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Abstrakt 

Ve své práci se budu věnovat vztahu identity a jednání uvnitř kolonizovaného subjektu, 

tj. jakým způsobem se identita tohoto subjektu transformuje v rámci jeho emancipační 

aktivity. Taková problematika je pojena s pojmem uznání. To je ve Fanonových očích ze 

strany kolonizovaného subjektu jednostranné a v podstatě nechtěné, protože nereflektuje 

skutečnost, ve které se kolonizovaný subjekt nachází, čímž je subjekt do jisté míry 

paralyzován. Zároveň je však toto uznání vždy nutné. Vyvstává zde tedy otázka, zdali je 

problém politického útlaku a odporu proti němu problémem identity, či primárně 

jednání? Co je tedy “prožitá zkušenost černocha”? Jak se Fanon staví k Sartrově teorii 

uznání a jak aktualizuje Hegelovu dialektiku Pána a raba? Svou práci budu mj. opírat také 

o současnou postkoloniální teorii, skrze kterou bych chtěl Fanonovy teze zasadit do 

současného myšlení. 

 

Abstract 

In my work I would like to focus on a relation of two notions very important in the works 

of Frantz Fanon. These two notions are identity and agecny. How does a colonised 

subject´s idenity transform in the frames of anticolonial praxis. The two notions also 

stand in a relation to another notion – which is recognition. In colonial reality functions 

only a one-way recognition which so to say unwanted and forced. This kind of 

recognition does not reflect the reality colonised subject is in and it leaves him or her 

paralyzed. So is the anticolonial praxis a question of identity or of agency? What is 

a „lived experience of a black“? What is Fanon´s opinion of Sartre´s theory of 

recognition and how does he reforms Hegel´s master and slave dialecitcs? I will also rely 

my work on contemporary postcolonial theory.  
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Úvod 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral téma vztahu identity a jednání v díle Frantze 

Fanona. Tento teoretik si díky svým dvěma nejslavnějším dílům Černá kůže, bílé masky 

a Psanci této země vysloužil mnoho přezdívek – od marxisty, hegeliána, zakladatele 

postkoloniální teorie až po advokáta násilných převratů. Je evidentní, že není zcela 

jednoduché Fanona nějakým způsobem zařadit. Tato obtíž však také naznačuje, že to do 

jisté míry není třeba, neboť jak říká J. P. Sartre v předmluvě1 Psanců této země, Fanon se 

snaží vydat svou vlastní cestou.  

 Frantz Fanon nevzbuzuje údiv pouze svými myšlenkami, ale také životní cestou, která 

bohužel netrvala příliš dlouho. Motivaci pro jeho konání a myšlení můžeme hledat 

v raných fázích jeho života. Narodil se do středostavovské rodiny, která by se dala nazvat 

černou buržoazií na Martiniku. Sám se původně považoval za Francouze, neboť byl jako 

Francouz vychován. Zásadním se pro něj stalo setkání s Aimé Césairem, který mu 

představil „Négritude”2 a stal se pro mladého Fanona velkým mentorem. Ve svých 17 

letech se rozhodl postavit Vichistickému režimu na Martiniku a za velmi dobrodružných 

okolností (uplácení pašeráků oblekem svého otce)3 odešel z Martiniku bojovat za Síly 

Svobodné Francie.4 Na první pokus se mu to nepodařilo, neboť byl armádou označen za 

příliš mladého a po pár týdnech repatriován. Doopravdy narukoval až v roce 1943. David 

Macey podotýká, že pro Fanona byla osobní svoboda, svoboda Martiniku, a nakonec 

svoboda celé Francie velmi úzce spojena5.  

Po válce měl jako válečný veterán možnost nastoupit na vysokou školu dle svého uvážení, 

a ještě k tomu měl vzdělání zcela zdarma. Jako první se rozhodl pro studium stomatologie 

v Paříži. To však velmi rychle opouští a vydává se studovat medicínu do Lyonu. Již zde 

je třeba podotknout, z jakého důvodu se Fanon rozhodl pro studia právě v Paříži. Jak 

poznamenává David Macey, a cituje pro to Édouarda Glissanta, šlo o cestu „vybělení“ 

                                                 
1 FANON, Frantz. Psanci této země. Přeložil Dušan ŠPITÁLSKÝ. Praha: Tranzit, 2014. s. 39. Navigace. 

ISBN 978-80-87259-27-6. 
2 “filosofie černošství”. 
3 MACEY, David. Frantz Fanon: a biography. 2nd ed. New York: Verso Books, 2012. s. 87. ISBN 978-

1-84467-773-3. 
4 Síly Svobodné Francie byly armádní složkou Svobodné Francie, tedy azylové francouzské vlády vedené 

Ch. de Gaullem. 
5 MACEY, David. Frantz Fanon: a biography. 2nd ed. New York: Verso Books, 2012. s. 89. ISBN 978-

1-84467-773-3. 



 

7 

mladého Antilana. Fanon skutečně podnikal jakousi symbolickou cestu za dokončením 

svého osobnostního vývoje – stát se bílým. Toto rozhodnutí se stalo zlomovým pro jeho 

budoucí myšlení. Zjistil totiž, že ne pouze Vichistický režim nebo vojenské struktury 

v odboji jsou rasistické (na prvním místě bílí, potom ti z Martiniku, až poté Senegalci), 

ale že rasismus je problém Francie jako celku. To vedlo k sepsání Černé kůže, bílých 

masek, které mimo jiné zamýšlel jako svou disertaci. Historik David Macey ve slavné 

biografii Frantze Fanona používá při pokusu o definování zmíněného díla francouzské 

slůvko bricolage6. Přebírá jej od slavného francouzského etnologa Lévi-Straussa, jenž jej 

použil při analýze tvoření mýtů prvotních společenství. Bricolage je jednoduše kutilství, 

tedy pracovní postup, jenž se vymyká zavedeným pravidlům. Přesně tak postupoval 

i Fanon, když psal Černou kůži, bílé masky.7 Před disertací z klinické psychiatrie se na 

malou chvíli vrátil na Martinik. Jako krátkodobé zaměstnání si vybral místo hlavního 

praktika místní nemocnice. Tam se setkal s velmi nehostinnými podmínkami – nikoliv 

materiálními, ale mezilidskými, neboť většina jeho kolegů byla zkorumpovaná 

klientelismem. Již nebyl schopný cítit se tam doma. Rozloučil se s přáteli, zahrál si 

milovaný fotbal a odjel zpět do Francie, kde následný rok získal prestižní titul, jenž mu 

zaručoval pozici šéfa psychiatrického oddělení kdekoliv na území Francie. Jak David 

Macey píše, Fanon se zprvu pro některou ze zemí Magrebu vůbec nerozhodoval, 

přemýšlel nad Guatemalou. Rozhodnutí pak přišlo jako blesk z čistého nebe, což bylo pro 

Fanona do té doby typické (bojovat ve válce, studovat). Rozhodl se přijmout nabídku stát 

se šéfem psychiatrické kliniky v Alžírsku. 8  Tam záhy vypukla válka o nezávislost. 

