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Abstrakt a klíčová slova v češtině 

 

 

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 ty 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. 

 

 

Klíčová slova: Charles Richard Johnson, tropus, typologie, angažovaná literatura, tendenční 

umění, autonomní umění, esencialismus, asimilace, nacionalismus, exegeze, exhortace, aluze, 

intertextualita, panoptikon, farmakon, černošská síla, společenský vzestup. 
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Abstract and keywords in English 

 

Abstract: The dissertation traces the uneasy marriage between ideology and aesthetics in 

African American literature, and its reflections in Charles Johnson’s short fiction. The 

historical introduction is an attempt to reevaluate the tradition of ideological self-policing in 

African American literature. Its central thesis resides in the claim that African American 

literature and its critical reception has still retained some of this ideological template, in a 

manner and degree that throws it out of sync with the mainstream trajectory of American 

literature. This lingering anachronism cannot be legitimately attributed to a single causative 

circumstance, yet one of the more obvious explanations for this residual trend is the living 

memory of overt discriminatory practices in many parts of the United States, which is why the 

centrifugal literary discourses of assimilationism and protest fiction are still very vibrant. 

This simple argument alone provides a sufficient basis for contextualizing and 

understanding the thesis that ideological writing still inadvertently manages to find its way 

into African American fictional pursuits. This is also underscored by the observable fact that 

even the critical reception of African American writing is often guided by extra-literary 

criteria, a process which can be seen as a continuation of the self-policing trend that has had a 

long and turbulent history in black American writing and is best understood as a reflexive 

communal response to the ubiquitous white gaze. 

The analytical part then proceeds from that premise in order to examine a 

representative section of short fiction by Charles Richard Johnson, an African American 

writer and critic, graphic artist and screenwriter, philosophy professor and practicing 

Buddhist, who ranks among the most articulate and erudite public advocates of non-partisan 

black writing in America. The analysis will scrutinize a segment of Johnson’s short fiction 

which overtly displays features of ideological racialist writing. These overtly formulaic stories 

will be assessed against standard racial typologies, and against Theodor Adorno’s and Roland 

Barthes’s taxonomy of tendentious or autonomous ideologically committed writing. The aim 

is not to demonstrate that Charles Johnson the writer does not abide by the non-partisan tenets 

promoted by Charles Johnson the scholar and critic. On the contrary, the scrutiny will also 

seek to rehabilitate Johnson’s claim on authorial autonomy by going beyond the literal frame 

of the stories in search of allusive connotations. 

 

Keywords: Charles Richard Johnson, trope, typology, committed literature, tendentious art, 

autonomous art, essentialism, assimilationism, nationalism, exegesis, exhortation, allusion, 

intertextuality, Panopticon, pharmakon, black agency, social uplift. 
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Cíl práce:  

Analytická práce se snaží na reprezentativním výběru kratších próz Charlese Johnsona ukázat, 

že přestože se tyto povídky prvoplánově hlásí k odkazu ideologické tradice v afroamerické 

literatuře, lze je číst i aluzivně, čímž tuto ideologickou konvenci podkopávají. 

 

Výzkum a metodika: 

Analytická kapitola zkoumá sedm Johnsonových povídek, které při zběžném povrchním čtení 

vykazují znaky toho, co Charles Johnson s jistým despektem nazývá „rasovým 

melodramatem“, přičemž má na mysli černošskou literaturu se zjevným ideologickým 

podtextem. Praktická analýza se tedy jako první krok ujišťuje, že doslovné znění příběhu a 

charakterizace postav skutečně lze považovat za melodramatické v tomto slova smyslu.  

 

Základním kritériem této části hodnocení je takzvaná panoptikálnost, vycházející z pojmu 

panoptikon, jak jej definoval Michael Foucault v knize Dohlížet a trestat (1975). Foucault se 

nechal inspirovat návrhem kruhového vězení Jeremy Benthama z konce 18. století, jehož 

vězni jsou si natolik vědomi dohledu dozorce ve strážní kukani, že na sebe navzájem 

dohlížejí, i když na dozorce zrovna nevidí, tzn. ve výsledku téměř dohled nepotřebují. 

Foucault tento princip používá v přeneseném smyslu např. pro popis situace, kdy se 

společenský diskurs reflexivně vyhýbá určitým tématům. 

Disertace pak termín panoptikon používá jako analogii pro situaci, kdy si jistá část 

afroamerické komunity v reakci na všudypřítomný pohled bělošské většiny vypěstovala 

podobný autocenzurní reflex. Toto se týká zejména černošské střední třídy, která karatelský 

pohled bílé většiny reflexivně předjímá a částečně i přejímá ve vztahu k širší černošské 

komunitě. Vzhledem k tomu, že střední třída měla v rané fázi vývoje téměř monopol na 

černošské písemnictví, ustálila se tato reflexivní autocenzura na jistou dobu jako standard. 

