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The Theory of (Mexican -American) Border: Gloria Anzaldúa’s Mestiza Consciousness
Abstract: Border theory, an interdisciplinary approach to the analysis of cultures located (especially) on the U.S. -Mexican 
border, was to a great extent initiated by the publication of Gloria Anzaldúa’s multigenre masterpiece Borderlands/La 
Frontera – The New Mestiza (1987), which in terms of postcolonial studies resists the canon of American literature and puts 
forth an indigenous, geographically and culturally situated theoretical concept of Mestiza consciousness which aims to defy 
Western dualistic thinking. The article, rooted in postcolonial perspectives and literary studies, looks at historical concepts 
of the American border, investigates the metaphorization of the US -Mexican borderlands in Anzaldúa’s work and explains 
her notion of Mestiza consciousness.
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V pohraničí
Klimatizovaný autobus se čtrnácti ženami na palubě zasta-
vuje na vyhrazeném místě kontrolního stanoviště americ-
ké pohraniční stráže. Nachází se necelých 40 kilometrů se-
verně od hraničního přechodu mezi mexickou Reynosou 
a americkým McAllenem a směřuje po silnici 281 do San 
Antonia. Je přibližně šest hodin večer, sestupující slunce se 
neúprosně opírá do levé strany autobusu, a proto se většina 
cestujících stáhla do pravé, odstíněné řady sedaček. V auto-
buse nejsou záclonky. Díky tomu si zhruba dva kilometry 
předtím, než autobus příslušníci pohraniční stráže odstaví 
a začnou se dožadovat osobních dokladů, pasažérky všim-
nou dopravních značek na obou stranách silnice. Jsou na 
nich tři postavy v běhu – muž, žena a dítě. A nápis ve špa-
nělštině a angličtině „Zákaz pašování ilegálních přistěho-
valců“, v lepším případě varování, aby řidiči v zájmu vlastní 
bezpečnosti nezastavovali stopujícím osobám.

Řidička autobusu otevře dveře a po schůdcích se do kabi-
ny vyšvihnou dva uniformovaní pohraničníci. Kromě jed-
né cestující se musejí všechny ženy včetně řidičky prokázat 
průkazem s fotografií. Oba příslušníci La Migry jsou mexič-
tí Američané. I perlustrované cestující by podle formuláře 
ke sčítání lidu spadaly do kolonky „původ hispánský“, tře-
baže by toto generalizující označení odmítly. Jsou Chicanky 
a americké občanky. Jsou to profesorky americké a španěl-
ské literatury, univerzitní vyučující, socioložky, akademic-
ké pracovnice a  výzkumnice, převážně s  kořeny v  jižním 
Texasu, Novém Mexiku a Kalifornii. Vracejí z  celodenní-
ho workshopu věnovanému literatuře americko -mexického 
pomezí, jenž se uskutečnil na University of Texas -Pan Ame-
rican v texaském Edinburghu, a z piety za místní spisova-
telku a teoretičku Glorii Anzaldúu. Je to přesně osm let a je-
den den, co zemřela na komplikace způsobené diabetem. 
Nikdy neměla zdravotní pojištění, protože si je nemohla po 
finanční stránce dovolit.

Onen průkaz totožnosti, který si pohraničníci nevyžáda-
jí, patří mně. Mám světlou pleť i vlasy a hovořím anglicky. 

Nenapadne je, že z celého autobusu nejsem na domácí půdě 
právě já. Je 16. května 2012.

Komplexnost hraničního prostoru
Tento zážitek svědčí jak o paradoxní (ne)viditelnosti a (ne)roz-
poznatelnosti mé středoevropské příslušnosti a rasovém, 
respektive etnickém1 privilegiu osob s bílou barvou pleti 
při pohybu v mexicko -americkém2 pohraničí, tak o reálném 
vlivu přítomnosti hranice na každodenní žitou zkušenost 
obyvatelstva příhraničí, tedy tzv.  pohraničních subjek-
tů (borderlands subjects) (Elenes 2010: 55). Samotná exis-
tence těchto subjektů i prostor, jenž obývají a v němž žijí, 
podléhá genderové, třídní, rasové a kulturní stereotypiza-
ci ze strany většinové americké, bílé, středostavovské spo-
lečnosti. Marginalizační praktiky dominantní kultury pak 
nezřídka zcela v intencích Bourdieuho konceptu symbolic-
kého násilí (Bourdieu 2000: 34–35)3 internalizují ti, proti 
nimž jsou namířeny a jejichž mysl i těla mají disciplinovat. 
Příhoda též upozorňuje na problematičnost demarkač-
ní linie mezi Spojenými státy americkými a Mexikem, je-
jíž význam je výrazně umocněn neporovnatelnými ekono-
mickými a sociálními podmínkami obou států v kontextu 
globalizace a  dále skutečností, že mexicko -americké po-
hraničí je tradičně agrární a relativně ekonomicky depri-
vovanou oblastí skýtající levnou pracovní sílu, a to na obou 
stranách hranice. V tomto ohledu nemusí být ekonomic-
ká nerovnost a sociální vyloučení nutně vázáno na (mexic-
kou) státní příslušnost, nýbrž na samotné kulturní koře-
ny zapuštěné v americko -mexickém pohraničí či na vlastní 
pobývání v tomto regionu, nebo na rodinný původ spojený 
s touto oblastí (Saldívar -Hull 2000: 2–9).

Tento článek tak vychází z kritického čtení pramenů ana-
lyzujících komplexní realitu příhraničního regionu na Rio 
Grande/Río Bravo založeného na teoriích postkoloniálních 
studií při reflexi historického faktu, že předmětná oblast 
je z hlediska pohraničních subjektů místem dvojí historic-
ké kolonizace (Acuňa 1981: 29). Na straně jedné se jedná 
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o podrobení si původního obyvatelstva Mezoameriky španěl-
skými conquistadory4 na počátku 16. století, na straně druhé 
je kolonizačním aktem též zábor severních teritorií Mexika 
Spojenými státy v polovině 19. století. Jak na příkladě pojmu 
mestického vědomí (Mestiza consciousness) Glorie Anzaldúy 
představeného v níže uvedené knize Borderlands/La Fronte-
ra: The New Mestiza (Anzaldúa 1999 [1987]) tento text ilu-
struje, mexicko -americké pohraničí, do něhož je koncept si-
tuován, je pro svou historii a kulturní pestrost ztělesněnou 
výzvou nejen pro západní dualistické myšlení, ale rovněž 
pro představu o americkém etnicky a kulturně inkluzivním 
imigračním snu. Článek tak poukazuje na epistemologickou 
proměnu fenoménu hranice v kontextu kultury Spojených 
států amerických. Expanzivní, západním směrem postu-
pující hranice zakládající dominantní kulturu evropského 
osadnictví na americkém kontinentě se nyní soustředí do 
současného chápání americko -mexického pomezí, jež pro-
střednictvím Anzaldúy hranici traktuje jako prostor rozví-
jející nové, mestické vědomí překonávající původní binární 
vymezení konceptu hranice.

