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Eds. Nieves Pascual Soler and Ján Gbúr 
Gender and literature/Ród v literature
Košice: Univerzita Pavola Jozefa Šafárika, 2013

The gender perspective has become a stable component in debates concerning 
literature and culture as they explore the issues of identity, sexuality, and power. 
Reflecting the contemporary tendency towards interdisciplinarity, gender studies 
often appear in combination with queer studies, women and men’s studies, feminism 
and post-structuralism. As such, this approach – focusing on the manner in 
which sexuality and identity are discussed – increasingly serves as a tool for the 
study of literature, examining how fictional texts reflect major social concerns and 
consequently enforce, redefine or challenge the view of gender, often in combination 
with race, ethnicity, or class. Though not as popular and established as in other 
Western countries, gender studies have increasingly been receiving critical attention 
in the Czech and Slovak Republics. The volume Gender and literature/Ród v literature 
(2013) seeks to demonstrate the diversity and relevance of gender perspectives in the 
study of literature and culture, covering discussions on masculinity and femininity, 
sexual identity or the linguistic concept of gender. 

As it is stated in the “Introduction” by Nieves Pascual Soler, the aim of the 
monograph is to serve as a point of departure for raising gender awareness in 
students, teaching them to “notice that gender conditions what is perceived by the 
eye, what is heard, felt, smelled and tasted, what we wear, how we speak and the 
ways we relate to each other” (7). Literature could be seen as one of the media that 
could illustrate the importance of gender issues and present them as something 
omnipresent and relevant. 

Although the book has one list of Contents, it consists of two distinct parts, the first 
being written in English and the other in Slovak and Czech, each having their own 
“Introduction”. As is often the case with collective monographs, the title was chosen 
in order to be sufficiently vague to accommodate various contributions dealing with 
gender or gender studies, though not always with literature in the sense of fiction, but 
rather with text (whether written or spoken). While the authors of English section 
deal predominantly with the reflection of gender in literature, with the exception of 
a paper on cat-food advertisements  “Cats, Foods, Genders” by Nieves Pascual Soler, 
justified by the statement that “all genuine advertising is literature,” the other part 
offers a wider perspective, taking into account the social, historical and linguistic 
perception of gender. 

Tomáš Hoskovec analyses the philological aspect of gender (“Filologický pohled na 
otázku rodu: případová studie a jazykový rozbor”), Ján Gbúr and Ivica Hajdučeková 
present a historical and cultural aspect of gender in Slovak literature and society at 
the turn of the 20th century (“Aspekt rodu v slovenskej literature na prelome 19. a 
20. st.”), and Ingrid Puchalová offers a critical reflection of the concept of gender 
in German texts published in Slovakia from the 18th century to present (“Rod a 
jeho literárne vedná reflexia v nemecky hovoriacom priestore”). This section places 
gender criticism within the context of modernist literature and culture, while at the 
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same time hoping to serve as a potential textbook for developing gender studies in 
Slovakia. While the texts seem to depart from literary analysis toward a study of 
Slovak history, culture and language, they nevertheless fulfil their aim of presenting 
gender studies as a relevant and useful tool for text interpretation. Moreover, the 
accessible and well-structured presentation corresponds with the function of the 
essays as a sourcebook for students. 

The English section focuses mainly on the shifting images of gender in literature 
and covers a large spectrum of ethnic, racial, national and gender identities. The only 
theoretical contribution dealing with methodology is offered by José Igor Prieto-
Arranzin in his essay “Studying Literature, Doing Gender. Epistemological and 
Methodological Considerations,” where he provides an overview of gender studies 
in relation to feminism, culture studies and literature, emphasizing that “literary 
criticism from gender perspective could be described very much like the cultural 
studies, as a descriptive (i.e. not prescriptive) endeavour in that it does not seek 
to assess the aesthetic (in this case literary) value of the materials to be analysed” 
(33). This claim could be extended to any theoretical approach applied to literature, 
especially when it is used as the defining aspect of interpretation. Such analysis 
can be no longer called literary as the text is treated more as non-fiction and does 
not enrich the reading and understanding of the work. Fortunately, this is not the 
case with the papers presented in this volume, which mostly manage to balance the 
theoretical and aesthetic aspects of their interpretations. 

