýbrž jsou umožněny jeho zakořeněním v organicky vzniklém 

společenství, v němž jsou interakce aktivně vyjednávány a nikoli pevně vymezeny 

zákony normami a politickou kontrolou. Tím stojí v kontrastu k osvícenským 

koncepcím o společenské smlouvě, které jsou uměle konstruovány a jsou samotnému 

společenství a jeho členům něčím vnějším a na nich nezávislým (Gorodeisky, 2016). 

Zejména relevantní je pro nás romantická potřeba pro autentickou komunikaci sebe 

sama druhému, která stojí v opozici k uzavírání se do sebe před vnějšími vlivy. Tento 

protiklad můžeme pozorovat v Taylorem (1992, s. 15-22) kritizované „kultuře 

autenticity“ s její rétorikou seberealizace za pomoci čistě subjektivních hodnot a zásad, 

která se liší od nového užití autenticity v kulturní sféře, kde sice také panuje ideál 

subjektivity a autonomie vkusu, ale tento vkus je třeba komunikovat a jeho autenticita 

může být vždy zpochybněna – zde lze spatřovat paralelu s romantickou 

intersubjektivitou, pro níž hraje estetická teorie zásadní roli, jak bude ukázáno níže. 

 

3.4. Estetizace etiky a Schillerova „krásná duše“ 

 

Osvícenské „já“ se vymaňuje společnosti a přírodě za pomoci rozumu. 

Romantické „já“ se snaží vymanit rozumu a návratem k přírodě nastolit opětovnou 

rovnováhu a chápat sebe sama ve své jedinečnosti mimo obecné a objektivní kategorie, 

a naopak usiluje o rehabilitaci smyslovosti a citu, jako nezbytných vůdčích principů 

lidského jednání a pojítka s přírodou. 

Kritiku násilí rozumu na lidské přirozenosti a zneuznání citu započal již 

Rousseau, když postavil své „cítím, tedy jsem“ proti Descartovu dualistickému pojetí.  

Schiller pokračuje Rousseauovým směrem, nyní v návaznosti na Kantovu estetickou 

teorii
14

 a zároveň v obraně proti jeho teorii etické představující člověka jako obyvatele 

                                                           

14 
 Estetické soudy nejsou prosty rozumu jakožto kombinaci jeho čistě formální schopnosti úsudku 

a fantazije, nepodléhají však podmínění a kategorizaci diskurzivního rozumu. Záporné konotace, kterých 

rozum v této práci nabývá se týkají diskurzivního a účelného užívání rozumu.  Více Gorodeisky (2016): 

„In the introduction to the Critique of the Power of Judgment, Kant writes that the feeling of pleasure in 
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dvou oddělených světů rozumu a přírody, jehož autonomie a mravní principy tkví v 

prvním, a druhý je v tomto ohledu jen překážkou jeho dokonalosti.  Podle Schillera 

(1992 [1793], s. 101-107) má člověk usilovat o soulad těchto dvou vlastních složek, o 

rozumem řízenou mravnost i smysly kultivovanou krásu. Cesta k tomuto cíli sice vede 

přes Kantovské (1996) popření bezduchého pudu a instinktu (které postrádají formu a 

vztahují se k pouhé látce) a povýšení rozumného zákona na vůdčí mravní i duchovní 

princip; to je však popřením přírody, které ústí v nucenost jednání a potlačení smyslové 

a citové části lidské přirozenosti. Rozum musí dojít k poznání, že lidská přirozenost je 

provázaný celek a lidské afekty nejsou zavrženíhodné; je třeba je kultivovat, aby člověk 

jednající v souladu s mravním zákonem jednal zároveň i v souladu s nimi. Dostatečná 

kultivace citů umožní, aby se staly oporou vůle, která je beztak bezprostředněji svázána 

s vnímáním než s rozumovým poznáním (Ibid. s. 106). Přitakání přírodě v člověku je 

významné nejen pro zachování obou jeho složek v jednotě a rovnováze, čímž je 

zabráněno sebeodcizení; důležitý je také Schillerův důraz na nenucenost, z něhož 

vyplývá, že jednání, má-li vycházet z nitra člověka a být svobodné musí být 

vyjednáváno mezi oběma jeho složkami; pakliže je řízeno pouze rozumem, dopouští se 

rozum násilí na přirozenosti člověka, která má, což je pro nás podstatné, v romantickém 

pojetí výrazný estetický rozměr. 

Schillerova koncepce vyhrazuje autonomii člověka zcela odlišnou doménu. Kant 

odhaluje říši rozumu s vlastním kauzálním řádem, který má zakládat svobodu člověka 

vymanivšího se ze závislosti na pudech. Tento rozumový řád je však univerzální a jemu 

vnější. Schillerův návrat k instinktu je návratem ke konkrétní jedincově zkušenosti, v 

rámci níž neexistuje obecně platný imperativ.  Mravnost tak získává nutně subjektivní 

charakter a autonomie jedince vyplývá z řádu, který je mu vpravdě vnitřní, neboť není 

ani přírodou, ani rozumem, ale subjektivní syntézou obou těchto řádů. 

Mravní jednání získává u Schillera výrazný estetický rozměr, neboť jeho 

podmínkou je nenucenost a soulad s náklonností, s estetickým cítěním, který je možný 

jen kultivací charakteru jedince. Výsledkem je „krásná duše“, jejíž rozumová i citová 

složka jsou v souladu a její jednání je jak mravní, tak nenucené. Návrat ke smyslům 

není návratem k primitivní žádostivé smyslovosti vztahující se k pouhé látce, estetický 

smysl hledá krásu ve formě a je tedy na rozdíl od předchozího smyslového stadia 

svoboden. Tak jako je krása v jednání syntézou citu i rozumu, skládá se krása 

v předmětech jak z jejich objektivních vlastností, tak i z formy, kterou jim rozum 

vtiskuje a je proto „občankou dvou světů“ řídíc se zákony každého z nich. (Ibid. s. 81-2) 

                                                                                                                                                                          

general, and aesthetic pleasure in particular, is the only representation that can never “become an 

element of cognition at all”. One might think that feelings are thus placed outside of rationality. But this 

would be a mistake. On Kant’s picture, aesthetic feeling is rational insofar as it is grounded in a 

universal mental state that underlies our capacity to judge in general (the free play of the imagination 

and the understanding), and insofar as it is, through this mental state, responsive to the claims that 

beautiful objects make on everyone’s satisfaction. Rationality, then, is irreducible to cognition both in the 

Kantian framework and in its romantic inheritance. Aesthetic feeling is rational because of its ground 

and responsiveness to a claim, but non-cognitive insofar as it cannot be subsumed under concepts. 

Feeling does not determine any concrete property that its object has independently of subjectivity (as 

cognition would), but is rather responsive to a relation between a subject and an object.“ 
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je něčím, co vzniká teprve v pomyslném dialogu s přírodou (srov. pozn. 13). Úsudek 

vkusu je proto svobodný, leč nikoli nahodilý vůči svému předmětu. 

 

3.5. Autonomie a estetika 

 

Jak řečeno, uznání redefinovaného mravního citu za zdroj etického jednání 

umožňuje pozitivní definici svobody jako subjektivní autonomie za aktivního přispění 

citu i rozumu. Díky takovému chápání člověka můžeme pojetí autonomie obohatit o 

neméně důležitý aspekt: nemožnost objektivizace. Cit náleží do duševního prostoru 

člověka stejně tak jako rozum, aktivně se podílí na utváření jeho motivací a není již 

s odstupem pozorován povýšeným rozumem, který jej chápe jako přírodní mechanismus 

zcela podmíněný předmětům, jež na něj působí. Člověk tedy nemůže být redukován na 

univerzální rozum a tělo s jeho afekty nelze tímto jemu vnějším rozumem uchopit jako 

pouhý objekt a včlenit jej do kauzálně determinovaného řádu. Takto organicky chápaná 

nerozlučná syntéza je tedy svobodná a nezbadatelná, a díky tomu si zachovává svobodu 

nejen v jednání – vůči materiálnímu světu, ale také co do svého smyslu a významu – 

vůči rozumu. 

Další význam estetiky pro autonomii se významně projevuje v umělecké tvorbě. 

Počátkem éry romantismu vzniká tendence heroizovat umělce jako autonomního tvůrce 

kulturních hodnot, která jde ruku v ruce s přechodem od paradigmatu umění 

mimetického k umění autonomnímu, prostor získává originalita a fantazie. Umělec se 

emancipuje od zažitých forem, od symbolů a významů srozumitelných skrze obecnou 

konvenci, a od jednostranného vztahu s přírodou a realitou, která byla doposud pouze 

napodobována. V kombinaci s přesvědčením, že pro každého existuje jedinečný způsob 

bytí člověkem, povzbuzuje tato nově nabytá nezávislost hledání a artikulaci své 

individuality skrze umění. Nyní je umělec nejen hrdinou kultury, ale také moderním 

vzorem člověka v jeho schopnosti sebeurčení. Opuštění předchozích vzorů je přitom 

zásadní, má-li tvorba vyjadřovat vlastní originalitu, nesmí být imitací. (Taylor, 1992, s. 

59-62). Takové hledání sebe sama (v moderním jazyce vlastní identity) však nevede 

skrze nasměrování veškeré své pozornosti na sebe, hledání se odehrává jen částečně 

uvnitř hledajícího; co má být nalezeno a vyjádřeno (což je neméně důležité), je 

subjektivita ve svém vztahu ke světu. Taylor (s. 82-86) hovoří o subjektivaci způsobu 

(manner) oproti předmětu, či obsahu (matter); sebereferencialita autentické orientace 

tkví v tom, že je vědomě pojímána za vlastní, a nikoli nutně zaměřena na mne. 

Romantiky artikulovaná autonomie umění netkví pouze v zavržení konvenčních 

forem, je podepřena také epistomologickými argumenty (viz pozn. 6). Umělecká tvorba 

a její vnímání, nejsou určeny předem stanovenými zákony, a přesto nejsou nahodilé, 

nýbrž řízeny autonomními zákony tvůrce a subjektivním estetickým úsudkem 

hodnotícího. Umělecké dílo klade nároky na vnímajícího skrze jeho konfrontaci se svou 

neredukovatelnou individualitou, skrze niž má být uchopeno, tyto nároky nejsou ale 

rozumově vymezenými zákony a otevřen je proto i prostor pro subjektivitu hodnotícího. 
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Romantická estetika je vzorem pro etický požadavek vlastní autonomie a uznání 

druhého jako autonomního. (Gorodeisky, 2016).
15

 

Vraťme se znovu k Schillerovi (1992, s. 79-85.): vnímání „architektonické krásy 

lidské postavy“ se týká krásy, o níž „pečuje příroda sama“. Člověk je však také osobou, 

není beze zbytku podřízen přírodě, a tedy je: 

 

„bytost, která je poslední příčinou svých stavů, která se může proměňovat 

podle důvodů, jež bere ze sebe sama. Způsob jeho ukazování závisí na způsobu 

jeho cítění a chtění, tedy na stavech, které neurčuje příroda podle své nutnosti, 

ale on sám podle své svobody." (s. 83) 

 

Krása osoby, jakožto nadstavba krásy tělesné, se projevuje dynamikou těla, jejímž 

zdrojem ale není tělo samo – tedy příroda jakožto pudovost – nýbrž princip vnitřní 

svobodné vůle. Tato krása, která je Schillerem nazývána půvab či grácie, není pouhým 

darem přírody, není ale ani nadvládou přírodě, neboť nucenost a upjatost (kupř. při 

striktním následování obecně platné povinnosti, jak je tomu u Kanta) jsou půvabu na 

překážku. Způsob ukazování osoby je plně v její režii a její půvab závisí na schopnosti 

vetknout rozumovou formu projevům svého přirozeného cítění a chtění.
16

 Úkolem 

člověka je formování jeho cítění a chtění, aby bylo habitualizováno v co nejkrásnější 

podobě a tato syntéza citu a vůle nemusela být později reflektivně prováděna s každým 

úkonem a on tak mohl jednat nenuceně a hlavním vodítkem mu mohl být tento 

kultivovaný mravní cit. 

 

„Proto nejsou u krásné duše jednotlivá jednání vlastně mravní, ale mravní 

je celý charakter. […] S lehkostí, jako by z ní jednal jen instinkt, vykonává 

povinnosti, které jsou lidství nejnepříjemnější, a ta nejhrdinnější oběť, kterou 

získává na přirozeném pudu, nám připadne jako svobodný účinek právě tohoto 

pudu. Proto také sama nikdy neví o kráse svého jednání a ani ji nenapadne, že 

by bylo možno jednat a cítit jinak“ (s. 106) 

 

Vrcholem dokonalosti shledává Schiller krásnou duši, habitualizace jejíhož vkusu 

dospěla takové míry, že se může zcela spolehnout na instinkt a jedná mravně zcela 

nenuceně a bez nutnosti rozumové reflexe. Takové jednání je svobodné – v souladu 

                                                           

15 
 Svoboda umění ideálně ilustruje, proč je pro autonomii stěžejní vyváženost mezi přírodou, 

matérií, konkrétností smyslu a citem na jedné a rozumem, jeho kategoriemi a obecnou platností na straně 

druhé. Obě složky mohou nalézt velmi silný výraz a harmonii, a přitom budou stát proti sobě a 

ponechávat prostor, v němž není zcela vyjasněno, do jakého řádu spadá, a bude-li nahlíženo pouze z jedné 

strany, bude nedostatečnost tohoto hlediska evidentní – buď jako nesmyslnost, nebo umělost. Tento 

temný prostor ponechává tvořícímu či hodnotícímu možnost pro situování své pozice vůči uměleckému 

dílu.   

16 
 ((pozn doplnit později: reference od: romantické vs. moderní aut. Jako přijetí danosti, a jejího 

činného tvarování. Kompromis mezi racionálním vysvětlením vkusu skrze objektivní kategorie a jeho 

vnitřní nezbadatelnou motivovaností. 



 
18 

 

s mravní i smyslovou složkou, aniž by jedna přemáhala druhou, a zároveň autonomní, 

neboť je výsledkem individuální kultivace.  Mravní charakter krásné duše není zřejmý 

předně z jejích činů, nýbrž z půvabu, který vyjevuje; estetická a etická kultivace jsou 

zde nerozlučně spjaty – co do jeho motivace, tak i způsobu, jakým se jednání jeví. 

Autonomie umění a estetického prožitku tkví tedy ve svobodě tvorby i vnímání. 

Osvobozen je člověk nejen ze závislosti svého jednání, ale také v oblasti svého myšlení, 

které není ztotožnitelné s obecně platnými kategoriemi diskurzivního rozumu. 

Romantická estetika otevírá člověku zcela nový autonomní prostor v podobě projektu 

esteticko-morálního sebeutváření. Člověk se stává vlastním uměleckým výtvorem 

užívaje subjektivně objevovaných a formulovaných pravidel, která neskládají účty 

rozumu ani obecné morálce, ale vyjednávají s nimi. Nové je i pojetí intersubjektivity, 

kdy je druhý nahlížen jako bezpodmínečně autonomní a pochopitelný výhradně ze sebe 

sama, tedy opět nikoli prostřednictvím jemu vnějších obecných kategorií, a není činěn 

pouhým předmětem diskurzivního rozumového poznání. Takové pojetí nabídne i zcela 

novou epistemologickou perspektivu pro hodnocení vkusu a intersubjektivitu jeho 

vyjednávání. Jak bude doplněno později, esteticko-empatický aspekt je při hodnocení 

autenticity nepostradatelný – alespoň tam, kde ještě není objektivizována a ustálena 

jako abstraktní soud.  

4. Průnik osobní autenticity na pole kulturních předmětů 

 

Pokud spolu se Sartrem (2004, s. 19) prohlásíme, že člověk je odsouzen ke 

svobodě a každým vykonaným rozhodnutím volí zároveň sebe sama, musíme, alespoň 

pro účel této práce, v dalším bodě nesouhlasit: s trochou nadsázky a zobecnění nemusí 

být volba dezertu prosta existenciální úzkosti (Ibid. s. 59), neboť jejím prostřednictvím 

podává návštěvník cukrárny výčet o svém vkusu, a tedy i sobě samém. Fakt, že tato 

volba není artikulací univerzálního etického obrazu člověka (jako autentická volba u 

Sartra), její důležitost nijak nesnižuje, ba naopak, teprve absence nároku na univerzalitu 

umožňuje dostát nároku neméně důležitému: naprosté svobodě nového pojetí 

autenticity. 

Ideál autenticity bezesporu obsahuje etický rozměr, který je však pod vlivem 

kultury autenticity zploštěn a může se projevovat také formou egocentrismu a narcismu 

(Taylor, 1992).
17

 Zatímco Taylor se potýká s autenticitou legitimizující sobectví a 

morální relativismus a působící fragmentaci společnosti, zde bude kladen důraz na 

druhou, nikoli nutně morálně závadnou, stránku egocentrismu: kultivaci a estetizaci. 