Z Martiničana se stal Alžířanem, a ačkoliv byl Fanon povinen poskytovat lékařskou 

pomoc traumatizovaným francouzským vojákům, kteří se brutálními způsoby snažili 

potlačit emancipační snažení alžírského lidu, jasně inklinoval na stranu svobodného 

Alžírska. Došlo to tak daleko, že se následně stal i velvyslancem provizorní alžírské vlády 

v Ghaně. Tam mu byla diagnostikována leukémie. Svých několik posledních měsíců 

zasvětil psaní svého nejznámějšího spisu Psanci této země. Zemřel v USA střežen agenty 

CIA. 

  

                                                 
6 MACEY, David. Frantz Fanon: a biography. 2nd ed. New York: Verso Books, 2012. s. 160-161. ISBN 

978-1-84467-773-3. 
7 Tamtéž. 
8 Tamtéž, s. 201. 
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Vytyčení pojmů 

V rámci analýzy vytyčených pojmů, tedy identity a jednání, je třeba studovat obě 

zmíněná Fanonova díla. První jmenovaná kniha se dá chápat jako odpověď na otázku po 

identitě kolonizovaného subjektu, druhá pak odpovídá na otázku jednání. Při četbě 

zjišťujeme, jakým způsobem je subjektivita kolonizovaného tříštěna a stavěna do uměle 

vytvořených pozic. Vztah kolonizovaný – kolonizátor stojí na pohybu směrem 

k neautenticitě. Tato neautenticita je ale velmi problematický pojem, o čemž bude 

pojednáno dále v textu. Důležité však je, že neautenticita identity černocha je jedním 

z hlavních artiklů kolonialismu. Černoch je v přítomnosti bílého kolonizátora nucen 

vytvářet neautentické já, nasazovat si bílou masku, aby byl schopen v koloniální 

společnosti vydržet. Fanon však zjišťuje, že proces odcizení a neautenticita jsou díky 

kolonialistickým praktikám a zdánlivé věčnosti koloniálního uspořádání9 zatlačeny do 

nevědomí, čímž se stávají součástí černé každodennosti. Tento fakt jakéhosi zatlačení 

výše zmíněných procesů do nevědomí kolonizovaného je příčinou hněvu, jenž v sobě 

kolonizovaný „mlčky” udržuje. Fanon si na základě psychiatrické analýzy celé situace 

všímá, že při diagnóze psychiatrie do jisté míry selhává. To, co popisuje, by v psychiatrii 

bylo označeno jako „reaktivní psychóza”, tedy stav vyvolaný konkrétní příčinou.10 Avšak 

u kolonizovaných a později i kolonizátorů, je zřejmé, že je stav jejich duševního zdraví 

zapříčiněn mnohem komplexnějším problémem. Frustraci a hněv je třeba nějak 

ventilovat. Není ale možné je adresovat na reálnou příčinu – kolonialismus. Možné to 

není z důvodů jednoduše praktických – policie, armáda, vše je v rukou kolonizátora, 

proto není v silách porobeného, aby se proti němu obrátil. Kolonizovaný se proto oddává 

zvráceným formám zbytků vlastního folkloru, náboženství či adoraci západní kultury.  

Na první pohled se může zdát, že otázka po identitě bude splývat s otázkou po autenticitě. 

Vnímáme totiž, že se identita kolonizovaného subjektu nenachází v poloze, která by jí 

byla vlastní, že je tedy nějakým způsobem odcizena. Toto odcizení je však do jisté míry 

problematické. Není totiž zcela jasné, jaká je výchozí pozice kolonizovaného subjektu, 

                                                 
9 Koloniální struktury vytváří u porobených subjektů dojem, že takové společenské a socio-ekonomické 

vztahy fungují v zemi od začátku. 
10 FANON, Frantz. Psanci této země. Přeložil Dušan ŠPITÁLSKÝ. Praha: Tranzit, 2014. s. 227. Navigace. 

ISBN 978-80-87259-27-6. 
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od čeho je odcizen, co se z něj na základě odcizení stává. Problematický je také přístup 

samotného autora, který ve svém díle nabízí jen velmi nejasnou vizi toho, co by se mělo 

stát, aby černoch přestal být odcizen. Fanon v Černé kůži, bílých maskách přichází 

s jednou velmi podstatnou poznámkou – identita černocha je dvojí. „Černoch má dvě 

dimenze. Jednu sdílí s člověkem své rasy, druhou s bělochem.”11 Tato dvojakost je však 

patologická v obou směrech. 12  To je třeba brát jako jeden za základních kamenů 

problému identity, ale i jednání. Rozdvojení identity je důsledkem přítomnosti bílého 

kolonizátora, vůči kterému je černoch nucen vytvořit nový způsob svého bytí. Toto bytí 

je pak jakýmsi patvarem mezi jeho autenticitou a představou bělocha o jeho autenticitě. 

Zde, kromě toho, že narážíme na problém autenticity bytí kolonizovaného, zjišťujeme, že 

tento patvar nejen vznikne, ale stane se také cílem pro kolonizovaného – aby uspěl 

v nastoleném režimu, je třeba, aby takto byl. Kolonizátor totiž vnímá jako autentické, aby 

se černoch choval jako křovák, skákal do výšky, byl potentní, žil v prachu, nedokázal 

pořádně mluvit kolonizátorovým jazykem. Jednodušeji, aby explicitně vykazoval svou 

nižší civilizační úroveň, čímž by kolonizátorovi ospravedlňoval jeho potřebu udělat 

z divocha člověka. „… domorodec je označen za imunního vůči veškeré etice, za tvora, 

jemuž chybí hodnotový systém.” 13  Jako svědectví takového způsobu myšlení nám 

poslouží i román Josepha Conrada Srdce temnoty, ve kterém Marlowova tetička svého 

synovce nabádá, aby „[…] ty miliony zaostalých je třeba odnaučit jejich hrůzným 

obyčejům‘” 14  Kolonizovaný však cítí, že situace, ve které se nachází nyní, tj. není 

dostatečně poevropštěn, je pro něj velmi nevýhodná a pramení z ní pouze neštěstí. Snaží 

se proto vykazovat co nejvíce bílých atributů, nasazuje si onu bílou masku. Dalším 

problémem autenticity je spíše metodologického rázu, neboť autenticita je 

europocentrický pojem, velmi nám proto ztěžuje situaci, chceme-li analyzovat realitu za 

hranicemi starého kontinentu. 