Toto mestické vědomí současně také problematizu-
je i genderová očekávání. Například uspořádání mexicko-
-americké, respektive chicanské společnosti sice výrazně 
odráží patriarchální rysy tradice mexického machismu (ma-
chismo), tedy excesivní projevy mužské dominance ve vzta-
hu k ženám (Baca Zinn 2001: 25; Castro 2000: 147–148), 
tyto rysy však jsou permanentně nahlodávány skutečností, 
že jsou performovány takovým druhem maskulinity, jenž 
v sobě za prvé nese dědictví dvojího koloniálního podro-
bení, a je tedy postaven do femininní role (Loomba 2005: 
128–129), a  který za druhé inherentně ztělesňuje zapo-
vězené míšení ras a  implicitně tak svědčí i o  „vyvlastně-
ní“ indigenních5 žen (indigenous women) Španěly z domé-
ny svých kolonizovaných protějšků (Frank 2003: 29; Paz 
1985: 65–87 [1961]). Je -li tak mexicko -americká či chican-
ská maskulinita vymezena ve vztahu k modelu ovládajícího 
angloamerického a implicitně bílého mužství jako Druhá, 
femininita navíc podléhá marginalizaci, jež se multiplikuje. 
Androcentrický útlak je zde přítomen jak ze strany anglo-
americké tradice, tak ze strany vlastní komunity a výrazně 
se umocňuje v případě, že ženina sexuální identita nevyho-
vuje striktně heterosexuálnímu imperativu.6

Studia hranice a teorie hranice
Problematiku kulturních, sociálních, etnických a  gende-
rových nerovností na americko -mexickém pomezí líčí jak 
mnohá literární díla mexických, mexicko -amerických a chi-
canských autorů a autorek, tak akademické studie, které lze 
vedle kategorie současné americké etnické literatury zařa-
dit do rubriky „teorie hranice“ (border theory). Tato teorie 
v kontextu americké akademie zhruba od konce 80. let mi-
nulého století afirmativně promýšlí (především) mexicko-
-americkou hranici jakožto fenomén generující nejen roz-
díl a hierarchie, ale též nové kultury a identity (Michaelsen 
1997: 3). Studia hranice (border studies)7 jsou dnes disciplí-

nou, jež se na úrovni antropologického a sociologického vý-
zkumu a především na poli literární teorie snaží reflekto-
vat sociální realitu na jižní hranici Spojených států. Jejich 
vznik však byl podmíněn vydáním výše uvedené multižán-
rové knihy Borderlands/La Frontera: The New Mestiza (1987) 
chicanské teoretičky Glorie Anzaldúy, antropologické stu-
die Culture and Truth: The Remaking of Social Analysis (1989) 
z  pera Renata Rosalda, analýzy latinskoamerické víceja-
zyčné literatury Border Writing: The Multidimensional Text 
(1991) od literární teoretičky Emily Hicks, a esejistické sbír-
ky Criticism in the Borderlands: Studies in Chicano Literature, 
Culture and Ideology (1991) od dvojice chicanských autorů 
Héctora Calderóna a Josého Davida Saldívara (Michaelsen 
1997: 1). Společným rysem těchto děl je detailní poukaz 
na hybridní, fluidní a ambivalentní charakter pohraničních 
identit. Ačkoliv Homi Bhabha, jeden z předních myslitelů 
postkoloniálních studií, není v dílech vždy explicitně cito-
ván, lze jeho koncept hybridity, tedy nestálé, mnohoznač-
né procesuální identity skýtající možný potenciál pro rezis-
tenci, která využívá lapsů koloniálního diskursu (Bhabha 
1994: 112–115), uplatnit na způsob, jímž o tomto mexicko-
-americkém pomezí uvedení autoři a autorky pojednávají.

Po anexi teritorií severního Mexika a  ustálení hranic 
obou států na Rio Grande smlouvou z Guadalupe Hidalga 
v roce 1848 se ocitá dříve mexické obyvatelstvo pod ame-
rickou nadvládou a stává se z hlediska svého mestického 
rasového původu, jazykové kompetence a třídní přináleži-
tosti de facto americkým občanstvem druhé kategorie (na-
příklad bez možnosti vzdělávat se v rodném jazyce;8 tato 
praxe přetrvává dodnes v mnoha okresech amerického Ji-
hozápadu) (Romero et al. 1997: 125). Hranice narýsovaná 
mezi Mexikem a Spojenými státy americkými zároveň pak 
v paralele k Saidově konceptu orientalismu, jenž označu-
je zjinačující (othering) západní diskursivní praxi vymezují-
cí Západ jako civilizovanou, racionální entitu vůči (údajně) 
méně civilizačně rozvinutému zbytku světa a jenž násled-
ně legitimizuje západní koloniální expanzi (Said 1978), 
vymezuje pro USA ono obávané a necivilizované Druhé – 
tedy Mexiko, které se americkým silám podařilo ve váleč-
ném konfliktu porazit.

Vedle svého Druhého však Spojené státy americké nachá-
zejí svou další roli: de facto se stávají, jak již bylo naznače-
no výše, po Španělsku druhou kolonizující mocností v dané 
oblasti. V kontextu teorie hranice lze tento moment retro-
spektivně číst jako úhelný mezník pro vznik místního na-
cionálního uskupení. Potomstvo anektovaných Mexičanů 
a Mexičanek se v souvislosti s hnutím za občanská práva 
prostřednictvím chicanského hnutí zasadí o vznik „bronzo-
vého národa“ (Alurista 1989: 1). Pro Chicany a Chicanky9 
se symbolická mentální mapa amerického Jihozápadu sta-
ne domovinou okupovanou a kolonizovanou bílou americ-
kou kulturou, kdežto jejich strategicky konstruovaná my-
tická vlast Aztlán zůstane ležet za hranicí na území (více či 
méně) prostém bezprostředního amerického vlivu, v býva-
lém domově předků, tedy na území Mexika.10
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Hospodářská, ale především sociální, kulturní, lingvis-
tická, náboženská a epistemologická diverzita, jež je výše 
představeným komplexním obrazem americko -mexické 
hranice zvýznamňována a re -produkována jak v žité rea-
litě pohraničních subjektů, tak v jejich literární produkci, 
představuje z hlediska postkoloniálních teorií zásadní pře-
hodnocení převládajících představ o americké identitě. Ta 
je založena na imigračním a ve svém důsledku homogeni-
zujícím mýtu, v němž evropští přistěhovalci a přistěhoval-
kyně v naději na budování nového vlastního života vysta-
vějí nový, americký národ. Tradiční přistěhovalecký „sen 
o Ellis Islandu“ (Tinnemeyer 1999: 475) ale důsledně na-
bourávají právě pohraniční subjekty, tedy mestičtí Chica-
nové a Chicanky, a také členové a členky původních koloni-
zovaných kmenů, poněvadž reprezentují přistěhovalectví, 
které se nikdy nezavrší (například legálním získáním ob-
čanství a kulturní integrací, v některých případech i asi-
milací). Tito lidé z definice žádné destinace nedosáhnou, 
nikdy v Americe nepřistanou, nikdy nepřijedou. Už tu to-
tiž jsou. Vědomě se staví mimo národní představu ameri-
čanství smíšeného v pověstném tavicím kotli. Chicanové 
a Chicanky nejsou a nikdy nebyli (i)migranty a (i)migrant-
kami, jelikož hranici Spojených států amerických nikdy ne-
překročili. Hranice totiž překročila je.11 A stejně jako pasa-
žérky ve výše uvedeném autobuse jsou ve svém přináležení 
pro americkou majoritu neviditelní, a tudíž nezařaditelní.