In “Gendering the Grotesque in Annie Proulx’s in Close Range: Wyoming Stories” 
Kurt Magsamen analyses the social pressures male characters have to face to be 
perceived as sufficiently masculine within the patriarchal order. The failure to do 
so turns the protagonists into alienated grotesques performing gender roles that 
do not comply with their identity. While struggling with the elusive concept of the 
grotesque, Magsamen avoids any definition of the absurd and its connection to the 
grotesque, only mentioning that “when patriarchy fails, characters are more likely to 
experience a sense of the absurd, and not in a good way” (76). 

Similar theoretical flaws can be found in another paper, dealing this time with 
femininity and its clash with the patriarchal order. In “Gender Trouble in Sandra 
Louis Birdsell’s “Night Travellers”: Attempt at Subversion of Patriarchal Mennonite 
Identity”, Milena Kostić prefers well-known essays by French feminists, while 
dismissing Anglo-American criticism as too limited: “they are narrowly focused on 
the concept of women as biological entities, that during the course of history of the 
patriarchal Western civilization, fought for their rights and equality with men” (149). 
She supports her largely limited view by referring to the representative of feminism 
and gynocriticism Elaine Showalter, whose main works were published in the 1990s. 
As such, her work does not reflect the state of contemporary American, let alone 
British or Canadian gender studies. As Kostić’s theoretical background is dated, 
she ignores the fact that even her choice of critics foregrounds the experience and 
concept of a woman that has long been challenged and disputed, especially in the 
works of Judith Halberstam, Gayle Rubin, or even the early revolutionary essays of 
Shulamite Firestone from the 1970s.  
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Vesna Lopičić’s “Ars Moriendi in Canadian Short Fiction by Women” is the only 
paper in this volume not dealing with gender directly, concentrating instead on 
the concept of mortality supported by critical issues regarding the dying of female 
characters. As such, it does not contribute to the topic of gender identity and 
difference, and it does not even address these issues in the conclusion of the paper. 

The only essay dealing with non-heterosexual identities is Zuzana Buráková’s 
analysis of the gender aspect in American Jewish fiction, entitled “Gender 
Diversity as a Reflection of Humanity. Gender Readings of Selected Short Stories 
by Isaac Bashevis Singer.” Although the examined texts are not contemporary, 
they sufficiently illustrate the gender diversity and fluidity that existed even before 
Butler’s announcement of the “gender trouble” and illuminate the shared experience 
of queers and Jews, though not considering the intersections between gender and 
queer studies.

Finally, Andrada Pintilescu, whose paper “Communist Female Writers: 
Emancipation, Identity Construction Policies and representation in Post-War 
Romania. Case Study: Cella Serghi” closes the English-written section, focuses on 
the political aspect of gender equality in a communist regime and is the only paper to 
question the label of “woman writer” and connect it with a lasting gender prejudice.

Overall, the papers are theoretically well-grounded, though some of them lack a 
more contemporary perspective. Moreover, most contributions use the gender theory 
to back up their arguments without any critical assessment. The papers uncover 
various sources and forms of gender inequality and provide critical understandings 
of various gender identities and presentations. Hoping to serve as teaching material, 
the volume provides potential students with sufficient background and tools for 
“reading” of gender not only in literature but also in other more practical spheres, 
such as psychology, politics, sociology or economics. Yet it should not be forgotten 
that this is just another lens that can, if used uncritically, obscure other themes and 
perspectives, especially when it comes to art – including literature. We can only hope 
that Stanley Fish would not have to once again ask: Is There a Text in This Class? 

