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Postkolonialismus je pojem, ktorý všeobecne označuje historické
obdobie, ktoré nasledovalo po získaní nezávislosti bývalých
kolónií. Zároveň sa jedná o pojem, ktorý sa snaží komplexne
charakterizovať a popísať spoločenské, hospodárske a kultúrne
situácie, ktoré v kolónii a v metropole vznikli po dosiahnutí
politickej nezávislosti. Špecificky sa potom postkolonialismus
viaže k súboru postmoderných teórií, ktorý spája literatúru,
politológiu, filozofiu, filmovú vedu a ďalšie, a snaží sa študovať
komplexitu a rôznorodosť kultúrnych dedičstiev kolonializmu.

Milí čitatelia a čitateľky,

„Jedným z hlavných
rozporov v liberálnom
poriadku vždy bolo napätie medzi bezpečnosťou a slobodou. Dnes je už
o tom rozhodnuté.
Bezpečnosť je dôležitejšia než sloboda.“


(Achille Mbeme)

tretie číslo časopisu Salto sa venuje chúlostivej, v mnohých krajinách nekorektnej téme a zároveň v mnohých krajinách téme vyhrotenej – postkolonializmu.
Hlavný akcent sme tentokrát venovali kamerunskému mysliteľovi, filozofovi a
politickému teoretikovi Achillovi Mbembemu.
„Čo je teda toto ,ohraničenie‘, ak nie proc es, ktorým svetové mocnosti permanentne transformujú určité miesta na nepriechodné lokality pre určité skupiny
populácie? O čom to celé je, ak nie o vedomom multiplikovaní priestorov straty
a smútku, kde životy mnohých ľudí, vyhodnotené ako nežiadúce, sú zničené?“
Pýta sa Mbembe vo svojej známej knihe Necropolitics, z ktorej vám prinášame
preklad 4. kapitoly Viscerality – Útrobnosť.
Robo Švarc priamo reaguje na spomenutú knihu vo svojej úvahe Oxidom uhličitým otrávený dych absolútneho ducha. Nevenuje sa v nej iba Kritike čierneho
rozumu od Achillea Mbembeho, ale aj Negrofílii od Petrine Archer-Straw, jamajsko-britskej umelkyne, kritičky, kur átorky a historičky umenia, ktorá takto opisuje začiatky negrofílie v Európe:
„Prví negrofili parížskej bohémy, predovšetkým Guillaume Apollinaire, Paul Guillaume, Nancy Cunard, Sonia Delaunay a Pablo Picasso, prispievajú k vytvoreniu
atmosféry nového, hypermoderného mesta, v ktorého (nielen) nočných lokáloch
sa šíri ,virus noir‘. Vtedajšiu situáciu a pocity mnohých európskych intelektuálov
vystihol zberateľ a obchodník s africkým umením Paul Guillaume, podľa ktorého bola európska spoločnosť intelektuálne a umelecky vyschnutá, potrebovala
obnovu, takže ,negerské umenie‘ malo svoju spirituálnu misiu – moderný muž
a moderná žena mali byť doslova živení ,negerskou civilizáciou‘.Napríklad v prípade Picassovej protokubistickej maľby Slečny z Avignonu (1907) sú vynárajúce
sa problémy opäť exponované na projekčnú plochu analytického plátna: sú na
ňom zobrazené prostitútky z bordelu v Barcelone, v pravom dolnom rohu sa nachádza žena v najvyzývavejšej póze – s roztiahnutými nohami frontálne k divákom/diváčkam – jej tvár je (de)formovaná v duchu štylizácie africkej plastiky.“

Dáša Čiripová

ACHILLE MBEMBE

RIEŠENIE?
Musíme uzavrieť hranice.
Filtrovať tých, ktorým sa podarí
cez ne prekĺznuť. Spracovať
ich údaje. Vybrať tých, ktorých
chceme, aby ostali. Deportovať
zvyšok. Podpísať zmluvy so
skorumpovanými elitami z krajín
ich pôvodu, krajín tretieho sveta,
tranzitných krajín. Musia sa
z nich stať väzenskí dozorcovia
Západu, subdodávatelia
tohto lukratívneho biznisu
s administratívnou brutalitou.
Tieto štáty sa musia stať
protektorátmi Európy –
väzeniami pre tých, ktorí chcú
odísť, a zároveň skládkami pre
tých, ktorých je lepšie sa zbaviť.
A predovšetkým, musíme
Európanov donútiť chcieť mať
viac detí.