Hranice jako metafora
Nejprominentnějším dílem, které „nabídlo nový způsob na-
zírání hranice“ a „přišlo s konceptualizací hranice jako me-
tafory“ (Naples 2009: 505) je, jak již bylo naznačeno, lite-
rární počin Glorie Anzaldúy Borderlands/La Frontera – The 
New Mestiza (1987). Pojem mestického vědomí (Mestiza 
consciousness), jenž v knize autorka představuje, je eman-
cipačním a reflexivním programem, jehož prostřednictvím 
lze situaci na americko -mexickém pomezí teoreticky ucho-
pit a dekonstruovat diskriminační binární opozice, jejichž 
vymezení hranice jakožto západní koncept implikuje.

Mexicko -americká hranice však působí nejen na úrov-
ni své reálné, fyzické přítomnosti. S ohledem na význam-
ný aspekt americké kulturní identity, jímž je mýtus o zá-
padním směrem postupující americké hranici (American 
frontier) jakožto důkazu úspěšného dobyvatelského a osíd-
lovacího pokroku, tato demarkační linie také okamžitě pro-
sakuje i do metaforické roviny, když je pak spatřována všu-
de jako dělicí čára mezi americkým „my“ a mexickým „oni“ 
(Quintana 1996: 16). Reprezentativním efektem tohoto čle-
nění je pak pohraničníkova výzva cestujícím v univerzitním 
autobuse, aby se legitimovaly, a jeho nereflektované ztotož-
nění autorky tohoto článku s občankou USA čistě na zákla-
dě barvy pleti.

Jak se však v metaforické rovině ukáže, diskutovaná hra-
nice je nevýslovně elastická a americkým pohraničím se 
tak stávají veškerá vnitřní území, jež jsou rezistentní vůči 
euroamerické kulturní dominanci. Průvodním jevem nad-

řazenosti americké kultury (s evropskými kořeny) je právě 
neochvějná víra v Turnerem (Turner [1893] 2006) oslavo-
vanou západní expanzi a jeden z amerických národních na-
rativů legitimizujících podrobení původních kultur, a sice 
zjev(e)né poslání (manifest destiny) odkazující k puritanis-
tické tradici. Toto poslání na straně jedné traktuje původně 
evropské Američany12 jako boží prozřetelností předurčené 
vládce kontinentu a na straně druhé jako nositele striktní-
ho individualismu, jenž jim umožňuje úspěšně se vypořá-
dat s protivenstvími v Novém světě a právě díky této zku-
šenosti se stát novým, americkým národem s fungujícími 
demokratickými institucemi (Turner [1893] 2006: 5–36). 
Tento národ je však definován čistě v mantinelech vyme-
zených evropskou genderovou a etnickou tradicí – jedná 
se tedy o uskupení vystavěné na bílých, androcentrických 
hodnotách.

Také podle Slotkina (Slotkin [1973] 2000) je americká 
západní hranice jedním z hlavních mýtů formujících obec-
nou americkou identitu, jež je z hlediska (post)koloniální-
ho centra – tedy žádoucí, bílé, maskulinní a heterosexuální 
americké existence – založena na mytické představě prázd-
ného, neobydleného a divokého kontinentu, jenž se osidlu-
jícím Evropanům13 nabízí k civilizační, a tudíž enkulturač-
ní, obnovující misi. Jejím prostřednictvím lze legitimizovat 
i násilné podrobení údajně „divošského“ a takzvaně domo-
rodého14 a s přirozeností spjatého a následně ochočeného 
původního obyvatelstva, jež je reprezentováno femininně 
právě v kontrastu vůči podmaňující maskulinitě osadníků. 
Jak uvádí Slotkin, posouvání civilizační hranice směrem 
na západ se stává od 17. století součástí americké národní 
identity, jež podléhá mýtu, že kulturní obrození kontinen-
tu je uskutečnitelné pomocí násilí (Slotkin 2000: 5; Furniss 
1998: 22). Slotkinova teoretizace západní expanze a  zá-
padním směrem pokračující hranice je důležitá právě pro-
to, že rozpoznává funkci hranice na metaforické i na my-
tické úrovni.

Prostřednictvím opakovaných a  reprodukovaných kul-
turních mýtů se kolektivní historická zkušenost kondenzu-
je do souboru standardizovaných a obecně srozumitelných 
(národních) narativů a metafor, symbolů a vztahů. Kultur-
ní mýty tudíž nevypovídají o historické skutečnosti explicit-
ně, nýbrž prostřednictvím bohatého rejstříku zavedených 
metafor a symbolického jazyka utvářejí jakousi kolektivně 
konstruovanou představu národní – či kolektivní – identi-
ty (Slotkin 2000: 7; Furniss 1998: 9; Anderson 2008; Bha-
bha 1994). V momentě, kdy se jak linie americké západní 
expanze, tak hranice oddělující Mexiko od USA – nesčet-
někrát symbolizovaná panelovou zdí, železnými zátarasy, 
drátěným plotem a/nebo elektronicky ovládanými kamera-
mi a pozorovací technikou – z geografického předělu trans-
formovaly do společenského konceptu reprezentovaného 
(mimo jiné) uváděnými označujícími, přišla hranice o svou 
zjistitelnou, reálnou polohu, a stala se – Deleuzem a Guatta-
rim volně řečeno – deteritorializovanou, vymístěnou (De-
leuze, Guattari 2007: 507–510).
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Chicanská renesance a její vnitřní limity
Geografická hranice se tedy proměnila v metaforický kon-
cept, jenž prostoupil veškeré kategorie organizace společ-
nosti a zdůraznil kulturně konstruované, rigidně ohrani-
čené normy. Současně s touto deteritorializací ale vzniká 
stále více míst a subjektů, jež se přísné kategorizaci vzpí-
rají, limity kategorií překračují či je společně mísí. Metafo-
rické vymístění hranice tak paradoxně osvěcuje do té doby 
neviděnou heterogenitu americké společnosti, kterou ještě 
výrazněji v 60. letech podtrhuje hnutí za občanská práva. 
Do té doby přehlížené etnické menšiny si postupně vybu-
dují politické a aktivistické platformy – v případě Chicanů 
a Chicanek se jedná o nacionalistické a také výrazně and-
rocentrické chicanské hnutí El Movimiento (NietoGomez 
1997: 98; Quintana 1996: 19) –, jejichž pomocí se vlomí do 
diskursu středostavovského, bílého, patriarchálního a hete-
rosexuálního američanství a podrývají panteon tradičních 
amerických charakteristik a odkryjí oponu, za níž se skrývá 
jiná, mnohovrstevnatá a výrazně hybridní, ale také kultur-
ně, jazykově a rasově diskriminovaná Amerika, jež do násil-
ně udržovaných hranic všeho typu investovala nemálo emo-
cionální energie (Procházka, Assmann 2003: 4).

