
ABSTRAKT  

Tato práce si klade za cíl analyzovat beletrii Sama Selvona v letech 1950 až 1990 ve 

vztahu ke krizi identity koloniálních subjektů. Cílem práce je zároveň dokázat, že Selvonova 

beletrie je nezávislá na tradiční a kanonické literatuře, jelikož zastoupení koloniálních subjektů 

v jeho knihách je zcela inovativní a bezprecedentní. V práci budu analyzovat Selvonovy 

romány A Brighter Sun (1952), An Island is a World (1955), The Lonely Londoners (1956), The 

Housing Lark (1965), Moses Ascending (1975), a Moses Migrating (1983). Každý román 

poskytuje náhled na rozdílné aspekty koloniálního subjektu. Kolonizace, migrace a krize 

identity jsou nicméně společným tématem vybraných románů. 

V těchto románech Selvon narušuje karikaturu kolonizovaného subjektu. Autenticity 

dosahuje na úrovni vyobrazení postav a lidového baladického vyprávění. Romány obsahují 

mnoho motivů kolonizace a migrace: „domov“, „vlast“ a „cesta tam a zpět“. V práci se budu 

snažit ukázat, jak je každý z motivů proměnlivý a nedefinovatelný. A Brighter Sun se odehrává 

v Západní Indii. An Island is a World pracující s motivem „cesty tam a zpět“ se odehrává v 

Západní Indii, USA a Británii. The Lonely Londoners, The Housing Lark a Moses Ascending 

jsou napsány na motiv „vlasti“. Chronologicky poslední, Moses Migrating, zkoumá myšlenku 

návratu domů, což je velmi subjektivní koncept. Každý román lze popsat jako příběh dospívání 

barevného muže v koloniální sféře. Každá cesta k uvědomění si sebe sama se však vyvíjí a 

končí jinak. Liší se nejen cesty postav, ale také Selvonova cesta jakožto spisovatele. Dialekt 

postav v A Brighter Sun je použit pro vyprávění příběhu v The Lonely Londoners. Baladická 

struktura a lidové vyprávění představují západoindickou tradici vyprávění a tvorby identity. 

Některé postavy píší vzpomínky a pomáhá jim to při budování jejich vědomí. Selvon tedy píše 

fikci obsahující postavy píšící svoji vlastní fikci v rámci knihy. Vzhledem ke zkušenostem 

Selvona jako spisovatele z řad migrantů budou romány a hlavní postavy analyzovány ze tří 

různých pohledů: identita, politika a psychologie. Homiho K. Bhabhiho The Location of 



Culture zaměřené na identitu a otázku migrace objasní zkušenosti postav. Zaměření Frantze 

Fanona na politickou a fyzickou stránku střetu mezi jednotlivci bude použito k vysvětlení 

některých aspektů jako je násilí, rasismus a sociální spravedlnost. Black Skin, White Masks and 

The Wretched of the Earth se zabývají těmito problémy způsobenými neustálou interakcí mezi 

kolonizátorem a kolonizovanými. A konečně, Sartrovy ontologické a psychologické teorie 

pomohou porozumět krizi identity koloniálního subjektu. Sartrovo pasní o existenci a konceptu 

„já“ v Being and Nothingness je zásadní pro vysvětlení autenticity a přijetí dočasnosti. Právě 

tato autenticita a dočasnost činí Selvonovu fikci současnou a nezávislou. 

 

 

 

 

 