Michaela Weiss
Silesian University, Opava
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Petr Kopecký
Robinson Jeffers a John Steinbeck. Vzdálení i blízcí
Brno: Host, 2013

Hned úvodem je možno konstatovat, že Kopeckého monografie je dobrá kni-
ha, mnohem lepší, než její titul napovídá. Popravdě řečeno, nebylo snadné jí dát 
vhodný název: kromě toho, že nás seznamuje s dílem a životem Robinsona Jefferse 
(1887–1962) a Johna Steinbecka (1902–1968), pojednává také o skutečné i umělec-
ky ztvárněné kalifornské scenérii, literárním environmentalismu, Jeffersově osobní 
„antiantropocentrické“ filozofii a nezanedbatelném vlivu obou autorů v bývalém 
Československu. 

Je potřeba zdůraznit (jak to tvrdí Kopecký na první straně), že Jeffers a Steinbeck 
se těší většímu uznání mezi českými čtenáři než mezi těmi americkými a že pro to 
existuje řada důvodů. Kopecký začíná knihu objasňováním velkého významu těchto 
dvou spisovatelů pro českou čtenářskou obec před padesáti lety, tedy na počátku 
60. let 20. století, kdy ve stejné době klesala jejich oblíbenost u amerických čtenářů. 
Oba spisovatelé totiž zaujímali ne příliš populární politické postoje. Jeffersovy básně 
se po válce až do jeho smrti a i po ní objevovaly jen příležitostně v antologiích, ale 
jinak se jeho dílo přestalo vydávat – včetně všech jeho dlouhých básní. Steinbecko-
vy „menší“ romány se nečetly. Dnes, o padesát let později, se situace ve Spojených 
státech změnila. Jeffersovy knihy se znovu vydávají – první odborná edice jeho Col-
lected Poems (redigovaná expertem na Jacka Kerouaka Timem Huntem) byla vydá-
vána v letech 1988–2001. I všechny Steinbeckovy romány se ve Spojených státech 
znovu publikují – stejně tak jeho ,,novější“ díla jako reportáže z Vietnamu a různé 
deníky (Russian Journal atd.). V České republice si však dnes mladí studenti sotva 
uvědomují důležitost vlivu, jaký měli Jeffers a Steinbeck na ty, kdo žili v době totality. 
Kopeckého monografie je tedy příhodnou prací, protože nyní dává vhodnou příleži-
tost k přehodnocení Jeffersova a Steinbeckova autorského významu jak ve Spojených 
státech, tak v České republice. 

Kniha je mnohem ambicióznější, než její název napovídá a v zásadě paralely mezi 
autory, tak příznačné při odborném srovnávání, jsou nejslabší částí této studie (např. 
že oba měli rádi psy). Mnohem zajímavější už jsou citované úryvky ze soukromých 
Steinbeckových dopisů, v nichž psal, že mu vadí, že nedokáže psát tak poetickým 
jazykem jako Jeffers, a na druhou stranu ho irituje, že Jeffers nezná krajinu tak dobře 
jako on, protože Kalifornie byla Steinbeckovým rodištěm. Vypadalo to, že Jeffers 
měl na Steinbecka negativní vliv, jenž ho v  popisných částech románů podněcoval 
k poetičnosti. Kopecký na tento fakt o Steinbeckovi poukazuje a vytváří teorii, že je- 
ho romány můžou být chápány jako pokusy o vytvoření trojrozměrného popisu kra-
jiny. Z čtenářského hlediska je rovněž cenné Kopeckého zkoumání Steinbeckových 
„menších“ prací, jež přispívá k lepšímu pochopení autorova díla jako celku. 

Ačkoli se Kopecký vyhýbá ich-formě a subjektivnímu hodnocení, čtenář si ne-
může nevšimnout, že jde o velmi osobní knihu – od tajemné dedikace až po vlastní 
fotografie z putování k domům autorů či místům, která figurují v jejich dílech. Od-
ráží se to i v samotném titulu: zatímco Jeffersova a Steinbeckova Kalifornie může 
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být od Kopeckého rodného Valašska vzdálená, téma knihy je blízké jeho srdci. Svým 
způsobem studie popisuje cestu svého autora – čtenáře, kterého fiktivní světy básníka 
a nositele Nobelovy ceny za literaturu ovlivnily natolik, že se vydal do Kalifornie, aby 
prozkoumal řečené krajiny a písemné archívy autorů (Kopecký vykazuje výbornou 
znalost rukopisů obou spisovatelů, jejich dopisů a osobních spisů). A kapitoly, které 
pojednávají o Kalifornii jako o „Ekotopii“, zjevně prozrazují Kopeckého zájem o eko-
logii a dost možná i jeho osobní filozofii. 