                                                           

17 
 Nynější (opětovnou) estetizaci domény autenticity (oproti Taylorem (1992, s. 15-22) 

tematizované autenticitě na poli etiky individualismu) však nemusíme nutně považovat za projev eskalace 

kultury sebestřednosti. Může se stejně tak dobře jednat o důsledek jejího opadání a širší působení nových, 

post – tradičních (např. národ, civilizace) i post-moderních morálních horizontů (např. 

environmentalismus). S přijetím nových univerzálních, nyní již konkretizovaných, nároků se sféra 

autenticity, přesune mimo to, co je chápáno jako závazné a obecné, přičemž se jedná pouze o redefinici 

tohoto pojmu v příslušném užití. Tuto pozici nemohu dokázat, ale měla by být podržena alespoň jako 

možná eventualita. 
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Schillerova krásná duše je příkladem estetizace etiky, její krása je nutně spojena 

s mravností. Nyní jsme naopak svědky etizace estetiky: pro kulturu autenticity platí 

individuální sebekultivace, estetický prožitek a s nimi spjatá autonomie chápaná často 

zjednodušeně jako „nejít s proudem“ nebo „být sám sebou“ za etické ideály, které 

nacházejí svůj výraz v zacházení s kulturními předměty, které jednak zušlechťují a těší, 

jednak „dávají něco najevo“ o tom, kdo s nimi zachází – klasifikují. 

Sartrův příklad s dezertem je v jeho přednášce podán jako zcela absurdní. 

V dnešní době se však bude mnoha lidem zdát v jistém ohledu smysluplný. Jedním 

z klíčových východisek této práce je přesvědčení, že s postupem kultury autenticity 

v jejím spojení s estetizací prostřednictvím kulturních předmětů a jejich symbolických 

hodnot nabývají i takové formy sebeprojevu nového významu, neboť s přispěním ideálu 

autenticity získávají vkus a spotřeba novou subjektivní naléhavost a nové měřítko své 

hodnoty. 

Osobní autenticita je v jistém smyslu (jako autonomní kultivace) budována 

prostřednictvím kultury (tedy převážně uměním a oděvní módou)
18

 již od počátku 

moderní estetizace života (nikoli ovšem ve spojení s pojmem autenticity). Kulturní 

předměty užívané pro takovou kultivaci jsou posuzovány jen z hlediska jejich hodnoty, 

kultivace je zároveň stále intenzivně podřízena obecné normě, spojena se společenskou 

třídou a zužitkována při napodobování vyšších vrstev (Simmel, 2000, s. 11). Kritika 

takového předstírání není povětšinou spojena s problémem autenticity, přesto 

nalezneme obdobu dnešní neautentičnosti alespoň v dobové beletrii nebo sociologii. 

Uveďme pár příkladů: 

Simmelův „Modenarr“ (vymóděnec, hejsek) lační po pozornosti, čehož dociluje 

afektovanou a přehnanou elegancí: 

 

„…jsou-li v módě boty do špičky, nechá si ty své vytvarovat do hrotu kopí, 

když jsou v módě vysoké límce, nosí límec až po uši, když jsou v módě vědecké 

přednášky, nebude nikde jinde k nalezení atd.“ (s. 19, vlastní překlad) 

 

Hejsek je neautentický ze dvou důvodů: vynakládá přílišné úsilí na vnější vzhled a 

dojem, který jím učiní, jeho jednání je tedy orientováno na ocenění druhých, a to bez 

kritického ohledu na vlastní přání, vkus a bez projevu invence. Také je vyobrazen jako 

oběť konformity s módou, jeho estetické cítění je mu jednoduše implantováno z vnější, 

nebo žádné nemá. Jeho jednání nemusíme přitom chápat nutně jako přetvářku, naopak 

může být bezprostředním a upřímným přijetím obecné normy – Simmel není morálně 

rozhořčen předstíráním, jeho kritika je ironickým poukazem na neautentičnost. 

Dalším ikonickým příkladem dobové kritiky neautentičnosti je Flaubertova paní 

Bovaryová, jejíž úsilí o estetický život bylo tvarováno fádními ideály druhořadé 

romantické literatury. Flaubertova kritika zde přitom nepadá pouze na hlavu 

romantického patosu, ale na jeden z jeho hlavních pilířů: estetizaci a formování života 

                                                           

18
 Srovnejme s Eliasovým protikladem Civilisation vs. Kultur – rozpor mezi Anglo-francouzským a 

Německým pojetím hodnoty člověka a společnosti je ve skutečnosti rozporem mezi osvícenským a 

romantickým ideálem; již zde je zřejmé bazální pnutí toho co bychom později nazvali autenticitou. 
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pomocí umění a ideálů, které jsou vzhledem k člověku, jenž je přijímá něčím cizím 

(Trilling, 1974, s. 100-103).
19

 Zde můžeme opět konstatovat neautentičnost, která není 

souměřitelná s přetvářkou: Bovaryová následovala ideály, v něž hluboce věřila, 

nevěřícím je zde čtenář, který vidí absurdní nesoulad těchto ideálů se skutečností, v níž 

je situován její život, a nevěří proto v její autenticitu. 

Vidíme, že ponětí o problému neautenticity není naprostou novinkou, stejně tak 

snaha o jedinečnost, sebekultivace a klasifikace skrze vkus. Tyto jevy, ač od počátku 

spřízněné, došly svého explicitního spojení v obecném diskurzu teprve s příchodem 

pozdní moderny, aby následně vnesli autenticitu jako symbolickou hodnotu (či význam 

hodnotu zprostředkující) na pole každodenních kulturních předmětů. 

Vynoření módy v její moderní podobě datuje Lipovetsky (2002, s. 97) teprve do 

poloviny 19. století, kdy v souvislosti s modernitou gradují její dynamika a 

proměnlivost jednotlivých vln napodobování, stejně tak roste i možnost individuální 

invence a její relativní nezávislost na společenském postavení (nikoli tak třídě, neboť 

souvislost s ekonomickým kapitálem zůstává zachována). 

Móda sice zavádí celkovou normu, ale ponechává prostor pro osobní jedinečnost, 

opírá se jak o mimetické tendence, tak i autonomizaci vkusu, cílem je jít s proudem a 

zároveň projevit invenci v detailech. Již současně s počátky módy se objevuje estetický 

kult vlastního já, estetické sebepozorování, narcistická individualizace tvrdí Lipovetsky 

(2000, s. 49-60), který chápe módu jako původce těchto psychologických proměn. 

Ačkoli se v průběhu modernity tyto aspekty vzájemně posilují, nezdá se tato kauzalita 

tak jednoznačnou, mnohem spíše mají společného jmenovatele, jímž jsou výše 

zmiňované společenské proměny. Simmel (1995, s. 130-1) soudí například, že 

vyhrocená snaha o vnější odlišnost je diktována psychologickou potřebou o udržení 

individuality navzdory mnohosti a instrumentalizaci sociálních kontaktů, které již tento 

úkol neplní dostatečně. Dalším zjevným vlivem 

Oddělme na chvíli tyto tendence, kulturu estetizace a problematizaci identity a 

růst důležitosti osobní autenticity, v jejich kontingentní, ač zřejmé souvislosti, abychom 

je opětovně mohli spojit tam, kde je spojuje i obecný diskurz jako autenticitu vkusu a 

spotřeby. 

4.1. Cesta k reflexivní tvorbě identit  

 

„Jedním z důvodů, proč móda v současnosti s takovou silou ovládá 

vědomí, je také fakt, že ona velká, trvalá a neoddiskutovatelná přesvědčení 

ztrácejí stále více na síle. Díky tomu získávají prchavé a proměnlivé prvky života 

čím dál širší pole působnosti.“ (Simmel, 2000, s. 17, vlastní překlad) 

 

                                                           

19 
 Odmítnutí této námitky nabídne výše zmíněná romantická estetika: umělecké dílo není 

přijímáno pasivně, ale jeho estetický význam je vyjednáván na obou stranách. Pro romantiky je tedy 

možná autentická recepce umění, a to pouze umění kvalitního – které autenticky komunikuje svůj obsah 

bez zprostředkování umělci vnějších norem. 
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Simmel některé z aspektů vývoje modernity, které se stupňovaly po celé 

následující století. Tyto vlivy negují tradiční a později i moderní hodnoty a přesvědčení, 

brání subjektivní identifikaci s dříve dostupnými socio-kulturními determinanty identity 

a vnášejí racionalitu objektivity a instrumentality do každodenního života. Zároveň 

můžeme očekávat stupňování stávajících a vznik nových forem adaptace na tyto 

podmínky, Na sklonku modernity doznají některé z nich úpadku (kupř. nacionalismus, 

politická přesvědčení), jiné jsou modifikovány. 

Srovnejme kupříkladu Simmelův blazeovaný postoj (1995) a Weberovo opětovné 

zakouzlení světa s postmoderním morálním relativismem a výchovou k „otevřenosti“, a 

nové pojetí občanské rovnosti projevující se rovností perspektiv.  Bloom (1987, s. 25-7) 

akcentuje negativní stránku tohoto vývoje: Rétoriku seberealizace kritizuje jako 

„survivalism“, pozoruje jedincův individualistický odvrat od světa k sobě samému a 

ztrátu zájmu o širší společenské problémy a relativizaci i oněch posledních, v moderně 

ještě stále uznávaných hodnot (82-6). 

 

„Country, religion, family, ideas of civilization, all the sentimental and 

historical forces taht stood between cosmic infinity and the individual providing 

some notion of a place within the whole, have been rationalized and have lost 

their compelling force.“ (s. 85) 

 

Bloom taktéž hovoří o racionalizaci hodnot jako o viníku jejich následné 

devalvace; ztrácejí moc integrovat jedince, neposkytují mu již pevné místo ve světě, ani 

obecný smysl zprostředkující jeho ukotvení v širším řádu. 

Zajímavé je, že popsané tendence, jsou předmětem zájmu teoretiků sociologie 

(Weber, Simmel) již téměř necelé století před vydáním Bloomovy knihy, a přesto je 

z jeho rozčarování zřejmé, že jsou čímsi bezprecedentním.
20

 Snad je v tomto ohledu 

postmoderní období skutečně jen pokračováním modernou započatého pohybu 

odkouzlení a devalvace hodnot, které ještě během moderny zůstávaly platné, nebo byly 

vynalezeny (kupř. národ a civilizační pokrok). Kultura autenticity v uvedeném smyslu 

je pak jen dalším stupňováním opětovného zakouzlení světa a fragmentace společnosti 

na straně jedné a nyní již značně ztíženým hledáním zdrojů sounáležitosti na straně 

druhé (vidno na příkladu subkultur, environmentálních hnutí apod.).
21

 

                                                           

20
 Srov.: Ideály autenticity a individuality jsou klíčové pro New Age.  Bruce (2008) poukazuje na plytkost 

jejich realizace a negativní důsledky pro mezilidské vztahy. 

21
 Srov. Bělohradský (2014, s. 198): „Dobou mezi první a druhou moderností vyznačuje zvýšená hladina 

tolerance ke kognitivní disonanci v jednotlivcích, třídách a národech. Rozpory se tu nevylučují, jen se 

sametově prolínají a otírají se o sebe. Tato tolerance není důsledkem přísné terminologie a neutrality 

odborníků, ale nové nepřehlednosti, odhierarchizování všech hledisek, komplexnosti prozaických poměrů 

postmoderní doby, v níž každý „zástupce celkového smyslu textů“ vypadá vždy jako nositel „staré“ 

ideologie, jako „starý“ intelektuál se sklonem k utopii, k přepisování prozaických poměrů do „masy 

zavádějících“ veršů.“ 

 



 
22 

 

Zakouzlení a individualizace jsou však možné pouze za pomoci zachování 

alespoň posledních prvků nezbadatelnosti člověka a jeho individuality, které jsou stále 

ještě hájeny před racionalizací, částečně spolu s jejich socio-kulturním prostředím a 

psychickou (pokud už ne biologickou) přirozeností. S každým krokem racionalizace a 

instrumentalizace je, dle logiky autenticity, prostor pro hodnotu zužován. Postřeh, který 

učinil už Simmel (2000, s. 17), že nepodloženost a bezúčelnost módy jí nikterak 

neubírají na hodnotě, ba naopak, se proto stává klíčovým: racionalitě zůstává (opět jen 

do jisté míry) vyňata sféra spotřeby, estetizace i případné kulturní produkce jedince a 

stává se proto novým prostorem pro hledání identity. Na progresivní odkouzlení, jak 

pozorujeme již od počátku modernity, je třeba odpovědět novým zakouzlením, 

poskytnout osobní autenticitě nové hřiště a identitě nový neprosvětlený prostor, 

k němuž by se mohla upoutat. Bělohradský komentuje: 

 

„Ještě nikdy nebyly síly, které nás odvracejí od společného světa, tak 

mocné.  Žijeme ve věku akční nabídky vlastních vědomí a světů“ (2014, s. 34) 

 

4.2. Rozšířené možnosti zacházení s kulturními předměty 

 

Módou rozumějme spolu se Simmelem (s. 17-18) nikoli výhradně oděvní kulturu, 

ale jakékoli vnější podoby, jež na sebe může brát vkus, dynamice módy jsou vydána 

napospas i teoretická přesvědčení, která lze, jak říká, střídat dle libosti. Vše, co nám 

nabízí kultura jako potenciální repertoár, s nímž můžeme zacházet, je podřízeno této 

proměnlivé formě módy, tvrdí Simmel. Skutečnost, že móda postrádá nutnost, je zřejmá 

právě díky její proměnlivosti. Nahodilost a ztráta samozřejmosti v oblasti produkce a 

spotřeby kultury zaznemanaly od Simmelových dob nárůst nejen díky vyššímu tempu 

proměn, ale za také přispění dalších činitelů. Vyjmenujme několik: oslabení vztahu 

ekonomického a kulturního kapitálu; částečná emancipace vkusu od zbytku habitu; 

reorganizace, zmnožení a relativizace symbolických hranic (nikoli jejich naprostý pád); 

kultura všežravosti a určitá benevolence vůči konkrétním formám mainstreamu či 

způsobům jeho konzumace (souběžně za vytváření kvalitativně nových symbolických 

hranic mezi konformitou s mainstreamem a legitimní spotřebou) – jevy související (s 

nezřídka zpochybňovanou) demokratizací kultury (Lahire, 2016; Bellavance 2016; 

Maguire 2016). Ačkoli nejsou celospolečensky rozšířené a jejich alokace bude 

paradoxně nedemokratická, a opět částečně vázaná na vyšší střední třídu (Bellavance, 

2016) nebo kosmopolitní mladší obyvatele měst (zkoumaný vzorek např. u Michael, 

2013; Pyšnáková, Miles, 2010) , lze předpokládat, že právě v této třídě budou příslušné 

spotřební trendy a vztah k legitimní kultuře spojené se zprostředkující symbolikou 

autenticity.
22

 Všechny tyto faktory přispívají k nahodilosti spotřební kultury vzhledem 

                                                           

22 
 Ačkoli se mi pro tento argument nepodařilo najít podporu v literatuře, zdá se být logicky 

dovoditelný. Například Bourdieův „vkus nutnosti“ nalezne svůj projev v přijímání masové kultury, které 

nemusí být nekritické, nebude však reflexivně vztahováno k vlastní identitě či kultivaci v takové míře, 

v jaké jej nalezneme tam kde se vkus řídí autenticitou. Pyšnáková a Miles (2010) ukazují, že panuje 

názorová nejednotnost, zda ve spotřebě mladé generace (roku 2010) převažuje konformismus, anebo 
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k jedinci a jeho identitě, která je kompenzována jeho reflexivní volbou; tím je 

umožněno, aby byla tato volba vnímána jako autentická – skutečně vlastní, a nikoli 

pouze vyplývající z vnější materiální nebo sociální podmíněnosti. Volbou předmětů je 

volen i sám vkus jakožto součást (nikoli výhradně spotřební) identity, přičemž volba 

vkusu může mít nezřídka přednost před volbou předmětu. 

Pro svou relativní nahodilost, nepodmíněnost zvnějšku, je vkus prožíván jako 

svobodný, není nutně účelný a je aktivně budován. Naproti tomu nahodilost pracovního 

života, který ačkoli může být také volen, bude však vždy chápán jako nutnost a tuto 

žitou svobodu nenabízí. Mimoto, pracovní identity jsou pouze vybírány (Srov. 

Goffman, s. 28), zato identita spotřební, jak uvidíme, je vytvářena. Práce je nezřídka 

redukována pouze na vydělávání peněz – prostředku, nikoli hodnoty o sobě, či produkci 

pouhých materiálních hodnot, které taktéž podléhají devalvaci za postupujícího 

rozčarování z kapitalismu a spotřební společnosti. Pouhá spotřeba také nemůže být 

hodnotou – „konzumní společnost“ je pejorativním označením, sen o blahobytu a 

spotřebním štěstí je v období pozdní moderny za přispění teoretické kritiky
23

 

zdiskreditován – alespoň pro určité vrstvy. Za autentickou není chápána spotřeba a 

produkce materiální, ale estetická. 

Vita aktiva, oblast života, která je osvobozena od nutnosti a v rámci níž se proto 

člověk svobodně realizuje. Spotřeba je jen druhou stranou mince práce, naplňuje 

základní potřeby a není proto svobodná – sem patří i masová kultura (Arendt, 2007, s. 