PREKLAD: Helena Švarcová
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V skutočnosti problémom nie sú ani migranti, ani
utečenci, ani uchádzači o azyl. Hranice. Všetko sa
nimi začína a všetko k nim opäť smeruje. Ony už
nie sú len demarkačnou líniou separujúcou odlišné suverénne subjekty. Stále viac sú hranice používané na opísanie organizovaného násilia, ktoré
podopiera tak súčasný kapitalizmus, ako aj náš
svetový poriadok vo všeobecnosti – ženy, muži
a nechcené deti odsúdené na opustenie, vraky
lodí, stovky utopených, teda tisícky, týždenne,
nekonečné čakanie a ponižovanie na konzulátoch,
v limbe, smutné dni potulujúc sa po letiskách,
policajných staniciach, parkoch, železničných staniciach, na mestských chodníkoch, kde hneď ako
padne noc, deky a handry sú vytrhnuté spod ľudí,
ktorí už boli vyzlečení a zbavení prakticky všetkého – holé telá ponížené nedostatkom vody, hygieny a spánku. V skratke, obrázok ľudstva na ceste
do záhuby.
Faktom je, že všetko vedie naspäť k hraniciam
– týmto mŕtvym miestam nespojenia, ktoré popierajú samotnú myšlienku zdieľanej ľudskosti
na planéte, jedinej, ktorú máme, o ktorú sa delíme a s ktorou nás spája pominuteľnosť nášho
spoločného stavu. Ale ak by sme chceli byť úplne
presní, možno by sme nemali hovoriť o hraniciach,
ale o „ohraničení“. Čo je teda toto „ohraničenie“,
ak nie proces, ktorým svetové mocnosti permanentne transformujú určité miesta na lokality, nepriechodné pre určité skupiny populácie? O čom
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Toto je základný kameň Európskej migračnej politiky na začiatku tohto storočia.

miest, zabíjajú v nárazových vlnách,
udusí sa takmer všetko, čo dýcha; kazetové trieštivé bomby, ktoré devastujú civilné obyvateľstvo, vybuchujúc
vo vzduchu, disperzná mini munícia
navrhnutá tak, aby explodovala pri
kontakte v rozsiahlych oblastiach, nepreberné množstvo bômb, absurdné
demonštrácie nevysloviteľnej deštruktívnej sily – v skratke, ekocída.

Čo je to, ak nie spôsob vedenia vojny
proti nepriateľom, ktorých spôsob bytia a prežitia sme vopred zničili – použitím uránových hlavíc a zakázaných
zbraní ako biely fosfor, výškovým bombardovaním základnej infraštruktúry,
kokteilom karcinogénnych látok uložených v pôde, ktoré unikajú do ovzdušia, toxickým prachom v ruinách miest
zrovnaných so zemou, znečistením zo
spaľovania uhľovodíkov?

V takých podmienkach niet divu, že tí,
ktorí sú toho schopní, tí, ktorí prežili
toto peklo, sadnú do lietadla a hľadajú
útočisko v ktoromkoľvek kúte na svete,
kde by ich životy mohli byť ušetrené.

A čo by sme mohli dodať k bombám?
Existujú v poslednej štvrtine dvadsiateho storočia nejaké druhy bômb,
ktorým by neboli vystavení civilisti?
Konvenčné slepé bomby, prekonvertované s centrálnymi inerciálnymi systémami na chvoste, riadené strely so
vstavanými infračervenými loveckými
systémami, E-bomby predurčené na
paralyzáciu elektronických nervových
centier nepriateľa, bomby, ktoré vybuchujúc v mestách vyžarujú lúče energie
ako blesky, ďalšie E-bomby, ktoré nie
sú síce smrteľné, obete spália, čím zvyšujú teplotu ich pokožky, termobarické
bomby, ktoré uvoľňujú ohňové múry,
čím absorbujú všetok kyslík z okolitých