Je to filozofie, kterou bychom měli všichni sdílet, a o to víc v elektronickém věku. 
Zde je Jeffersův popis okamžiku, kdy přijel na kalifornské pobřeží, které se mělo v bu-
doucnu stát jeho domovem: 

. . . pohoří montereyského pobřeží, kde jsem prvně v životě viděl žít lidi – v úchvat-
né nedotčené přírodě – v podstatě tak, jako to bylo v idylách, severských ságách 
nebo Homérově Ithace. Život tu byl zbavený zbytečného srůstání. Lidé naháněli 
dobytek, nebo zorávali pevninské výběžky, přičemž balancovali až na úrovni rac-
ků, tak, jako to dělali po tisíce let, a ještě další tisíce let dělat budou. Současný život 
byl zároveň trvajícím životem, ne odříznutý od moderního světa, ale uvědomující 
si jej, a pa-třící k němu, schopný vyjádřit svého ducha, ale nezatížený množstvím 
pro básně bezvýznamných detailů a komplexností, které vytvářejí civilizaci. (Jef-
fers, úvod k Selected Poetry of Robinson Jeffers, 1937)

Poselstvím obou autorů je boj člověka sama se sebou a také s přírodou, a je 
to právě kalifornská příroda, která pomohla osvětlit tenhle boj. Autoři ho v ní 
zobrazili v tom nejpříhodnějším světle. Dnes, víc než kdy dřív, jde o něco, čemu 
bychom měli věnovat pozornost. Naše postupné přetrhávání pout s přírodou 
způsobuje v moderním světě civilizační nemoci ducha. 

Zásluhou Grantové agentury České republiky a nakladatelství Host se dostala 
k čtenářům hezká kniha, obsahující patnáct stran fotografií – portrétů a krajin, 
včetně snímků Steinbecka nebo Jeffersonových synů v Praze (o Steinbeckově 
návštěvě Československa jsem věděl, ne však o jeho přátelství s Adolfem 
Hofmeisterem, ani jsem netušil, dokud jsem si o tom nepřečetl, že Jeffersův syn 
navštívil Kamila Bednáře v Praze a odvezl si odtamtud kámen z Pražského hradu, 
který byl později zasazen do Jeffersova slavného ručně postaveného kamenného 
domu Tor House a Jestřábí věže). 

Závěrem nezbývá než vyjádřit přání, aby poslední část knihy „Post skriptum. 
Přesazení a adaptace: Recepce autorů v Československu“ nezůstala jen doslovem. 
Spíš než doslov působí jako úvod k další práci, která by podrobně vylíčila úlohu 
americké literatury v totalitním Československu a také roli těch českých a slo-
venských překladatelů a editorů, kteří v té době zpřístupňovali díla veřejnosti. 
Doufám, že právě o tom bude příští Kopeckého práce, protože přesně o tom by měla 
mít generace českých i zahraničních čtenářů  vyrůstající po roce 1989 povědomí. 

Matthew Sweney
Univerzita Palackého, Olomouc
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Roman Trušník
Podoby amerického homosexuálního románu po roce 1945
Olomouc: Univerzita Palackého, 2011

Publikace Podoby amerického homosexuálního románu po roce 1945 českého 
amerikanisty Romana Trušníka dokáže zaujmout na první pohled. Tmavá obálka, 
jíž vévodí silueta odvrácené mužské postavy, napovídá, že autor bude představovat 
téma, které se v současné době nenachází v centru pozornosti českých a slovenských 
literátů, a to i přes stále se zvyšující zájem o literaturu menšin. Monografie, věnovaná 
americké beletrii zpracovávající téma mužů, které spojuje partnerský či sexuální 
vztah, má ambice tuto problematiku přiblížit nejen akademické obci, ale i odborné 
veřejnosti a stát se tak jakýmsi úvodem do studia této literární oblasti.