15-20, 160-70)
 24

. Obhajme dnešní logiku žité svobody konzumace spolu se Schillerem: 

Návrat ke smyslovosti není návratem k pouhé pudovosti a hmotě, kultivovaný smysl 

                                                                                                                                                                          

autonomie. Sami zastávají názor o převaze, nebo alespoň přítomnosti aktivní spotřební volby, která jde 

ruku v ruce se sociální integrací a uvědomělým vztahem spotřeby a identity, aniž by reflektovali zřejmou 

souvislost tohoto závěru s dotazovaným vzorkem: „The majority of the participant were middle class, 

metropolitan young people who were living, studying or working in the city.“ Troufám si tvrdit (aniž bych 

to mohl doložit), že důležitost osobní autenticity je vázána na podobně vymezitelnou společenskou 

skupinu a ve vzájemné souvislosti s Pyšnákovou a Milesem popsaným spotřebním jednáním, které se mj. 

vymezuje vůči mainstreamu. Pakliže všeobecná kritika mainstreamu není dokladem existence masové 

spotřební kultury, je tato kritika pouze rétorickým nástrojem sebeklasifikace, nebo je kritizována kultura 

bez vlastních spotřebitelů, konzumována všemi a nikým – ani jedno se nezdá být pravděpodobné. 

23
 Zásadní je kritika všezachvacující komodifikace a nivelizace spotřeby a kultury. Baudrillard explicitně 

zmiňuje odcizení, ztrátu možnosti kultivace individuality a ztrátu autonomie, jako průvodní jevy 

konzumní společnosti (Kellner, 2015). 

24
 Umění bylo pro staré Řeky jednou ze složek svobodného života. Umění a kreativní produkce se mají i 

dnes podíl na autenticitě. Autentická produkce je výsadou zejména těch, kteří se nějak podílejí na 

vytváření kultury. Ti, kteří jsou v tomto smyslu méně privilegovaní a měřítko jejich produkce je čistě 

finanční, jsou odkázání na tvůrčí konzumaci, skrze niž mohou o autenticitu usilovat. Je diskutabilní, 

nakolik je autenticita aktuálním pojmem mezi těmi, jejichž nejen produkce, ale také spotřeba jsou 

diktovány nutností. Jako smysluplná mi připadá vysvětlení, že ideál autenticity zde nenabude týchž podob 

jako u oněch žijících v blahobytu, nebo se tento koncept v jejich kulturním slovníku vůbec nevyskytne. 

Přehnaně odvážnou se mi nezdá hypotéza, že diskurz autenticity kulturních předmětů roste co do intenzity 

i rozlišenosti přímo úměrně kulturnímu kapitálu příslušné osoby, jehož závislost na ekonomickém 

kapitálu je zachována co do míry, mezitím co do obsahu se kulturní spotřeba z této závislosti progresivně 

vyvazuje. Nepodařilo se mi však najít výzkum, který by něco podobného dokládal. 
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nalézá krásu ve formě. Sféra svobodné spotřeby se stává, nazvěme ji vita consumativa, 

požaduje svou emancipaci od masové kultury a povýšení na kultivovanou autentickou 

konzumaci – kultivaci sebe sama, nebo pravý hédonismus, který je řízený vkusem a 

vyžaduje úsilí reflexe.  Takto je sama konzumace kultury povýšena na hodnotu, a závisí 

již nejen na samotné hodnotě kulturních předmětů, ale na autentickém vztahu k nim, tj. 

vkus a jednotlivá volba nesmějí být (vnímány jako) sociálně implantovány, nýbrž 

vyplývat z nitra každého jedince, jsou artikulací jeho individuality. Pro jedince nebo i 

celou společnost znamená následování této logiky výrazné náklady na její udržení, a 

sice neustálý dozor, že spotřeba je skutečně reflektována a kultivována a podezření, zda 

je tato kultivace stále v mezích estetického vztahu ke kultuře a zda není kultura 

devalvována instrumentalizací – a kolonizována ekonomickou sférou (Srov. Zukin 

2010) nebo sférou sociální jako nástroj prestiže (srov. Schwarz, 2016a). 

Svět kultury částečně zachoval kouzlo nahodilosti, nelze však tvrdit, že by se mu 

podařilo odkouzlení zcela uniknout. Došlo ke značnému odhalení jeho mechanismů, což 

umožňuje účelné zužitkování kultury na dvou rovinách: její účinnější komercionalizaci 

na úrovni produkce a účelnou práci se symbolickými hodnotami. Odkouzlení produkce 

kultury je důsledkem obecného předpokladu její komodifikace a možnosti vystopovat 

komerční záměr za každým kulturním předmětem. Odkouzlení jejího užívání je 

zapříčiněno přistoupením na tento komerční charakter masové kultury nebo 

racionalizací vztahu spotřebitele a předmětu: buďto odhalením vztahu jedincova habitu 

a jeho vkusu (a tedy vyjevení jeho podmíněnosti), nebo obecným předpokladem, že 

symbolické hodnoty předmětů jsou reflektovány a bude s nimi manipulováno. Ideál 

autentické spotřeby je vzdorem tomuto odkouzlení a je podmínkou zachování dojmu její 

svobody a hodnoty. Udržení ideálu vyžaduje kritiku jeho zneužívání či napodobování.
25

 

4.3. Nové hranice: kritika neautenticity 

 

Pokud zmíněné odkouzlující jevy nejsou naprostou novinkou, globalizace a 

inetrnet rozhodně ano: 

 

„It used to be possible to be special — to sustain unique differences 

through time, relative to a certain sense of audience. As long as you were 

different from the people around you, you were safe. But the Internet and 

globalization fucked this up for everyone. In the same way that a video goes 

viral, so does potentially anything. The likelihood that you and Michelle Obama 

wish upon the same star is greater than ever.“ (K-Hole, 2013) 

 

Udržení dojmu individuality pomocí spotřeby a zejména oděvní módy se stává 

obtížnějším, čím více je této možnosti využíváno. Rozčarování z masové a spotřební 

                                                           

25 
 Tak jako je kritika neautenticity nezbytná pro udržení integrity subkultur (Williams, Copes 

2005), a někdy využívaná pro zachování sociální stratifikace – jak lze také interpretovat Schwarze 

2016b), působí i zde v zájmu udržení integrity celého ideálu autentické spotřeby jako nová symbolická 

hranice. 
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kultury, ale i eskalace estetizace a usilování o originalitu prostřednictvím spotřeby 

probouzí ostražitost vůči zacházení s kulturními předměty a stávají se podnětem pro 

novou formu kritiky neautenticity. 

Tradičně kritizovaná přetvářka mající za účel nápodobu vyšších vrstev a 

symbolické parazitování na jejich kulturním kapitálu se zakládala předmoderním 

chápání jedince předně skrze jeho sociální postavení. S přihlédnutím k Bourdieuově 

teorii o vztahu vkusu a habitu můžeme konstatovat, že toto hledisko bylo donedávna 

aktuální (přestože ztrácelo na síle již od počátku modernity). Pro rétoriku autenticity 

ztrácí tato perspektiva důležitost, autenticita estetiky není spojena se sociální 

emancipací, akcentována je individualita jedince. Příslušnost ke společenské třídě je 

brána v úvahu natolik, nakolik je vnímána jako jeho součást jeho esenciální identity – 

výsledek může být velmi podobný: nebožák z nižší třídy je kritizován nejen za 

přetvářku, ale neautentičnost (Srov. Schwarz, 2016b). Lze sice předpokládat zploštěné 

užívání konceptu autenticity, které označuje za neautentické to, co by dříve bylo 

jednoduše nazváno přetvářkou. Zabarvení takové kritiky je ale odlišné: obyčejná 

přetvářka je přetvářkou společenskou a proviňuje se na těch, které klame a těch které 

napodobuje, neautentičnost přetvářkou osobní a je proviněním zejména na sobě 

samém
26

, což nijak neumenšuje sílu případné kritiky, a navíc přidává znatelný 

psychologický tlak.
27

 

Za příznivého kontextu nebude bažení po symbolicky hodnotnější kultuře 

kritizováno jako neautentické, vystoupení z podmíněnosti habitu může být naopak 

podmínkou autenticity, bude v něm spatřována otevřenost vůči novinkám, objevování 

sebe sama, či sebezdokonalovaní a kultivace. Vyhne se tak rovněž kritizované 

neautenticitě hrozící na druhé straně spektra: podmíněné konzumaci masové kultury a 

nedostatečné reflexi. Mimoto má stvrzená autenticita i moc legitimizace užívání kultury 

považované za nižší – jak na úrovni jednotlivého spotřebního činu, tak i pro předměty 

na obecné úrovni. 

Kritika neautenticity není zaměřena především na obsah (též je, tam kde jsou 

ustáleny příslušné významy), ale také formu zacházení s kulturními předměty, která 

může taktéž sloužit jako zprostředkovatel symbolické hodnoty. Dramatizací těchto 

forem (originalita, expertiza, nenucenost apod.) si lze rovněž vysloužit kritiku. 

Demokratizace spotřeby přináší nejen možnost a nutnost výběru, ale také upevňování 

symbolických hranic (Maguire, 2016) a uznávání originality jako nové symbolické 

                                                           

26 
Srov.: Trilling (1974) hovoří o rozdílu mezi upřímností a autenticitou také skrze odlišení své 

veřejné a soukromé osobnosti. Takové rozdělení je však adekvátnější pro jiné formy autenticity, než 

kterými se zabývá tato práce, neboť upřímnost vystupuje často jako komponenta autenticity, zejm. při 

sociálním vyjednávání identity a vkusu, poněvadž zde je spojena s vnějším projevem. 

27 
 Příslušníci nižších tříd si v zájmu zachování autenticity osvojují charakteristiky, které jsou jejich 

postavení společností připisovány (Srov. Gofmann 1959, s. 38: zejména v zájmu souladu v sociální 

komunikaci).To lze přitom chápat na základě utiskujícího sociálního tlaku společenských tříd, nebo jako 

symbolického útisku ekonomik autenticity (Schwarz, 2016b), který může být jak vnějším tlakem, tak i 

internalizovanou subjektivní motivací k autenticitě, a zároveň může být vyložen jako přirozená 

psychologická potřeba konzistence (Swann, 2005). 
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hodnoty. Originalita není předstírána (předstírána je její přirozenost – autenticita), ani 

nevzniká nápodobou, přesto je však možné ji kritizovat, stejně jako některé formy 

sebekultivace, jako „nucenou“, a tedy neautentickou, nikoli v souladu s jednajícím. 

Nápodoba originality (např. kopírování originálního vzoru) bude označena za přetvářku 

a nádavkem za neoriginálnost. 

Tam kde je užívání kultury spojeno se sociální komunikací vede ideál autenticity 

k možnosti kritiky neautentičnosti a potřebu ospravedlnění. Liší se tak od relativismu, 

uzavřenosti a tříštivosti kultury autenticity, což jsou rysy, jak dokládá Taylor (1992, s. 

15) protikladné k romantickému ideálu, který v tomto pohledu nese alespoň povrchní 

podobnost s osobní autenticitou na poli kultury. Estetizace člověka prostřednictvím 

kultury obsahuje zřejmý komunikativní charakter a ideál autenticity zde vystupuje nejen 

ve formě subjektivity vkusu a jeho autonomního vytváření, ale také jako nová 

perspektiva, z níž lze tuto kultivaci hodnotit. Hodnocen však již není sám vkus, co do 

obsahu, nýbrž do formy, která se projevuje ve vztahu k předmětům a způsobu jejich 

užívání. 

 

4.4. Autenticita v oblasti spotřební kultury 

 

Autenticita hraje ve sféře kulturních předmětů a praktik mnohotvárnou roli. Na 

povrchnější významové úrovni může fungovat jako s nimi spjatá více či méně ustálená 

symbolická hodnota, nebo jako symbolický marker, který se pojí k vztahu jedince 

k předmětu a je konstruovaný za pomoci viditelných, či představovaných aspektů 

vztahu (kontext zacházení s předmětem, historie předmětu, biografie jedince). Musíme 

podotknout, že spotřební strategie (alespoň v některých odvětvích) si ve svých tužbách 

po autenticitě vystačí se spotřebou předmětů vnímaných jako autentické a autenticita se 

proto stává součástí marketingu (srov. Maguire, 2016). V oblasti samotných kulturních 

předmětů je běžným jevem směs dvou významů autenticity, kterou lze vyznačit 

souběžně s dvojím významem originality. Autenticita jako původnost – týká se 

(rekonstruované či významově zprostředkované) tradiční kultury, kultury s kvazi-tradicí 

(např. rock, vintage), nebo s místem spjaté produkce (např. místní kuchyně a 

zemědělská produkce)
28

. Tato autenticita je tvořena zakotvením předmětu v kulturním 

kontextu chápaném jako tradičním v nejširším smyslu – například jen jeho stářím. 

Autenticita jako kreativita a novost, moderní autenticita – projev osobní autenticity 

v kulturní tvorbě, zejména v umění – je tvořena vyvázáním předmětu z kontextu 

komodifikace a účelovosti
29

.  

Nadále se ale budeme zabývat jen autenticitou osobně-spotřební a vkusu, která si 

autentickými předměty vypomáhá, ale není na jejich autenticitě závislá. Ideál osobní 

autenticity – kultivace a objevování sebe sama je motivací pro autentické zacházení 

s předměty, které umožňuje jejich vztažení k vlastní osobě. V tom lze spatřovat 

                                                           

28
 Některé z příkladů uvádějí Johnston a Baumann (2007), Zukin (2010) 

29
 Srov. Zukin (2010); Bourdieu (1993, s. 40): komerční nezištnost je součástí pozice zaujímané 

umělcem; symbolicky zvyšuje hodnotu jeho tvorby. 
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autentifikaci sebe sama či svého jednání skrze předměty, a zároveň autentifikaci 

předmětů skrze jednání (jednání komunikativního charakteru, či přímo komunikaci). 

Ideál je ze své povahy hodnotou. Hodnota je v běžném slova smyslu něčím, na čem 

chceme mít podíl pro ni samu, zároveň však také panuje snaha stavět ji na odiv. 

Autenticita je zde tedy motivací ve dvojím smyslu: pro ni samu, ale také pro využití 

jejího symbolického významu, díky němuž může být viditelně vykázána a uznána jako 

taková druhými. Usilováno může být jednak o autenticitu vlastní osoby tedy přibližně o 

autonomii, originalitu, upřímnost a koherenci jejího vkusu – což je také třeba 

manifestovat. Toho je docilováno pomocí vytváření autentického vztahu k 

jednotlivým předmětům, který lze opět chápat jako touhu po „opravdové“ kulturní 

zkušenosti, ale také jako snahu o vnější uznání autenticity, na níž závisí úspěšné 

přenesení symbolické hodnoty předmětu na aktéra a jeho vkus, a není tak stavěna 

v pochybnost ani takto budovaná kultivace jeho osobnosti.  

Tuto mnohoznačnost vztahu je třeba neustále držet v paměti: spolu 

s bezprostředním, symbolicky nezprostředkovaným vztahem k předmětu (který je třeba 

alespoň teoreticky předpokládat), se zde mísí jednak různé stupně intenzity vnímání 

symbolických významů, způsoby jejich interpretace a užívání v komunikaci, jednak 

různé mody reflexivního zacházení s předměty ve vztahu k vlastnímu „já“. Zároveň je 

nutné dodat, že úsilí o autentický vztah k předmětu a jeho manifestaci
30

 se zde 

nevylučují ani k sobě nestojí v protikladu, jak by se někdo mohl domnívat, neboť ve 

sféře kultury jsou vkus i jeho autenticita vyjednávány intersubjektivně. 

Uvedené pojetí je obvyklé pro sociologické zkoumání autenticity tam, kde je již 

ustalována jako objektivně přijímaný význam
31

 – hledí se na ni jako na symbolickou 

hodnotu, význam vytvářející nové symbolické hranice a ačkoli se o ní hovoří i jako o 

ideálu, je tento ideál bezobsažný – resp. relativního obsahu, neboť jako obsah jsou 

označovány prostředky jeho naplnění. Spotřební teorie akcentující strukturální stránku, 

mohou nahlížet spotřební jednání jako více či méně neproblematicky vycházející ze 

sociální struktury a jako poutané na kulturní pole (Např. Bourdieu, 2000, s. 468). 

Takový přístup by umožňoval hodnotit autenticitu pouze na úrovni ustálených 

kulturních významů a kognitivních struktur vkusu – tedy odtrženou od logiky, s níž je 

užívána. Tím je ale vyřazena možnost odhalit obecnější smysl autenticity mimo její 

                                                           

30
 Pakliže manifestace vkusu není sama účelem (nebo dokonce prostředkem pro manifestování 

autenticity), nýbrž pouze komunikováním tohoto vztahu. Upřímnost ohledně vlastního vkusu není v 

protikladu k autenticitě, protikladná je vůči ní jen instrumentalizace vkusu. 