Je to právě dvojí traumatická zkušenost diskursivního 
a kulturního zavržení a institucionální diskriminace chican-
ské tradice, jež vyhání Chicany a Chicanky do ambivalent-
ního, bhabhovsky hybridního a diskomfortního prostoru 
americko -mexické hranice (Bhabha 1994: 7, 112). Na stra-
ně jedné totiž americká majorita vytěsňuje mestické chi-
canství proto, že je třídně spjato s obděláváním půdy a pře-
devším svou barvou pleti zpřítomňuje tabuizované stýkání 
kultur a etnik.15 Na straně druhé se chicanské existenci do-
stává zneuznání v rámci kultury mexické, jelikož předsta-
vuje obraz poameričtělého, a tedy odcizeného mexičanství 
(agringado/a).

Bylo by však omylem předjímat, že tuto dvojí kultur-
ní marginalizaci zakoušeli Chicanové stejným způsobem 
jako Chicanky. El Movimiento, které skýtalo útěchu kolek-
tivní sounáležitosti vis -á -vis své lokaci na symbolické a spo-
lečenské úrovni, bylo vnitřně heterogenním hnutím, které 
se v praxi nevyhnulo reprodukci hierarchií, jež kritizovalo. 
Navzdory obecné snaze dehierarchizovat a rozvolnit okol-
ní dominantní kulturou akcentovanou etnickou determi-
naci chicanství a ukončit ekonomickou exploataci etnika 
na straně jedné, bylo na straně druhé Chicanské naciona-
listické hnutí – jehož je chicanský národ de facto produk-
tem – od konce 60. let minulého století založeno na výraz-
ně sexistické, heteronormativní a maskulinní rétorice. Ta ve 
svém důsledku z hnutí symbolicky vyháněla jak ženy s je-
jich politickým důrazem na genderovou rovnost (bez ohle-
du na sexuální orientaci), tak gaye. Platformou pro vyjedná-
vání chicanské identity mimo hierarchizující ideologii hnutí 
se proto především u Chicanek stala literatura, a to jak be-
letristická, tak především teoretická (Xicanisma), z níž pak – 
pozoruhodně – vycházejí ve svém psaní i chicanští gayové, 
a již typizuje výrazně konstruktivistický přístup. Tradičněji 

zaměřená heterosexuální chicanská mužská literatura pra-
cující výlučně s heterosexuální identitou a machistickým 
pojetím maskulinity setrvává spíše na esencialistických po-
zicích (srov. Saldívar -Hull 2000).

Feministický aktivismus Chicanek v rámci chicanského 
hnutí orientovaný vedle rasové a třídní diskriminace též na 
diskriminaci genderovou není nepodobný feministickým 
proudům v rámci afroamerického nacionálního hnutí. Oba 
typy feminismu reagují jak na nacionalistické snahy chican-
ského, respektive afroamerického hnutí a jejich protest pro-
ti rasismu a kapitalistické re -produkci chudoby u osob jiné 
barvy pleti než bílé, tak současně rozpoznávají genderovou 
slepotu těchto uskupení (García 1997: 4). Musejí -li podle 
Hill Collins „afroamerické ženy bojovat za rovnost jakožto 
ženy a jakožto Afroameričanky“ (Hill Collins 2002: 153), to-
též platí pro Chicanky a potažmo další příslušnice americ-
kých etnických hnutí, například členky kmenů původního 
amerického obyvatelstva.

Na nutnost vzdorovat vzájemně propojeným (interloc-
king) systémům útlaku spočívajícím v  kategoriích rasy, 
resp. etnicity, třídy, genderu a sexuality explicitně upozor-
nilo sdružení afroamerických žen Combahee River Collecti-
ve v roce 1974 (Hill Collins 2002: 153, 157). Navázalo tak 
na dlouhou afroamerickou emancipační tradici začatou již 
v 19. století v  souvislosti s abolicionistickým úsilím. Po-
dobně dlouhou genealogií však jakoby Chicanky (a ani Chi-
canové) nedisponovali a do obecného povědomí se v USA 
dostali jen částečně právě až v průběhu hnutí za občanská 
práva. Teprve od konce 60. let se chicanská historie, litera-
tura, kultura a odkaz obecně retrospektivně exkavují; „do 
té doby jakoby Chicanové a Chicanky neexistovali“ (Hartley 
2003: 276). V tomto ohledu je pak Anzaldúino výše připo-
mínané dílo z roku 1987 hlavním mezníkem chicanské žen-
ské literatury a současně také shrnujícím manifestem chi-
canského feminismu. Zviditelňuje za prvé do té doby takřka 
neviděné a rozhodně soustavně přehlížené podmínky chi-
canské ženské existence, za druhé zpětně odkrývá význam-
né kulturní archetypy mestické ženské historie, jež zůstaly 
ležet za geografickou mexicko -americkou hranicí, a koneč-
ně za třetí upozorňuje na fakt, že kromě uvedených inter-
sekčních kategorií je pro Chicanky další významnou katego-
rií oprese jejich dvojí lingvistická příslušnost. Španělština 
i angličtina jsou totiž historicky jazyky kolonizátorů a vý-
znamově jsou asociovány se zeměmi rozdělenými hranicí, 
v nichž však chicanské etnikum má zapuštěné historické 
i kulturní kořeny.

Hybridizující hranice
Onu dělicí čáru, onu hranici mezi oběma zeměmi a přene-
seně řečeno mezi američanstvím amexičanstvím, mezi mas-
kulinitou a femininitou a mezi dalšími binárními opozice-
mi, jež jsou vlastní západnímu myšlení, Gloria Anzaldúa 
označí za svůj domov. Ten je figurativním jazykem bolesti-
vě zpodobňován nejen jako „ostnatý drát dlouhý 1950 mil“ 
a hranice na Rio Grande jako „zející rána, kde se třetí svět 
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rozdírá o první a krvácí“, ale i  jako prostor, v němž vzni-
ká potenciál pro zrod dosud nepoznané a nové kvality (An-
zaldúa [1987] 1999: 25). Anzaldúinými slovy metaforicky 
řečeno, životní šťáva obou sousedících světů „vytvoří další 
zemi – hraniční kulturu“ (Anzaldúa [1987] 1999: 25).