                                                 
11  FANON, Frantz. Černá kůže, bílé masky. Přeložil Dušan ŠPITÁLSKÝ. Praha: Tranzit, 2011. s. 3. 

Navigace. ISBN 987-80-87259-12-2. 
12 Zde je třeba poznamenat, že podobnost s koncepcí „dvojího vědomí“ W. E. B. Du Bois není náhodná. 

Ačkoliv se Fanon o americký problém zajímal spíše sporadicky, setkal se s myšlenkami Du Bois 

prostřednictvím korespondence a příspěvků Du Bois na panafrických kongresech.  
13 FANON, Frantz. Psanci této země. Přeložil Dušan ŠPITÁLSKÝ. Praha: Tranzit, 2014. s. 64. Navigace. 

ISBN 978-80-87259-27-6. 
14 CONRAD, Joseph a Jan ZÁBRANA. Srdce temnoty. Přeložil Aloys SKOUMAL. Praha: Mladá fronta, 

1996. s. 15. Klasická knihovna (Mladá fronta). ISBN 80-204-0598-4. 
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Za vším výše zmíněným stojí mocná praktika kolonialismu – neuznání černých obyvatel. 

Tak jsou spleteny neviditelné okovy, ve kterých žije jak ten největší nuzák, tak i tzv. 

„černá buržoazie”. Fanon si ani tak neklade za cíl „otevřít” černochovi oči, aby si 

uvědomil svojí situaci a mohl vůči ní nějakým způsobem vymezit, ale hlavně jako 

správný lékař tuto nemoc detailně a s naprostou přesností popsat. Po diagnóze je možné 

přistoupit k léčbě. Rozhodne-li se kolonizovaný jednat, pak jedině násilně. Jak sám Fanon 

píše: „Pokud v jeho snech [černocha] nacházím výraz nevědomé touhy po změně barvy 

pleti, mým cílem nebude ho od této touhy odradit a nabádat ho, aby si „udržel odstup”; 

mým cílem bude naopak objasnit jeho pohnutky, a jakmile se tak stane, umožním mu zvolit 

si konání (nebo pasivitu) proti pravému konfliktnímu zdroji, tedy proti společenským 

strukturám.”15 Problematika uznání a boje za něj je protkána celým Fanonovým dílem. 

Z obou analyzovaných spisů cítíme, že se věci mají spíše aristotelským, nežli 

hegelovským způsobem: svět je pevně rozdělen na dvě části, které jsou navzájem 

nepropustné16. Černoch je otrok i v momentě, kdy se stane miláčkem režimu a vede tak 

zdánlivě kvalitní život. Je třeba přeformulovat Hegelovu dialektiku pána a raba tak, aby 

dávala smysl i v kontextu kolonialismu. Boj na život a na smrt zde totiž není 

samozřejmou premisou a z černocha se nikdy nemusí stát pán. Dojde-li však k souboji, 

je jasné, že poteče krev – a zde znovu převažuje Aristotelés nad Hegelem, protože 

u (koloniálního) pána dojde k jeho absolutnímu zániku, nikoliv kvalitativní přeměně.  

Je třeba obhájit fakt, že násilí, se kterým přichází proces dekolonizace, není nějakým 

novým a zbůhdarma působeným násilím, ale že má své kořeny hluboko v podstatě 

kolonialismu jako takového, a že Fanon svým požadavkem nejspíše nedělá nic jiného, 

než že převrací aktéry tohoto násilí. Zde však vyvstává otázka, zdali je požadavek násilí 

tou pravou odpovědí na problém identity. Uznání, díky němuž by bytí černochů přestalo 

být neautentické, nemůže nastat v momentě zániku (koloniálního) pána. Řeší-li 

dekolonizační násilí problém identity v její vědomé formě (reálné převzetí moci v zemi), 

stává se tak i v té nevědomé? Na základě analýzy pojmu svobody jakožto vlastního 

jednání, je možné vypozorovat Fanonovu teorii, kterou je pak třeba kriticky zhodnotit při 

                                                 
15 FANON, Frantz. Černá kůže, bílé masky. Přeložil Dušan ŠPITÁLSKÝ. Praha: Tranzit, 2011. s. 105. 

Navigace. ISBN 987-80-87259-12-2. 
16  ARISTOTELÉS. Politika: řecko-česky. Přeložil Milan MRÁZ. Praha: Oikoymenh, 1999. s. 57. 

Knihovna antické tradice. ISBN 80-86005-92-5. 
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analýze násilí jakožto legitimního, avšak, při zachování hegelovské dialektiky, ne zcela 

účinného nástroje osvobození černošské identity.  
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1 Kontext doby 

Jak sám Fanon píše, problémy člověka je třeba chápat z perspektivy jeho doby. Je proto 

nasnadě zmínit v práci historickou situaci, ve které se Fanon ocital. 

V důsledku poválečné politické krize a demisi Ch. de Gaulla vznikla nestabilní Čtvrtá 

Francouzská Republika, vedena komunistickou stranou, francouzskou dělnickou 

internacionálou a křesťanskou demokratickou stranou. Tato republika také čelila velké 

ekonomické krizi, již Fanon na vlastní oči zažil (krácení přídělů potravin na osobu se 

dostalo na historické minimum – bylo to horší než za okupace.) Ačkoliv měla tripartita 

těchto stran jen velmi krátký život, přinesla zcela novou ústavu, ve které byl jasně 

deklarován konec kolonialismu a rovnost všech lidí nehledě na rasu, náboženství či 

sociální původ. „Francie, věrně se držíc svého tradičního poslání, se zaručuje, že dovede 

národy, jímž doposud vládla, ke svobodě rozhodovat samy o svém osudu a demokraticky 

řešit vlastní vnitřní záležitosti. Odklánějíc se od koloniálního systému založeného na 

svévoli, zaručuje tak každému stejný přístup k veřejným službám stejně jako individuální 

či kolektivní uplatňování těch práv a svobod, která jsou potvrzována a provolávána 

níže.”17 To se ukázalo jako problematické v momentě, kdy byla razantně odmítnuta snaha 

madagaskarských politiků vydobýt si nezávislost na Francii legálními kroky. V roce 1947 

tak vypukla válka za nezávislost Madagaskaru, ve které francouzská armáda vykazovala 

tu nejhorší strategii vojenského teroru za účelem demoralizace obyvatelstva, stejně tak 