31
 Maguire (2016) si neklade za cíl odhalit podstatu autenticity, pouze dokládá, jakým způsobem funguje 

jako významový rámec zatraktivňující komerční produkt a ustalující nové symbolické hranice vkusu. Její 

redukce autenticity na legitimizační rámec je v souladu s cílem článku: ukázat nové strategie 

legitimizujících institucí (časopisů o víně) v kultuře všežravosti (omnivorousness) a nezabývá se tolik 

vztahem spotřebitelů. To umožňuje určitou objektivizaci a upoutání této jedné konkrétní podoby 

autenticity na určitá kritéria hodnocení předmětu. Na rozdíl od ní, snaží se Peterson (2005) nalézt 

autenticitu v oblastí hudební scény, jeho snaha ale ztroskotá, neboť při hledání užívá výše popsanou 

logiku. Konstatuje jen, že autenticita je „pohyblivý cíl“, její sociální konstruovanost a neustálý vývoj 

jejího pojetí na hudební scéně, namísto akcentování vývoje vnějších kritérií autenticity a nalezení 

logických spojitostí pod povrchem jednotlivých hodnocení. 
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vázanost na ostatní významy, které se zdají podmiňovat její konkrétní užití při 

hodnocení. Lze pak hovořit pouze o autenticitách, které jsou tvořeny souhrny těchto 

obecných významů. Řekneme například: autenticita může být kritériem členství 

v subkultuře na základě úspěšného přijetí kolektivní identity (Williams, Copes, 2005), 

budováním vlastního stylu (Pyšnáková, Miles, 2010), nebo atmosférou etnické městské 

čtvrti (Zukin 2010, s. 197, 234). Autenticita člena subkultury, obyvatele etnické čtvrti, 

nebo jen moderního spotřebitele usilujícího o originalitu se bude jevit jako odlišný 

problém. Strukturální pohled a paradigma klasifikace via spotřebu umožňují pohled 

pouze na úrovni symbolických významů (významová koherence identity a kultury, 

originalitu jako symbolickou hodnotu apod.), zatímco situační, komunikační a 

subjektivní (estetické a volní) vztahy podílející se na celkovém kontextu vzniku 

autenticity nechává bez povšimnutí. Pokus dobrat se definice domu výhradně pomocí 

jeho materiální struktury by neměl větší šanci na úspěch a výsledek by byl analogický: 

konstatování, že existuje nespočet objektů, které jsou nazývány domem, podobnost 

mezi nimi je však velmi vágní, a označení se proto zdá být do značné míry nahodilé. 

Nakolik předpokládáme enkulturaci estetických inklinací a vliv sociálních struktur a 

zároveň tematizujeme svobodu pouze jako projev nezávislosti pozic relativně ke 

kulturnímu poli a vše pod touto sítí významů budeme shledávat nahodilým nebo 

iracionálním, můžeme za takovou prohlásit i autenticitu ve spotřebě, neboť je 

v závislosti na kontextu neustále vyjednávána a subjektivně redefinována, a nelze ji 

proto poměřovat jen ve vztahu k identitám či dispozicím. To je důvod, proč byla 

Petersonem označena za „pohyblivý cíl“: setřásá ze sebe obecně klasifikující významy. 

Načrtnuté pojetí odhaluje vlivy autenticity na hodnocení kulturní spotřeby a jejích 

předmětů, o autenticitě však příliš neříká. Může smysluplně hodnotit vkus jen jako 

součást kulturně-spotřebního pole, a tedy jen vkus pojící se k pozici na tomto poli, která 

je k samotné osobě připojena jen jako spotřební identita a do jisté míry i estetické 

dispozice (Srov. Bourdieu, 1993, s. 56), k níž je vždy poutána i reflexivní volba. 

V následujících dvou kapitolách budou využity počáteční úvahy o autenticitě (kap. 2), 

na jejichž pozadí se vyjeví, že autenticita na poli kulturní spotřeby není ani zdaleka 

omezena jen logikou klasifikace skrze spotřebu a významy s ní bezprostředně spojené a 

nastíněna bude i role interakce a komunikace v bezprostředním hodnocení autenticity, 

jejíž kontext se nachází i pod rovinou obecně ustálených významů. (kap.6.). 

 

 

5. Strategie osobní autenticity a unikání kritice neautenticity 

 

Předloženy budou hlavní autenticitou motivované spotřební strategie, z nichž 

každá obsahuje zásadu „být sám sebou“, a přesto se liší co do své realizace, podle toho, 

zda je kulturní spotřeba chápána jako projev „já“, které potvrzuje svůj vztah k předmětu 

skrze estetický prožitek, nebo je kulturní spotřeba nástrojem vytváření identity, 

významovou fixací „já“ v oblasti kultury i společnosti a jeho sebeporozumění. Estetická 

i významová strategie se doplňují a mezi jednotlivci jsou zastoupeny v odlišné míře, liší 
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se ale i napříč spotřebními praktikami jednotlivce v různých oblastech jeho kulturního 

repertoáru.  

Racionalizace je hlavním původcem kritiky neautenticity. Může být vykonána při 

hodnocení, i sebereflexí. Vynalézavá racionální reflexe je schopna pro každý čin najít 

vysvětlení – ať už jako důvod, a odkrýt tím jeho účelnost (snaha o prestiž), nebo jako 

příčinu, a ukázat, že čin je pouhou pasivní reakcí (konformita). V obou těchto případech 

je jednání určeno zvnějšku a nemůže být nahlíženo jako svobodné, určené vůlí, 

pocházející z „já“ osoby, s níž má být v souladu. Autenticitou vkusu je v tomto ohledu 

bezprostřední, ryzí vztah „já“ k předmětu, kdy bezprostřednost může označovat 

esteticky řízenou spontaneitu i nezprostředkovanost vnějšími vlivy a umožňuje pravost 

vztahu – že je to skutečně „já“, a nikoli zprostředkující role (např. příslušník habitu), 

komu se tento předmět líbí (Srov. Michael, 2013; Pyšnáková, Miles, 2010). 

Autenticitou může být i rutinní spotřeba významově a emocionálně spjatá s identitou – 

vztah k předmětu a jeho symbolické osvojení pomocí zvyku a trvalosti – nikoli tedy 

estetické preference (Laan, Velthius, 2016). Takový vztah, ačkoli je významově 

zprostředkován, není vnímán jako vztah mezi předmětem a sociální rolí, nýbrž 

esenciální složkou identity, která je zároveň potvrzena rozhodnutím u ní setrvat. Toto 

rozhodnutí není vnímáno jako účelné a vztah je tvořen subjektivními významy spjatými 

s emocemi, které se pojí k předmětu i identitě, významové zprostředkování proto není 

racionálně účelným vztahem subjektu k objektu. V tomto případě je spíše než na 

estetický prožitek kladen důraz na koherenci identity a kulturního předmětu. 

Toto není teoretická aplikace filosofického konceptu, nýbrž žitá logika autenticity 

ve spotřebě, která není ani v nejmenším vázána na takto povznesené a obecné 

formulace, jichž užívají samotní aktéři při úvahách o autenticitě spíše zřídka. Vše se 

vyjasní, jakmile se blíže určí kontext, tedy co je „předmět“ a kdo je oním „já“. 

 

5.1. „Já“ a předmět 

 

„Já“ nemusí znamenat pouze identitu, ani její ústřední část. Harter (2005) hovoří o 

pluralitě „pravých já“, napříč sociálními rolemi, které mohou být prožívány autenticky. 

Laan a Velthius (2016) hovoří ve svém článku o módních „postmoderních 

experimentech s identitou“, kterým se jejich respondenti vyhýbají, aby zachovali 

věrnost sobě samým skrze koherentní, srozumitelný a ustálený styl. Možnost takových 

proměn a experimentů nedokládá pluralitu a nestabilitu „já“ experimentujících, 

poukazuje jen na nestálost určitých spotřebních aspektů identity a na jejich relativní 

nevázanosti na celkovou identitu. Oděvní styl nemusí být nutně součástí identity, tedy 

sociálně konstruovaných významů, které k sobě „já“ poutá, a přesto může být nahlížen 

jako podstatná složka „já“ a sice skrze estetické inklinace, které nejsou nutně poutány 

na konkrétní s módou spojené významy. Stejně tak nebude má identita postmoderně 

nestálá, když si k obědu dám knedlo-vepřo-zelo a k večeři veganskou pizzu, třebaže je 

to na pováženou. Naopak výzkum Laan a Velthia (2016) ukazuje zas rozšířený fenomén 

nenápadného a stabilního oblékání, které je součástí osobní i sociální identity a je 

vnímáno jako podstatné pro „já“ jedince, ale ačkoli je oděv součástí identity, není 

projevem jeho individuality a estetický faktor hraje současně jen podružnou roli. 
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Někteří z respondentů Michael (2013) zas vědomě budují svůj autonomní relativně stálý 

či postupně se vyvíjející styl na základě vlastních estetických kritérií a poutají jej ke své 

identitě.  

Postmoderní experimentátoři, budovatelé osobního stylu, i stabilní konformisté se 

mohou identifikovat se svou spotřební volbou, mít stálou identitu a vnímat sami sebe i 

svůj oděvní vkus jako autentické a být tak i hodnoceni. Každá z těchto strategií může 

být kritickou odpovědí na kulturu všežravosti a usilováním o autenticitu – buďto jako 

její odmítnutí a rozhodnutí pro „věrnost svému já“, využití jejího repertoáru pro 

budování stylu a vkusu, nebo estetickou koketerií s možnostmi, které nabízí. Jedno je 

ale jisté, pasivní přijímání kultury, která člověka obklopuje, je „autentická strategie“ 

pouze pro indiána
32

, nikoli člověka v moderní společnosti, kde je volba imperativem, a 

pasivita vnímána jako podlehnutí vnějším mechanizmům, které jsou (nikoli jako 

v případě tradiční kultury) člověku něčím vnějším. Každá z uvedených strategií je proto 

v určitém smyslu 

To, co platí pro oblékání, platí i pro jiná odvětví spotřeby, a zároveň je třeba 

předpokládat, že pro „já“ budou některé vrstvy spotřeby podstatné natolik, aby byly 

zachovány beze změny, s jinými bude esteticky koketováno jako se spontánními 

projevy estetiky a vůle „já“, některé předměty spotřeby – od housky po plážový román 

či hudbu v rádiu – budou chápány jako vůči „já“ nahodilé a užívány bez větší reflexe 

(čistě relaxační či instrumentální spotřeba). Kterákoli složka vkusu od literatury přes 

nápoje může mít pro „já“ rozdílnou důležitost a tento vztah může být zprostředkován na 

subjektivní významové, estetické úrovni, a zároveň být dle vůle budován, nebo měněn 

tam, kde to umožňuje redefinice pro osobu podstatných rysů. Každý ze způsobů 

zprostředkování má specifickou logiku, a autenticitu nelze vyložit jen skrze sociálně 

přenesené významy nebo pasivně nabyté kulturní dispozice. 

 

 

 

5.2. Kultivace autentického spotřebního jednání 

 

Následující pohled na spotřební volbu je vlastní logice autenticity, která, jak bylo 

argumentováno, vznikala v opozici k vědeckému a instrumentálně-racionálnímu 

chápání člověka a sféra estetizované kulturní spotřeby, nakolik není řízena účelovými 

preferencemi, je ideální prostor pro její projev. Z perspektivy autenticity se vkus 

vymyká svému ukotvení s sociálních rolích a není využit jako nástroj prestiže nýbrž 

samoúčelné sebekultivace. Tato perspektiva není sociologická co do způsobu svého 

vyjádření, byla však inspirována paralelou mezi Schillerovou koncepcí krásy a osobní 

autenticitou na poli kulturní spotřeby, jak je popisována v sociologických textech. 

                                                           

32
 Kdy nelze mluvit o osobní autenticitě, autenticita připisována zvnějšku je irelevantní pro člověka, jehož 

„já“ je plně integrováno do vlastní kultury (přijměme to jako předpoklad tohoto argumentu). Tato 

autenticita je rozdílná od „tradiční“ etnické autenticity v moderní společnosti, která musí být aktivně 

konstruována, nebo alespoň zvolena a udržována.  
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Život je estetizován pomocí krásných spotřebních činů. Ty však musejí být 

autentické, a nelze jich dosáhnout pouze s vypětím vůle, musí plynout z motivací 

(estetických inklinací) osoby jako celku a být s ní v souladu (koherence spotřeby a 

identity). Zároveň ale nesmíme motivaci volby a její významovou souvislost s osobou 

redukovat na pouhou kulturní habituální dispozici a pasivně přijaté významy, skrze něž 

se osoba chápe. Identita byla činně vyjednávána a tvarována v sociálním dialogu a 

estetické inklinace jsou opět individuálně kultivovány a vyjednávány v kompromisu s 

přirozenými. Autenticita kulturní spotřeby netkví pouze v její volbě, musí být vnímána 

jako přirozená a jako taková i prožívána (autenticita kongruence prožitku). To závisí i 

na předpokladu, že volba není předem naprogramována, ale odvíjí se od svobodné 

rozumové a estetické volby v daném okamžiku.  

Samotné jednání – konzumovaná kultura – není měřítkem autentické 

kultivovanosti spotřebitele, nýbrž teprve autentický vkus a styl (Schillerův půvab), které 

spotřební jednání vyjevuje. Autenticita vkusu se odvíjí od způsobu, jakým je autonomně 

budován za působení volních rozhodnutí, která jsou v souladu s přirozeností, ale 

zároveň formují její projevy a podobu jejich realizace. Autonomní kultivace vlastní 

osoby pomocí kulturní spotřeby je v souladu s tím, co chápe jako zásadní složky svého 

„já“, zároveň však pomocí vůle udává směr těmto vlastnostem „já“, k nimž je spotřební 

jednání vztaženo, jimiž však není beze zbytku podmíněno. Je proto možné vést tuto 

kultivaci ke kýženému fantazijnímu obrazu podoby svého „já“, aniž by došlo 

k odcizení. Fantazii jsou přitom meze kladeny jen natolik, nakolik jsou konkrétní formy 

vkusu fixovány jako podstatná část „já“, přičemž v současnosti jsou nezřídka tyto 

obzory „já“ rozšířeny a hranice identit flexibilní co do atributů, jež je možno si osvojit 

(srov. Michael, 2013) a rozšířeny jsou také možnosti spotřeby co do repertoáru 

kulturních předmětů. Vlastní osoba se tak stává uměleckým a v romantickém smyslu 

autonomním dílem neboť spolu s poklesem důležitosti kategorií vysoké a nízké kultury 

se i hranice legitimity kultury stávají pružnějšími a rozšiřuje se nabídka kulturní 

spotřeby (srov. Johnston, Baumann, 2007; Maguire 2016). Redukce spotřebních 

preferencí na kulturní dispozice vázané k habitu a omezení svobody estetického úsudku, 

způsobí sice, že sebekultivace bude záviset pouze na formálních dispozicích obecného 

vztahu ke kultuře, ale nikoli již na konkrétních předmětech předznačeného kulturního 

pole. Proto zůstane zachován přinejmenším dojem svobody a zároveň imperativ 

reflexivní autonomie spotřeby.  

Povšimněme si, že již u Schillera se objevuje tenze mezi reflexivním a 

přirozeným jednáním typické pro pozdější problematiku autenticity: reflexivní 

rozhodnutí autonomní vůle v zájmu kultivace navzdory zbytku „já“ – identity nebo 

dosavadních kulturních dispozic – může být zprvu nucené. U Schillera je tenze řešena 

oddělením časových rovin, na nichž je, nenucená, slovy dneška autentická, krása 

nejprve budována a později artikulována. Reflexivní budování dispozic může být často 

hodnoceno i prožíváno jako neautentické a teprve s jejich osvojením se objeví možnost 

jejich autentické, přirozené artikulace. Nejvíce je Schillerem ceněn výsledek – krásná 

duše, a nikoli samotný proces kultivace, dokonce ani samy krásné činy, skrze něž se 

vyjevuje, ale teprve samotný krásný charakter. Z kultivovaného – tedy estetického a 

přirozeného – spotřebního jednání je tedy usuzováno na samotný kultivovaný charakter 
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osoby, jejíž zacházení s kulturními předměty již nemusí být vůbec uvědoměle řízeno, je 

čistým prožitkem. 

Shillerovo vyzdvihování přirozenosti však není téže ideologií přirozenosti, jak o 

ní píše Bourdieu (srov. 2000, s. 67): 

 

 „The ideology of natural taste owes its plausibility and its efficacy to the 

fact that, like all the ideological strategies generated in the  everyday class 

struggle, it naturalizes real differences, converting differences in the mode of 

acquisition of culture into differences of nature[…] [the ideology] only 

recognizes as legitimate the relation to culture (or language) which least bears 

the visible marks of its genesis, which has nothing ´academic´, ´scholastic´, 

´bookish´, ´affected´ or ´studied´ about it, but manifests by its ease[…]“  

 

U Shillera nejde o to, zastírat, že přirozené jednání je výsledkem záměrné volní 

kultivace, v níž tkví i jeho morální aspekt. Setrvávat u zcela přirozených, přírodou 

naprogramovaných pudů je nejen stagnace, ale i bezduchost; kýžená přirozenost je zde 

druhou přirozeností, kterou si člověk sám dává. Stopy tohoto volního úsilí jsou ale 

zahlazeny, jakmile se morální jednání stane přirozeným, a teprve tehdy v něm lze 

zároveň spatřovat krásu jednajícího, která je umožněna zbavením jednání rozumové 

reflexe a nucenosti. Bourdieu a Schiller přitom hovoří o podobném fenoménu: jednání 

je hodnotné pouze tehdy, kdy není afektované, nucené a projevuje se s lehkostí. 

Zatímco u Bourdia je tento stav chápán jako přirozeně vyplývající z třídní příslušnosti a 

jiných dispozic, u Schillera jde o výsledek svobodné a přirozené snahy a obsahuje 

sociologicky nevěrohodný předpoklad, že cesta ke kráse je otevřena každému. 