Jak uvádí Bhabha v paralelek již uvedenému, úloha kultu-
ry na hranici, již chicanská tradice bezesporu reprezentuje, 
je určena „setkáním s ,novým’, které není součástí kontinua 
mezi minulostí a současností, [ale které] implikuje před-
stavu něčeho nového jakožto vzdorného aktu kulturního 
překladu“, jenž umístěním nového a minulého do prosto-
ru mezi (in -between) oboje reinterpretuje a přetváří. Podle 
Bhabhy na hranici vše začíná. (Bhabha 1994: 7) Anzaldúi-
nu hranici a Bhabhův „prostor mezi“ tak lze číst jako syno-
nyma, jež poukazují jak na hybridní komplexnost mnoho-
násobných emocionálních investic do všech – nikoliv nutně 
jen dvou – kultur a pozic relevantních pro jakýkoliv pohra-
niční subjekt, tak na jeho křížící se, mnohdy vzájemně se 
vylučující loajality. K hybriditě Bhabha svým těžko uchopi-
telným jazykem poznamenává:

Hybridita je znakem produktivity koloniální moci a jejích 
přesouvajících se sil a fixních aspektů; je pojmenováním 
pro strategické obrácení procesu nadvlády prostřednic-
tvím zavržení. […] [H]ybrid ztělesňuje artikulaci ambi-
valentního prostoru, […] je negativem transparentnosti 
(Bhabha 1994: 112).

Hraniční dualita a mestické vědomí
Hranici, neuralgický bod chicanské identity (a literární pro-
dukce,16 kterážto je stejně jako v případě Saidova Orienta-
lismu pramenem a  zdrojem autorovy orientalistické teo-
rie a také prvotním východiskem postkoloniálních studií 
obecně) zpodobňuje Anzaldúa jako infernální líheň boles-
ti pramenící z dualistického západního myšlení, z níž však 
může – jak autorka výše naznačuje společně s Bhabhou – 
vzejít subverzivní, ale současně i produktivní akt. Hranice 
je důvodem a legitimizací onoho zavržení, může však být 
reflektovaně přetvořena v odrazový můstek pro novou epis-
temologii:

Hranice slouží k tomu, aby určily místa, která jsou bez-
pečná a která nebezpečná; aby odlišily ,nás‘ a ,je‘. Hrani-
ce je rozdělující mez, úzký pruh vedoucí podél příkrého 
srázu. Pohraničí je nejasný a neurčitý prostor vytvoře-
ný emoční sedlinou z nepřirozené dělicí čáry. Nachází se 
v trvalém stavu přeměny. Jeho obyvateli jsou ti, kteří byli 
vykázáni ven, ti, jimž se mnohé zapovídá. Žijí tu los atra-
vesados: šilhaví, perverzní, queer, otravní, zparchantělí, 
mulatové a míšenci, polomrtví; jednoduše ti, kteří zmírají 
a vybočují, nebo ti, kdo zakoušejí meze ,normality‘. Grin-
gové na americkém Jihozápadě mají obyvatele pohrani-
čí za hříšníky, vetřelce – ať už mají papíry nebo ne, ať už 
jsou to Chicanové, indiáni nebo černoši. Zákaz vstupu, 
nepovolaní budou znásilněni, zmrzačeni, uškrceni, zply-

nováni, zastřeleni. […] Napětí se drží obyvatel pohraničí 
jako virus“ (Anzaldúa [1987] 1999: 25).

Anzaldúinu literárně vypjatou definici americko -mexické 
hranice lze chápat nejen jako výčet abjektních, tedy nežá-
doucích existencí, nýbrž i jako autorčinu feministickou te-
orii stanoviska (standpoint theory), která přehodnocením 
mocenského zavržení zhodnocuje identity vytlačené mimo 
„meze normality“ a přijatelnosti a která zároveň korespon-
duje s  konceptem situovaného vědění (situated knowled-
ges) Donny Haraway (Haraway 1988). Jak již bylouvedeno, 
Anzaldúino dílo Borderlands/La Frontera – The New Mesti-
za způsobilo, že se pojem hranice zahnízdil v mnoha dis-
ciplínách na americké akademické půdě, neboť oslovil 
především příslušníky a příslušnice etnických menšin (Mi-
chaelsen, Johnson 1997: 11). Propojením dekonstrukce 
diskriminačních binarit a žité zkušenosti se otevřel prostor 
pro emancipační úsilí a zmocnění (empowerment) přehlíže-
ných sociálních skupin, a to nejen v oblasti společenského 
aktivismu, nýbrž i na úrovni institucionální, například pro-
střednictvím zavádění etnicky, kulturně, lingvisticky a gen-
derově senzitivnějšího kurikula na některých univerzitách.

Ve světle Anzaldúina přesvědčení, že místní, lokalizova-
né teorie – a nikoliv přejímané postupy nabízené převážně 
bílým americkým feminismem, jež Chicanky spolu s Afro-
američankami a  příslušnicemi původních indiánských 
kmenů shledaly nedostatečnými a mocensky zatíženými – 
nejlépe vystihují materiální i symbolické hranice, jimž dis-
kriminované skupiny čelí, znamenala kniha pro chicanskou 
(převážně ženskou a feministickou) komunitu zásadní prů-
lom. Situovanost chicanských snah shrnuje následující ci-
tace: „Necesitamos teorías. Potřebujeme teorie, které pře-
píšou historii tak, že rasu, třídu, gender a etnicitu využijí 
jako analytické kategorie, […] jež překonávají hranice a jež 
rozmazávají různá ohraničení – [potřebujeme] nové teorie 
a nové metody“ (Anzaldúa 1990: xxv).