Takýto druh vyhladzovacej vojny, metodicky kalkulovanej, naprogramovanej a implementovanej pomocou nových metód, je vojnou proti samotnej
myšlienke mobility, cirkulácie a rýchlosti, zatiaľ čo doba, v ktorej žijeme,
je práve doba rýchlosti, zrýchlenia,
zvyšovania abstrakcie a algoritmov.
Navyše, cieľmi tohto druhu vojny nie
sú v žiadnom prípade jednotlivé telá,
ale skôr veľké časti ľudstva považované za bezcenné a nadbytočné, ktorých každý orgán musí byť konkrétne
znefunkčnený takým spôsobom, aby
postihol budúce generácie: oči, nosy,
ústa, uši, jazyky, pokožky, kosti, pľúca,
vnútornosti, krv, ruky, nohy, všetci títo

zmrzačení ľudia, ochrnutí a pozostalí,
všetky tie pľúcne choroby ako pneumokonióza, všetky stopy uránu v ich
vlasoch, tisícky prípadov rakoviny,
potraty, malformácie plodu, vrodené
chyby, zlomené hrudníky, dysfunkcie
nervového systému – svedčia o strašnej devastácii.

forma násilia je orientovaná na korisť.1
Podobá sa to veľkým lovom z dôb minulých, honu na líšky, ich odchyt a im
prislúchajúce metódy – prieskum, sledovanie, dolapenie, uväznenie pred
dovedením koristi do bodu, v ktorom je
obkľúčená, zajatá alebo zabitá loveckým psom.

Všetko spomenuté stojí zato opakovať,
patrí to k súčasným praktikám diaľkového ohraničovania – vykonávaného zo
vzdialenosti, v mene slobody a bezpečnosti. Tento boj, vedený proti určitým
nežiaducim, degradujúc ich na hromady ľudského mäsa, je spustený v globálnej mierke. Je na pokraji definovania
doby, v ktorej žijeme.

Ale samozrejme sem patrí aj dlhá história lovu ľudí. Gregoire Chamayou
študoval modality lovu ľudí vo svojej
knihe Manhunts.2 Ciele sú väčšinou
zhruba tie isté – divokí otroci, červení
Indiáni, černosi, Židia, ľudia bez štátnej príslušnosti, chudobní a odnedávna
aj bezdomovci. Tieto hony majú za cieľ
čulé, živé telá, telá, ktoré sú pohyblivé,
utekajúce a obdarené prítomnosťou
a intenzitou, avšak sú poznačené a ignorované do takej miery, že už nie sú
považované za telá z mäsa a krvi ako
tie naše. A čo viac, tento hon je spustený v okamihu, keď napredovanie technológií nevykazuje žiadne známky poľavovania, čím vytvára segmentovanú
planétu niekoľkých rýchlostí.

Často takýmto bitkám predchádzajú
akcie, sprevádzajú a dopĺňajú ich, ktoré
sa dejú medzi nami a na prahu našich
dvier – totiž sledovanie tých tiel, ktoré
pochybili pohybom. Pohyb je, mimochodom, samou podstatou ľudských
tiel, ale predpokladá sa, že tieto telá
sa nezákonne vlámali do priestorov
a miest, kde sa nikdy nemali ocitnúť –
miest, ktoré znečisťujú svojou prítomnosťou a z ktorých musia byť vylúčení.

Technologická transformácia hraníc
je v plnom prúde. Fyzické a virtuálne
bariéry separácie, digitálne databázy, archivačné systémy, vývoj nových

Ako spomína filozofka Elsa Dorlin, táto

1 Elsa Dorlin, Se défendre: Une philosophie de la violence. (Paris: La Découverte, 2017)
2 Gregoire Chamayou, Manhunts: A Philosophical History, trans. Steven Rendall (Princeton: Princeton University
Press, 2012)

umenie v pohybe┃výtvarné divadlo┃alternatívne divadlo
téma┃info┃rozhovor┃osobnosti v pohybe┃aktuálne v salte

8

9

3

2 0 2 1

to celé je, ak nie o vedomom multiplikovaní priestorov straty a smútku, kde
životy mnohých ľudí, vyhodnotené ako
nežiaduce, sú zničené?