Podobný obranný reflex se u středostavovských černošských intelektuálů a spisovatelů ustálil 

i ve vztahu k vlastní komunitě. Černošských spisovatelů je totiž v první fázi tak málo, že je 

bílá čtenářská veřejnost vnímá jako jakési „mluvčí za černou rasu“, což pro daného umělce 

nevyhnutelně představuje jisté břemeno odpovědnosti. 

 

Pokud tedy některá z hlavních postav či vypravěč v povídce jedná či myslí 

panoptikálně, musí toto jednání či myšlení zřetelně ovlivňovat utkvělá představa, že je na 

očích bělošské či černošské veřejnosti. Tato pozice je potvrzením ideologické povahy daného 

textu. Takto explicitně se však panoptikální povaha textu neprojevuje často. Častější je případ, 

kdy panoptikální zřetel vyjadřuje postoj mluvčího v knize vůči předpokládaným čtenářům. 

Antropolog a lingvista Paul W. Friedrich tyto emoční postoje označuje jako modální tropy, 
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zatímco lingvistická disciplína pragmatika pro analogický jev používá termín „afektivní 

funkce“. V rané černošské literatuře jsou velmi výrazné dva z těchto modální tropů, a to 

exegeze a exhortace. Exegetický tropus je postojem mluvčího či vypravěče, který se 

(předpokládanému bílému čtenáři) snaží vysvětlit nějakou nuanci ohledně černošského 

chování či myšlení. Dalo by se říci, že tento tropus vychází vstříc výše zmíněné reifikaci 

černošského umělce coby mluvčího za celou rasu. Exhortace je modální či rétorický postoj 

v uměleckém textu, který vůči (předpokládanému bílému) čtenáři zaujímá vyčítavou pozici.  

 

Kromě těchto modálních či rétorických kategorií se panoptikální zřetel promítá i do v dalších 

klasických typologií etnické literatury. Na základě biologického hlediska lze myšlení či 

chování černošské postavy popsat ve vztahu ke dvěma protichůdným ideologickým 

typologiím, které můžeme opisně nazvat „hrdost na svůj rasový původ“ a „stud za svůj rasový 

původ“, neboli pozitivní esencialismus a negativní esencialismus. Sociologickou obdobou této 

dichotomie je rozpor mezi asimilačním a nacionalistickým postojem.  

Všechny tyto pozice či postoje pramení z panoptikálního vnímání společnosti, a jejich 

přítomnost v uměleckém textu je znakem jeho ideologické tendenčnosti.  

První část dotazování v analytické části se tedy snaží potvrdit prvoplánovou tendenčnost 

zkoumaných povídek podle následujícího mustru: 

 

1) Panoptikon jako téma: Vykazuje vypravěč nebo postava znaky panoptikálního chování 

či myšlení? Je si zřetelně vědom toho, že se na něj upírá pohled bělošské většiny či 

černošské menšiny? Pokud ano, pak tento aspekt ukazuje na tendenční povahu zkoumané 

povídky, která tím podrývá Johnsonův universalismus a jeho antipatii k ideologickému 

umění. 

2) Panoptikon jako modální tropus: Snaží se postavy či vypravěč vysvětlovat čtenáři 

nějakou nuanci ohledně černošské komunity? Zaujímá text či postava vůči čtenáři 

vyčítavý postoj? Pokud ano, pak tento aspekt ukazuje na tendenční povahu zkoumané 

povídky, která tím podrývá Johnsonův universalismus a jeho antipatii k ideologickému 

umění. 

3) Biologické hledisko: Objevuje se v příběhu téma “hrdosti na svůj rasový původ” nebo 

“studu za svůj rasový původ”? Pokud ano, pak tento aspekt ukazuje na tendenční povahu 

zkoumané povídky, která tím podrývá Johnsonův universalismus a jeho antipatii 

k ideologickému umění. 

4) Sociologické hledisko: Objevuje se v příběhu zřetelné asimilační či nacionalistické téma? 

Pokud ano, pak tento aspekt ukazuje na tendenční povahu zkoumané povídky, která tím 

podrývá Johnsonův universalismus a jeho antipatii k ideologickému umění. 
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Vzhledem k tomu, že si analýza programově vybírá povídky se zřetelnou tezí a antitezí, v 

nichž se černošské postavy dostávají do konfliktní pozice s bělošskými postavami, lze 

předpokládat, že se několik z těchto předpokladů potvrdí. Pokud ano, vyplývá z toho, že 

doslovné čtení tyto povídky cejchuje jako tendenční. 