Jelikož spojení „homosexuální román“ je samo o sobě genderově neutrální a moh-
lo by tedy poukazovat na látku věnovanou jak mužské, tak ženské části menšiny, 
Trušník v úvodní kapitole vymezuje jako oblast svého zájmu pouze „gay literaturu, 
tedy literaturu zobrazující homosexuální zkušenost mužů” (11). Již zde je předestřen 
problém s terminologií – budeme-li uvažovat o americkém prostředí, z něhož Truš-
ník vychází, je třeba vzít v potaz, že „gay“ se používá jak pro homosexuální ženy, tak 
muže; na druhou stranu, u nás konotuje právě homosexuální muže, což je, zřejmě 
hlavním důvodem, proč Trušník používá ve své knize právě termín gay literatura. 
Ovšem argumentace, proč byla lesbická literatura zcela vyčleněna, se nezdá být zcela 
podložená: 

Přestože gay a lesbická literatura sdílejí zkušenost menšinové sexuální orientace, 
zkušenost žen se od zkušenosti mužů liší: muži neznají z první ruky problémy 
související s postavením žen ve společnosti, lesbickou komunitu zase bezprostředně 
nezasáhlo devastující onemocnění AIDS.  (11)

Je pravda, že slovo AIDS se v souvislosti s lesbami neskloňuje ve velké míře, to 
ale neznamená, že toto onemocnění ženskou část homosexuální menšiny neposti-
huje. Na podceňování této problematiky upozorňuje například doktorka Barbara G. 
Dickerová již v roce 1989 ve svém dopise „Riziko AIDS v lesbické komunitě“ (Risk 
of AIDS among Lesbians), zveřejněném v listopadovém vydání American Journal of 
Public Health. Rostoucí počet HIV pozitivních lesbických Afroameričanek tuto oba-
vu bohužel jen potvrzuje. Doufám tedy, že Trušník svým tvrzením pouze poukazuje 
na míru diskutovanosti problému a jeho zrcadlení v literárním ztvárnění. 

Druhá kapitola Trušníkovy monografie je věnována terminologii. Kromě objas-
nění základních pojmů také nastiňuje vývoj pohledu na (homo)sexualitu. Již pojetí 
homosexuality je poněkud problematické a nejčastěji se setkáváme se dvěma značně 
odlišnými vysvětleními. Autor připouští opodstatnění obou z nich – jak determi-
nace biologické (homosexualita vrozená), tak determinace sociální (homosexualita 
získaná výchovou nebo svobodnou volbou).  Toto uvažování je dále rozvíjeno s ohle-
dem na používání termínů homosociální a homoerotický. Je třeba ocenit, že Trušník 
zmiňuje  homosexualitu a heterosexualitu jako extrémy spektra, nikoli jako striktní 
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binární systém, neboť tento zjednodušený pohled je zejména mezi laickou veřejností 
stále rozšířen. Další problém, na který je poukazováno, je užívání výrazů homosexu-
al, gay a queer, které bývají často zaměňovány. Stejně jako v „Úvodu“ (a v celé knize) 
je pojem gay vztažen pouze na homosexuální muže, což na jednu stranu hovoří pro 
text jakožto konzistentní celek, ale vzhledem k jeho významové šíři ve zdrojovém 
jazyce se zdá být zbytečně zavádějící právě v konfrontaci s angličtinou. 

Kapitola třetí představuje přehled literárněvědných přístupů, ale především defi-
nici, co homosexuální literatura je a podle jakých principů můžeme jednotlivé auto-
ry a jejich díla zařazovat do jejího kánonu. Trušník vychází z metodologie Martina 
C. Putny, jež bere v potaz kulturní odlišnosti, které se do vnímání homosexuality 
promítají v různých zemích (v Americe politika, ve Francii umění, v Německu věda).  
Zásadním problémem je rozpor v pojetí gay literatury jak mezi kritiky, neboť někteří 
upřednostňují hledisko textu (práce s tématem a s motivy spojenými s homosexuali-
tou) a jiní orientaci autora; na druhou stranu někteří autoři, kteří otevřeně přiznávají 
svou orientaci i důležitost těchto témat ve své tvorbě, však takto zařazeni být nechtějí. 