Migranti a utečenci teda nie sú, ako
sa hovorí, hlavným jadrom tohto sporu. Navyše, nemajú ani vlastné mená,
tváre a nevlastnia žiadne identifikačné
preukazy. Predstavujú akúsi vydlabanú entitu, chodiace klenby maskované množstvom orgánov, prázdne, ale
hrozivé formy, v ktorých sa pokúšame
pochovať fantázie o dobe, ktorá je vydesená sama sebou a svojím vlastným
prebytkom. Sen o dokonalej bezpečnosti, ktorý vyžaduje nielen kompletný systematický dohľad, ale aj politiku
očisty, je symptomatický štrukturálnym napätím, ktoré už desaťročia sprevádza náš prechod na nový technický
systém zvýšenej automatizácie – systém, ktorý je stále komplexnejší, ale aj
stále viac abstraktný a pozostáva z viacerých obrazoviek: digitálnych, algoritmických až mystických.
Svet sa nám prestal prezentovať v sta-

rých podmienkach/spôsoboch. Sme
svedkami doposiaľ nevídanej formy
vzťahu ľudského subjektu a objektu,
ako aj vzniku nových spôsobov koncepcie priestoru. Naše fenomenologické skúsenosti zo sveta sa dôkladne
otriasajú. Rozum a vnímanie sa už nezhodujú. Nastáva panika. Vidíme stále
menej a menej toho, čo je nám dané
vidieť, a stále viac a viac toho, čo zúfalo chceme vidieť, aj keď to, čo zúfalo chceme vidieť, nekorešponduje so
žiadnou danou realitou. Možno práve
častejšie než inokedy sa nám tí druhí
prezentujú fyzicky a hmatateľne, konkrétnym spôsobom, zatiaľ čo ostávajú
v strašidelnej neprítomnosti v podobne konkrétnej prázdnote, takmer ako
zjavy. Toto je v skutočnosti prípad migrantov, utečencov a žiadateľov o azyl.
Nielen spôsob, akým sa medzi nami
objavujú, nás vrhá do chronickej, existenciálnej úzkosti. Je to aj matrixom ich
bytia, o ktorom sa domnievame, že je
len maskou, a ktorý nás vrhá do stavu
hystérie a radikálnej neistoty. Pretože,
koniec koncov, čo sa skutočne skrýva za
tým, čo môžeme vidieť?

v tomto storočí? Opäť, Európa! Najväčší počet púští, teritoriálne a medzinárodné vody, prieplavy, ostrovy, úžiny,
enklávy, kanály, rieky, prístavy a letiská
transformované na technológie železnej opony? Európa! A aby toho nebolo
málo, v týchto časoch permanentnej
eskalácie – tábory. Návrat táborov. Európa táborov. Samos, Chios, Lesbos,
Idomeni, Lampedusa, Vintimilglia Sicília, Subotica – zoznam pokračuje.

V stále balkanizovanejšom a izolovanejšom svete, kde sa nachádzajú
tie najsmrteľnejšie migračné trasy?
V Európe! Kto deklaruje najvyšší počet
kostier a najväčší námornícky cintorín

Utečenecké tábory? Tábory pre vysídlených ľudí? Migračné tábory? Čakárne
pre ľudí v azylovom procese? Tranzitné
zóny? Záchytné centrá? Strediská nú-

alternatívne divadlo┃téma
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sledovacích nástrojov, senzory, drony,
satelity a strážne roboty, infračervené
detektory a rôzne iné kamery, biometrické kontroly a nové mikročipy, obsahujúce osobné údaje, všetko je zavedené tak, aby sa transformovala podstata
fenoménu hraníc a aby sa urýchlila implementácia tohto nového typu hraníc
– mobilných, prenosných a všadeprítomných.

Utekajúc zo svojich svetov, ktoré sa
stali neobývateľnými, prenasledovaní
doma aj z diaľky, prišli na miesto, kde
sa nikdy nemali ocitnúť bez pozvania
a ich prítomnosť je nežiaduca. Je veľmi náročné tvrdiť, že ich zhromaždenie
a odsunutie takýmto spôsobom je v ich
najlepšom záujme. Po zadržaní v táboroch, umiestnení do tohto limba, odopierajúc im dodržiavanie ľudských práv,
je cieľom spraviť z nich objekty, ktoré
môžu byť deportované, zastavené na
svojej ceste – alebo dokonca zničené.

