
Oponentský posudek na disertační práci Mgr. Niny Bosničové 
A Dream Deferred: Continuities in African American Autobiographies 
(Odložený sen: kontinuity v afroamerické autobiografii) 

Při prvotním seznámení s prací - s názvem a s přiloženými tezemi, případně s úvodem 
už v práci samotné - je těžké se bránit celé řadě otázek. Proč ten obraz z poezie Langstona 
Hughese v názvu? Co je myšleno tím odloženým snem? Když byla snem otroků možnost 
vymanit se z otrockých pout, nesplnili si ho alespoň ti, jimž se to podařilo? Anebo máme na 
mysli sen větší a trvalejší, který je možná spíše odkládaný než odložený? Pokud jsme 
pochopili, že zmíněné kontinuity jsou tematické konstanty v autobiografických textech napříč 
historií, jsou to všechny z možných, nebo jenom některé? Ajsou to ty rozhodující, které 
ukotvují jednu z oněch tří výrazových linií afroamerické literatury (autobiografickou vedle 
náboženské a bluesové/jazzové)? Nezní některé formulace z úvodu, který by měl věcně 
naznačit autorčinu programovou představu práce a vymezit třeba i metodologicky její cíle, už 
jako její (někdy až neskromné) recenzní hodnocení? Aje vůbec možné, píšeme-li práci 

v 

v angličtině, pomýšlet na to, že rozvíjíme českou amerikanistiku? Cím a jak vlastně? Vím, že 
to je složitější a obecnější problém, mají-li být disertační či habilitační práce (zvláště 
v humanitních disciplinách) psány v mateřštině, nebo v cizím jazyce, ale kdo jiný než právě 
doktorandi by měl přispívat k vytváření odborné terminologie a k fonnulování odborného 
diskurzu i v národním jazyce? Aj ak to trochu smutně potvrzuj e slovenské resumé k práci, 
psané doslovně "makarónským" jazykem, bylo by zřejmě užitečné pro kolegyni Bosničovou, 
kdyby se musela zamyslet, jak by hezky česky či slovensky přeložila "self-in-relation" nebo 
"signifying" atd. Přičemž uznávám, že anglický text práce se čte dobře. 

Jakmile se ale člověk začte do jednotlivých kapitol disertace, otázky a pochybnosti se 
začnou vytrácet. Samozřejmě, že se spolu s autorkou musíme ptát, proč právě oněch šest textů. 
A i když její vysvětlení nemusí být pro každého zcela přesvědčivé, je jistě přijatelné. Snad jen 
v případě autobiografie Angely Davisové vskutku překvapivé, zvláště pro ty z nás, kteří tuto 
afroamerickou komunistku museli za minulého režimu před desetiletími vnímat jako 
modelovou oběť rasistické, kapitalistické a bytostně nespravedlivé Ameriky. Ale jako jeden 
z textů vybraný pro autorčiny analýzy splnil svou roli až nečekaně dobře. (Nicméně, jde tu 
opravdu o text klasický či kánonický ?) 

A to už jsme u samotného jádra disertace. Uspořádání kapitol, chronologický postup 
přes všech šest vybraných autobiografických textů s občasným přeskupováním pořadí 
z tematických důvodů má svou logiku a i docela přirozený vývojový sled. Plynulejší, ale řekl 
bych, že i přesvědčivější, jsou kritické pasáže samotné autorky než někdy až iritující mozaika 
či montáž názorových citací dlouhé řady kritiků. (Při pohnutce ověřit si, zda je zdroj citován 
přesně, můžeme konstatovat i drobné odchylky, jako třeba v odkazech na Valerrie Smithovou 
na str. 62, resp. str. 27 v originále.) Užitečný průběžný komentář poskytují četné poznámky 
pod čarou, které text práce skutečně doplňují, aniž by ji argumentačně přerušovaly. Je 
nesporné, že se autorka v disertaci opírá a může opřít o dobrou znalost sekundární literatury, i 
když se nelze ubránit dojmu, že jde o literaturu vybíranou s tendenční preferencí, což ostatně 
kolegyně Bosničová i sama přiznává. Feministický pohled je cíleně akcentovaný a přináší 
nesporně zajímavé kritické postřehy, ale někdy vede i k jednostranné interpretaci, jakou 
pociťuji zvláště při poukazování na údajné sexistické voyerství Fredericka Douglasse. (Stojí 
za kritickou zmínku, že v bohaté sekundární literatuře zcela chybí práce Davida W. Blighta, 
největší autority douglassovské literatury, který tuto heroickou historickou osobnost vnímá 
především jako velkého humanistu.) 