Trušník se sice přiklání k vymezení tematickému, nicméně jeho názor působí 
mezi ostatními poněkud nevýrazně, a to převážně v podkapitolách 3.1 a 3.2 (věno-
vaných kánonu), které vzhledem k množství jmen funguje spíše jako přehlídka kri-
tiků a jejich publikací (studie, kratší přehledové texty i antologie)  než jako analýza 
kánonu samotného. Takový přehled jistě mnozí uvítají, neboť uvedení děl a jejich 
percepce do kontextu historického vývoje vytváří prostor pro pochopení kulturně-
sociálních souvislostí, nicméně pokud čtenář podlehl pokušení očekávat analytický 
přístup, může být deskriptivním přehledem zklamán. 

V podobném duchu se Trušník zaměřuje na vývojové tendence mužského ho-
mosexuálního románu. Podkapitoly jsou věnovány jednotlivým obdobím vymeze-
ným událostmi, které v historii této menšiny hrají důležitou roli – Kinsleyho zpráva, 
Stonewall, nástup AIDS atd. Zajímavý je oddíl věnovaný studii Reeda Woodhouse 
Neomezené objetí: Kánon gay literatury, 1945–1995 (Unlimited Embrace: A Canon 
of Gay Fiction), která dělí homosexuální literaturu nikoli podle doby vzniku díla, 
ale autorova přístupu.  Tytéž teorie, přístupy i fakta se v mnoha případech napříč 
textem kapitol 3–4 opakují (např. zmínky o skupině Violet Quill), což místy působí 
rušivě, jindy však vykreslení problematiky z jiné perspektivy přináší čtenáři přece 
jen ucelenější představu. 

To, co bylo načrtnuto v předchozích částech, Trušník dobarvuje v páté kapitole 
ilustrativními příklady z vybraných knih. Mezi nimi nalezneme například Město 
a sloup (The City and the Pillar) Gorea Vidala, Tanečníka (Dancer from the Dance) 
Andrewa Hollerana, Buzíky (Faggots) Larryho Kramera, Giovanniho pokoj (Giovan-
ni’s Room) Jamese Baldwina nebo Svobodného muže (A Single Man) Christophera 
Isherwooda. Jednotlivé podkapitoly sledují práci spisovatelů s postavami a vypravě-
či, uplatnění realismu a intertextuality, využití tragických konců a v neposlední řadě 
campu. Trušník o něm mluví jako o fenoménu typickém pro gay kulturu, přiznává 
však, že definice termínu samotného je problematická. Sám se univerzálnímu vyme-
zení tohoto pojmu vyhýbá a diplomaticky ustavuje, jak je třeba camp chápat v jeho 
publikaci a představuje základní prvky, které mu přisuzuje kulturní antropoložka 
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Esther Newtonová, zabývající se queer kulturou. Lepšímu porozumění značně napo-
máhá komentář Andrewa Hollerana, jehož Buzíci jsou na campu založeni. 

Poslední kapitola, věnovaná literatuře pro mládež, působí v rámci celku poněkud 
nesourodě. Ačkoli byla jistě psána s  úmyslem neopomenout mladého (a dost možná 
stále se hledajícího) čtenáře, jedná se zde o spíše rozpačité nahlédnutí do proble-
matiky kvalitativních měřítek, která jsou pro literaturu určenou mládeži a pro tu 
věnovanou zralejšímu publiku, rozdílná. Nelze říct, že by toto téma bylo nezajímavé 
– naopak si troufám tvrdit, že by stálo za to mu věnovat samostatnou publikaci – zde 
se však jeho atraktivita nemůže plně rozvinout. 