činila o několik let později v Alžírsku. V roce 1948 pak bylo povstání potlačeno a počet 

obětí tohoto konfliktu vyšplhal až ke 100 tisícům. Povstání Malgašů proti Francii se stal 

výchozím bodem madagaskarského národního uvědomění, zároveň se však jedná o věčné 

břímě traumatu, který v Malgaších od té doby dříme. Zároveň je evidentní, z jakého 

důvodu se Francie tak nekompromisním způsobem snažila kolonii neztratit - stát se 

nacházel v ekonomické krizi poválečné doby a tedy bylo nutné udržet každý zdroj 

bohatství.18 

                                                 
17 Constitution de 1946, IVe République. Conseil Constitutionnel [online]. ©2018 [cit. 2018-07-25]. 

Dostupné z: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-

constitutions-de-la-france/constitution-de-1946-ive-republique.5109.html 
18 FERRO, Marc a Milena LENDEROVÁ. Dějiny Francie. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 

2006. s. 320. Dějiny států. ISBN 80-7106-888-8. 
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V tehdejší Indočíně trvaly boje od japonského převratu 9. března 1945 až do května roku 

1954, kdy síly Viet Minhu definitivně poráží francouzskou koloniální armádu a vzniká 

tak Severní Vietnam a Vietnamský stát.19 Ačkoliv Francie argumentovala bojem proti 

komunismu, čímž si zajistila finanční a vojenskou podporu USA, její zájem o zachování 

koloniálního vlivu na území Vietnamu, se dodnes zdá více pravděpodobný. V listopadu 

toho samého roku se odehraje alžírské povstání. Všude se i přes existenci ústavy IV. 

republiky bojovalo proti koloniálním nárokům Francie, což je jasným indikátorem, že 

deklarace selhala. Situace v Maghrebu byla od konce války velmi napjatá. V roce 1947 

se marocký sultán začíná distancovat od francouzského protektorátu v jeho zemi, což se 

mj. manifestuje v opomenutí Francie jakožto partnera a spojence Maroka v jeho veřejném 

projevu.20 V Tunisku jsou emancipační snahy reprezentovány primárně stranou Nový 

Destúr a politikem Habíbem Burgíbym, který se v roce 1957 stává prvním prezidentem 

svobodného Tuniska. 21  Alžírská válka pak znamenala pro IV. republiku definitivní 

konec, který se manifestoval v převzetí moci Ch. de Gaullem v roce 1958 a vznikem V. 

republiky, jejíž ústava definitivně uznává emancipační snahy bývalých kolonií. 

„Republika na základě svých principů a také podle práva na svobodné sebeurčení těchto 

národů nabízí zámořským oblastem, které vyjadřují vůli k zapojení, zcela nové instituce 

založené na sdíleném ideálu svobody, rovnosti a bratrství a sestavené ve prospěch jejich 

demokratického vývoje.”22 Alžírská válka však trvá až do roku 1962. Frantz Fanon je v tu 

dobu již mrtev a jeho ostatky jsou převezeny do svobodného Alžírska, kde je také 

pochován.  

Na základě kontextu zde nastíněného jsme schopni lépe pochopit motivaci Fanona 

v sepsání svých děl. Je evidentní, co Fanona vedlo k odsouzení kolonialismu jako 

inherentně násilného. Kromě každodennosti to byla reakce mateřské země na jakékoliv 

emancipační snahy porobeného národa.  

                                                 
19 FERRO, Marc a Milena LENDEROVÁ. Dějiny Francie. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 

2006. s. 337–338. Dějiny států. ISBN 80-7106-888-8. 
20 Tamtéž, s. 339. 
21 Tamtéž, s. 340. 
22 Texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur. Conseil Constitutionnel [online]. 2008 

[cit. 2018-07-25]. Dostupné z: https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-

integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur#preambule 
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2 Odcizení 

I přes deklarovanou obtížnost práce s ve filosofii etablovanými pojmy jako je autenticita, 

je třeba nahlédnout zásadní jev Fanonoy práce, tedy odcizení. Jak již bylo psáno, bodem, 

od kterého je kolonizovaný primárně odcizen, je jeho svoboda, na které by následně mohl 

vystavět vlastní kulturně-národní a myšlenkovou identitu.  

V roce 1958 se Fanon zúčastnil tzv. Celoafrického kongresu, na kterém byla debatována 

témata jako je panafrikanismus, národní kultura či négritude. Fanon si všímá jednoho 

zásadního problému, a tím je fakt, že všechna hesla a teze, jež na kongresu padly, nejsou 

účinkem samostatného myšlení, ale důsledkem působení kolonialismu na toto myšlení. 

Odcizení se proto v každodennosti manifestuje ve snaze zrcadlit koloniální praktiky 

a účinky. Příkladem budiž právě teze o spojené Africe, nebo také jednota černé populace 

na planetě, jež se záhy projevila jako falešná, neboť problémy, se kterými se potýkají 

konkrétní lidé černé barvy pleti, jsou v různých oblastech Zeměkoule odlišné.  

2.1 Odcizení černocha 

Dle mého názoru je však důležité poukázat na vnímání jisté historické nahodilosti, která 

se Fanonovým dílem nese. Primárně pak tedy v díle Psanci této země, které vzniká jako 

důsledek Fanonovy bohaté zkušenosti z války o nezávislost, jež se stala důkazem pro tezi, 

že kolonialismus je bílý pouze proto, že tomu tak momentálně je, ale z obecného hlediska 

se jedná o rafinovanou strukturu, jež přerůstá své vlastní představitele a staví se na vlastní 

zrůdné nohy. 

Černochova identita je tříštěna na několika úrovních (tyto úrovně však není možné vnímat 

jako na sebe kladené či po sobě jdoucí. Jedná se o komplexní proces). Bádáme-li po jakési 

nejhlubší rovině odcizení kolonizovaného, tj. od čeho je reálně odcizen, zjišťujeme, že je 

kolonizovaný nejvíce odcizen od sebe – od své svobody. Ve slavné předmluvě k Psancům 

této země nám Jean Paul Sartre napovídá, že se nemůže tvořit analogie mezi situací 

proletariátu a kolonizovanými23. Proletář je pro kapitalistu minimálně člověkem.24 To 

                                                 
23 FANON, Frantz. Psanci této země. Přeložil Dušan ŠPITÁLSKÝ. Praha: Tranzit, 2014. s. 44. Navigace. 

ISBN 978-80-87259-27-6. 
24 Být člověkem v kapitalismu, dle Marxe, znamená být schopný práce, tedy být schopný prodávat svou 

pracovní sílu na trhu.  
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však v kolonii neplatí, neboť působením koloniálních vztahů je kolonizovaný přetvářen 

do karikatury člověka – do nečlověka. Toto odcizení se pak manifestuje v různých 

formách: nevědomá agrese, sexuální touha, snaha asimilace, vraždění. Kolonizovaný se 

však nemůže nikdy stát (sám pro sebe) člověkem, není-li svobodný. Svobodný nebude 

nikdy, bude-li kolonizovaný. „V tomto na první pohled klidném období úspěšné 

kolonizace tak vlastně dochází k pravidelnému a markantnímu psychopatologickému 

vývoji osobnosti, který je přímým důsledkem útlaku.”25Jeden z hlavních aspektů, na němž 

lze vypozorovat dvojakost kolonizovaného a jeho odcizení od svého lidství a svobody, je 

jazyk. Je totiž jednou z + internalizace kultury druhého. Tato úroveň je bytostně 

intersubjektivní, tudíž je černoch vystavován neustálému tlaku druhého, a to jak bílého, 

tak černého. V momentě, kdy se černoch naučí jazyk kolonizátorské země dokonalým 

způsobem, přestává být pro černé našinec, bílí však vždy uslyší ten lehký akcent odněkud 

z Karibiku. Tak se černoch dostává do jazykového vakua, ve kterém je najednou nikým 

