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Maurizio Gotti and Carmen Sancho Guinda, eds.
Narratives in Academic and Professional Genres
Bern: Peter Lang, 2013

The editors of this significant volume, as they claim in a relatively long, methodologi-
cally oriented introduction, is to apply “the tools and foci of Narratology to the study of 
academic and professional genres” (13). Reasons for approaching genres via narrative 
structures may seem hard to find if we take into account the existing multitude of genre-
oriented approaches, methodological and disciplinary frameworks and the large number 
of research publications applying these approaches. However, the rationale for studying 
genres through narratives may be that storytelling is a natural part of our lives – we are 
all storytellers – and narratives are thus part of much of our everyday interaction and 
communication, be it in our private lives or at the workplace. The focus on narratives 
as a methodological procedure has already become commonplace in social sciences – 
mainly in sociology and psychology; in professional discourses and practices the study of 
“narratives of experience” through their linguistic and organizational patterns is gaining 
increased recognition (cf. Bhatia 2004). 

The book is divided into two main parts. In Part One, “Narratives in Academic Gen-
res,” the eleven chapters attempt to deal with narratives in academic, classroom and train-
ing practices such as conference presentations, lectures, public meetings at a university, 
video essays, academic blogs, book reviews, journal articles, students’ writing and uni-
versity websites. Let me focus on some of the most engaging and inspiring papers in this 
part of the book. Mauranen’s opening chapter draws on the “ELFA” corpus of confer-
ence presentations from various disciplines: the author argues that narration contributes 
to the organization of the paper and it represents ‘only’ one facet of the overall make-up 
of the genre. Feak offers a detailed analysis of narratives in public meetings at the Uni-
versity of Michigan. The mandated regular open meeting is a special genre which aims 
to provide opportunities for non-university members (usually citizens) to speak to the 
university officials. The research results are surprising: Feak comes to the conclusion that 
rather than aiming at maintaining transparency in decision-making processes, the genre 
is in fact a strong positive narrative whose role is to save the university’s face. As Feak 
shows, possible critical comments have been ‘denarrativised’ and acquire the status of 
“comments simply having been heard” (98). Bondi studies descriptive elements in history 
texts – academic journal articles and their popularizations aimed at a general readership. 
In journal articles, descriptions help to carry the argumentation and foreground cognitive 
constructs: they establish the complicating action and the point of the story. Populariza-
tions, in contrast, foreground references to places, directions, presentational structures and 
deictics. Maier and Engberg present a multimodal analysis of a new academic genre, the 



114

BOOK REVIEWS

academic video essay, in comparison with traditional academic research articles. In these 
two types of data, the authors employ interdisciplinary approaches from film studies and 
try to uncover how narrators’ roles and identities (via foregrounding/backgrounding the 
voice) differ and how researchers communicate with their audiences taking into account 
the tactics of heteroglossic engagement expected in academic texts.

Part Two of the book, “Narratives in Professional Genres,” contains nine papers that 
deal with more specific genres in terms of their novelty as subjects for research and inves-
tigation. Fløttum discusses narrative strategies in reports on climate change, using a Prop-
pian framework and arriving at the conclusion that the genre draws strongly on the het-
erogeneity of voices and voice-mixing. Then two papers – by Salager-Meyer et al. and 
De Martino – take on the field of medicine. While the former paper explores the role of 
titles in case report narratives from a diachronic perspective, the latter draws attention to 
patients’ accounts in so-called illness narratives, with the focus on gender differences in 
storytelling during oncology treatment. The following two papers address the field of law: 
Breeze studies the genre of the legal judgement and concludes that it is “the essentially 
authoritative role of the judge as the interpreter” (361) that is the key characteristic of 
the genre. Anesa explores the Italian domestic arbitration process, analyzing documents 
collected during arbitration proceedings. The overview of data uncovers the existence of 
“multi-level circular co-narration, embedding and hybridisation” (381): it is rather techni-
cal accounts that prevail over traditional descriptions. Sancho Guinda’s paper examines 
aviation-catastrophe synopses, studying how accident causes and effects are narrated in 
primarily technical and professional documents. She reveals that these synopses do contain 
emotionally-tinged stories. De Groot studies multimodality in annual reports: in a cross-
cultural analysis she employs the Language for Specific Purposes genre theory and exam-
ines the content and style of images. Marzol’s paper explores a relatively under-researched 
genre: printed obituaries are approached as multimodal texts based on the interplay of 
image and writing. The examination of the genre draws on a cluster analysis: clusters are 
functional units used in a non-linear discourse analysis; they replace traditional sequential 
stages or moves. Marzol concludes that obituaries are non-biographical, hybrid genres 
combining news reports and personal experience. Pellón examines U.S. patents; patents 
are viewed as descriptions of intellectual property and their language largely resembles 
that of traditional legal documents. Patents are descriptions with occasional narrative snip-
pets: the narrator, if any, is depicted as a third party; the actions and processes are enacted 
by parts or components.     