Pred pár rokmi antropológ Michel Agier
napočítal asi štyristo takýchto táborov v srdci Európskej únie. To bolo ešte
pred veľkým prílivom z roku 2015. Odvtedy sa začali vytvárať nové tábory
a triediace infraštruktúry nielen v Európe samotnej a na jej hraniciach, ale
na jej naliehanie aj v krajinách tretieho
sveta. V roku 2011 obsahoval tento rad
záchytných centier cez tridsaťdva tisíc
ľudí. Do roku 2016 narástol ich počet
na štyridsaťsedem tisíc. Zadržaní sú
jednoducho ľudia bez víz alebo neobmedzeného povolenia na pobyt, a preto sú posudzovaní ako neoprávnení na
medzinárodnú ochranu. V podstate sú
to miesta internácie, úpadku, prostriedok, pomocou ktorého je možné vylúčiť ľudí považovaných za votrelcov bez
platných povolení, čím sa stávajú nezákonnými a v konečnom dôsledku si
nezaslúžia dôstojnosť.

Treba zopakovať, že táto vojna (ktorej
zámerom je uloviť, zajať, zhromaždiť,
spracovať, segregovať a deportovať)
má jeden jediný cieľ. Nejde až tak o to
izolovať Európu od zvyšného sveta ani
spraviť z nej nepreniknuteľnú pevnosť,
skôr je to o priznaní práva na vlastníctvo a voľný pohyb na celej planéte výhradne pre Európanov; na planéte, na
ktorej by sme mali mať všetci rovnaké
nároky.
Bude dvadsiate prvé storočie storočím
hodnotenia a výberu na základe skreslenia bezpečnostných technológií? Od
okrajov Sahary cez Stredozemie, tábory
sa stávajú posledným krokom určitého
Európskeho projektu, určitej myšlienky
Európy vo svete, hrôzostrašným snom,
presne ako nedávno predpovedal Aimé

Césaire v jeho Rozprave o kolonializme.

no obávať, že sen o transparentnom
ľudstve, zbavenom všetkých záhad, sa
môže ukázať ako katastrofická ilúzia.
Nateraz nesú hlavnú ťarchu migranti
a utečenci. Z dlhodobého hľadiska určite nebudú jediní.

Jedným z hlavných rozporov v liberálnom poriadku vždy bolo napätie medzi
bezpečnosťou a slobodou. Dnes je už
o tom rozhodnuté. Bezpečnosť je dôležitejšia než sloboda.

Ako inak by sme mohli za týchto podmienok odolať nároku jednej provincie
sveta na univerzálne právo predátorstva, ak nie tým, že sa odvážime predstaviť si nemožné: zrušenie hraníc,
to znamená, že všetkým obyvateľom
Zeme – ľudským aj neľudským – sa
poskytne neodňateľné právo na voľný
pohyb na tejto planéte?

Bezpečná spoločnosť nie je nevyhnutne
aj spoločnosť slobodná. Bezpečná spoločnosť je spoločnosťou, kde dominuje
nepotlačiteľná potreba adhézie k súboru istôt. Je ustráchaná z výskumu,
ktorý sa ponára do neznáma a odhaľuje riziká, ktoré sú v ňom obsiahnuté.
Preto je v bezpečnej spoločnosti prioritou za každú cenu identifikovať, čo sa
skrýva za každým novým príchodom –
kto je kto, kto kde žije, s kým a odkedy,
kto čo robí, kto odkiaľ pochádza, kto
kam odchádza, kedy, ako, prečo a tak
ďalej, a tak ďalej. A predovšetkým, kto

Achille Mbembe, Necropolitics, Duke
University Press, Durham and London,
2019. Kapitola 4 Viscerality – Útrobnosť (98-104)

čo plánuje vykonať, či už vedome alebo
nevedome. Zámerom bezpečnej spoločnosti nie je garantovať slobodu, ale
kontrolovať a riadiť spôsoby príchodu.
Podľa súčasného mýtu predstavujú
technológie najlepší nástroj na riadenie týchto príchodov – sama technológia vlastne umožňuje vyriešenie tohto
problému, problému poriadku, ale aj
informovanosti, identifikátorov, predvídavosti a prognóz. Právom sa mož-
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dzového ubytovania? Džungle? Kompozitné, heterogénne krajiny, istotne.
Zhrňme všetky spomenuté do jedného
názvu, jediného, ktorý pravdivo vykresľuje ich podstatu: tábory pre cudzincov.
Nakoniec nie sú ničím iným. Tábory pre
cudzincov v srdci Európy a na jej hraniciach. Je to jediné vhodné meno pre tieto zariadenia podporujúce tento druh
väzenskej geografie.
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Základné
ľudské práva
platia pre
všetkých, ale
pre niektoré/
niektorých
predsa
len trochu
menej.