– ani bělochem (za kterého se díky vlivu kultury jazyka, který studoval do jisté míry 

považuje), ani černochem. Jazyk je také dokonalým nástrojem kolonizace: posiluje 

v kolonizovaných jejich pocit méněcennosti. „Nedávno nám jeden kamarád vyprávěl 

tenhle příběh. Jistý Martiničan vstoupil po příjezdu do Le Havru do jakésti kavárny. 

S dokonalou sebejistotou přitom prohodil: „Vrrrchní! Pvineste mi pivo, pvosím.”26 Zde 

Fanon ilustruje až tragikomické důsledky pohmožděnosti černošského bytí. Na základě 

socio-ekonomických vztahů se černoch ocitá v naprosto neupřímném stavu své vlastní 

existence. Tato neupřímnost vyvěrá ze vzniklé podřazenosti a vštěpené méněcennosti. 

Kolonizovaný je v tomto případě naprosto pasivní, je do této situace vložen. Vložen je 

vznikem kolonialismu. Vykořeněnost a naprostá dezorientace v prostoru, tedy v tom, 

kam černoch patří, co je jeho a co naopak nikoliv, má za důsledek naprosto radikální 

formu odcizení. Jazyk tak funguje jako otrokářova síť, do které je lapen prchající otrok. 

Toto polapení se následně projevuje v redukci černošské mluvy na její formu, tj. jak 

černoch mluví, ne co říká. To je spojené s rasistickými předsudky, které ve společnosti 

naprosto nevědomě dřímou. Fanon však upozorňuje, že stejně jako bílí neposlouchali, co 

jim černí říkají, stane se tak i naopak – a to v momentě, kdy se černí postaví na odpor.  

                                                 
25 FANON, Frantz. Psanci této země. Přeložil Dušan ŠPITÁLSKÝ. Praha: Tranzit, 2014. s. 226. 

Navigace. ISBN 978-80-87259-27-6. 
26 FANON, Frantz. Černá kůže, bílé masky. Přeložil Dušan ŠPITÁLSKÝ. Praha: Tranzit, 2011. s. 6. 

ISBN 987-80-87259-12-2. 
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To, že se rasismus usídlil v lidském nevědomí, má za důsledek nastalá situace 

kolonialismu. Díky tomu bylo totiž zvnitřněno odcizení k druhému a k sobě samému. To 

jak u kolonizovaných, tak u kolonizátorů. „Hovořím zde jednak o černoších, již se sami 

sobě odcizili (byli mystifikováni) a o běloších, již se sami sobě odcizili (jako mystifikátoři 

a mystifikovaní).”27 Černoch jednoduše považuje za vlastní to, že je takový, jaký je (tj. 

rozpolcený). Touha stát se bílým je úzce spjata se sexuální afekcí černocha k bílému 

protějšku. Tato afekce však nevzniká pouze na základě sexuálního puzení. Je to jistá 

forma nevědomé snahy o pokoření bílého. Chce-li černá žena souložit s bílým mužem, 

pak pouze s vidinou uvedení do bílé – vyšší společnosti. Chce-li černý muž souložit 

s bílou ženou, pak s vidinou dominance a potvrzení jeho žádané bělosti. 

2.2 Odcizení bělocha 

 Jak již bylo výše avizováno, odcizení se v kolonialismu nestává pouze problémem těch 

porobených, ale také těch, kteří mají moc reprezentovat a vykonávat. Během války 

o nezávislost Alžírska si Fanon všímá jisté skutečnosti: vojáci, kterým bylo dáno 

rozkazem demoralizovat obyvatelstvo brutálními zákroky proti všem formám odporu, 

byli na dně svých psychických a fyzických sil. Toto je moment odhalující historickou 

nahodilost a autonomii kolonialismu jako systému čistého násilí. „Není totiž naší vinou, 

že v této válce nabyly různé psychiatrické jevy a poruchy chování či myšlení takového 

rozsahu, a to jak u těch, kteří aktivně prováděli takzvanou pacifikaci, tak 

u „pacifikovaného” obyvatelstva.”28  

Koloniální válka je svým charakterem naprosto ojedinělým jevem a je také příčinou 

nezvyklých psychopatologických změn. Jedním z příkladů budiž příběh mladé 

francouzsky, jejíž otec aktivně a velmi brutálně participoval na potlačování alžírského 

odporu. Francouzská dívka popisuje, jak se její otec stal na pronásledování Alžířanů 

závislý. Závislost došla až tak daleko, že se neostýchal mučit zajatce ve sklepení jejich 

vlastního domu. Dívka tak byla nucena poslouchat sténání a křik mučených Alžířanů od 

                                                 
27 FANON, Frantz. Černá kůže, bílé masky. Přeložil Dušan ŠPITÁLSKÝ. Praha: Tranzit, 2011. s. 8. 

ISBN 987-80-87259-12-2. 
28 FANON, Frantz. Psanci této země. Přeložil Dušan ŠPITÁLSKÝ. Praha: Tranzit, 2014. s. 225. 

Navigace. ISBN 978-80-87259-27-6. 
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rána do večera. Vše vyústilo v rozpad rodiny. Dívka se odstěhovala od otce a rozhodla se 

zpřetrhat rodinné vazby. Její otec byl zavražděn v léčce alžírskými povstalci. Dívce bylo 

odporné zúčastnit se pohřbu jejího vlastního otce.29 

Nakonec je však potřeba se zamyslet, co by mělo být oním lékem na zmiňované odcizení. 

Je totiž stále nejasné, od čeho se černoch odcizuje. Návrat k africkým kořenům ve jménu 

nabytí autenticity je stejně nežádoucí jako naprostá asimilace se západní kulturou. 

„kolonizovaný brzdí projevy své agresivity děsivými mýty…, které jsou ještě děsivější než 

realita kolonialismu.”30 Otázka po autenticitě se tedy zdá být špatnou otázkou, neboť 

s největší pravděpodobností nikam nevede – maximálně do začarovaných kruhů 

blouznivého šamanství, kterým se ontologie evropského střihu zdá být. 