In a voluminous collection such as this, it could be difficult to ‘guarantee’ that all 
the papers would be of the same quality. The paper by Bellés Fortuño covers only nine 
pages, while the average length of a paper in the volume is 20 pages; Gabriel’s research 
seems to offer little that could persuade the audience that stories are an effective way of 
carrying out research; the spelling of names is sometimes uneven (not only) in Maier and 
Engberg’s paper; Salager-Meyer et al.’s paper deals very lightly with actual narratives in 
the case report titles; and De Groot’s contribution reminds the reader of a report on the 
author’s book (e.g. “De Groot used several multidisciplinary frameworks...”, 418). When 
reading the book I was desperately missing an author/subject index. However, despite 
some minor drawbacks, Narratives in Academic and Professional Genres represents an 
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important contribution to the field as it offers the reader an insight into how varied nar-
ratological frameworks can be employed in the genres under study.  

 
Bibliography 
Bhatia, Vijay K. Worlds of Written Discourse. A Genre-based View. London: Continuum, 
2004.

Gabriela Zapletalová
University of Ostrava

David Trotter
Literature in the First Media Age. Britain between the Wars
Cambridge, MA, and London: Harvard University Press, 2013

Literature in the First Media Age is a radical exploration of the relationship between litera-
ture, technology and material cultures. The focus of Trotter’s study is works of literature 
published in Britain between 1927 and 1939. These, Trotter argues, distinguish themselves 
from almost all works of literature published before or after in their “intelligent enquiry” 
into the technological mediation of experience. Communication by telephone, radio and 
cinema screening is prominent in works of this period. Materials, synthetic as well as 
semi-synthetic, that increasingly constituted the fabric of everyday experience feature 
strongly in literary works between the two wars. The combination of new media combined 
with new materials enabled writers to re-imagine how lives might be lived and texts might 
be written. 

The uses to which we put communication devices today are very similar to those that 
were available between 1927 and 1939.  Communication technology, Trotter argues, “is an 
attitude before it is a machine or a set of codes. It is an idea about the prosthetic enhance-
ment of our capacity to communicate” (inside front cover). The writers who first under-
stood this lived and wrote in the period between the world wars.

Divided into five chapters, “Telephony,” “Techno-Primitivism,” “Thermoplastic,” “Talk-
ativeness” and “Transit Writing,” Literature in the First Media Age offers new ways of 
understanding the preoccupations and aspirations of the writers of the inter-war period. 
Chapter 1 discusses the works of eighteen writers, including Samuel Beckett, Patrick 
Hamilton, Jean Rhys and Evelyn Waugh, offering the first comprehensive account of 
telephony in British fiction during the interwar period (it should be noted that he does not 
write exclusively about British writers but they are his primary focus).Telephony became 
a social as well as a business medium, creating a new subject matter for fiction. Trotter’s 
primary examples are Elizabeth Bowen’s To the North (1932) and Virginia Woolf’s The 
Years (1938). In these texts, Trotter claims, it is not the family or nation that is given prec-
edence but the “solitary-promiscuous traffic of interactions at a distance made possible by 
the telephone” (4).
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Chapters 2 and 3 consider the representation of the closeness of technology in literature 
and film as part of a more general acknowledgement of the consequences of the technical 
mediation of experience. A new version of the “modern woman” is created; she was set 
free by modern technology. This is seen particularly clearly, Trotter claims, in the works of 
D.H. Lawrence, H.D. (Hilda Doolittle) and Radclyffe Hall. Chapter 3 considers the effects 
of the development around 1927 of semi-synthetic plastics such as cellophane and cellu-
lose acetate that provided a more flexible transparency than glass. The world could now, 
Trotter argues, “be filmed, or felt in the viewing; and not just on film” (34).  Unlike the 
other chapters in Literature in the First Media Age, chapter 3 focuses primarily on poetry.