... Ani Hegel Fenomenológie ducha
by dnes nemohol
nevidieť, že nastupujúci antropocén
radikálne prevracia
smer jeho rozvrhu
a že ľudia nebudú
dialekticky vtiahnutí do dobrodružstiev absolútneho
ducha, ale do dejín
Zeme...
3

Robo Švarc

Úvahy
o knihách
Negrofília
od Petrine
Archer-Straw
a Kritika
čierneho
rozumu
od Achillea
Mbembeho
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Oxidom
uhličitým
otrávený
dych
absolút
neho
ducha

Za stolom sedí stredne bohatá rodina,
ktorá to niekam dotiahla – celkovo má čo stratiť, ale už nemá veľmi čo získať. Počuť Brahmsovo Nemecké rekviem. Okolo stola krúžia príbehy
o vojne, znásilnení, osamelosti, ale aj o celkom
profánnom blahobyte a strachu zo spoločenského zostupu, o dominantných a predsa zbabelých
otcoch, o nevysloviteľnosti a hrôze z prijatia zodpovednosti. Je to situácia jednej bavorskej rodiny – mohla by však byť ktorejkoľvek inej rodiny
kdekoľvek inde v povojnovom Nemecku, v ktorom sa vytesnenie a exkulpácia stali národnými
cnosťami; koniec koncov, ako kdekoľvek inde vo
vylepšujúcej sa strednej Európe. Celú scénu vyrušuje z nášho návyku na povojnové príbehy jediná
skutočnosť: rodina za stolom je čierna. Nemecká
režisérka a performerka Anta Helena Recke realizovala v roku 2017 v Münchner Kammerspiele
„čiernu kópiu“ inscenácie Mittelreich, ktorú uviedla Anna-Sophie Mahler v roku 2015 s bielymi herečkami a hercami. Recke uviedla svoju „kópiu“
takmer jedna k jednej: identická scénografia,
rovnaký text, rovnaký priebeh. Jedinou zmenou
bolo „sčernenie“ postáv. Tento ťah komprimovane tematizoval viaceré problémy, predovšetkým:
v Nemecku vystupujú čierne herečky/čierni herci
ešte stále takmer výlučne v explicitne „čiernych
rolách“, čiže sú nútené/nútení hrať dookola veľmi
obmedzený okruh typov. To logicky poukazuje na
fakt, aká je stále poddimenzovaná reprezentácia
čiernych tiel a príbehov na súčasných nemeckých
pódiách. Okrem otázok asymetrie a reprezentácie
tu je prostredníctvom appropriation art prirodze-

ne tematizovaná aj akási „nočná mora“
totálnej asimilácie – za stolom sedí
čierna rodina, ktorá „hrá“, „simuluje“,
„napodobňuje“ bielu rodinu, pokúšajúc
sa vytesniť akékoľvek nebiele kultúrne
vplyvy, ako píše Florian Malzacher.1 Napríklad v momente, keď sa čierny syn
(v roli bieleho syna) škriepi, že nevie
nič o tom, čo ten vojak Wehrmachtu,
ktorým bol jeho otec, robil v Rusku a vo
Francúzsku – k tejto scéne sama Recke
poznamenala, že pri nej musela myslieť na svojho senegalského deda, ktorý po vojne vo francúzskych službách
rozdával v Berlíne bonbóny nemeckým
deťom.2 A samozrejme, že všetky tieto asociačné, referenčné nite sa jedna
po druhej splietajú do toho gordického
uzla, ktorým je nočná mora euro-amerického projektu kolonializmu a postkolonializmu.

excelentný dialektický zvrat môžeme
pozorovať v prípade „čiernej kópie“ inscenácie Mittelreich. Lenže dialektika
je fantazmagória a verte mi, že Hegla
tu nespomínam len kvôli zjavným limitom dialektickej metódy. Významný predstaviteľ nemeckého idealizmu
vo svojej Fenomenológii ducha o Afričanoch píše, že sú to sochy bez reči
a sebavedomia, síce ľudské bytosti,
ale neschopné definitívne sa oslobodiť
od zvieracieho, s ktorým sa zmiešali,
vlastne to leží v ich povahe niesť v sebe
niečo, čo je už mŕtve.3 O Afričanoch
a Afričankách písali so sebe vlastnou
suverenitou aj ďalší osvietení európski muži, napríklad Voltaire vo svojom
pojednaní O duchu a mravoch národov
(1769): „Oblé oči negrov4, ich doširoka zatlačený nos, ich zduté pery, ich
nezvyčajne tvarované uši, vlnité vlasy
a sama miera ich duševnej sily ich odlišujú od všetkých ostatných ľudských
rás. To, že táto odlišnosť nie je podmienená klímou ich krajiny, sa preukazuje okolnosťou, že negri a negerky, aj
keď ich pošleme do najchladnejšej klí-