Fanon zdůrazňuje potřebu vlastní cesty, kterou by se svobodný africký kontinent vydal. 

To však problematizuje onu otázku po autenticitě na kulturní úrovni, neboť není jasné, 

kam by ta cesta měla směřovat, a hlavně, odmítneme-li vlastní minulost a zároveň 

nepřipustíme asimilaci s kulturou toho druhého, co nám zbývá, na čem můžeme stavět 

ten nový svět? Není-li tedy možné nabýt vlastní autentické kultury, zbývá nám pojem, 

který je černochovi upírán, po kterém touží a kterého musí nabýt. Tím pojmem je 

svoboda. Dekolonizačním procesem se kolonizovaný nejen stává svobodný, ale (zpětně) 

nabývá i svého lidství. Identita je podmíněna jednáním. „[…] ona kolonizovaná „věc” se 

stává člověkem působením téhož procesu, která ji přináší svobodu.”31 

                                                 
29 FANON, Frantz. Psanci této země. Přeložil Dušan ŠPITÁLSKÝ. Praha: Tranzit, 2014. s. 246. 

Navigace. ISBN 978-80-87259-27-6. 
30 Tamtéž, s. 74. 
31 Tamtéž, s. 60. 
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3 Problematika nabývání vlastního 

Ačkoliv můžeme považovat svobodu za bod, ze kterého musíme vyjít, a do kterého se 

také vrátit, abychom byli schopni rozluštit otázku po odcizení kolonizovaného jedince, 

znamená to, že je-li člověk svoboden, je opravdu sám sebou? Svoboda, která se s největší 

pravděpodobností manifestuje v možnosti jednat dle vlastního myšlení a hodnot, je 

základním stavebním kamenem ontologie. Otázka však zní, co takto poměrně vágní název 

kapitoly znamená v kontextu rozebíraného díla. Problém je možné rozebrat na dvou 

úrovních. Jako první na úrovni individua, tj. jakým způsobem a kdy je možné 

o kolonizovaném tvrdit, že je tzv. pánem svého vlastního osudu. Další úroveň je potom 

úroveň národní, tj. za jakých podmínek je možné ustanovit jednotný a předešlou 

koloniální logikou neovlivněný národ a stát. 

3.1 Ustanovení individua 

Bádáme-li ve Fanonově myšlení po odpovědi na tuto otázku, je důležité neopomenout 

zásadní pasáž knihy Černá kůže, bílé masky, kde je tematizována žitá zkušenost 

černocha.32 V této pasáži se setkáváme s ucelenou subjektivitou, jež ustanovuje sebe 

sama ve své celistvosti, tj. své tělo, svůj prostor ve světe. Tedy jako bytí-ve-světě.33 

Problém nastává v momentě, kdy se tato subjektivita setkává s druhým. Fanon vykresluje 

situaci setkání s dítětem ve vlaku, jež je asi nejklasičtějším poukázáním na rafinovanost 

kolonialismu. To proto, že by mělo být symbolem nevinnosti a tedy i „nezkaženosti“ 

kolonialismem. Avšak již i dítě funguje v konkrétních společenských mantinelech 

koloniální logiky. Doktor psychiatrie, kterým Fanon byl, tak v dětských očích není nikým 

jiným, než slavnou černou tváří na reklamě na banány: „Y‘a bon Banania!“34 Důsledkem 

                                                 
32 Zde je nutné poznamenat, že pojem „žité zkušenosti“ („Erlebnis“) je pro Fanonovo dílo naprosto 

zásadní. Termín nečerpá z Husserla či Heideggera, neboť je dle historika Davida Maceyho v rané fázi 

svého studia filosofie nečetl, nýbrž od Merleau-Pontyho. Zároveň byl termín populární mezi psychiatry 

v Lyonu, kde Fanon studoval. Koneckonců celá první kniha je psaná z pozice Antilana, můžeme se tedy 

domnívat, že se jedná o svědectví Fanonovy zkušenosti. Tak tomu je však i u knihy druhé, která je psaná 

v techničtějším duchu (ustanovení národa, kritika národní kultury, vztah politických stran a revolučních 

mas atp.), neboť Fanon sám byl velmi aktivní v politických vyjednávání během alžírské války 

o nezávislost. 
33 FANON, Frantz. Černá kůže, bílé masky. Přeložil Dušan ŠPITÁLSKÝ. Praha: Tranzit, 2011. s. 112. 

ISBN 987-80-87259-12-2. 
34 „Banana, mňam!“ 
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pak je postupné tříštění subjektivity, jež byla původně bytím-ve-světě (tedy samostatně 

ustanovené subjektivity) do bytí-pro-druhého (tedy takového bytí, jež je utvářeno 

z venku, někým jiným). „Prohlížel jsem si sám sebe objektivním pohledem, objevil jsem 

svou černotu, své etnické rysy, bubínek mi prorazil kanibalismus…“35 Černoch již sám 

o sobě nic neznamená, význam mu ukládá až ten druhý – běloch. Fanon pro ilustraci 

používá citaci ze Sartrova textu Úvahy o židovské otázce, kde Sartre podotýká, že Žid je 

výtvorem antisemity. 36  V kontextu našeho bádání je to pak představa kolonizátora 

o černošství, jež je černochovi ukládána jako jeho vlastní. Vše je však dokreslováno do 

mnohem horších kontur. „Jsem otrokem nikoli „představy“, jakou o mně mají ti druzí, 

nýbrž svého zevnějšku.“37 

Černoch tedy v kolonialismu nenabývá statusu člověka, ale pouhé věci, jejíž úplnost je 

možné vyčerpat a zachytit několika rigorózními definicemi. 38  V závěru knihy Černé 

kůže, bílé masky se proto dozvídáme, že jednou z možných odpovědí je negace 

konkrétních atributů – Fanon poukazuje na fakt, že to, co máme všichni na světě společné, 

je naše lidství. „Jednoho dne se octnu na světě a přihlásím se k jedinému právu: právu 

vyžadovat od bližního lidské chování.”39 Je však tato věta odpovědí na vznesenou otázku? 

Řeší takováto negace jistých atributů existující problém? To, co tím snad Fanon chtěl říct, 

je jedna velmi zásadní věc – naše černošství či bělošství je velmi často produktem 

předsudků v našem okolí, se kterými jsme nucení žít. To znamená, že subjektivita, která 

se zdá být jako ustanovená vlastním bytím, je ve skutečnosti výtvorem někoho jiného. 

Často to nemá fatální důsledky, koneckonců je to naprosto běžný způsob lidského bytí. 