Chapter 4 shows how literature and cinema allied themselves against telephony. The 
interwar period was characterised by intense rivalry, explicit as well as implicit, between 
representational and connective uses of media. There was also an increasing dominance 
of hybrid media such as broadcast radio and, towards the end of the 1920s, albeit to a 
restricted extent, television. The latter reproduced images in sequences: the entire image is 
never spatially or temporally present to the viewer. In chapter 4 and 5 Trotter argues that 
the response of representational media such as literature and film to connective media like 
telephony offers a good way of investigating the process by which, from the mid-1920s 
onwards, “a regime of information gradually superseded a regime of energy. Connective 
media demanded something other than Modernism” (171). D.H. Lawrence is the prime 
example of this new trend.

Literature in the First Media Age stops in 1939 because the two world wars changed 
everything for ever. The television and mainframe computer introduced a new media age. 
The literature that Trotter studies is neither for nor against technology. Rather, it articulates 
our changing attitude towards technology, showing that cinema, radio, telephony, televi-
sion and other media exist in conjunction. By 1927, the technological mediation of experi-
ence had become both widespread and irreversible. 

With its carefully selected examples and illustrations, and its meticulous annotations 
Literature in the First Media Age is a worthy addition to David Trotter’s other excellent 
studies, including Cinema and Modernism (2007), the English Novel in History: 1895-
1920 (1993), and  Paranoid Modernism: Literary Experiment, Psychosis, and the Profes-
sionalization of English Society (2001). Literature in the First Media Age is a work of 
considerable scholarly dimensions and indispensable for all with a special interest in the 
literature and technological developments of the interwar period in Britain. 

Jane Mattisson Ekstam
Kristianstad University, Sweden



117

BOOK REVIEWS

Katarína Feťková
Hlasy spoza mechice
Banská Bystrica: Belianum, 2013

Katarína Feťková, amerikanistka, působící na Katedře anglistiky a amerikanistiky Filo-
zofické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, se ve svém výzkumu až dosud 
zaměřovala na afroamerickou ženskou literaturu. Výsledkem jejího badatelského úsilí jsou 
dvě monografie – Ne/lásky matiek a dcér: Feministická interpretácia prozaického diela 
Toni Morrison/ovej (Banská Bystrica, 2006) a Cestovateĺky v tele, mysli a fantázii: Dve 
štúdie o afroamerickej  ženskej literatúre (Ostrava, 2009). Nejnovější publikace Hlasy 
spoza mechice ukazuje, že autorčin zájem o literaturu psanou ženami nadále přetrvává, 
avšak tentokrát se přesunul do oblasti americké židovské literatury. 

Záměrem nové práce Feťkové bylo poskytnout čtenáři stručný přehled o vývojových 
tendencích americké židovské ženské literatury a v tomto ohledu lze říci, že se jí cíl poda-
řilo naplnit. Její kniha dokumentuje nesnadný zápas o emancipaci této literatury a záro-
veň dokládá, jak hlas dříve umlčovaných židovských spisovatelek v USA postupně sílil 
a zvolna přecházel z periferie do hlavního proudu americké literární tvorby, k čemuž nepo-
chybně přispěl nárůst feministického hnutí, zejména pak v šedesátých letech minulého sto-
letí. Ostatně tento proces výstižnou metaforou vyjadřuje samotný název knihy; mechica je 
stěna, která v synagogách oddělovala ženy od jejich hlavního prostoru, určeného výhradně 
mužům. Obdobná exkluze žen se týkala nejen náboženské, ale i běžné světské sféry života 
a poznamenala také svět literatury. Feťková ve svém přehledu ilustruje, jak se patriarchální 
mocenské struktury, připisující ženám až druhořadé postavení, a genderově restriktivní 
pohled na ně nepříznivě promítl do procesu zviditelňování amerických židovských auto-
rek. Hlavně se však soustředí na obrovské změny, jež v pozitivním směru poznamenaly 
postavení žen v židovském společenství v USA a které přispěly k tomu, že hlas ženských 
židovských spisovatelek začal být nejen slyšen, ale i respektován.