Autenticita, jako Schillerova krása, je umožněna i přijetím nových kulturních zvyklostí, 

kultivací vkusu a záměrným vytvářením spotřebních strategií, musí však být 

habitualizovány natolik, aby se jevily jako přirozená součást osoby. 

 

5.3. Neuchopitelnost 

 

Racionalizace působí autenticitě další výraznější nesnáz: rozumové uchopení, 

které čin objektivizuje, způsobuje nejen ztrátu jeho vnímané autonomie, ale také jeho 

uchopení jako mechanického procesu a alespoň částečné zpředmětnění osoby alespoň 

pro daný moment. Objektivizace je míněno kupříkladu „módní oběť“, která sleduje 

módní trendy, ale přijímá je nekriticky jako zvnější přejatou hodnotu (srov. Michael, 

2013), nebo „kulturní ignorant“, který jsa kulturně neaktivní, nekriticky přijímá 

komerční kulturu, a toto jednání je vysvětlitelné jako pasivní reakce na sociokulturní 

prostředí (srov. Pyšnáková, Miles, 2010). V kultuře se může orientovat „pozér“, který ji 

však využívá pro společenskou prestiž (Schwarz, 2016a) a jeho jednání je proto 

orientováno na vnějšek a vysvětlitelné jako instrumentální a nesvobodné. To nutně 

neznamená, že hodnocený je v úplnosti nahlížen jako předmět (v případě 

instrumentálního kontaktu a povrchního hodnocení je i toto možné – srov. Simmel, 

1995), ale objektivizován je přinejmenším pro příslušnou sféru jednání – vkus a 
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spotřebu, je zde vnímán jako zástupce kategorie, nebo nositel objektivních atributů, 

které jsou na něm nezávislé a na jejichž definici se nepodílí. Ohrožena je tak jeho 

vlastní osoba. 

Slabším projevem objektivizace je připravení jedince o vlastní vkus (resp. 

autenticitu jeho vkusu), či jeho část: člověk není plně osobou natolik, nakolik je 

hodnocen podle volby oděvu, hudebního vkusu, literatury, kterou čte apod. V kruzích, 

kde je vkus vnímán jako bytostná součást charakteru, může být přesto zpochybněna 

celková autenticita osoby, nejen legitimita jejího vkusu. V tom lze spatřovat jednu z 

forem symbolického násilí lišící se však od toho bourdieovského
33

 využitím nových 

kritérií subjektivního hodnocení kým a jakým způsobem je pozice v kulturním poli 

zaujata, a nikoli jen objektivního hodnocení pozice (srov. Schwarz, 2016b). 

Silnějším projevem bude celkové začlenění osoby do užšího či širšího sociálního 

stereotypu, tedy běžná práce sociologů, např: 

 

„Subscribers to the Reader´s Digest, on the other hand, probably go to the 

big Hollywood films if they go to the movies, at all, watch the family comedies 

on commercial television, listen to popular ballads or old Broadway musicals, 

go bowling, choose traditional furniture and representational art, and eat 

American home-style cooking“
34

 

 

Podobným způsobem mohou být spolu se vkusem rekonstruovány i sociální role 

jedince a postupně i celá jeho identita, jak je chápána některými sociologickými 

teoriemi. Např. Berger a Luckmann (1971) situují člověka do reality, jež je zcela 

konstruována skrze kulturní slovník obecně srozumitelných významů. Zde vidíme jasný 

protiklad vůči pojetí individuality a intersubjektivity u romantiků, kteří odmítají chápat 

člověka pouze jako souhrn těchto rozumově uchopitelných a pojmenovatelných jevů, a 

byli tak s to udržet subjektivitu jeho bytí i vztahu ke světu. Paralelu romantické nechuti 

vůči kategorizaci najdeme u dnešní autenticity v kultuře, ač dvojznačnou: úsilí o 

autenticitu i kritiku jejího opaku skrze kategorizaci. Mluvčí autenticity bude připraven 

kritizovat neautentičnost druhých za pomoci kategorizace jejich vkusu a zároveň se sám 

bude snažit takovému začlenění za využití různých strategií vyhnout. 

Například konformita subkulturního stylu může být vnímána jako „jednorozměrná 

a umělá“ (Michael, 2013), konformita zde nejen zabraňuje originalitě a osobnímu 

                                                           

33
 Bourdieuovo (1993, s. 121-2, 137) symbolické násilí se odehrává prostřednictvím poměrně 

objektivizované společensky ustálené a hierarchizované struktury a legitimita je zde stále intenzivně 

spojena s konkrétními kulturními poli a jejich předměty. Bourdieu klade důraz na legitimizující instituce 

a klasifikační a spotřební strategie, které jsou bojem o kulturní legitimitu těchto pozic. Jedincovo 

usilování o pozici je úsilím o nabytí dispozic, které k držení pozice opravňují, a nikoli o uznání vztahu 

k pozici, které závisí i na dalších významech spojených s identitou jedince. (Schwarz, 2016b). Sám fakt 

zaujetí pozice je dostatečným argumentem pro její držení a současně se zdá, jako by pozice existovala 

abstraktně, nezávisle na svém držiteli. 

34
 H. J. Gans: Popular Culture and High Culture: An Analysis and Evaluation of Taste; převzato od Lahire 

(2016) 
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projevu, ale umožňuje také snadnou klasifikaci,
35

 z tohoto pohledu znamená problém i 

jakákoli jiná viditelná afiliace s trendem či obecně vymezeným stylem. Ronaldo, jeden 

z informantů J. Michael (2013), vysvětluje:  

 

„It´s better to go tabula rasa with your style, you know; don´t let anyone 

get you, then people don´t start thinking they know you just form your style“  

 

– Zřeknutí se módního projevu můžeme chápat jako jednu ze strategií autenticity, 

nikoli ale jako snahu vyjádření individuality skrze oděvní vkus, právě naopak: snahu 

nediskreditovat svou individualitu předmětem, jeho symbolickým významem a 

hodnocením, které jí jsou vnější. Zdůrazněme ještě, že se nejedná o pasivní přístup, ale 

aktivní spotřební strategii. Při vnějším pozorování takto voleného stylu se můžeme jen 

dohadovat (za pomoci drobnějších znaků), zda se jedná o anti-módní statement, snahu o 

splynutí, anebo nezájem (který může také být cíleným dojmem). Bohužel pro Ronalda, 

podobný přístup není ojedinělý a získal nejen pojmenování (normcore
36

), ale i řadu 

příznivců a zařadil se mezi nejnovější trendy. 

Zde se ukazuje základní paradox osobní autenticity v oblasti vkusu (který je 

paralelou k celkovému paradoxu autenticity vůbec): aktivní vztah ke kulturním 

předmětům jde ruku v ruce se snahou o neobjetivizovatelnost a nekategorizovatelnost 

vlastního „já“ skrze ně – úsilí neidentifikovat se s vlastním vnějškem je tak spojeno se 

značnou pozorností a aktivními strategiemi zaměřenými právě na vnějšek. Toho nemusí 

být docíleno pouze za pomoci odmítání explicitních vnějších projevů vkusu, další 

možnou strategií je originalita a sofistikovaná konzumace, které jsou vzdorem 

konzumerismu (Pyšňáková, Miles; 2010), neboť neumožňuje vidět osobu jako součást 

„stáda“. Možné je, dokazuje Michael (2013), pokoušet se o neuchopitelnost vkusu a 

zároveň jeho prostřednictvím usilovat o komunikaci některých svých hlubších atributů: 

„In between the very expressive and the understatement poles there is a 

middle ground, appreciating casual clothing but ´with a little twist´ that allows 

expression of their unique personality while avoiding drastic statements.“ 

 

Neuchopitelného, a přitom osobního projevu lze docílit i proměnlivostí a 

kombinováním nesourodých prvků a hrou s kumulací a redefinicí jejich symbolických 

významů, nebo jejich ignorováním a zaměřením se pouze na estetický dojem. Tyto 

strategie brání pouze vnějšímu ohodnocení osoby, jejíž porozumění proto vyžaduje 

důkladnější pohled. (Michael, 2013). 

 

                                                           

35
 Dokážeme si představit, že tento aspekt bude skutečně potlačen, ovšem ve prospěch z pohledu 

subkultury hodnotnějšího zdroje autenticity – přináležitosti ke komunitě, příp. re-inventované tradici. 

36
 Úspěšný neologismus vytvořený skupinou K-HOLE: Fong; Monahan; Segal; Sherron; Yago. Youth 

Mode: A Report on Freedom. 2013 
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5.4. Disociace jako racionalizace 

 

Racionalizace tedy, nemá-li zapříčinit takové momentální zpředmětnění jedince, 

implikuje nutnost disociace objektivního aspektu činu od jedincova „Já“ (běžně užívaná 

strategie), Takovou disociaci však nelze provádět do nekonečna a reflexivní génius 

racionalizace, který je schopen a ochoten vysvětlit každé své jednání jako účelové či 

determinované bude ponechán bez pevného bodu, jímž by mohl fixovat sebe sama. To 

je ovšem spíše výjimečný případ, který nalezneme spíše jen v beletrii
37

; většinou bude 

individuální kulturně-spotřební identita kompozitem vrstev vkusů a habitualizovaných 

spotřebních rozhodnutí, která se liší co do blízkosti a pevnosti pouta s „já“
38

, a jejich 

případné odloučení od „já“ bude záviset na této blízkosti, a tedy i jejich náchylnost na 

racionalizaci. Kamufláž nemusí být využívána jen pro zakrytí toho, za co se stydíme, 

nýbrž i toho, co považujeme za podstatnou součást sebe sama. Předmět studu může 

naopak být přiveden na světlo, a tím i racionalizován a odloučen od „já“ jako něco 

nahodilého. Tato strategie autenticity vysvětluje i relativní volnost vztahu „já“ a těch 

nejzjevnějších spotřebních forem, které lze nejsnáze uchopit a také pojmout jako 

pragmatické či v logickém souladu s prozaičtějšími stránkami kulturní spotřeby. Pakliže 

jsou pro osobu podstatné, jsou k ní připojeny bezprostředně neracionalizovatelným 

volně-estetickým rozhodnutím, anebo zprostředkovaně skrze jeho identitu, což ale 

závisí na jejím aktivním potvrzení, které znemožňuje jeho uchopení jako pouhé věcné 

okolnosti.
39

 Není to tedy jen kategorizace, ale také zprůhlednění vkusu a jednotlivých 

motivací spotřebního jednání, co působí jeho neautenticitu. Tím jsou vysvětleny 

strategie osobní autenticity pracující s disociací vnějšku od „já“. Zmíněné strategie 

disociace jsou však stále poutány na vnějšek: snaha o normální vzhled a touha zabránit 

komunikaci prostřednictvím vnějšku je důsledkem reflexe upřené právě na vnějšek. 

Strategie proměnlivosti zas vyžaduje značnou kreativitu a úsilí. 

Další možná strategie se vymyká zkoumání skrze pouhé vnější pozorování: přijetí 

konformity, tedy mainstreamu, nebo ještě lépe trendu, a zároveň naprosté distancování 

se od této fasády. Konformita je jen ilustrativním příkladem, přijata může být jakákoli 

fasáda – asi ta, která znamená subjektivně nejmenší náklady, ať už finanční, co do 

vynaložené reflexe a úsilí, či nechtěné pozornosti. Konformita může tedy být součástí 
                                                           

37
 Hlavní postava povídky Good Old Neon amerického spisovatele Davida F. Wallace je typickým 

příkladem postmoderního cynického vědomí. Není to jen přetvářka a manipulace druhých, co zbaví jeho 

život smyslu, ale především jeho inteligence, která schopna odkrýt význam a účel všech lidských jednání 

a zbavit je tak smyslu, zprůhlední mu i jeho samého. 

Postmoderní cynický relativismus není degradací rozumu, naopak, rozum je povýšen na ironického 

vládce svých vlastních kategorií, od kterých se tak distancuje. 

38
 Srov. Higgins (2005): Při vyjednávání vlastního „já“ jsou některé atributy obětovány v zájmu těch, 

které jsou vnímány jako pro toto já centrální. „Consistency-lowering excuses, for example, may frustrate 

disposition-based causal attributions by implication lack of effort, lack of intention, or unforeseeable 

consequences.“ 

39
 Zde se dostáváme do kolize s tradičním pojetím autenticity, která se zakládá na prereflexivním přijetí 

identity a kultury – a nejedná se proto o strategii osobní autenticity, nýbrž o autenticitu připsanou zvnější. 
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autentické strategie – avšak autentifikovány jsou jiné rysy osoby na úkor konkrétních 

oblastí kulturní spotřeby; to nevylučuje možnost obětování například jen oděvního stylu 

a aktivně budovaného vkusu v jiné oblasti spotřeby. Subjektivní autenticita (aniž by tak 

musela být reflexivně nazírána) bude přitom méně závislá na vnějším hodnocení a 

sociálním vyjednávání. 

Disociace tedy může sloužit jak ve prospěch, tak k újmě autenticity osoby, záleží 

na tom, zda jí je odnímán atribut, který považuje za autenticky svůj (například když 

začne pozorovat podobnosti svého domněle originálního stylu s ostatními), nebo atribut 

vůči ní nahodilý či nepožadovaný (např. konkrétní spotřební návyk vnímaný jako 

nutnost). Koherence osobní může být udržena také nekoherencí situační – momentálně 

nevhodná bezprostřednost ve formální společnosti ukazuje neautentičnost člověka 

v dané situaci, ale právě pouze ve vztahu k ní, což umožňuje představu jeho odstupu od 

situace a zároveň tendenci být sám sebou nezávisle na okolí. Taková disociace je ovšem 

možná jen pokud je jedinec s to ospravedlnit, proč se na situaci podílí, nějak jinak než 

skrze svobodnou volbu vlastního vkusu. Např.: „Nejsem milovník divadla, ale jsem 

milující manžel.“ – situace je racionalizována jako prostředek, a jedinec se identifikuje 

pouze s cílem. Případně může odloučit pouze konkrétní rys situace (např. formálnost) a 

označit jej za oběť, kterou přináší konzumaci určité kultury – to lze i viditelně 

komunikovat např. společensky nepřiměřeným oblečením na koncertu klasické hudby. 

Každá konkrétní spotřební nastavení tedy umožňuje odloučení celé situace, některých 

jejích konkrétních aspektů, nebo některých atributů osobnosti
40

 při konstrukci jejího 

smyslu – objektivního i subjektivního – pro sebe vnitřně vyjednávaná disociace, před 

druhými pomyslný dialog za využití komunikačních znaků, které o sobě dává (záměrně 

či nezáměrně) najevo (srov. Goffman, 1959). 

Typicky záměrným vnějším projevem disociace je (předstíraná) ledabylost. 

Přemrštěná angažovanost ohledně vlastního vnějšku může být vnímaná negativně (mj. 

také jako neautentická pro přílišnou orientaci na vnější hodnocení) 

5.5. Nejistota 

 

Obě linky motivace – vnitřek (zdroj autenticity jako svobody, subjektivní logika 

identity, individualita jako cíl o sobě) i vnějšek (racionální začlenění jedince do 

kauzality, kategorizace) se ve světě reálného jednání slévají v jedno a mísí se i 

v subjektivním hodnocení. S každým jednáním je proto spojena pochybnost, ke které 

z nich náleží, a tedy i zdali je autentické. Tato paralela je pro běžný rozum udržitelná 

pouze rozdělením obou linek pomocí přiřazení jednotlivých vnímaných ne/autentických 

aspektů ke každé z nich. To ji zároveň činí hmatatelnou a pojmenovatelnou. Vždy je 

proto možné hovořit nejen o autentičnosti konkrétního spotřebního činu, ale také o tom, 

                                                           

40
 Subjektivním vyjednávání často vyžaduje připsání negativních či ztrátu pozitivních atributů své 

osobnosti v dané situaci ve prospěch udržení atributů jiných, nebo také pro zachování koherence a 

smysluplnosti narativu, kterým je celá situace vykládána (Higgins, 2005). Takovému vyjednávání bude 

ale také podřízeny jednání a komunikace, které budou usilovat o potvrzení subjektivního narativu, a to 

dokonce do té míry, kdy jsou vyhledávány potvrzující doklady a selektována je i interakce (Swann, 

2005). 
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co je na něm autentické a co nikoli. Reálný projev vkusu nemůže být prost podezření z 

neautentičnosti: vždy se najde alespoň hypotetická vnější motivace, či podmíněnost 

jednání. Mezi hypotetickým a skutečným není přitom jasná dělící čára. Reflektována je 

jak možnost vnějšího vlivu, tak i nejistota o autentičnosti vlastního jednání nebo jeho 

vnějším přijetí a další reflexivní snaha o spásu autenticity přináší nezřídka více škody 

nežli užitku. 