Keby som sa tu chcel vyžívať
v „elegantnom“ žonglovaní idealistickej filozofie, predovšetkým v predvedení Heglovom, iste by som vyčaroval
zopár duchaplných viet o tom, aký

1
MALZACHER, Florian. Gesellschaftsspiele. Politisches Theater heute. Berlin: Alexander Verlag, 2020, s.
19-21.
2
RECKE, Anta Helena. „Oh baby, it´s a white world.“ Theater heute 10 (2017), s. 51.
3
HEGEL, G.W.F. Phänomenologie des Geistes. Frankfurt: Suhrkamp, 1970, s. 507.
4
Dôrazne upozorňujem, že tento pojem používam len v rámci prekladu na zachovanie autenticity
dobových textov. Objaví sa vo viacerých citátoch, hlavne v prípade citácií Achillea Mbembeho. Vo vlastnom texte ho
nepoužívam, nehodlám sa znížiť k bezstarostnosti, ktorú nedávno predviedol prestížny chirurg a primár v slovenskej verejnoprávnej televízii. Dostupné z: https://www.startitup.sk/prestizny-doktor-povedal-v-priamom-vysielani-rasisticku-poznamku-televizia-relaciu-z-archivu-stiahla/
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Reklama na cistiacu s ódu značky Sodex, 1910

to bola práve tzv. malá doba ľadová,
ktorá ochladením priemernej teploty
v Európe o dva stupne Celzia spôsobila
koniec teologického príbehu o Veľkom
hodinárovi, ktorý sa o všetko postará,
a možno tým prispela k sekularizácii
a postupnému etablovaniu exaktnej
pozitivistickej vedy viac než veľkí bieli
muži.) Obaja velikáni francúzskej filozofie a literatúry sa totiž nedávno
objavili v celkom zaujímavom kontexte. Prezident Emmanuel Macron po
ôsmich rokoch naliehania a petícií nakoniec rozhodol, že v parížskom Panteóne, kde sú pochované významné osobnosti, udelia čestnú tabuľu Josephine
Baker. Stane sa tak prvou ženou čiernej
pleti, ktorej sa dostane takej pocty. Ako
sa dozvedáme z priemerne vygenerovaného naivného článku na Denníku
N: „Pod šatami pašovala tajné odkazy
pre odboj. Josephine Bakerová sa vydala štyrikrát a bola múzou kubistov
aj spisovateľov.“ Následne nám je naservírovaný bežný skvost nekritickej
a nereflektovanej súčasnej „journalie“,
keď vraj esejista Laurent Kupferman
označil Bakerovú za symbol Francúzska, ktoré nie je rasistické. A nakoniec
pre nás tá podstatná správa: Josephine

5
In: VOLTAIRE. Über den Geist und Sitten der Nationen. Leipzig, 1867, s. 5. (Preložil R. Š.)
6
In: HUGO, Victor. „Discours sur l´Afrique“, in: Actes et Paroles. Paris: Robert Laffont, 2002, s. 1010. (Preložil R. Š.)

Čierna avantgarda

Baker, táto mladá tanečnica z Harlemu,
sa ocitne v Panteóne medzi pozostatkami takých významných osobností, akými boli napríklad Voltaire a Victor Hugo.7
Makulatúra – toto je psychogram súčasnej globalizovanej schizofrénie. Pretože nevieme alebo nechceme pochopiť,
že francúzske osvietenstvo (či už to
bol Voltaire, alebo Rousseau) započalo tradíciu odvracania pohľadu a ľahostajnosti tým, že tragické dianie vrcholu
transatlantického obchodu s otrokmi
a kolonizovania metaforizovalo ako vopred danú a nezmeniteľnú realitu kondície ľudskej spoločnosti. Francúzsky
frivolný rasizmus nikdy nechcel otvoriť
oči k tej špine, ktorá sa skrývala za zlatom a purpurom – presnejšie, než to formulovala Sylvie Chalaye, to snáď už ani
nejde.8 Tento fakt sa nedá nijak škrtnúť
ani vyretušovať. Pretože základné ľudské práva neboli písané pre čiernych centrálnej Afriky – táto biela exkluzivita sa
stala dogmou civilizujúcej misie.9 Alebo
ešte dôraznejšie: moderné idey slobody,
rovnosti a demokracie sú neoddeliteľne
spojené s realitou otroctva.10