Kniha Feťkové je nepochybně užitečná již proto, že se zabývá autorkami, které 
v naprosté většině nebyly do slovenštiny ani češtiny přeloženy, a tak představuje běž-
nému čtenáři méně známou podobu současné americké literatury. Problémem však je, že 
kniha je označována jako monografie, od níž bych přece jen čekal vyšší ambice než pouhé 
nastínění přehledu o vývoji americké židovské ženské literatury kompilačního charakteru. 
Svým rozsahem útlá publikace přináší na rozdíl od autorčiných monografií o afroame-
rické ženské literatuře příliš široký záběr, jenž postrádá hlubší ponor do sledované proble-
matiky. Navíc patnáctistránková 1. kapitola je věnována obecné charakteristice židovské 
literatury na americké literární scéně bez genderového rozlišení a autorce se v ní jen stěží 
mohlo podařit vystihnout zkoumanou literaturu v její tematické komplexnosti. Tato část 
také vzbuzuje rozpaky v samotném vymezení pojmu židovské literatury. Citace příliš vág-
ního, do značné míry pragmatického pojetí této literatury z knihy Literatury s hvězdou 
Davidovou prozrazuje určité tápání, což má i praktické dopady, když je například známý 
spisovatel John Updike vydáván za židovského autora. Upřednostňuje Feťková tematické 
hledisko a zařazuje tohoto spisovatele nežidovského původu do židovské literatury jen pro 
jeho sérii próz o židovském protagonistovi Bechovi? Pokud tomu tak je, museli bychom 
naopak z autorčina přehledu vyřadit některá díla židovských spisovatelů, která se k židov-
ství nevyslovují, např. Salingerův román The Catcher in the Rye.
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Vlastní americké židovské ženské literatuře je věnováno pouze 54 stran, na nichž se 
autorka snaží prezentovat její prózu a částečně i poezii a drama v jejich pestrosti, bohužel 
však často na úrovni výčtů jmen a témat. Periodizace vývoje této literatury podle gene-
račního hlediska v podstatě kopíruje časové rozdělení v knize Evelyn Averyové Modern 
Jewish Women Writers in America (2007). Feťkové nelze upřít, že se seznámila s mnoha 
relevantními literárněkritickými díly o tvorbě amerických židovských spisovatelek, což 
je patrné z bohaté bibliografie sekundární literatury. Na druhé straně je na nich až příliš 
závislá, a tak se v množství citací, někdy poněkud necitlivě přesazených z jednoho kon-
textu do kontextu zcela odlišného, vytrácí autorčin vlastní hlas. V kontrastu se sekundární 
literaturou poněkud skromná bibliografie primárních zdrojů indikuje, že s naprostou větši-
nou uvedených děl nemá Feťková přímou čtenářskou zkušenost a že její čtení amerických 
židovských spisovatelek je víceméně nahodilé a do značné míry nesystematické. Prozra-
zují to i faktické chyby, například známá povídka Rebeccy Goldsteinové “Legacy of Raizel 
Kaidish” je vydávána za román. Projevuje se to však i na jejích překladech knih, o nichž se 
referuje, do slovenštiny. Tak tomu je v případě románu Thanea Rosenbauma Second Hand 
Smoke, jenž autorka ve slovenštině uvádí pod titulem Pasívne fajčenie (s. 21), zatímco 
název s metaforou holocaustu zjevně odkazuje na nepřímou, zprostředkovanou zkušenost 
s genocidou Židů postholocaustové generace, narozené již po válce v rodinách těch, kteří 
kataklyzmatické události přežili. 

S menší čtenářskou zkušeností souvisí i autorčin chybějící nadhled v pojednání o někte-
rých spisovatelkách. Patrné je to například u Grace Paleyové, u níž je zcela opomenut 
významný tematický aspekt její povídkové tvorby – proměny struktury židovské rodiny 
a vztah matky a dcery. U Cynthie Ozickové je sice více prostoru věnováno jejímu románu 
Foreign Bodies, pohříchu však pouze převyprávění dějové linie, zatímco hlavní rysy její 
prozaické tvorby (religiózní motivy, kritika uctívání idolů atd.) zůstaly nepovšimnuty. 
Rozhodně reprezentativnější zastoupení si v knize zasloužila jedna z nejvýznamnějších 
současných amerických židovských spisovatelek Rebecca Goldsteinová, v jejíchž romá-
nech The Mind-Body Problem nebo nezmíněném Mazel šlo sledovat konfliktní napětí mezi 
ortodoxním judaismem a sekulárním feminismem či mezi tělem a myslí, projevujícím se 
rozpolcením mezi fyzickou a intelektuální stránkou identity židovských žen jako důsledku 
dlouhodobé podřízenosti mužským imperativům. 

