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Panoptical tropes and negotiations between art and politics in Charles Johnson’s short fiction

Abstrakt

Tato  dizertace  se  zabývá komplikovaným vztahem mezi  ideologií  a  estetikou v černošské 
literatuře, přičemž se zaměřuje zejména na způsob, jakým se tento vztah odráží v povídkovém 
díle  Charlese  Johnsona.  Historický  úvod  popisuje  vývoj  tradice  ideologické  autocenzury 
v afroamerické literatuře. Ústřední tezí je tvrzení, že afroamerická literatura a její recepce si 
stále zachovává silný ideologický podtext, který se u ostatní americké literatury v takové míře 
nevyskytuje. Tento přetrvávající anachronismus patrně nemá jen jedinou příčinu, avšak lze jej 
vnímat i jako potvrzení skutečnosti, že v historické a kulturní paměti této komunity je stále 
živá  vzpomínka na  diskriminační  praktiky,  jimž byli  černoši  v mnoha amerických státech 
vystaveni.  Patrně  i  díky  této  historické  paměti  se  v  afroamerické  literatuře  stále  hojně 
vyskytují ideologické podtóny, a to jak asimilační tak protestní povahy.

Tento  prostý  argument  vysvětluje,  proč  se  do  černošské  prózy  i  nadále  vtírají 
ideologická témata. Toto ještě umocňuje skutečnost, že i akademická a kritická veřejnost často 
hodnotí černošskou literaturu podle neliterárních kritérií, což lze též vnímat jako pokračování 
historického trendu. Politika a literatura se totiž zejména v rané černošské literatuře slévá, 
přičemž  onu  ideologickou  autocenzuru  lze  vnímat  jako  reakci  na  všudypřítomný  pohled 
bělošské většiny.  Vnímání tohoto souběhu ideologie a literatury se v průběhu času měnilo, 
často za velmi bouřlivých diskusí.

Z této premisy vychází i analytická část práce, která se zaměřuje na reprezentativní 
část  povídkového  díla  Charlese  Richarda  Johnsona,  afroamerického  spisovatele  a  kritika, 
kreslíře, scenáristy, profesora filosofie a praktikujícího buddhistu, který patří k výmluvným a 
erudovaným  odpůrcům  tohoto  ideologického  vlivu  na  černošskou  literaturu.  Předmětem 
analýzy jsou Johnsonovy povídky, které na první pohled vykazují znaky ideologické literatury 
s rasovou tematikou. Tyto zdánlivě konvenční povídky budou nahlíženy optikou taxonomie 
tendenčního a autonomního umění dle Theodora Adorna a Rolanda Barthese.  Cílem analýzy 
není prokázat, že Charles Johnson se jako spisovatel neřídí tím, co hlásá jako akademik a 
literární teoretik. Toto zkoumání má naopak ukázat, jak Johnson díky aluzím dokáže překročit 
konvence žánru, a tím jeho uměleckou autonomii obhájit.