Avšak v tak vyhrocené situaci jako je právě koloniální realita, to má důsledky naprosto 

fatální. V kolonialismu tedy selhává jakákoliv dialektika, neboť je bytí kolonizovaného 

ustaveno prostřednictvím bytí kolonizátora, tzn. černoch není já, nýbrž černé-já.40 Apel 

                                                 
35 FANON, Frantz. Černá kůže, bílé masky. Přeložil Dušan ŠPITÁLSKÝ. Praha: Tranzit, 2011. s. 113. 

ISBN 987-80-87259-12-2. 
36 MACEY, David. Frantz Fanon: a biography. 2nd ed. New York: Verso Books, 2012. s. 167. ISBN 978-

1-84467-773-3. 
37 FANON, Frantz. Černá kůže, bílé masky. Přeložil Dušan ŠPITÁLSKÝ. Praha: Tranzit, 2011. s. 115. 

ISBN 987-80-87259-12-2. 
38 KLEINBERG, Ethan. Kojève and Fanon: The Desire for Recognition and the Fact of Blackness. 
39 FANON, Frantz. Černá kůže, bílé masky. Přeložil Dušan ŠPITÁLSKÝ. Praha: Tranzit, 2011.  s. 188. 

ISBN 987-80-87259-12-2. 
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na lidství je tedy Fanonovou připomínkou, jaké jsou skutečné praktiky kolonialismu, tj. 

upírání kolonizovaným možnost být člověkem. 

Fanon zároveň však deklaruje, že způsob, kterým bude možné vzepřít se 

objektivizujícímu pohledu druhého, je přijmout určité determinující faktory za vlastní – 

v tomto případě černošství. Fanon bravurně užívá pop kulturních referencí pro osvětlení 

celé situace – ve filmu Home of the Brave radí raněný voják vojákovi černé barvy pleti, 

aby si na barvu své kůže zvykl stejně, jako si on zvykl na amputovanou nohu. Že jsou 

oba mrzáci.41 Černošství je však nutné nejprve zbavit nánosu determinantů, jež na něj 

byly uloženy tím druhým. „Podívej, ten je hezký, tenhle negr…“ „Ten hezký negr na vás 

kašle, madam!“42 

Černošství „očištěné“ od nánosů determinujících představ a mýtů, které na něj nanesl 

kolonizátor, je pak proces jisté sebereflexe, obrat do vlastního nitra a změna subjektivity. 

To vše je však možné pouze díky větším změnám na společenském měřítku, neboť 

kolonialismus je socio-ekonomický problém.43 

Je nežádoucí upínat se na minulost, na jejímž základě bychom tak ospravedlňovali naše 

skutky v současnosti. To znamená neupínat se na druhým vytvořené mýty o černém bytí, 

na kmeny, šamanství, tance a další konkrétní atributy, které druhý kolonizovanému 

přidělil. Znamená to ale také nedoufat v nalezení vlastní pracivilizace. 

 To, co zde bylo popsáno, je jasným poukázáním na nefunkčnost hegelovské dialektiky, 

jež ustanovuje bytí individuí. To, co popisuje Hegel a mělo by mít univerzální platnost, 

nefunguje v realitě kolonialismu.  

Čerpáme-li z obou na začátku zmíněných děl, musí nám být jasné, že Fanonův cíl nemůže 

být vytvoření člověka bez vlastností. Že opak je nutně pravdivý, avšak s tím dodatkem, 

že právě to lidské, na které jedna strana rezignuje a druhá se k tomu snaží dospět, to, na 

co jsme všichni do jisté míry zredukovatelní, se nesmí opomenout, musí se za to bojovat. 

                                                 
41 FANON, Frantz. Černá kůže, bílé masky. Přeložil Dušan ŠPITÁLSKÝ. Praha: Tranzit, 2011. s. 132. 

ISBN 987-80-87259-12-2. 
42 Tamtéž, s. 114. 
43 GIBSON, Nigel C. Fanon: the postcolonial imagination. Malden, MA: Distributed in the USA by 

Blackwell Pub., 2003. s. 71. Key contemporary thinkers (Cambridge, England). ISBN 0745622607. 
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3.2 Ustanovení národa 

Jako vlastní se zcela jistě jeví to, co je národní. Dává tedy smysl myslet si, že utvořením 

národního se zbavíme problému. Fanon upozorňuje, že koloniální logika nemizí 

s kolonialismem a idea národa je tak pod tlakem fetišizovaných představ, které vedou 

k nebezpečné regresi. Konkrétněji je pak vykreslován případ zdánlivé proměny 

společenských vztahů v již-nekolonizované zemi, kde se vlády ujme tzv. národní 

buržoazie. Národní buržoazie je uskupení lidí, kteří se za kolonialismu neměli příliš 

špatně, byli dosazeni na různé úřednické pozice a fungovaly pro kolonialismus jako 

taková akceptovatelnější stráž, neboť byla tvořena příslušníky konkrétního 

kolonizovaného národa. Fanon vykresluje ideální scénář postupu dekolonizovaného 

národa, tedy aby tato národní buržoazie znárodnila veškeré majetky původních 

kolonizátorů. 44  Aby tedy šla proti svému dějinnému údělu (být úředníky a jinými 

poskoky). Tím by se zajistila potřebná materiální základna pro úspěšný rozvoj národa. 

Opak je však realitou a buržoazie dekolonizovaného národa nahrazuje buržoazii 

kolonialistickou v její úplnosti. Vytváří tedy dojem změny pořádků, avšak ve skutečnosti 

jsou všechny mezilidské a socio-ekonomické vztahy beze změny.45 Změna je tedy pouze 

kvantitativní a nikoliv kvalitativní. 

Další problém, který reálně nastává je, že takováto buržoazie funguje jako předobraz pro 

zbytek populace, jež následuje její jednání. Zde však dochází k substituci na základě 

teritoriálního rozložení. To znamená, že tzv. prostý lid „dekolonizuje“ své bezprostřední 

okolí na základě etnické či kmenové příslušnosti, což je příčinou tzv. 

mikronacionalismu46, tedy postupnou degradaci jednotného národa na velmi partikulární 

uskupení. „Balubové odmítají živit Luluwy. Katanga se prohlásí za nezávislý stát a Albert 

Kalonji se nechá korunovat králem Jižního Kasie.“47  

Původní idea, která kolonialismus porazila, tedy idea silného a jednotného národa, je 

roztříštěna a funguje již jako pouhé zdání, tj. jako kamufláž pro realitu, jež se od 

                                                 
44 FANON, Frantz. Psanci této země. Přeložil Dušan ŠPITÁLSKÝ. Praha: Tranzit, 2014. s. 148. Navigace. 

ISBN 978-80-87259-27-6. 
45 Tamtéž, s. 149.  
46 Tamtéž, s. 153–154.  
47 Tamtéž, s. 154.  
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koloniálního rozložení ve společnosti nezměnila. Rozdíl je však ten, že nyní se do popředí 

dostává nihilistický nacionalismus v podobě kmenové a náboženské nesnášenlivosti.48 

Ten je podporován kolonialismem, který neopomíná zdůrazňovat „původní a tradiční“ 

duchovní neshody uvnitř národa. 