Za klasickým případem vnímané neautenticity, který lze v hojnosti pozorovat i v 

hodnocení vztahu ke kulturním předmětům není rozpor být/vypadat – je absurdní o 

někom tvrdit, že tričko nosí falešně, nebo se na koncertě jen tváří, že poslouchá hudbu, 

aniž by to dělal. Opozice je tedy následovná: autentické „vypadám, protože jsem“ a 

neautentické „jsem, abych vypadal“. Představme si situaci: upřímný pokus o spotřebu 

kultury vyšší, nebo jen nesourodé s identitou či dosavadními estetickými inklinacemi 

osoby. Neautenticity zde není dosaženo v bodě naprosté přetvářky, je jednáním na hraně 

či za hranou toho, co pro sebe osoba považuje za přiměřené a na co je zvyklá, které však 

provádí přinejmenším s upřímným záměrem a bez úmyslu klamat. Osoba však není, ani 

nevypadá jako posluchač techna (i když se může snažit o obojí), postrádá jemné sociální 

dovednosti i příslušnou estetickou dispozici a je si toho vědoma. Před neautenticitou zde 

může spasit upřímný zájem o hudbu i bez ohledu na ostatní handicapy nebo případná 

tolerance kulturní komunity. Taková zkušenost na hraně autenticity vede v danou chvíli 

k nejistotě, stojí zde proti sobě bytostné součásti osoby: vkus, identita a sociální návyky, 

proti vůli. Přirozená snaha „zapadnout“ do dané společnosti představuje formu 

předstírání, které není přetvářkou, ale úsilím o konformitu – jedinec se snaží vypadat, 

aby byl; vzniká další původ nejistoty: které aspekty jednání jsou mu vlastní, autentické, 

a které nikoli a může to být vposledku tato reflexe nejistoty autentičnosti vlastního 

jednání, co způsobí jeho neautentičnost. 

Jak uvidíme, rozpor být a jevit se je obecně předpokládán a může vést jednak 

k podezření na dalším stupni reflexe, jednak k nejistotě o upřímnosti vlastního jednání; 

to se může projevit jako „nevypadat, abych byl“, kdy jsou subjektivně ceněné znaky 

záměrně skrývány před znaky druhých, aby byla subjektivně zajištěna jejich autenticita 

– předstírán je tedy opak vlastního vkusu, třebaže legitimního, aby nevzniklo vnitřní 

podezření, že jednání je konformní či účelně předstírané.
41

 Vnější projev takové snahy 

je například manifestací odstupu od symbolické hodnoty vlastního vkusu. Schwarz 

(2016a) dává za příklad umělce kritizujícího instituce legitimizující jeho tvorbu, usiluje 

tak o hodnotu mimo diskurz, který ho symbolicky posvěcuje. S dalším reflexivním 

krokem může být ovšem i tento odstup vnímán jako zvnějšku ovlivněná rétorika 

usilující o autenticitu.  

 

                                                           

41
 Srov. Kierkegaard (1993, s. 167-170): Skrýváním hloubky svého náboženského přesvědčení před 

společností, v níž je náboženství konformní hodnotou, se zoufalec snaží o subjektivní věrohodnost svého 

vztahu k sobě i Bohu. Nenašel jsem v literatuře příklad utajované legitimní spotřeby (pouze méně 

hodnotné spotřeby), přesto si lze představit podobnou strategii i při spotřebním jednání člověka 

intenzivně reflektujícího mechanismy spotřební kultury a nervosně usilujícího o autenticitu – ironicky 

právě skrze kulturní estetizaci. 
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5.6. Vztah k trendu 

 

Spolu s identitou jsou při spotřebě vyjednávány i individualita a vztah ke 

společnosti. Simmel (2000) shledává módu (veškerou spotřební kulturu) svárem mezi 

napodobováním – socializací a odlišením – individualizací. Ačkoli jsou v sociologii 

tematizovány především postmoderní individualizační snahy, není zřejmé, zda skutečně 

převládají a autenticitu jako uznávanou hodnotu nalezneme v odlišných podobách 

v obou táborech (viz Laan, Velthus, 2013). Přesto se zdá, že explicitně je autenticita 

tematizována v kruzích, kde je hodnotou individualita, která je chápána jako 

jedinečnost, originalita, kreativita a nezávislost na obecném úsudku – a na tyto rysy je 

často redukována i autenticita. Společnost je v tomto pojetí spíše na překážku autonomii 

jedince, a tedy i jeho autenticitě. Autenticita se zde také projevuje intenzivněji jako 

motivace strategií spotřebního jednání. Zdržme se úsudku, která z autenticit je 

autentičtější a zaměřme se nyní na onu výraznější. 

 

„I wanted to be a bit alternative, because I wanted to be part of this 

subculture. So I tried to force myself to listen to rock and all that stuff but 

actually I didn´t really like it.“  

- Michael (2013, část interview). Dotazovaný nakonec učinil autentickou 

volbu a rozhodl se pro poslech muziky, kterou má opravdu rád. 

Spotřeba kultury je považována za neautentickou, pokud je hlavní motivací snaha 

symbolicky kapitalizovat na kultuře vnímané jako hodnotné nebo jen být jen součástí 

kulturního společenství (zvyšovat nebo jen měnit svůj kulturní či společenský status) – 

takový přístup ovšem zpravidla není otevřeně dáván najevo a neautenticita proto 

vypluje na povrch spolu s nevěrohodností vztahu k příslušným kulturním předmětům. 

Ač nemusí jít nutně o přetvářku co do zájmu (vůle podílet se na kultuře může být 

upřímná), může být, přesto shledán neautentickým pro předstírání kulturních dispozic, 

estetického prožitku apod.  Neautenticita bývá také zdůvodněna přijímáním spotřebních 

zvyklostí pasivní konformitou s trendem a rezignace na vlastní úsudek či cítění. Rozdíly 

mezi těmito dvěma důvody neautenticity se často stírají, a který z nich bude 

v konkrétním případě připsán, závisí (krom způsobu zacházení s příslušnou kulturou) 

také na vyvinutosti a rozšířenosti trendu. Pokud je novinkou, bude případný 

neautentický vztah spojován se záměrnou snahou o originalitu či novost bez ohledu na 

obsah; jakmile se trend mírně rozšíří, jeho následovníky bude možné označit za módní 

příživníky a přináležitost k již zaběhnutému a rozšířenému trendu bude chápána jako 

neoriginální nápodoba, konformita (Srov. Michael, 2015; Pyšnáková, Miles, 2010).  

Ti, kteří se trendu přidruží v jeho začátcích, nebo jej dokonce spoluvytvářejí 

aspirují na kulturní kapitalisty, pakliže obhájí autenticitu příslušné kulturní praxe. 

Nebude jich kritizováno jako neautentických, a jakmile se stane trend populárním, 

nabízí se tu stále obecně užívaný i ironizovaný argument „začal jsem, ještě než se to 

stalo trendy“. Může se stát, že je celý trend vlastním úspěchem degradován – nikoli 

nutně jen jeho komercionalizací ale i popularitou samotnou. To může připravit o 

autenticitu i jeho rané následovníky a zakladatele (Michael, 2013), zejména nakolik je 
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vnímána jen jako jedinečnost.
42

 Je paradoxem, že současní sociologové ještě stále tento 

jev označují za paradox. 

Individualita a originalita se staly obecným trendem a hodnotou. Přepjaté úsilí o 

originalitu a vybočení z řady lze uchopit za pomoci téže logiky: jako snahu o 

symbolicky hodnotnou spotřebu (bez ohledu na obsah), nebo jednoduše opět jen jako 

zvnějšku vštípený imperativ individuality a originality. Dalším důvodem pro kritiku 

neautenticity se může stát i takový odpor proti trendu nebo mainstreamu, který má jen 

čistě emancipační motivaci, postrádá individualizovaný charakter a není ničím jiným 

než negativní závislostí na tom, vůči čemu se vymezuje. Takový trend nese ironické 

ovoce ve chvíli, kdy můžeme konstatovat, že je trendem. Simmel komentuje:  

 

„V některých společenských kruzích se může dokonce stát módou počínat 

si v rozporu s módou – jedna z nejpozoruhodnějších socio-psychologických 

komplikací, kdy se touha po význačné individualitě spokojí nejprve spokojí 

s odvratem od společenské nápodoby, aby vzápětí nabrala novou sílu 

z přináležitosti ke společenskému kruhu stejné povahy, akorát užšímu. Založení 

spolku nepřátel spolčování by bylo nebylo logicky nemožnější a psychologicky 

možnější než tento úkaz.“ (2000, s. 21, překlad vlastní) 

 

Sounáležitost s užším společenským kruhem odmítajícím konformitu může být 

realizována na několika úrovních. Současnou analogií toho, o čem hovoří Simmel může 

být subkultura. Sounáležitost subkultur však není celkovým vymezením vůči kulturní 

podobnosti, ale vůči konformitě masové kultury. Je budována na pozitivním kulturním 

obsahu a vytváření identit koherentních s komunitou a sdílenou estetikou. Autenticita je 

zde právě touto sounáležitostí, která se projevuje koherencí sdílené kultury a 

vytvářených identit – autenticita členství a osobní jsou tu totožné. 

Blíže k onomu nově vymezenému „užšímu kruhu“ se dostaneme na příkladu 

hipsterů. Ve svém článku „It´s really not hip to be a hipster“ Michael (2013) poukazuje 

na ustálený obraz hipstera, některé z kulturně spotřebních klišé spojených s tímto 

trendem. To je evidentně důvod, který umožňuje i tvrzení, že hipster už není trendy – 

právě proto, že se stal trendy, resp. že lze identifikovat s ním spojené vnější znaky, které 

se rozšířily do obecného povědomí, což umožnilo nápodobu a konformitu tohoto 

módního směru bažícího po unikátnosti. Zde je Simmelem popsaný paradox skutečně 

paradoxem: nepřátelé spolčování založili spolek, k němuž se ovšem ze zřejmého 

důvodu nemohou hlásit. Hipsterství není subkulturou, individualita a originalita jsou 

z jeho nejdůležitějších imperativů, stejně jako zápověď identifikace s tímto trendem – 

proto se také jedná převážně o vnější označení (Ikrath 2013). Spolek však existuje, 

alespoň tak jako Marxova třída – ve svých vnějších projevech, které lze identifikovat a 

označit za jeho rys.  Autenticita zde nabývá podoby vymezení se vůči mainstreamu ve 

snaze o autonomní kreativní styl, individuální estetický úsudek. (Projekt Kmeny, 2015) 

                                                           

42
 To má rozličné následky od gentrifikace nově populárních čtvrtí, jejichž autenticita (etnicita, kulturní 

produkce), důvod popularity, je komodifikována, a tím ztracena (Zukin, 2010), po sebevraždu Kurta 

Cobaina. 
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Všudypřítomná nápodoba je tedy nejen neautentickou, ale na rozdíl od subkultur je 

navíc i ironií, neboť je nucena popírat jakoukoli sounáležitost, a kulturně-spotřební 

projevy a styl, které nesou podobu s trendem, jsou proto vystaveny podezření 

z neautenticity, která může být už v tomto bodě ztracena (pokud je chápaná jen jako 

jedinečnost stylu), nebo, v konkrétních případech, spasena, je-li prokázána autentická 

estetická afiliace, specifické dispozice vkusu či pravost přivlastnění stylu, (například 

fotkou z dětství s plnovousem, jedním z klasických atributů). Spolu s odporem vůči 

mainstreamu je částečně odmítána komerční produkce a spotřeba je orientována na malé 

oděvní značky, hudební kapely apod., což je také způsob zajištění exkluzivity 

(Grígeľová, 2017), který je ale s rozšířením trendu komerčně využit a stává se další 

hrozbou autenticity vnášením tržní logiky do hipsterské kulturní produkce.  

Pokud však od hipsterského trendu odloučíme již zmíněný trendy proud 

rozpoznatelný pomocí (pravdivých) klišé o vnějších znacích, a vezmeme v potaz pouze 

obecné vymezení – zejména, aktivní zájem o kulturu, estetika exkluzivity a odpor proti 

klasifikaci, a imperativ autenticity v příslušném pojetí, můžeme označit za hipstery i 

samotné účastníky výzkumu Michael (2013), kteří se proti tomuto proudu vymezují, 

nebo i pražské kreativce, kteří by si takové „nálepkování“ také nenechali líbit. To 

dokládají i odpovědi informantů Grígeľové (2017):  

 

Uvědomuji si, že jsem jiná. To je pravda. Pokud mě kvůli tomu někdo 

označí za hipstera, tak ať. Já sama ale tohle nálepkování nemám ráda.” 

 

Nebo: 

“Svoji výjimečnost nechci nijak škatulkovat.” 

 

Takový stav je i jedním z důvodů pro ironii, která je, jedním z významných rysů 

hipsterů, další je skutečnost, tvrdí Grígeľová, že „Pre hipsterov je „cool“ robiť, 

počúvať, nosiť a pozerať hocičo, čo „cool“ nie, keď k tomu pristupujú ironicky.“  

Odpor proti škatulkování nemusí být jen směrnicí, kterou hipsteři ustanovili 

v zájmu utajení své kolektivní existence. Jak už bylo řečeno, je akcentovaným znakem 

pro konkrétní formu autenticity, která se hojně projevuje i v této nikoli-subkutuře. 

Ironie a hipster bashing, kdy sami hipstři (resp. osoby podobných hodnot a estetiky) 

častují hipstery posměšky, mohou proto být formou sebe-klasifikace skrze hodnocení: 

 

„Part of the meaning of hipster bashing therefore lies in claiming for 

oneself the much valued authenticity that hipsters are so sadly lacking.“ - 

Michael (2013) 

 

Následujícím reflexivním krokem je sebeironie zaměřená nikoli na hipstery jako 

skupinu, nýbrž na hipsterské rysy kulturní spotřeby u vlastní osoby. Taková ironie může 

sloužit jako disociace nikoli od samotné skupiny, ale určitých s ní spjatých 

symbolických významů, čímž je autentifikován vlastní styl, který může připomínat 

estetiku celé skupiny, ale zároveň je oproštěn od jejích estetických hodnot a kategorií, a 

je tedy osobě vlastním a nikoli přijatým obecným vkusem. Má-li být tato strategie 

komunikována a sloužit nejen pro subjektivní autentifikaci osoby, nabízí se ironické 
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užití určitých kulturních předmětů spolu s jejich symbolickými významy tak, aby byl 

zřejmý jejich nesoulad se zbytkem vkusu, nebo odhalit ironii pomocí způsobu, jakým je 

s předměty zacházeno. 

Leč opusťme hipstery, které ani není třeba přesněji určovat. Předchozí pasáž říká 

následující, trendy není již konkrétní obsahově vymezená móda, nýbrž sama autenticita 

v této nové vyhraněné podobě – aktivně budovaný vkus nezávislý na konvencích a 

vrstevnících, idiosynkratické mísení stylů a žánrů a zároveň symbolické vlastnictví 

kultury, s níž je zacházeno (Michael, 2013).  

Sama jedinečnost se stala trendem a úsilí o originalitu konformním. V americe 

založená skupina K-Hole předpovídající módní trendy přišla v roce 2013 

s neologismem „normcore“ označujícím přístup k módě, který se vyznačuje snahou o 

normálnost a, jak jeho tvůrci tvrdí, nezájmem o autenticitu (K-Hole, 2013), která je zde 

chápána právě v onom úzkém významu individuality a originality. 

 

„Individuality was once the path to personal freedom — a way to lead life on your 

own terms. But the terms keep getting more and more specific, making us more and 

more isolated. Normcore seeks the freedom that comes with non-exclusivity. It finds 

liberation in being nothing special, and realizes that adaptability leads to belonging. 

Normcore is a path to a more peaceful life.“ (K-Hole, 2013) 

 

Nezájem o autenticitu chápejme jako nezájem o autenticitu ve formě předchozí 

vyzdvihované originality a individuality v jejích projevech v oděvní módě (popření 

zájmu o autenticitu ovšem může pramenit právě z usilování o ní). Namísto exkluzivity a 

jedinečnosti jsou zde hodnotou sounáležitost ale zároveň stylová nejasnost, která je 

spojená se zdržením se jasných poselství prostřednictvím oděvu (jedna ze zmíněných 

strategií autenticity). To lze chápat jako další posun těžiště autenticity, přijetím 

normcoru je dávána najevo zřeknutí se výrazného vnějšku akcentování jiných hodnot. 

Vzdát se originality však neznamená vzdát se zájmu o módu, důležitý je úmyslný 

přechod k normcoru, vysvětluje německý módní žurnalista K. Roth (DW Deutsch, 

2014), normcore není jen obyčejné obyčejné oblečení, vyžaduje značnou námahu a styl 

normcore lze odlišit od obyčejného vzhledu, pro který není normálnost návratem. Tento 

krok nevede nazpět, jek krokem dialektickým lze proto na stylu vypozorovat a je tedy 

zřejmé jeho autonomní přijetí, které tak nelze nařknout z nereflexivní konformity. 

Nezapomínejme, že se jedná o nový módní trend (od roku 2014) a může tedy stále 

sloužit. Takové přijetí normálnosti jako módního trendu může být pro problém 

autenticity rozhodně ambivalentní – úměrně ironii, ke které zde rozhodně je příležitost. 

Rozhodujícími budou opět motivace a jež indikuje způsob spotřeby; je nasnadě že tento 

trend sklidí množství kritiky pro neautentičnost, stejně jako hipsteři.  