Takovou teorií je kritický nástroj k subverzi západního 
hierarchického myšlení prostřednictvím opoziční episte-
mologie označovaný jako mestické vědomí (Mestiza consci-
ousness), které radikálně zahrnuje historicko -společenskou 
realitu původního obyvatelstva Spojených států (Anzaldúa 
[1987] 1999: 99–113). Skutečnost, že mestické vědomí vy-
růstá z žité zkušenosti ukotvené na mexicko -americké hra-
nici, a je tudíž hluboce situované, a že explicitně reflektu-
je kulturní, sociální, etnické a genderové nerovnosti, vede 
k tomu, že Anzaldúa může sebevědomě a otevřeně deklaro-
vat jeho jasný, i když částečně utopický cíl, který však dispo-
nuje výrazným potenciálem (k) zmocnění:

Úkolem mestického vědomí je rozbít dichotomii mezi 
subjektem a objektem, která [mestickou Chicanku] drží 
v zajetí, a ukázat prostřednictvím těla a uměleckých ob-
razů, jak lze dualistické myšlení překonat. Řešení problé-
mů mezi bílou rasou a „barevnými“, mezi muži a ženami 
spočívá v uzdravení trhlin, které stojí u samého kořene 
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našich životů, naší kultury, našich jazyků, našeho myš-
lení. Musí dojít k masivnímu vykořenění dualistického 
myšlení u všech jedinců, [neboť] kolektivní vědomí je za-
čátkem dlouhého boje, který by však, jak velmi doufám, 
mohl ukončit dějiny znásilňování, násilí a válek (Anzald-
úa [1987] 1999: 102).

Důležitou charakteristikou Anzaldúina konceptu mestické-
ho vědomí je fakt, že jej autorka ukotvuje nejdříve v osob-
ní zkušenosti etnicky, kulturně a genderově diskriminova-
né chicanské lesby pocházející z nebývale chudých poměrů, 
která se celý život potýkala se závažnými zdravotními pro-
blémy. Následně pak identifikuje příčiny sociálního vylouče-
ní, jemuž čelí jak ona sama, tak její etnikum; i v jeho rámci 
však existují další androcentrické a hierarchizující praktiky 
namířené proti ženám, které Anzaldúa nemilosrdně kritizu-
je. Tím se opět dostává do jistého symbolického pohraničí, 
neboť v očích chicanských mužů je kritika do vlastních řad 
projevem neloajality vůči komunitě, a autorka tudíž ztrácí 
právo na to být její respektovanou členkou. Jak však nazna-
čuje citát z díla výše, diskriminace a vyloučení pramení z bi-
nárního systému západního myšlení, jehož je (nejen) Anzal-
dúou napadaný androcentrismus dalším účinkem a je třeba 
pracovat na jeho dekonstruování.

V další fázi autorka převádí mestické vědomí personifi-
kované mestickou Chicankou, která má ztělesňovat eman-
cipované chicanské ženství distancující se od patriarchálně 
disciplinovaného ideálu poddajné a pasivní femininity, na 
úroveň kolektivní epistemologie. Mestické vědomí tak má 
symbolicky zhodnotit hybridní existenci chicanského náro-
da, jenž vzešel z „rasového, ideologického, kulturního a bio-
logického křížení“ a na úrovni epistemologie kolektivně při-
jmout, že hraniční, mestické identity „jsou v ustavičném 
procesu přeměny“, protože „žonglují s kulturami“, které ne-
dokážou/nemohou „udržet v rigidně vyznačených mezích“ 
(Anzaldúa [1987] 1999: 100–101). Mestické vědomí v sobě 
snoubí kontradikce a „operuje v pluralistním módu – nic 
zde není zavrženo, nic odmítnuto, nic ponecháno o samo-
tě. [Mestické vědomí] dokáže rozpory nejen sloučit, doká-
že nejednoznačnost přetvořit i v něco nového“ (Anzaldúa 
[1987] 1999: 101).

Tento posun Anzaldúe umožňuje do kolektivního pro-
mýšlení emancipačního projektu zahrnout vedle Chica-
nů a Chicanek také další skupiny osob odolávající útlaku 
a do značné míry utopisticky uvažovat o tom, že i s těmi, 
jež disponují mocí, by bylo možné „setkat se na širší spo-
lečně sdílené půdě“ (Anzaldúa [1987] 1999: 109). S  tím-
to momentem tedy původní osobní dimenze všezahrnují-
cí identity přejímá univerzální hledisko a mestické vědomí 
se transformuje v jistý horizontální manifest globální di-
verzity respektující a promýšlející vědomou práci s rozdíly. 
Anazaldúiným cílem není simplicistní překonávání diferen-
cí a přetvoření mestického vědomí v nivelizující, odlišnosti 
zmizíkující instrument, jehož důsledkem bude obecná stej-
nost, což je způsob, jakým bývá nezřídka dílo misinterpre-

továno (Naples 2009: 509–511). Anzaldúina argumentace 
stojí v opozici proti strategiím dominantní kultury, jež zne-
užívají/využívají rozdíl k legitimizaci a ospravedlnění po-
litického a sociálního nátlaku uplatňovaného (nejen) vůči 
americkým marginalizovaným minoritám. Tyto strategie 
vedou k symbolické stereotypizaci, ke stavění kulturních 
a ekonomických bariér a kapitalistické exploataci podro-
bených (subaltern). Mestické vědomí je reprezentací rozdí-
lu. Současně je také zpodobněním ideálu, v němž myšlení 
v binárních opozicích ztrácí hierarchickou validitu a a prio-
ri hodnotící a kolonizující potenciál vykazující uvedené „los 
atravesados, šilhavé, perverzní, queer, otravné, zparchantě-
lé, mulaty a míšence, polomrtvé [a] jednoduše ty, co vybo-
čují […] mimo meze normality“, jak výše uvádí autorka (An-
zaldúa [1987] 1999: 25).

Závěrem: inkluzivní myšlení  
a uzdravující pedagogika
Mestické vědomí tak předkládá model radikální dekon-
strukce hranice; ta se stává konceptem, který už neodděluje, 
nýbrž tvoří, poněvadž v západním myšlení už vlastní před-
stava hranic rozehrává hru diferencí, které jsou samy o sobě 
bezmezné a nekonečné a už vůbec „nemohou být kontrolo-
vány jakoukoliv existující, či dokonce utopickou mocí“ (Pro-
cházka, Assmann 2003: 5). U takové tvořivé hranice by pak 
akademičky jedoucí v autobuse texaskou zemědělskou kra-
jinou nemusely ukazovat své doklady, ale zmizel by i důvod, 
aby tak vůbec činily. Proximita americko -mexické hranice 
by totiž v „bílé“ americké kultuře nevyvolávala obavy a hrů-
zu z kontaminace domovské tradice, protože i  ta by byla 
shledána jako hybridní a představa její původnosti by byla 
demaskována jako sociální a kulturní konstrukt či Slotki-
nův mýtus.