I přes výše zmíněné nedostatky se však jedná o knihu, která může vzbudit hlubší 
zájem o (nejen) homosexuální literaturu a poskytnout čtenáři základní rozhled v té- 
to oblasti. Vzhledem k tomu, jak málo pozornosti je zatím u nás této problematice 
věnováno, je tato monografie velkým přínosem. Otázkou zůstává, zda s případnými 
přibývajícími publikacemi na toto téma nezůstane Trušníkova monografie časem 
opomenuta. Nezbývá než doufat, že Podoby homosexuálního románu po roce 1945 
najdou své místo v knihovně nejen odborné, ale i širší veřejnosti. 

Martina Novotná
Slezská univerzita, Opava

Ed. Josef Jařab
Horace M. Kallen a vývoj americké kulturní identity
Olomouc: Periplum, 2011

V průběhu 20. století došlo k významné změně ve způsobu vnímání americké kul-
turní identity. Dosavadní snaha o asimilaci přistěhovalců a s ní spojená metafora 
tavicího kotle byly již v době 1. světové války podrobeny kritice především ze strany 
stoupenců kulturního pluralismu jako Horace Meyera Kallena, Randolpha Sillima-
na Bourneho či později Louise Adamica. Tyto protichůdné tendence zachycuje také 
kniha Horace M. Kallen a vývoj americké kulturní identity (sestavená prof. Josefem 
Jařabem). Kniha se skládá ze dvou pomyslných částí, z nichž první tvoří stěžejní 
eseje dvou významných současníků, Horace M. Kallena  a Randolpha S. Bournea, 
které do češtiny přeložila Michaela Weiss. Současný pohled na problematiku americ-
ké identity je následně reprezentován esejí „Kulturní pluralismus versus tavicí kotel: 
počátky hledání americké (židovské) identity“ Michaely Weiss a „Mezi tavicím kot-
lem, kulturním pluralismem a multikulturalismem“ Josefa Jařaba.

V době, kdy Spojené státy zaplavily vlny přistěhovalců ze zemí jižní a východní 
Evropy a američtí prezidenti vyzývali k asimilaci (ta se však týkala pouze emigrantů 
z Evropy a nikoliv cizinců jiné barvy pleti), řada intelektuálů otevřeně vystupovala 
proti amerikanizaci menšin. V roce 1915 vyšel v časopise The Nation Kallenův člá-
nek nazvaný „Demokracie versus tavicí kotel“ (v anglickém originále Democracy 
Versus the Melting-Pot), v němž Kallen obhajoval potřebu zachovat kulturní dě-
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dictví imigrantů a národnostní různorodost. Podle Kallena je asimilace nedemo-
kratická a americká civilizace může představovat „zdokonalení spolupracujících 
harmonických celků evropské civilizace bez odpadu, špíny, strachu; mnohost v jed-
notě a orchestr lidství. Každý nástroj orchestru má vlastní barvu a tón, které vy-
cházejí z jeho materiálu a tvaru, a hraje sobě vlastní melodii v rámci celé symfonie. 
Podobně i ve společnosti může každá národnostní skupina být nástrojem. Povaha 
a kultura jsou jejím námětem a melodií: soulad, kakofonie nebo rozpor vytvářejí 
symfonii civilizace“ (s. 43).

Na Kallenovu vizi kulturního pluralismu reagoval o rok později Randolph S. 
Bourne, který ve svém eseji „Nadnárodní Amerika“ (v originále Trans-National 
America) otištěném v časopise Atlantic Monthly označoval amerikanizaci za snahu 
privilegovaných „brahmínů“ násilně vnutit anglosaskou kulturu všem přistěhoval-
cům. Bourne dále kritizoval ty, kdo se snaží být „američtější“ než sami Američané, 
a varoval před vznikem nevýrazné masy kulturních hybridů. Podle Bourneho by se 
na vytváření nové americké kultury měli podílet všichni občané bez rozdílů národ-
nosti či etnické příslušnosti.

