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Reprezentace nacionality jako
mocenská strategie v literárních textech
Texty marxistických a neomarxistických filosofů, teoretiků Frankfurtské školy, francouzských
poststrukturalistů, autorů americké postanalytické a neopragmatické filosofie nebo kritiků
z okruhu nového historismu či britského kulturního materialismu představují významný obrat
ve zkoumání lidské kultury. Směřují k opuštění představy o filosofické, vědecké či umělecké řeči
jako pasivní kopii světa, resp. nevinné fiktivní imaginaci, ukazují performativní sílu jazyka, jenž
svět v podstatném ohledu sémanticky a hodnotově rozvrhuje, a odkrývají institucionální a
mocenský rozměr jeho artikulací. Tato perspektiva umožňuje „uvidět“ nevědomé normativní
mechanismy lidské kultury (selekce, vylučování, oddělování, hierarchizace, skrývání, subverze
atd.), nezřídka skryté v automaticky reprodukovaném a nevědomky recyklovaném
arzenálu obrazů a řečových figur, a popsat jejich variace, střetávání, proměny.
Také pro českou literární vědu mohou jejich úvahy představovat velmi inspirativní a svým
způsobem nezbytné konceptuální nástroje pro porozumění a výklad českých literárních dějin,
v nichž se literatura proplétá a zaplétá se společenskými a politickými zápasy prakticky po celé
devatenácté a dvacáté století. Možná právě pro naléhavost a četnost zjevných politických
motivů v české literatuře a literární vědě však řada subtilnějších, a snad právě proto účinnějších
ideologických a mocenských mechanismů literární řeči zůstává skryta. Cílem naší konference
bude přispět k v českém prostředí doposud spíše příležitostnému a dílčímu zkoumání
zmíněných témat a komplexnějším způsobem ohledat mocenské strategie reprezentace
nacionality v literárních textech.
Konference se uskuteční 17. - 18. června 2013 v prostorách FF JU v Českých Budějovicích
(Branišovská 31a). Jednacím jazykem konference bude čeština, případně angličtina. Příspěvky

budou publikovány v kolektivní monografii.
Pokud se cítíte být tímto tématem osloveni, pošlete na adresu tajemníka konference, Mgr.
Davida Skalického, Ph.D (dskalicky@ff.jcu.cz), do 26. května 2013 titul a abstrakt svého
příspěvku.
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