Kromě reinterpretace hranice a návrhu inkluzivní episte-
mologie obsahuje v sobě Anzaldúino mestické vědomí spo-
lečně s kritikou dualistického myšlení i výrazný, byť mož-
ná méně nápadný genderový prvek. Západní racionalita, 
jež fungovala jako motor koloniálních výprav a současně 
jako jejich advokátka, je v současném statu quo asociována 
s maskulinitou. Totéž platí o vlastním procesu kolonizace. 
Jak trefně poznamenává Elenes, „vzdělaní evropští a evrop-
skoameričtí muži produkovali vědu, umění a filosofii […], 
kdežto zbytek světa (včetně chudých lidí a žen) produko-
val folklór“ (Elenes 2010: 50). Tím, že Anzaldúa klade dů-
raz na vědomé zakotvení svého myšlenkově -emancipačního 
projektu v konkrétním místě a čase a reinterpretuje lokální 
epistemologie a teorías, jež jsou šité na míru danému kon-
textu, autorka zpochybňuje univerzalizující ambice nejen 
západního myšlení, nýbrž i v něm implicitně obsažených 
eurocentrických, patriarchálních a  hierarchizujících gen-
derových imperativů. Mestické myšlení se tudíž snaží jak 
jedince, tak komunitu emancipovat od dichotomizujícího 
uvažování v kategoriích, které kolonizovaly nejen Anzald-
úin domov vymezený ostnatým drátem dlouhým 1950 mil, 
nýbrž i mysl zdejších lidí. Pro autorku je tedy teoretizová-
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ní hranice nástrojem holistické „intelektuální dekolonizace“ 
(Mignolo 2000: 45) fyzického prostoru i individuální a ko-
lektivní duševní dimenze.

Koncept mestického vědomí lze v tomto ohledu číst jako 
místní epistemologii, jež na úrovni vědomé praxe v kon-
textu aktivisticky laděné pedagogiky přispívající k sociální 
změně (srov. Freire [1968] 2006) přechází i  do školních 
a  univerzitních kurikul, a  sice konkrétně v  nově ustavo-
vaných programech Chicano/a Studies či Latino/a Studies 
progresivněji orientovaných amerických univerzit.17 Dů-
ležitější však je, že svou náplní odpovídá tzv. původnímu 
či indigennímu projektu (indigenous project), jímž Tuhiwai 
Smith označuje aktivity či výzkum přispívající k přežití pů-
vodních národů, zachování jejich kultur a jazyků a přijetí 
diverzity jako hodnoty samy o sobě (Tuhiwai Smith 1999: 
142). Postupy a metody, z nichž projekty těží, jsou vždy si-
tuované v místních podmínkách, sebe -reflexivní a přizná-
vají svou (politickou) agendu, vždy chtějí být emancipač-
ní. V tomto ohledu korelují často s feministickými teoriemi 
a metodologiemi a také pracují s experimentálními přístupy 
k výzkumu, čímž – jak již bylo uvedeno výše – rozrušují du-
alitu mezi (maskulinní) racionalitou a (femininním) vědě-
ním vzcházejícím z oblastí doposud stojících mimo pozor-
nost tradiční západní vědy. Tuhiwai Smith rozlišuje na 25 
typů takových projektů,18 jež směřují ke kolektivnímu i in-
dividuálnímu uzdravení (se) z důsledků kolonizace a způso-
beného traumatu (Tuhiwai Smith 1999: 143–160).

Anzaldúino myšlení reflektuje řadu těchto projektů, když 
o  mestickém vědomí píše formou zpovědi a  vzpomínek, 
když dohledává kulturní genealogii původu chicanství v az-
técké mytologii a oživuje smlčené dějiny útlaku a když při-
chází s vlastními funkčními kategoriemi hranice a mestic-
tví, jež jí pomáhají pojmenovat a analyzovat časoprostor, 
který obývá společně s  dalšími lidmi. Právě ve sféře pů-
vodních místních epistemologií a aktivistické pedagogice 
pracující s koncepty uzdravování se z kolonizačních a mo-
cenských traumat v kontextu tzv. podrobených leží dnes 
nejčastější využití analytického potenciálu Anzaldúina mes-
tického vědomí.
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Poznámky
1 Gender, třída a rasa jsou základními kategoriemi femi-
nisticky orientovaného výzkumu a analytické praxe, přes-
to v rámci sociálních věd nepanuje plný konsenzus nad uží-
váním pojmu rasa, jenž je výrazně mocensky a hierarchicky 
obsazen a navíc inherentně zpřítomňuje historii diskrimi-
načních přístupů k osobám s různou barvou pleti. Termín 
bývá někdy nahrazován pojmem etnicita či spojením etnic-
ký původ. Tento pojem však rovněž nebývá používán zce-
la konzistentně. Jak upozorňují Bolaffi, Bracalenti, Braham 
a Gindro, oba pojmy se mohou v různých kontextech pře-
krývat či se vzájemně doplňovat, v extrémních – avšak soci-