Ne-trend: nenápadné oblékání může být reflektivní volbou i ve smyslu setrvávání 

při starých zvycích a spotřebním jednání řízeném rutinou. Zdržení se módního 

statementu a originálního stylu v zájmu konformního vzhledu nemusí být chápáno jako 

neautentické. Konformita je uvědomělá a do značné míry záměrná. Takový způsob 

odívání je podle Laan a Velthia (2016) obvyklý i mezi mladými lidmi a je spojen 

s odlišným pojetím autenticit. Jednak, experimentování se vzhledem a snaha o odlišnost 

jsou v tomto diskurzu vnímány jako povrchní, pozérské – neautentické. Zadruhé, 
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stabilní, nenápadný a koherentní styl může být přímo součástí identity a reflektuje úsilí 

o její trvalost. „Já“ je konstruováno oblečením, u něhož respondenti „cítili, že vyjadřuje 

´pravé já´“ (překl. vlastní; zvýraznění Laan a Velthus, 2013). Oblečení může 

podporovat vytváření systému osobní důvěry, spotřebitel dává najevo věrnost sobě 

samému – to nemusí být viděno jako úsilí o autenticitu, respondenti to zpětně označují 

za projev autenticity.
43

 Problém konformity zde ale hraje dvojznačnou roli, zatímco 

někteří z respondentů Laan a Velthia uvedli čistě pozitivní motivace, jeden například 

přiznal, že se vzdal přání oblékat se trendy z obavy označení za pozéra, neboť jeho 

okolí ví, že není „tak trendy, jak by si přál.“ Neplnění vlastních estetických přání kvůli 

sociálnímu tlaku lze nahlížet jako neautentické. Všimněme si ale, že tenze není: sociální 

tlak vs. „já“, nýbrž sociální tlak + „já“ vs. má estetická inklinace – situace je tedy 

ambivalentní. Respondentova definice sebe sama je v souladu s jeho sociální identitou, 

zároveň ale nelze s jistotou rozhodnout, zda není tato identita vštípena a ve vyjádřeném 

přání se neprojevuje jeho pravé „já“. Definice já zde tedy zůstává v rukou jeho vůle 

(tedy další součást „já“) a ospravedlnění jejího rozhodnutí před sebou i v sociálním 

vyjednávání – jednak jeho identity, jednak významnosti stylu pro jeho identitu. 

Nezapomeňme, že se nabízí škála jiných odvětví spotřeby, která mohou být relativně 

vzdálenější či bližší jak spotřební identitě, tak i „já“ 

Pojetí autenticity spojené s obyčejným oblékáním není odloučením „já“ od 

vnějšku, tento svazek je však konstruován skrze identitu a nikoli kreativní estetickou 

spontaneitu. „Já“ je spojováno spíše se stabilní identitou a je pevněji poutáno na 

spotřebu, která není vnímána jako primárně nahodilá, a nemusí být proto usměrňována 

aktivní estetickou volbou „pravého já“, které je teprve třeba hledat v rozmanitém 

množství kulturních předmětů, které jsou k dispozici. Emoce zde hrají roli pro integraci 

„já“ a spotřební identity, nikoli pro esteticko-volní experimentování se spotřební 

identitou, která je u originálně se projevující autenticity spíše projevem esence, a nikoli 

samotnou esencí „Já“. Dodejme ještě, že spotřební volba zde není pasivní – řídí se 

vlastní preferencí – a při vyjednávání její autenticity nebude (záměrně) brán ohled na 

její ekonomickou racionalitu. Při vyjednávání osobní autenticity tak může být učiněno 

v zájmu disociace vzhledu a „já“. 

Vkus a autenticitu spotřeby následovníků trendu lze hodnotit na odlišných 

stupních abstrakce, a i při relativně vysoké míře zobecnění lze udržet hledisko 

hodnocení vztahující se na trend jakožto spotřební strategii, kdy je virtuálně zohledněn i 

vztah jednotlivce k příslušné kultuře. Trend je proto nahlížen nejen jako souhrn 

kulturních předmětů a spotřebních praktik, ale také motivací, které se za nimi skrývají, 

přičemž autenticita může být jedním z hlavních kritérií. Závislost hodnocení autenticity 

trendu může být proto jen velmi volně vázána na s ním spjaté estetické kategorie, či 

samotné kulturní předměty, kterými trend disponuje. Možný je i tedy takový postoj, kdy 
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 Laan a Velthius odkazují na: Arnould EJ;Price LL (2000) Authenticating acts and authoritative 

performances: Questing for self and community 



 
43 

 

je podoba trendu ceněna nebo je irelevantní, ale celý trend zamítán pro svou 

neautentičnost.
44

 

 

Od hodnocení autenticity trendu skrze spotřební praktiky, pakliže je relativně 

ustáleno, zbývá jen jeden krok k autentifikaci samotné kultury a jejích předmětů. 

Autenticita kulturní spotřeby a produkce následně podléhá tendenci být směšována 

s autenticitou samotné kultury.
45

 Jak vidno, autentifikace předmětů netkví vždy 

v legitimizujících institucích
46

 a ani výhradně v hodnocení kultury spotřebiteli (srov. 

Peterson, 2005). Prvním krokem autentifikace je často tvorba symbolických hranic 

samotných jednotlivců (individual boundary work, Michael, 2013). Ačkoli k 

objektivizované autentifikaci předmětu nedochází při konkrétním spotřebním aktu 

(jehož autenticita je definována skrze vztah k předmětu, způsob zacházení atd.), přesto 

může být souhrn takových aktů zobecněn a hodnocení této abstraktní spotřební praxe 

přeneseno na samotné její předměty. Projev osobní autenticity ve spotřebě tak může stát 

u vzniku autentických předmětů. Není proto ani v nejmenším od věci zaměřit se při 

zkoumání symbolických hranic autenticity v oblasti kultury také na logiku autenticity 

v interakcích. 

 

6. Autenticita a interakce 

6.1.  Styčné body subjektivní i hodnocené autenticity 

 

Podezření z neautenticity a její kritika mohou přijít odkudkoli a nezřídka je 

vyvolají i neočekávané podněty. Autenticita je jednak společenským požadavkem 

(můžeme očekávat jeho internalizaci), jednak psychologickou potřebou (Harter, 2005): 

můžeme tedy očekávat vnitřní motivaci úsilí o autenticitu. Autenticita je vyjednávána 

s okolím – co do svého obecného významu i míry, s jakou je zdůrazňována její 

důležitost, a co do kritérií. Ta mohou být opět v závislosti na šířce vyjednávání velmi 

obecná (např. nonkonformnost), nebo v rámci menších komunikačních systémů - od 

rozhovoru po komunitu - určena i velmi specificky (např. sestavit si kolo sám a 

nevychloubat se tím). Při samotné interakci sice tyto významy (u jednajících i 

hodnotících) hrají roli, nejsou však jedinými podmínkami hodnocení, dalším faktorem 

                                                           

44
 Kupř. Michael (2013) o jednom z dotazovaných: „He even appreciates hipster-looks but nevertheless 

he rejects them for their pretentiousness“ 

45
 To je zřejmé zejména v kulturní produkci těchto předmětů, doložitelné však i pro jejich autentifikaci při 

spotřebě. Peterson (2005) sice přiznává spotřebitelům tuto moc legitimizace, ale nikoli skrze samotnou 

spotřebu, ale jen samotné hodnocení kulturních předmětů (hudebního vystoupení) jako autentického. To 

nevystihuje tuto autentifikaci plně, Peterson ji chápe pouze jako konstrukci autenticity pomocí hodnocení 

předmětu, jehož kritérii jsou jeho vlastnosti – vztah je zde zanedbán.  

46
 Nezřídka tomu ovšem tak je, např. Johnston a Baumann (2007) a Maguire (2016) píší o legitimizující 

moci časopisů o kulinářství a o víně. 
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je bezprostřední dojem z jednání, který teprve umožní jeho interpretaci a připsání 

významu. 

Kritéria jsou tedy jedinci částečně vnější, avšak mohou být nejen internalizována, 

ale i vyjednávána. V závislosti na nich je pak vyjednávána i autenticita samotné osoby 

Proto je i subjektivní úsilí o autenticitu konfrontováno s nejistotou vlastních přesvědčení 

či motivací – zdali nejsou vštípeny z vnější, a zdali takové autentické jednání není jen 

formou konformity, nebo zda není především motivováno touhou po uznání autenticity. 

Nejistota o autentičnosti a původce případné kritiky již tedy nečíhá pouze vně, ale také 

v samém nitru člověka, pro něhož je ideálem. Tím se problém autenticity liší od 

problému upřímnosti a přetvářky, u nichž se vyskytuje pouze nejistota vnější – zda 

nejsem klamán druhým, a nikoli zda neklamu sám sebe. „Režim radikálního 

podezření“
47

 je díky introspekcí přítomen i v první osobě a jde ruku v ruce s režimem 

radikálního sebepozorování a sebeospravedlňováni. Toto podezření z neautenticity je 

navíc posíleno nejistotou shody subjektivního a vnějšího hodnocení autenticity jednání 

nebo vztahu k předmětu – autenticita je intersubjektivně vyjednávána a její vnější přijetí 

je potvrzením její „objektivní“ platnosti. Spolu s vyjednáváním subjektivního 

hodnocení je vyjednáván i subjektivní prožitek jednání.
48

 Realita prožívajícího závisí na 

hodnocení a realita hodnotících na prožívání, neboť hodnocení osobní autenticity bere 

v potaz subjektivitu. Na rozdíl od přetvářky vede neautenticita k nejistotě, zdali je 

jednání upřímné a přirozené (jak ostatně chce být), poněvadž jsou reflektovány další 

možné vlivy a podružné motivace, které mohly a nemusely hrát roli při rozhodování, 

nebo i společenský tlak dané situace, který muže posílit případný neautentický prožitek. 

Například: Hýbu se do rytmu, protože „to tak cítím“
49

, nebo je na mne vyvíjen 

obecný společenský tlak, nebo se snažím zapůsobit? Vnímaná autentičnost závisí u 

samotného aktéra na vnitřním prožitku hudby a pohybů, u případných pozorovatelů na 

estetickém dojmu, který je však při konstatování autenticity relevantní jen pro 

empatickou rekonstrukci aktérova prožitku, na tanec se přilepují objektivní významy jen 

stěží. Zde se jeví ve vší zřejmosti, co již bylo řečeno: autenticita není součástí objektu – 

bylo by absurdní hovořit o autenticitě souhrnu pohybů, hovořit o autenticitě tance dává 

smysl. Zejména pokud se odehrává mezi lidmi, obsahuje komunikativní aspekt.
50

 Mezi 

oběma stranami proudí neustálá komunikace (všemi chápaná jako více či méně záměrná 

či alespoň uvědomělá), jejíž znaky jsou vykládány na pozadí situace, která je do značné 

                                                           

47
 Termín užívá Schwarz (2016a) pouze pro všeobecné podezření při vnějším hodnocení spotřebního 

jednání – tedy hodnocení jednání druhého. 

48
 Aktivní usilování o zpětnou vazbu potvrzující koherenci vlastní osoby není poháněno pouze přáním 

takového vnějšího uznání, nýbrž především touhou pro konzistenci vlastního sebenázoru (Swann, 2005). 

Nevypátral jsem literaturu explicitně dokládající, do jaké míry je ovlivněn nejen sebenázor, ale i samotný 

prožitek. Spojitost se však zdá být zřejmá. 

49
 Pocit je jako indikátor autenticity zmíněn v několika textech (např. Harter, 2005; Mitchell, 1992) – 

vždy však jen jako subjektivní, a nikoli intersubjektivní a komunikačně podstatný. 

50
 Což platí obecně pro činnosti odbývající se v přítomnosti druhých. (Goffman, 1959) 
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míry tvořena právě touto komunikací.
51

 Neautentický tanec (nebo svrchník – již na 

úrovni přímého významu) přitom může vést ke konstatování celkové neautentičnosti 

účasti na koncertu nebo vztahu k hrající kapele, a to na obou stranách. Může se vynořit i 

podezření, že samo rozhodnutí jít na koncert bylo zprostředkováno podružnou účelnou 

motivací – například být na něm viděn. Podívejme, tanečník se nesměle zezadu přiblížil 

k tancující dívce, která zpozorovavši ho stáhla se z parketu – celé jeho vystoupení bylo 

jen prostředkem pro cosi nepodařeného, pocit o neautentičnosti jeho tance je tak 

potvrzen a tanečník se naoko nikoli schlíple vrací k baru. 

Reflexe symbolických hodnot a jejich moci a jde ruku v ruce s reflexí této reflexe 

u sebe i u druhých a panuje obecný předpoklad, že jich bude využíváno pro budování 

vlastní image a že zároveň bude takové využití skrýváno v zájmu úspěchu tohoto 

počínání (přenesení hodnoty z předmětu na osobu). Konkrétní projev vkusu je tedy 

vytvářen s vědomím možných podružných motivací a společenských vlivů, které 

případně mohou působit – zdali je podlehnuto pokušení prvního nebo vlivu druhého 

neví přitom pozorovatel, a s jistotou dokonce ani sám aktér. Pomineme-li všeobecně 

přítomné předsudky (což je za určitého nastavení možné alespoň částečně), závisí 

subjektivně prožívaná/hodnocená vnitřní autenticita (krom samotného prožitku) 

především na vnitřním monologu a na potvrzení v sociální komunikaci, hodnocená 

autenticita závisí krom reálné i na pomyslné empatické komunikaci hodnotícího 

s hodnoceným (snaha bližšího určení definice situace
52

 a prožitku), nebo správnosti jeho 

„čtení“ (dovozování s ním spjatých významů, znaky k nimž nejsou přítomny). 

Opět, tyto strategie jsou očekávány – na obou stranách – a jejich očekávání se 

očekává – podobných kroků můžeme učinit ještě několik. Proto se částečně stírá i rozdíl 

mezi otevřeně záměrnou komunikací (hovor, gesta) a dojmy, které jsou vyzrazeny bez 

explicitního úmyslu komunikace – je známo, že komunikací jsou (Goffman 1959, s.2). 

Podstatné je, kdo učiní krok poslední: zdali se obecenstvo dostane skrze vrstvu záměrně 

vytvářených znaků na znaky, které jsou komunikovány mimoděčně, nebo zdali se 

konajícímu podaří ovládnout i tuto vrstvu.  

Ačkoli tato reflektivnost problém komplikuje jakékoli úvahy o autenticitě 

takového počínání, může alespoň v jednom bodě sloužit k zjednodušení: kritéria 

autenticity jsou prostřednictvím jejího činného vyjednávání v komunikaci přenesena i 

pro vnitřní monolog hodnocení a usilování o vlastní autenticitu. Kulturní spotřeba je 

prostředkem vyjednávání vlastní identity, svého místa ve světě i vztahu k vrstevníkům 

(Pyšnáková, Miles, 2010). Při subjektivní realizaci autenticity v rámci vnitřního 

monologu se vyskytují styčné body sociálně sdílených významů, a vnější hodnocení 
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 Srov. Goffmanův (1959 s. 9-10) „working consensus“: „Together the participant contribute to a single 

over-all definition of the situation which involves not so much a real agreement as to what exists but 

rather a real agreement as to whose claims concerning what issues will be temporarily honoured. Real 

agreement will also exist concerning the desirability of avoiding an open conflict of definitions of the 

situation.“ 

52
 Goffman (1959, s. 4) hovoří o subjektivní definici situace, která je intersubjektivně vyjednávána 

zúčastněnými, a to implicitně. Předpokládejme ale, že jakmile se toto jednání stane reflexivním a nikoli 

již pouze automatickým procesem,  
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může naopak usilovat o empatický (sympatizující či podezíravý) dialog promítající na 

hodnoceného tušené vlastnosti či motivace za využití jím vědomě i nevědomě 

komunikovaných znaků.
53

 Pojednání o strategiích autenticity proto nemusí být (alespoň 

na úrovni sociologické perspektivy) rozdělováno na strategie usilující o prožívanou a 

ony usilující o manifestovanou autenticitu, a u empatického vnějšího hodnocení 

najdeme podobná kritéria.
54

 Tím není myšleno to, že subjektivní a jednotlivá vnější 

hodnocení autenticity se budou shodovat, ale že jejich tak obvyklá rozdílnost není 

způsobena především odlišností kritérií, ale perspektivou a hloubkou pomyslného 

empatického dialogu. Nelze přecenit vliv konkrétního sociálního okruhu, kulturního 

směru apod. který poskytuje aktérům shodná kritéria a definice situací, která takový 

dialog a vyjednávání autenticity umožňují. Lze předpokládat, že takto intersubjektivně 

vyjednávaná autenticita kulturních praktik a spotřeby, bude tématem spíše v rámci 

kulturně (nikoli nutně sociálně) vymezených společenství, a že při přesahu jejich hranic 

dojde k jejímu zploštění, redukci kritérií, a zobecnění. 

6.2. Vyjednávání v interakci 

 

Autenticita zůstává hodnotou a subjektivní motivací, i přestože jsou odkrývány 

nové znaky její záměrné manifestace. Zde se ocitáme před teoretickým paradoxem pro 

(problém autenticity typickým v mnoha variacích): autenticita je v zacházení 

                                                           

53
 Srov. Goffman (1959, s. 1-3); Holla a Kuipers (2016): Při estetickém hodnocení modelek hraje roli i 

imaginativní hodnocení jejich charakteru. „In the subjectifying view, the (perceived) personality of the 

models strongly impacts their attractiveness. Informants tend to speculate about the person, or imagine 

themselves interaction with them.“ Autorky následně poněkud překvapivě tvrdí: „This finding on the 

subjectifying gaze somewhat opposes the third theoretical perspective on the ´aesthetization of society´ 

which holds that looks and appearance have gained importance and meaning as a reflection of identity.“ 

Aniž bych považoval za nutné polemizovat s paradoxností tohoto „protikladu“, poukáži jen na paralelu 

uvedených tvrzení o kráse a vnímání autenticity. Tak jako je autenticita současně morální i estetickou 

ctností, jsou při jejím hodnocení vnější jevové kvality u konkrétního člověka neodlučné od jeho 

charakteru a jeho jednání neodlučné od motivací, které jsou mu přisuzovány (srovnejme s výše uvedeným 

Schillerovým pojetím). Takové odhadování vyžaduje přitom velkou míru empatie i pozorovacích 

schopností. Vnější znaky i vnitřní charakter splývají v jedno. 

