
Oponentský posudek na doktorskou disertační práci Mgr. Niny Bosničové, A Dream 
Deferred: Continuities in African American Autobiographies 
Předložená práce je prvním rozsáhlejším pokusem v naší amerikanistice zmapovat složitou 
problematiku autobiografie v afroamerické literatuře; je jenom škoda, že se autorka v úvodu 
více nezabývá předchozími přístupy, zejména průkopnická práce prof. Jařaba by zasloužila 
pozornost. 

Za nejcennější pokládám důkladnost autorčiných rešerší, které nejen shrnují 
podstatnou část vědecké literatury, ale vedou k plodné konfrontaci jednotlivých přístupů a 
nakonec i k některým, bohužel vesměs jen dílčím, kritickým závěrům. Naopak problémem 
práce je systematizace těchto poznatků a další práce s nimi. Autorka je ve svých rozborech 
podle mého názoru dost závislá na závěrech sekundární literatury. V práci postrádám 
systematický rozbor primárních textů a především větší pozornost věnovanou jejich literární 
stránce. Přes proklamovanou orientaci na figurativní stránku jazyka, problematiku žánru 
apod., jsou zkoumané autobiografie chápány především jako dokumenty o postavení 
Afroameričanů v americké společnosti. Pochybnosti vzbuzuje i základní struktura - za 
adekvátní lze z určitého hlediska pokládat oddíly Rodina a Náboženství, třetí oddíl Odpor 
(Resistance), je příliš široký, nejednotně koncipovaný a slučuje zřetele tematické (vězení) 
s problematikou komunikace a šíře pojaté společenské praxe (gramotnost, trickster, cesta ke 
svobodě). Celkově lze říci, že toto zajímavé shrnutí jedné oblasti amerických kulturních studií 
reflektuje základní problém většiny nedostatečně teoreticky a literárněvědně fundovaných 
prací v tomto oboru: chápání literárního textu jako pouhého dokumentu určité společenské 
situace nebo nástroje kjejí změně. 

Příznakem duality šíře orientovaného teoretického a literárněvědného přístupu na 
jedné straně a úzkého zaměření na společensko-kritickou povahu afroamerické autobiografie 
na straně druhé je teoretický úvod. I když je na první pohled správně a přehledně rozdělen na 
problematiku subjektivity a vztahu autobiografie ke skutečnosti, eventuelně její pravdivosti, 
autorka si neví rady s případy, kdy se oba přístupy prolínají, zejména u pojetí autobiografie 
jako určité "dohody" mezi autorem a čtenářem (autobiographical pact) a dále u de Manova 
pojetí "autobiografické figury"jako strukturního rysu literárního žánru. U post
strukturalistických přístupů provádí autorka často jen letmé shrnutí problematiky, uniká jí, že 
k destabilizaci ,.,autobiografického subjektu" dochází nejen v poststrukturalismu, ale například 
i v některých fenomenologických přístupech a v recepčních studiích. Historicky proměnlivý 
status autora a vztah autora k diskursu, jehož pojetí rozpracoval Michel Foucault, by 
v teoretickém úvodu neměly chybět. Základním problém této části práce je však to, že její 
závěry se takřka vůbec nevztahují k analýzám konkrétních autobiografií a ve většině případů 
ani k hlavním tematickým okruhům. Za nedostatek lze pokládat i to, že autorka nevěnuje 
podstatnější pozornost teoretickým úvahám Henryho Louise Gatese, především jeho práci 
Signifying Monkey. To se pak obráží v konkrétních analýzách, zvláště u pojetí trickstera
šprýmaře, jimž se nedávno zabývala v literatuře kanadských Indiánů Klára Kolinská. Je 
škoda, že v práci chybí dokonce i pouhý bibliografický odkaz k této úspěšné disertaci. 

K jednotlivým pasážím hlavních částí práce uvádím ted' několik obecnějších 
připomínek: 

s. 80-81. Protože práce staví hlavně na závěrech sekundární literatury, stává se někdy, 
že nedostatečně kriticky reflektuje diskutabilní tvrzení jednotlivých autorů. Těžko lze např. 
souhlasit s tím, že specificky "africkými" rysy u Jacobsové jsou kult předků a návštěva jejich 
hrobů; totéž lze říci o karnevalových prvcích. 

s. 89. Titul podkapitolky Religion ... as Genre je značně nepřesný. Jde o specifický 
žánr náboženské autobiografie, o jehož historii autorka zdá se příliš mnoho neví. V kapitole 
pak postrádám zřetel k tomu, jak se náboženská autobiografie mění pod vlivem propagandy 
abolicionistů, a dále k úloze specifického pojetí subjektivity v afroamerické autobiografii, o 



němž autorka psala dříve. Vztah k tradiční náboženské autobiografii by si zasloužil pozornost 
především u Douglasse. 

s. 96, 113-15. Vztah autobiografie k literární fikci je u Wrighta nedostatečně 
analyzován. Místo aby autorka věnovala více pozornosti fiktivním rysům Wrightovy 
autobiografie, opírá se o problematický ideologický konstrukt, že tento text vyjadřuje jakousi 
"obecnější pravdu" o životě Afroameričanů na americkém Jihu a že reprezentuje ty, kteří 
mlčí. Tento nekriticky přejatý závěr pak dále problematizuje tvrzení, že se Wrightovo "lhaní" 
může stát "novou pravdou" (s. 115) a zmatek dovršuje pojetí lži jako "metafory", které budí 
dojem, že si autorka neuvědomuje možnosti tohoto pojmu. 

s. 112. Při zkoumání jednotlivých autobiografií jako gest odporu nedoceňuje autorka 
jejich jazykové a literární rysy. Pokud píše o množství "paradoxů, nelogičností 
(inconsistencies) a rozporů" na nichž je založeno otroctví, má na mysli spíše otrokářskou a 
rasistickou ideologii. Ani později používaný termín "language game" není adekvátně 
analyzován vzhledem ke svému teoretickému použití (Wittgenstein, Lyotard). 

s. 130. Termín "textual trickster" je zavádějící a rozšiřuje původně etnologický a 
antropologický pojem tak, že takřka ztrácí smysl. Zde postrádám sémiotický a zároveň 
pragmatický přístup k afroamerické literatuře - spojení jazykového znaku a gesta - s nímž 
pracuje Gates v SignifYing Monkey. Náznak adekvátního přístupu přichází až později 
v kapitolce Fighters vs. Talkers, bohužel opět bez odkazu k Gatesově práci (narážka na ni se 
objeví až v závěru s. 169). 

Konečně k Závěru práce. Vidění genderových rozdílů je jistě velmi důležitým, ale 
stěží už "inovativním aspektem" (s. 162) disertace, protože se s ním setkáváme už v citované 
sekundární literatuře. Dále je možnost se ptát, zda práce skutečně obhajuje zásady výběru 
jednotlivých textů. Jak by se například autorka vyrovnala s autobiografiemi vytvářenými na 
základě osnov poskytnutých abolicionisty, o nichž padne jen jedna zmínka v úvodu? I 
v závěru se projevuje výrazná orientace na ideologickou stránku autobiografií a literární 
aspekty, především otázku vztahu autobiografie a fikce, ponechává autorka stranou. 

I když mám k práci poměrně vážné výhrady, oceňuji, že se autorka opírá o důkladnou 
znalost zejména specializované sekundární literatury. Vzhledem k tomu, že jde o první pokus 
o širší monografické zpracování dané problematiky u nás, doporučuji práci k obhajobě. 
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Prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. 