Jelikož velkou část imigrantů dlouhodobě tvořili Židé, pátrání po podstatě ame-
rické identity bylo do značné míry spjato s hledáním židovské identity. Touto pro-
blematikou se zabývá Michaela Weiss, která nejprve zachycuje počátky židovské 
imigrace do USA, pojednává o postavení tohoto etnika v rámci americké společ-
nosti a následně proti sobě staví snahy o asimilaci a potřebu zachovat jedinečnost 
židovského etnika. 

Jak Michaela Weiss dokazuje, sefardští Židé byli součástí americké společnosti 
již od 17. století a bez problémů se asimilovali. V duchu reformního judaismu bylo 
náboženství přizpůsobeno americkým podmínkám a židovští přistěhovalci přijali 
za svůj také jazyk své nové země. Potřeba definovat americkou židovskou identitu 
nastala až s příchodem velkého množství Židů z východní Evropy, kteří v důsledku 
kulturní i jazykové odlišnosti vzbuzovali obavy nejen v Američanech, nýbrž také v pů- 
vodní židovské populaci. 

Současně s asimilací se projevovaly také nacionalistické tendence. Z eseje Michaely 
Weiss je patrné, že zatímco lidé jako Mary Antinová, Edward Steiner či Israel Zangwill 
věřili v jednotný americký národ, hlavním nástrojem odpůrců asimilace se stal hebra-
ismus, který Kallen charakterizoval jako židovství bez judaismu (s. 88). Kallenovy ná-
zory vycházely mimo jiné také ze sionismu, jenž spatřoval naději pro židovské etnikum 
ve vytvoření samostatného státu na území dnešního Izraele. V souvislosti s pátráním 
po americké židovské identitě autorka poukazuje také na úzký vztah mezi hebrejskou 
kulturou a americkým puritanismem – oba mají biblické kořeny a společný základ.

Michaela Weiss nabízí bezesporu komplexní pohled na tendence, které ovládly 
konec devatenáctého a první polovinu 20. století, a roli, kterou židovské etnikum 
sehrálo v procesu formování americké kulturní identity. Plynulý tok textu však místy 
narušuje opakování, když se autorka vrací ke skutečnostem, které již byly dříve zmí-
něny v jiném kontextu.

Na analýzu židovské identity a myšlenku kulturního pluralismu navazuje esej Jo-
sefa Jařaba, který pátrání po americké identitě rozšiřuje o neevropské přistěhovalce 
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a zabývá se především Afroameričany. Ačkoliv toto etnikum bezesporu představuje 
významnou součást americké společnosti, jistě by nebylo nezajímavé zahrnout také 
jiné skupiny obyvatelstva jako například Američany asijského původu či potomky 
původních Indiánů. 

V první polovině 20. století ve Spojených státech sílil nacionalismus a mnozí 
Američané se netajili svými rasistickými názory. Černí Američané i nadále před-
stavovali cizí element, který majoritní společnost nebyla ochotna přijmout. Jak Josef 
Jařab podotýká, ani Kallenovy demokratické představy o pluralitě kultur nezahrno-
valy jinou rasu než bílou. 

Především ve vztahu k černošskému obyvatelstvu tak došlo v průběhu druhé po-
loviny 20. století k posunu od kulturního pluralismu k multikulturalismu, jehož cí-
lem je náprava křivd z minulosti. Jak však J. Jařab podotýká, také multikulturalismus 
má svá úskalí a u některých myslitelů vzbuzuje obavy, zda jeho filozofie neodporuje 
jednotě deklarované již samotným národním motem e pluribus unum.

Kniha Michaely Weiss a Josefa Jařaba představuje zdařilou sondu do vývoje ame-
rické identity a demonstruje, jak se tato identita měnila od počátku 20. století, kdy 
převládaly snahy o vytvoření homogenní masy, přes myšlenku kulturního pluralis-
mu, jenž zavrhoval uniformitu a volal po demokratickém principu, který by všem 
(evropským) národům umožnil zachovat jejich typické rysy a obohatil tak americ-
kou kulturu, až po koncept multikulturalismu druhé poloviny 20. století.

Andrea Holešová
Ostravská univerzita
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