Je škoda, že Feťková v podstatě rezignovala na interpretace literárních děl a místo toho 
nabízí v některých částech své knihy sled biografických medailónků jednotlivých autorek, 
v nichž až stereotypně vypočítává nejrůznější literární ocenění na úkor hlubšího vhledu 
do jejich tvorby. Často jen konstatuje a nepátrá po příčinách. U Adrianne Richové bylo 
vhodné rozvést, co se myslí její programovou výzvou „lesbického kontinua“ (s. 56). Zcela 
zvláštní kritickou zmínku si zaslouží pasáže pojednávající o tom, jak americké židov-
ské spisovatelky zobrazují holocaust. Pomiňme ne zcela uspokojivé vysvětlení příčin 
postupně vzrůstajícího zájmu americké veřejnosti o holocaust (zde by autorce prospěla 
znalost knihy Petera Novicka The Holocaust in American Life z roku 1999). Feťková však 
zamlčuje, případně nerozvíjí některé důležité tematické prvky postholocaustové literatury, 
například intergenerační přenos traumatu, komplikující vztahy mezi přeživšími a jejich 
potomky, a otázku paměti a postmemory, konceptu Marianne Hirschové. Naopak pozi-
tivně se do části o ženské holocaustové literatuře promítla autorčina čtenářská zkušenost 
s tvorbou Tovy Reichové, nicméně ve shodě s převážnou většinou literární kritiky se jen 
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letmo zmiňuje o románu Anya neprávem opomíjené Susan Fromberg Schaefferové, která 
výrazně obohatila americkou holocaustovou literaturu o vidění historické tragédie z per-
spektivy ženy i o realistické ztvárnění života v židovském ghettu. 

Relativně nejlépe vyzněla z autorčiny knihy podkapitola o americké židovské ženské 
literatuře mezi lety 1990–2013, v níž si Feťková všímá návratu ke spiritualitě a původ-
ním židovským hodnotám nové generační vlny amerických židovských spisovatelek. 
Proces „zvnitřňování“ této literatury začal pochopitelně již dříve, ale právě v posledních 
dekádách se stal výraznější. Obroda zájmu o židovství a judaismus stejně jako přimknutí 
k ortodoxii a naopak protikladná revolta vůči petrifikovaným tradicím jsou probírány ve 
spojení nových autorských hlasů, jaké představují například Allegra Goodmanová, Pearl 
Abrahamová, Risa Millerová a další. Bohužel některé další slibné autorky jako Dara Hor-
nová, Lara Vapnyarová, Nessa Rapoportová či Nicole Kraussová jsou jen zmíněny. Také 
na představitelky židovské lesbické literatury nezbylo mnoho prostoru. 

Eklektická publikace Hlasy spoza mechice, která by si zasloužila pečlivější ediční 
práci (chybné, případně neúplné uvádění jmen, např. Zukovsky namísto Zukofsky, Mel-
vin Bukiet místo Melvin Jules Bukiet, chybějící zdroj v odkazu atd.) má jistě užitečnou 
informační hodnotu. Diverzifikovanou podobu americké židovské ženské literatury však 
pouze popisuje, mapuje její krajinu, nastiňuje některé základní vývojové tendence, nic-
méně nepřináší mi jako čtenáři odpovědi na řadu otázek. Jak se vyrovnávají autorky 
s dichotomií univerzálního humanismu a partikulárního judaismu? Jak vidí svou identitu 
ve světle konfliktních sil, které je obklopují? A jak ji spatřují ve stínu holocaustu? Jak se 
vliv západní kultury a odkazu židovství projektuje do jejich tvorby? Je možno v ní vysle-
dovat mezi revoltujícím feminismem a ortodoxním židovstvím smíření nebo je autorky 
vidí antagonisticky?  Jak se autorky vyslovují k otázce židovské kontinuity? To jsou jen 
některé otázky, na něž by mohla přinést odpověď autorčina příští práce, pokud svůj příliš 
rozmáchlý záběr na americkou židovskou ženskou literaturu zúží.

Stanislav Kolář
Ostravská univerzita