54 
 Pokud je totiž řeč o autenticitě zprostředkované kulturními předměty a jejím hodnocení, lze 

klást důraz na komunikativní spotřební jednání. Subjektivní autenticita pracující s disociací svého „já“ od 

spotřební identity může být také uchopena skrze některé své projevy a takové zřeknutí se identifikace se 

spotřebou je často omezené jen na některé z jejích forem (např. neztotožňovat se s oděvem, ale s hudbou 

a literaturou). Vyjednávání autenticity zcela uzavřené do sebe nelze brát ze sociologické perspektivy 

v úvahu, neboť její vnější projev čistě subjektivní autenticity může být jakýkoli. To je ostatně ne až tak 

běžný případ – subjektivní vnitřní vyjednávání reality je z pravidla ve větší či menší míře směrováno 

k sociální komunikaci, a dokonce jsou podvědomě upřednostňovány sociální interakce, které potvrzují již 

existující sebenázor a napomáhají tak udržet jeho koherenci (Higgins, 2005; Swann, 2005). Další styčnou 

plochu konstituuje fakt, že sebenázor je konstruován za pomoci subjektivního srovnávání s ostatními, jak 

je tomu například při snaze o jedinečnost (Lynn, 2005). Podporu tohoto argumentu přináší i Schwarz 

(2016b): příslušníci etnických menšin se sami cítí být neautentičtí, pokud jsou za takové označováni kvůli 

snaze o převzetí legitimní kultury a v zájmu zachování subjektivní autenticity si osvojují příslušné 

negativní stereotypy. 
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s kulturními předměty chápána především jako jedinečnost, originalita, non-

konformnost, autonomní kultivace, přičemž všechny tyto její projevy jsou chápány jako 

hodnotné a nacházejí svůj výraz v jednání, jímž jsou více či méně záměrně 

komunikovány. Takové jednání může mít potenciálně za cíl inscenaci některé z těchto 

hodnot a každý projev se stává nutně podezřelým – podezřelou je tedy i sama 

autenticita. Otevřená komunikace vkusu přitom není primárně neautentická, je třeba ji 

odlišovat od inscenace vkusu. Neautenticita má další podstatný dopad: jakmile je osoba 

nebo její komunikace uznána za neautentickou, nebude dále brána v potaz –obsah 

komunikace je přehlížen jako neautentický, podezření roste a neautentičnost se stává 

nejen formou, ale i obsahem komunikované zprávy. 

To vede, především v rámci užších či kulturních společenství, ke zjemňování 

objekitivizovaných znaků pojících se ke kulturním předmětům a zacházení s nimi, ke 

zvýšení ostražitosti vůči těmto znakům a souběžně ke zhutnění na ně zaměřené 

komunikace, nárůstu empatického hodnocení druhých, vnitřní introspekci i 

reflexivnímu pozorování vlastního vnějšku. 

Za příklad si vezměme Goffmanem proslavenou pasáž z románu W. Sansoma, 

v níž se Angličan na dovolené jménem Preedy snaží udělat dojem: 

 

„But it was time to institute a little parade, the parade of the Ideal 

Preedy. By devious handlings he gave any who wanted to look a chance to 

see the title of his book – a Spanish translation of Homer, classic thus, but 

not daring, cosmopolitan too-and then he gathered together his beach-wrap 

and bag into a neat sand-resistant pile (Methodical and Sensible Preedy), 

rose slowly to stretch at ease his huge frame (Big-Cat Preedy), and tossed 

aside his sandals (Carefree Preedy, after all).“ 
55

 

 

Jak vidíme, významy nejsou spojeny pouze s předměty, s nimiž Preedy 

manipuluje, jsou přenášeny také pomocí znaků, které lpí na způsobech této manipulace, 

nebo dokonce pouhým tělesným pohybem (Goffman, 1959, s.6) – drobné významy 

spojené s těmito znaky tvoří spolu s významy kulturních předmětů jeden více či méně 

koherentní význam celé praxe pobytu na pláži, četby Homéra apod. Autenticita je 

jedním z aspektů takového významu, jehož dekonstrukcí mohou být odhaleny znaky, 

které se na autenticitě v daném případě podílejí – dekonstrukce má však své hranice: 

jsou jimi právě znaky, které odkrývá - na nich se však musí zastavit. Aby znaku mohl 

být připsán význam, musí být vyložen za pomoci intuice a teprve pak ho lze začlenit do 

kontextu ostatních významů, což interpretaci znaku opět pozmění – kupř. způsob 

manipulace s knihou + charakter knihy. Hodnocení konzumace předmětu se tedy týká i 

jednání, které s reálným užíváním předmětu nemá nic společného; celý oděvní trend 

může být souzen nikoli skrze vztah jeho vyznavačů ke svému šatníku, nýbrž na základě 

jednání či postoje, které jsou jim připisovány.  

                                                           

55
 William Sansom; A Contest of Ladies (London: Hogarth, 1956, s. 230-2); citace převzata od Goffmana 

(1959, s. 5) 



 
48 

 

Preedyho snaha o vytváření dojmu je spisovatelem odkryta a ironicky předvedena 

čtenáři. Na obsah závorek můžeme nahlížet jako na zamýšlený komunikát Preedyho 

zprávy nebo obraz sebe sama, který se mu vynoří v příslušné situaci. Záměrnost takové 

komunikace je ale autorem odkryta, a čtenářem obdržená zpráva má proto jiný obsah, 

než jaký Preedy zamýšlel: nikoli milovník Homéra, ani Big-Cat Preedy, nýbrž pozér. 

Tak jako autor uzávorkoval Preedyho pojetí situace, může je uzávorkovat i sám divák 

jeho malého představení – závorka ponese kód „neautentické“. Jeho počínání může 

dokonce vést k ustálení stigmatu pozérství a znemožnění přijetí další komunikace a, což 

je důležitější, Preedyho komunikace ztratí moc ovlivňovat nadále definici situace jím 

zamýšleným způsobem (srov. s. 10). V oblasti zacházení s kulturou působí autenticita 

v tomto smyslu nikoli jako symbolická hranice, nýbrž spíše symbolický marker 

vztažený nikoli nutně k osobám a jednáním, ale k jakýmkoli kontextuálním vztahům 

kulturní spotřeby na celé škále od konkrétních po obecné (četba Homéra//Angličan čte 

Homéra ve španělštině na pláži). Role autenticity je zde významná pro stabilizaci 

smyslu situace. Zdiskreditovaný Preedy (ačkoli může ovlivnit význam situace) nemůže 

pozitivně, zamýšleným způsobem, ovlivnit názor svého publika na to, jak si náležitě 

užít pláž; podobně pozbude váhy i definice situace koncertu komunikovaná 

neautentickým tanečníkem. Chráněna je takto samotná autenticita koncertu, komunity, 

hudebního žánru atd. 

Způsob, jakým autor docílil tak geniálního vhledu do mysli nebohého Preedyho, 

není z příslušné pasáže zcela zřejmý. Představme si, že celá scéna je popsána věcně a 

bez ironie. Představme si, že uzávorkované Preedyho komunikáty nejsou spisovatelem 

odhaleny jako záměrné. Možná by si čtenář domyslel ony závorky sám, nikoli však 

s přesvědčením o Preedyho pozérství, nýbrž o jeho citlivé, intelektuální a sportovní 

nátuře a v skrytu duše by se zastyděl za svůj vlastní výběr plážové literatury. Jak si 

může být autor tak jistý, že snaha dát na srozuměnou svůj literární vkus není 

motivována touhou zapříst s někým rozhovor ve španělštině, že protažení zad neplyne 

ze skutečně pociťované touhy tak učinit a že odhození sandálů nebylo vpravdě 

spontánním činem? Můžeme jen předpokládat, že autor je již delší dobu obeznámen 

s Preedyho návyky, zná jeho charakter anebo při pozorování zaznamenal znaky, které 

v povídce nezmínil; že byl proto schopen vstoupit s ním do takového empatického 

dialogu, který mu odhalil nikoli snad neupřímnost jeho zalíbení v Homéru, ale 

přinejmenším jeho snahu učinit dojem. Pro takový dialog jsou podmínkou dobré 

pozorovací schopnosti a znalost kontextu (běžné praxe života na pláži, života Preedyho, 

nebo jen jeho atributů). 

Budeme však tvrdit, že Preedyho jednání je záměrnou přetvářkou? Nesleduje 

přeci žádný stanovený účel – v předchozí části pasáže je zmíněno, že Preedymu na jeho 

obecenstvu pramálo záleží, nemá proto snad pragmatický důvod usilovat o obdiv svého 

obecenstva. Bylo by absurdní předpokládat, že například neumí španělsky a četbu jen 

předstírá, nebo že celý pobyt u moře je pro něho jen záminkou pro předvádění se před 

neznámými lidmi. Manipulace s dojmy je obecná norma, jedincovo jednání bude 

situováno na kontinuu přetvářky (zcela cynického odstupu od vlastního jednání) a 

upřímnosti (být pohlcen jednáním) (Goffman, 1959, s. 17). Mezi těmito dvěma póly se 

nachází i Preedy a my nejsme svědky přetvářky, ale neautenticity. Zatímco záměrná 

přetvářka je racionalizována, chápána účelově, a proto i disociována od osoby 
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jednajícího, který se s příslušnou rolí neztotožňuje (jednání není vpravdě jeho – 

autentické, ale ve vědomí může být sám sebou a neautenticitě unikat). Na Preedym 

neautenticita ulpívá a její klam je zároveň sebeklamem. Preedyho počínání plyne z jeho 

vlastní nejistoty, neboť jeho definice sebe sama závisí na vnějším uznání (srov. Swann, 

2005) a snaha zapůsobit na obecenstvo je hnána potřebou fixovat za jeho přispění 

požadovaný obraz jeho „já“, a učinit jej důvěryhodným před hlavním divákem – jím 

samým. To je spojeno s introspekcí i reflexí vlastního vnějšku, jejíž přemíra zabraňuje 

autentické zkušenosti, neboť nutně působí inkongruenci vědomí a prožívání (srov. 

Mitchell, 1992; Wood, 2008). Ukázka ideálním příkladem, kdy je neautenticita sice 

podmíněna vnějším, ale způsobena vnitřním publikem, k němuž je vposledku směřován 

obraz, jehož součástí je i vnější obdiv publika. Dodejme ještě, že pokud Preedy není 

geniálním klamačem, neautenticita prožitku se projeví a bude odhalena. Pakliže je jeho 

jednání přirozeným zvykem a přemrštěná gesta upřímná, stále ještě se nabízí otázka, 

jakým způsobem a proč byl tento zvyk nabyt, což opět umožní diskuzi o neautentičnosti 

takové vyumělkované habitualizace. 

Vycítění nekongruence prožitku, která projeví jen v drobnějších detailech není 

dílem racionálního zkoumání jednotlivých dojmů, které jsou předávány, 

kontextualizované dojmy se převtělují ve významy a mají moc zprostředkovat nebo 

překazit celkový dojem vztahu ke kulturním předmětům. Za trochu odlišných okolností 

bychom shledali, že Preedy nejen využívá předmětů k pózování, ale že pro něho mají 

ještě silněji takto instrumentální význam – takové podezření by vzniklo například kdyby 

jeho kniha byla ve starořečtině. Na autenticitě by tak utrpěl i jeho vkus. Hodnocení 

neautentičnosti se může rozšířit na obecnou kategorii „čtenář Homéra“. 

Snaha významově fixovat „já“ je nutně reflexivní, a tudíž narušuje proud 

prožívání, neboť vnáší do vědomí vnější perspektivu, která je se samotným prožitkem 

v nesouladu. Bezprostřední prožitek je tvořen nejen bezprostředním významovým 

vztahem „já“ a předmětu, ale mou bezprostřední zaměřeností na předmět. Toto odlišné 

pojetí autenticity není běžnému chápání cizí, skrývá se za označením „autentická 

zkušenost“. Pokud se budeme ptát, proč je zkušenost autentická, dostane se nám 

pravděpodobně výčtu okolností, které její autentičnost umožnily, někdo však může tuto 

odpověď posunout mimo to, co uchopují objektivní významy a za zdroj autenticity 

označit prožitek či emoce (srov. Mitchell, 1992; Laan; Velthus, 2013). Vyjednávání 

autentické pozice „já“ musí tedy včas ustoupit prožívání, jemuž připravuje půdu, neboť 

ono samo je neautentické. Vysvitá zde tedy nová tenze autenticity: reflexe vs. prožitek. 

I tu lze zkoumat sociologicky. 
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7. Závěr 

 

Svoboda individuality, kterou člověku spolu se specifickou podobou jáství jednou 

rukou darovala moderna, jej vyvazuje z místa ve světě, které bylo dotud 

neproblematicky a jeho vlastním, a rukou druhou zbavuje jeho život svobody od 

reflexe. Je proto nucen významově, činně a emocionálně situovat své „já“ na pozadí 

okolností, kterého ve svém abstraktním souhrnu podmiňují, ale v konkrétním 

uskutečnění jsou vnímány jako nahodilé, a proto i aktivně voleny. Sama podstata „já“ 

však jako nahodilá vnímána není, a jednání proto musí být v souladu s jednajícím – 

autentické – což umožní i jeho autentický prožitek. Důvodem neautenticity jsou vnější 

vlivy na jednání nesouladné se subjektivně definovaným „já“ jedince, nebo vlivy 

tvarující tuto definici bez jeho vlastního aktivního přičinění. Rozlišení vlastních a 

vnějších motivací je nejisté a autenticita je reflexivně vyjednávána v napětí mezi jejich 

zdroji. 

Uvedená logika osobní autenticity byla získána abstrakcí z filosofie, humanitních 

věd a také vlivu autenticity v oblasti kulturní spotřeby, kde je tento koncept 

modifikován. To umožňuje zacházet s pojmem autenticity jako s nikoli nahodilým a 

bezobsažným navzdory skutečnosti, že se tak jeho užití ve zkoumané oblasti mnohdy 

jeví. 

Spotřeba a vztah ke kulturním předmětům je způsobem významové fixace „já“ v 

sociokulturním kontextu – jakožto vkus či styl, který je průběžně vytvářen a vyjednáván 

jako součást identity. Autenticita může být chápána jako koherence vkusu a dalších 

součástí identity, které jsou subjektivně pojímány za podstatné – proto může mít 

autentický vkus velmi rozmanité ba přímo opačné projevy co do obsahu i funkce (kupř. 

sociální integrace i individuální emancipace). Autenticita vkusu znamená zároveň jeho 

aktivní vytváření, nebo reflexivní symbolické převzetí, vkus pak není jen pasivně 

vzniklým souhrnem sociokulturních vlivů. Nelze opomenout estetický a emocionální 

rozměr autentického vztahu ke kultuře, který je vodítkem při vytváření i hledání 

spotřební identity a vyžaduje naopak významově autonomní vztah k předmětu. 

Vliv rétoriky a kultury autenticity je taktéž nejednoznačný, třebaže jde ruku v ruce 

s pozdně moderní roztříštěností hodnot a, jak napsal Belohradský, s dobou „akční 

nabídky vlastních vědomí a světů“, lze od projevu autenticity v módě a spotřebě 

očekávat i opak. Rostoucí odmítání pasivně přijímané masové kultury a relativizace 

legitimity vysoké kultury mohou teoreticky vést k intenzivnější reflexi a komunikaci 

vázaným na samotnou spotřební praxi a k vyšší autonomii spotřebitele. To je ozřejměno 

i skutečností, že se hodnocení autenticity spotřeby neváže pouze na samotné kulturní 

předměty, ale vztah k nim vyjádřený kontextem a způsobem jejich užívání. Autenticita 

hraje proto pro demokratizaci spotřební kultury dvojznačnou roli: jednak jako 

valorizační rámec kulturní produkce ustavující nové symbolické hranice, jednak jako 

princip v pozadí nových spotřebních strategií, které tyto hranice relativizují. 

Dalšími užitečnými kroky ve zkoumání autenticity v oblasti spotřeby by mohl být 

kvantitativní průzkum výskytu hodnocení autenticity a vkusu pro spotřebu v 

konkrétních oblastech kultury, nebo vymezení společenského vzorku, pro nějž je tento 

koncept obzvlášť relevantní. To by umožnilo popsat souvislost osobní autenticity se 
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spotřebními praktikami a životními styly a případně i přiblížit mechanismy, jakými se 

autenticitou motivovaná spotřeba promítá do ustavování či bortění symbolických hranic 

na poli kulturních předmětů. Nabízí se i zkoumání z mikrosociologické perspektivy 

zaměřené na hodnocení autenticity vkusu a spotřeby kultury při reálných interakcích, 

kde se spojují bezprostřední dojmy s významy. 
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