Jamajsko-britská umelkyňa, kritička,
kurátorka a historička umenia Petrine
Archer-Straw priniesla vo svojej knihe
Negrofília pohľad na parížsku umeleckú avantgardu zo začiatku minulého
storočia odlišný od bežne praktikovaných interpretácií, pochádzajúcich
z teoretickej atmosféry prevažne euro-amerického sveta.11
Pojmom „negrofil“ sa v 19. storočí stigmatizovali buď tzv. extrémni liberáli, ktorí bojovali za zrušenie
otroctva, alebo bieli ľudia, ktorí udržiavali partnerský vzťah s čiernymi
ľuďmi – v tomto prípade boli negrofil
či negrofilka označení za deviantov,
ktorí prekročili morálne hranice európskej civilizovanej kultúry. Výlučne negatívne konotácie, ktoré tieto pojmy
obsahovali, sa začiatkom 20. storočia
postupne premieňajú v umeleckom
prostredí prevažne parížskej avantgardy. Povojnový Paríž sa stal útočiskom
mnohých emigrantov. Prichádzali sem
ruskí utečenci, Židia a čierni americkí

7
Dostupné z: https://dennikn.sk/2514812/vojnova-spionka-aj-matka-12-deti-francuzi-udelia-najvyssiu-poctu-v-pantheone-americkej-spevacke-jospehine-bakerovej/?fbclid=IwAR2QdHEaSoHqacjXOrsf1vDQkcr2n2Yuh1tdDBJFlCG4WJhdjnyFWFqP_0Q
8
CHALAYE, Sylvie. Du Noir au nègre. L´image du Noir au théâtre (1550-1960). Paris: L´HARMATTAN, 1998.
9
MBEMBE, Achille. Kritik der schwarzen Vernunft. Berlin: Suhrkamp, 2020, s. 148.
10
Ibid., s. 156-157.
11
DANTO, Arthur C. Kunst nach dem Ende der Kunst. München: Wilhelm Fink Verlag, 1996, s. 113-114.
ŠVARC, Robo. NON EXIT. Sociálna plastika Josepha Beuysa a nesubstančná ontológia Egona Bondyho. Bratislava:
Asociácia Corpus, 2021, s. 44.
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my sveta, vždy porodia len bytosti ich
druhu a mulati sú len bastardi bieleho
a čiernej alebo čierneho a bielej.“5 Svoje
si povedal aj Victor Hugo v spise Diskurz o Afrike (1879): „Afrika predstavuje
takú prekážku pre pohyb a premávku,
že to brzdí univerzálny život a ľudstvo
nemôže naďalej dopúšťať, že jeho vývoj je na pätine zemského glóbusu paralyzovaný [...] Starú Afriku sprístupniť
civilizácii, to je ten problém. Európa ho
vyrieši. Jej národy, zmocnite sa tejto
krajiny! Vezmite si ju! Pre koho? Pre nikoho. Vezmite si túto krajinu pre Boha!
Boh dal Zem ľuďom. Boh ponúka Afriku Európe. Ber ju! [...] Pošli svoj nadbytok do tejto Afriky a vyrieš tým súčasne
svoje vlastné sociálne otázky. Sprav zo
svojich proletárov vlastníkov. [...] Buduj
ulice, buduj prístavy, buduj mestá, začni rásť, obrábaj pôdu, množ sa, aby sa
na tejto čím ďalej, tým viac od kňazov
a kniežat oslobodenej zemi ukázal boží
duch v mieri a ľudský duch v slobode.“6
Voltaira a Huga tu tiež necitujem len
preto, aby som poukázal na to, v akých
mentálnych limitoch sa realizovalo európske osvietenstvo. (Mimochodom:
pri súčasnej historickej revízii sa nám
začína opatrne vynárať fakt, že možno