álními vědami kritizovaných – případech obecného užití se 
etnicita může stávat synonymem pro rasu (Bolafi, Bracalen-
ti, Braham, Gindro 2003: 94–102, 239–247). Delgado a Ste-
fancic pak sice na rasu nazírají jako na sociální konstrukt, 
avšak poukazují na skutečnost, že ten je odvozen od způso-
bů vnímání biologických a fyziognomických odlišností vy-
skytujících se v lidské populaci (Delgado, Stefancic 2001: 
7–8, 153). Etnicita je pak chápána jako širší pojem, který 
bere v potaz přináležitost národnostní, rodovou či klano-
vou, jazykovou a kulturní, jež je výrazně proměnlivá v místě 
a čase (Delgado, Stefancic 2001: 146; Bolafi, Bracalenti, Bra-
ham, Gindro 2003: 99–102). S ohledem na řečené se v tom-
to článku častěji přikláním k pojmu etnicita právě pro jeho 
širší významový záběr.
2 Adjektiva „mexicko -americké“ pomezí, respektive „ame-
ricko -mexické“ pohraničí, užívám záměrně střídavě, abych 
tak symbolicky upozornila na nejednoznačnost pozice Chi-
canů a Chicanek a ambivalentnost či hybriditu jejich kultur-
ní příslušnosti a zároveň abych narušila tradiční mocenské 
postavení Spojených států amerických ve vztahu ke svému 
jižnímu sousedovi.
3 Málokterý koncept tak výstižně ozřejmuje komplexní 
fungování vědění a moci jako Bourdieuho symbolické nási-
lí, které označuje moment, kdy se podrobené osoby identifi-
kují s ideologiemi a ideologickými praktikami vládnoucích, 
jež způsobují jejich vlastní útlak, neboť nemají epistemolo-
gické alternativy k nahlédnutí své pozice. Bourdieuho slo-
vy „[k] symbolickému násilí dochází tehdy, jestliže ovládaný 
nemůže jinak než vládnoucího (a tedy nadvládu) uznávat, 
protože k reflektování jak jeho, tak sebe sama […] disponuje 
nástroji poznání, které s ním má společné a které nejsou ni-
čím jiným než osvojenou formou vztahu nadvlády, a ukazují 
proto tento vztah jako přirozený“ (Bourdieu 2000: 34–35).
4 Generické maskulinum je tu užito záměrně, neboť výsost-
nými aktéry evropského koloniálního pronikání zde byli 
muži, zatímco ženy, pokud vůbec mohly při conquistě asis-
tovat, plnily s ohledem na tehdejší genderové konvence spí-
še instrumentální roli. Volba generického maskulina nemá 
za cíl aktivitu takových žen symbolicky zneviditelňovat, 
ba znevažovat, slouží zde mimo jiné i ke zdůraznění gen-
derovanosti a inherentní hierarchičnosti procesu koloniza-
ce, kdy je dobývané území asociováno s femininitou, kdežto 
akt podmaňování si místních kultur je spjat s maskulinitou 
(Loomba 2005: 128–129).
5 Anglické adjektivum „indigenous“ bývá do češtiny pře-
kládáno zpravidla jako „domorodý“ či „původní“ ve smyslu 
„spojený či odvozený od původního obyvatelstva (kolonie)“. 
V tomto textu se přikláním častěji k českému slovu „původ-
ní“, avšak ne vždy je to významově vyhovující. Tehdy vědomě 
volím anglicismus „indigenní“, a nikoliv české „domorodý“, 
neboť z hlediska postkoloniálních studií se jedná o politic-
ky nekorektní termín, který zcela v intencích Saidovy kritiky 
orientalistického diskursu reprodukuje hierarchie mezi (ko-
lonizujícím a nadřazeným) centrem a (podmaňovanou) peri-
ferií. Jinými slovy, tzv. domorodé obyvatelstvo je to, které je 
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z hlediska orientalismu Druhé a zjinačované, a roli zde hra-
je též skutečnost, že je tato orientalizace umístěna do kolo-
nie, a nikdy do regionu, který kolonii spravuje. Jinak řečeno, 
Hernán Cortés není „domorodým“ Španělem, stejně jako krá-
lovna Viktorie není označována za „domorodou“ Angličanku. 
Je -li pojmu „domorodý“ užíváno ve spojení s místním obyva-
telstvem v rámci centra, děje se tak v ironickém smyslu (např. 
„východočeští domorodci“). Tato ironie funguje právě proto, 
že za „domorodce“ v původním smyslu tyto osoby být pova-
žovány nemohou. Za konzultaci v této problematice děkuji 
své kolegyni Blance Knotkové -Čapkové.
6 K mexicko -americkým, respektive chicanským heterose-
xuálním i gay maskulinitám viz Baca Zinn (2001).
7 Border studies v evropském kontextu mohou mít jiné za-
měření než v USA, respektive v Severní Americe, což je vý-
sledkem jak odlišného historicko -politického vývoje, tak ji-
ného geografického a kulturního uspořádání kontinentu. 
V souvislosti s Evropskou unií se obor border studies věnuje 
například imigračním politikám členských států či proble-
matice schengenského prostoru, obecněji pak diskusím nad 
vytyčováním národních, respektive kulturních hranic. Na 
rozdíl od evropského, politologicky pojatého přístupu k bor-
der studies, se v tomto článku oním pojmem myslí zkoumání 
literární a kulturní produkce s kořeny na americko -mexické 
hranici a antropologický a sociologický výzkum tamtéž.
8 K tématu dvojjazyčného vzdělávání a konstrukci biling-
vní identity na mexicko -americkém pomezí viz González 
(2001).
9 Pojmenování Chicano/Chicanka je odvozeno od slova 
Mexicano/Mexicana s původem v jazyce nahuatl a původ-
ně označovalo osoby smíšeného indiánského, španělského 
a anglosaského původu žijící v bídě. Definice označení „Chi-
cano“ a „Chicana“ se v rámci chicanské kultury rozcházejí 
v závislosti na kontextu, a proto je obtížné termín jasně vy-
mezit. Různé obsahy shrnuje například v úvodní části kniha 
P. Kafky (Out)Classed Women: Contemporary Chicana Wri-
ters on Inequitable Gendered and Power Relations (2000). 
Pojmenování lze rovněž považovat za strategický krok, jímž 
se nově vznikající chicanský národ vymanil z generického 
označení pro veškeré obyvatelstvo mexického původu.
10 K tématu mytické domoviny chicanského národa viz na-
příklad Prajznerová (2004: 183–195): „V Aztlánu jsme pře-
ce doma: vymístění a čikánská kulturní obroda v hraničním 
regionu amerického Jihozápadu/mexického Severu.“
11 Slogan „We didn’t cross the border, the border crossed 
us“ je jedním z mott chicanského hnutí, používají jej však 
i další minority amerického původního obyvatelstva. Více 
viz Acuña (1995).
12 I na tomto místě je generické maskulinum zvoleno zá-
měrně, neboť v kontextu probíraných Turnerových a níže 

též Slotkinových teorií není genderový aspekt agentnosti 
blížeji pojednán. Hovoří -li tudíž tito autoři výlučně o mu-
žích, neznamená to, že by ženy byly z mýtů tematizujících 
americkou hranici explicitně vyloučeny. Jejich absence na 
úrovni textu spočívá v tom, že na rozdíl od mužů se na ně 
nehledělo jako na subjekty aktivně participující na procesu 
americké západní expanze.
13 Viz poznámka 12.
14 Uvozovky zde používám na znamení kritického odstupu 
od adjektiva „domorodý“, viz poznámka 5.
15 Jako mesticové a mesticky, tedy osoby multietnického 
původu odkazující na kontakt mezi španělskými dobyvate-
li a původním obyvatelstvem Mezoameriky, ztělesňují jed-
no ze základních kulturních tabu evropských přistěhovalců 
v Americe, a sice mísení ras, respektive etnik, kdy je „in-
terrasová sexualita asociována s nemocemi, degenerací, ne-
plodností, a dokonce i se smrtí“ (Frank 2003: 29). Jak dále 
poukazuje Young, představa zavrhovaného etnického mixu 
v (post)koloniálním kontextu vyvolává v bílých Evropanech 
a Evropankách pocity fascinace a odporu zároveň. Je totiž 
současně projevem strachu, že mísením evropského sub-
jektu s jeho Druhým se představa koherentní a uchopitelné 
identity rozplyne (Young 1995: 90).
16 Více o chicanské ženské literatuře v češtině viz Kynčlo-
vá, Pegues (2011).
17 V současnosti lze získat titul Ph.D. v oboru Chicano/a, 
respektive Latino/a Studies pouze na třech amerických uni-
verzitách, a to na Universtity of California Santa Barbara, 
University of California Los Angles a  na Michigan State 
University.
18 Tuhiwai Smith za tyto projekty označuje následující ak-
tivity, jež mohou být uskutečňovány na individuální i ko-
lektivní úrovni: nárokování (si), zpověď, vyprávění příběhů, 
oslava přežití, vzpomínání, dohledávání historických koře-
nů, intervence, oživování, propojování, čtení, psaní, repre-
zentace, genderování, představování si, přeformulování, 
obnovování, vracení se, demokratizace, síťování, pojmeno-
vávání, ochrana, tvorba, vyjednávání, objevování a sdílení.
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