Nicméně pokud jde o práci s kritickou literaturou, byla to právě feministická škola, co 
nevíce a také nejužitečněji ovlivnilo disertační práci Bosničové, i když má někdy člověk 
dojem, že uvedené citace kritických soudů jsou vybírány tak, aby podpořily už předem zaujaté 



kritické stanovisko, místo toho, aby samy vedly k získaným závěrům. (Pokud jde o škálu 
feministických myšlenkových zdrojů, překvapuje nepřítomnost jakékoliv zmínky o 
"womanismu" Alice Walkerové.) Ani vliv poststrukturalismu, ani příklad kritické metody 
Henryho Louise Gatese, Jr. nejsou v práci tak citelně přítomny, jak by mohla naznačovat 
prohlášení autorky o jejich využití. Což není výtka, spíše jen konstatování, i když viditelnější 
aplikace Gatese, který se sám hlásí k žákům René Welleka a českého funkčního 
strukturalismu, by mohly být, alespoň podle mého názoru, určitě užitečnější než bezmezně 
relativizující, a tak vlastně silně limitující přístupy Derridovy .. 

Při kritickém čtení vyb!aných šesti textů (Frederick Douglass, Harriet Jacobs, Richard 
Wright, Zora Neale Hurston, Malcolm X, Angela Davis) se Bosničová celkem logicky 
soustřed'uje skoro výhradně na vybrané a analyzované autobiografie, aniž by samotné texty, 
či autory jako takové, uvažovala v širším kontextu jejich díla. Navzájem porovnávány jsou 
tedy spíše texty, které k sobě vlastně nikdy nepatřily, spíše než texty jednoho autora, které 
jsou dílem jedné osobnosti, jednoho tvůrčího subjektu, mozná i jedné životní situace. Vývoj 
autorského ,já" a jeho postojů v různých stadiích jeho autobiografické tvorby je překvapivě 
naznačen spíše u Douglasse než u Hurstonové či Wrighta. Tenje dokonce opakovaně stroze 
charakterizován jako pouhý "naturalista," a to je označení přinejmenším neúplné, ne-li přímo 
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neadekvátní, což naznačuje už i letmo zmíněný Ellisonův recenzní esej Cerného chlapce, 
nemluvě o bohaté kritické literatuře zabývající se autorovým dílem v nejrůznějších kontextech. 
Ani zařazení Richarda Wrighta mezi autory Harlemské renesance není nijak historicky přesné. 

Skutečnost, že disertace kolegyně Bosničové neustále vyvolává nejrůznější otázky a 
provokuje k polemice, nevypovídá ovšem o její hodnotě nutně negativně. Naopak, většinou je 
to velmi užitečná a plodná diskuse, ke které čtenáře vyzývá. A v tom je vlastně její největší 
cena vedle toho základního analytického korpusu, který je tvarován nosnou intencí číst 
autobiografie vybraných černých Američanů jako součást společenského (i politického) života. 
A samozřejmě také jako literaturu. Ze stránek práce je cítit silnou motivaci a chuť se složitým 
tématem se poprat. Napsání práce viditelně předcházela důkladná čtenářská a kritická 
příprava, která byla zúročena. Pokud by ale měla být práce publikována, vyžádala by si ještě 
trochu formálního i myšlenkového "učesání." Také naznačované další možné studium 
afroamerické autobiografie jako žánru, a to včetně jeho beletrizovaných či beletristických 
forem, jak je nacházíme třeba v dílech Jamese Weldona Johnsona (mimochodem v práci 
vůbec nezmíněného), Ernesta J. Gainese, Charlese Johnsona či Toni Morrisonové, by si asi 
předem vyžadovalo důkladnější metodickou rozvahu. To už ale vystupujeme za rámec 
předložené disertační práce. A ta určitě i v dané podobě odpovídá požadavkům, které na 
disertační práce máme, a proto ji plně doporučuji k obhajobě. 
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V Olomouci dne 14. ledna 2008 Prof.PhDr.Josef Jařab, CSc. 