 

Druhý krok analýzy je veden snahou o rehabilitaci těchto prvovplánově tendenčních 

povídek s odkazem na jejich aluzivní přesahy. Aluzivnost a nepřímé metonymické 

odkazování coby  předěl mezi tendenční a autonomní literaturou vyplývá ze čtení Theodora 

Adorna (“Commitment to Art”) a Rolanda Barthese (Mythologies). Oba autoři vesměs 

používají spíše ilustrativní příklady než definice, avšak některé jejich příklady sugerují 

možnost, že pokud zjevně velmi tendendenční literární dílo zároveň nabízí intertextuální či 

aluzivní přesahy, nelze jej považovat za tendenční. V návaznosti na tuto skutečnost se tedy 

pátý bod analýzy táže takto: 

 

5) Intertextualita: Nabízí zkoumaná povídka možnost, že odkazuje i na něco, co se 

doslovnému čtení zcela vymyká? Lze z textu hodnověrně vyčíst intertextuální aluzi na 

jiná díla či souvislosti, které rámec příběhu přímo nezmiňuje? Pokud ano, pak se nejedná 

o tendenční povídku v pravém slova smyslu, a tento jednotlivý případ tedy nerozporuje 

Johnsonův umělecký universalismus. 

 

 

 

Struktura práce 

 

Vzhledem k tomu, že práce se zabývá typologiemi a tropy, které se etablovaly převážně 

v rané černošské literatuře, musí analýze předcházet dosti zevrubný historický úvod, z nějž je 

patrné, jak historické okolnosti utvářely tento souběh ideologie a literatury.  

První kapitola uvádí metodologii a zdroje. Poměrně dlouhá druhá kapitola mapuje vývoj 

černošské literatury v klíčovém období vývoje, tedy zhruba od konce americké občanské 

války až do doby velké hospodářské krize. Právě polovinu dvacátých let 20. století vnímá tato 

historická trajektorie jako zásadní předěl mezi dominantním ideologickým prizmatem 

v černošském umění a jeho zpochybněním. Třetí kapitola nabízí stručný přehled ilustrativních 

ukázek ideologických typologií v černošské literatuře. Čtvrtá kapitola nejprve uvádí dílo a 

Charlese Johnsona a jeho postoje ohledně ideologického umění. Poté zkoumá sedm jeho 

povídek dle výše zmíněného interpretačního prizmatu. 
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Závěry a přínos práce 

 

Všech sedm vybraných povídek charakterizovaly prvoplánové rysy tendenční ideologické 

literatury. Po zevrubné analýze však lze pouze dvě z nich označit za tendenční, přestože jeden 

ze zkoumaných povídkových cyklů byl psán „na zakázku“ pro historické pásmo. Z toho lze 

usuzovat, že Charles Johnson si i ve své nejdidaktičtější a nejmelodramatičtější poloze, dané 

předem vymezenými mantinely, dokáže zachovat uměleckou autonomii. 

Předkládané analýzy zkoumaných povídek se pouze ve dvou případech v omezené 

míře opírají o již existující studie Lindy Selzerové a Williama Gleasona. Méně se však drží 

Johnsonem posvěcené linie filosofického diskursu coby prizmatu pro interpretaci, takže  

některých případech vyvozují z povídek jiné závěry. Pět analýz povídek ze sbírky Soulcatcher 

jsou zcela původním příspěvkem, neboť podle běžně dostupných informací o nich zatím 

nikdo nepsal. 

 

Za přínos práce lze paradoxně považovat i poměrně komplikované metodické uchopení. 

Poměřování chování postav dle biologických a sociologických typologií se v případě tohoto 

konkrétního výběru povídek ukázalo být spíše mechanickou rutinou, bez které by se práce ve 

výsledku obešla. Aplikace vybraných modálních tropů (exegeze/exhortace) při analýze 

literárního diskurzu však má zejména u menšinového etnika své opodstatnění. Zpětně musím 

konstatovat, že pokud by se práce soustředila pouze na zjevně panoptikální situace a modální 

tropy, působila by uceleněji a mohla by jít v analýze více do hloubky.  Obsedantní snaha 

„pokrýt“ co nejvíce možných pozic typologií s ideologickými konotacemi práci nutně 

neprospěla. Použití rétorické modality (resp. lingvistické afektivní funkce) coby 

interpretačního nástroje při zkoumání textů je novátorské a navzdory omezenému záběru jej 

považuji za užitečný. 
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