Co se zdě naznačuje, a co je příznačné i pro naše dějiny? Fanon upozorňuje na historickou 

příležitost dekolonizovaných států (národů) vybudovat nový (vlastní) systém, který by 

nestál na základech kapitalismu. Kapitalismus je pro Fanona jen další formou 

imperialismu49, tedy kolonialismu. Pokud se po dekolonizaci dostane do popředí právě 

národní buržoazie, kapitalistická logika bude implementována do nově zaváděného 

společenského řádu a vše vyústí v tzv. neokolonialismus. 50  Zde vidíme historickou 

paralelu k našim dějinám, konkrétněji k diskusím o směřování státu po roce 1989. 

Fanon upozorňuje, že jediný nacionalismus, který může fungovat, je ten, který vede 

k humanismu, a že jediný národ, který může prosperovat, je ten, který je pro všechny bez 

ohledu na původní etnickou, kmenovou či náboženskou identitu. „Nacionalismus, … 

nevyústí-li záhy do politického a sociálního uvědomění, do humanismu, vede do slepé 

uličky.“51 

3.3 Národní kultura 

 To úskalí, kde koloniální logika funguje velmi rafinovaně, je tzv. národní kultura. Dle 

Fanona stojí národní uvědomění z velké části právě na angažovanosti národní kultury, 

jejich vliv je ovšem reciproční. „Jsme toho názoru, že organizovaný a uvědomělý boj … 

s cílem obnovit národní svrchovanost je tím nejvyhraněnějším projevem kultury.“52 Ta se 

díky působení kolonialismu ocitá v poměrně špatné kondici a je rozdrobena na 

partikulární obyčeje. 53  Díky národně-osvobozeneckým aktivitám se začíná vzmach 

projevovat i na úrovni kultury a jejích konkrétních odvětví. Kolonialismus se zde proto 

                                                 
48 Tamtéž, s. 155.  
49 Tamtéž, s. 82.  
50 ALESSANDRINI, Anthony C. Frantz Fanon: critical perspectives. New York: Routledge, 1999. s. 251. 
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51 FANON, Frantz. Psanci této země. Přeložil Dušan ŠPITÁLSKÝ. Praha: Tranzit, 2014. s. 186. Navigace. 

ISBN 978-80-87259-27-6. 
52 Tamtéž, s. 220. 
53 Tamtéž, s. 214. 
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velmi snažit zničit jakoukoliv možnou samostatnost a invenci. Vytváří iluze, které ale 

platí i na reprezentanty kolonialismu, o původním, tj. před-koloniálním, chaosu 

a barbarství území. Tato iluze má zastrašit angažované obyvatele od jakýchkoliv 

dekolonizačních snah. Kolonialismus tak dává za vznik fetišizované představě národa, 

jež s sebou nese všechny uměle vytvořené atributy černošství. Je třeba tuto představu 

zničit a bojovat za svobodu jednotlivých národů, která pak může přinést svobodu 

a jednotu celého kontinentu. „[…] podpora jednotné africké kultury stojí a padá na 

bezpodmínečné podpoře boje za osvobození národů tohoto kontinentu.“54  

Je důležité poznamenat, že pro Fanona byla jednotná Afrika stav, do kterého by měly 

dekolonizační snahy vyústit. Hovořil o Spojených státech afrických, ve kterých by 

neproběhla nacionalisticko-šovinistická fáze.55 Jeho nadšení a nasazení se manifestovalo 

v dopisu, který poslal na rodný Martinik v momentě, kdy se jednalo o možnosti vytvoření 

Západoindické federace. Vnímal, že ve větších celcích (jednotná Afrika) je možné 

rozvinutí na základě výše deklarovaných hodnot (humanismus).  

                                                 
54 FANON, Frantz. Psanci této země. Přeložil Dušan ŠPITÁLSKÝ. Praha: Tranzit, 2014. s. 212. 
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4 Dialektika kolonialismu 

Fanon přejímá dialektiku pána a raba a aplikuje ji do reality kolonialismu. Záhy zjišťuje, 

že v takových vodách rozhodně Hegel dobrým plavcem není. Zásadním problémem je 

absence prvotního střetu, tedy boje na život a na smrt, který by dále rozhodl, kdo je pánem 

a kdo rabem. Jenže z kolonizovaného se stal otrok bez boje. Tento moment má pro 

kolonizované myšlení naprosto devastující účinky. „V očích bělocha černoch neklade 

ontologický odpor.“56  

4.1 Hegelova dialektika 

Nejprve je třeba nahlédnout samotnou Hegelovu dialektiku, aby bylo jasné, na co Fanon 

doopravdy naráží. Hegelem vytvořená teorie je v podstatě popisem prvotního 

mezilidského setkání. „Každé je pro druhé středním členem, jehož pomocí se každé 

zprostředkovává a spojuje samo se sebou, a každé je sobě i druhému bezprostřední 

bytností, jsoucí pro sebe, která jest zároveň takto pro sebe toliko skrze toto 

zprostředkování. Uznávají se jakožto vzájemně se uznávající.“ 57  Konkrétněji jde 

o ustanovení subjektu prostřednictvím setkání s druhým. Jedná se o základní stavební 

kámen ontologie subjektu.  

V Hegelově interpretaci se setkávají dvě vědomí-pro-sebe, tedy sebevědomí. Tato 

sebevědomí již dokázala vydělit ze světa samostatné já, tudíž jsou si vědoma vlastní 

bytnosti a jednotlivosti. Pohybují se však stále na úrovni tzv. přirozeného stavu (jenž se 

liší od stavu lidského), ve které jsou pevně spoutána s bezprostředním bytím, tj. životem. 

Chtějí-li ustanovit svoje bytí jakožto bytí jednotlivé a plnohodnotné bytosti – člověka, 

subjektu, je zapotřebí toto jejich bytí potvrdit v objektivním světě, neboť jejich vlastní 

smýšlení o sobě samých jako o lidech je nedostačující, protože může být mylné, 

výtvorem bláznovství. To spočívá v uznání sebevědomí druhým sebevědomím. Ono 

sebevědomí tedy touží po uznání, tj. chce být uznáno. Sebevědomí se v první fázi vidí 

jako ostatní předměty ve světě. Je zapotřebí pohybu abstrakce, aby se vzdala 

bezprostřednosti bytí a tedy, aby se druhému již nejevila jako pouhá jsoucna. Touha po 
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uznání se manifestuje v odhodlanosti položit za něj život. To, že je vědomí ochotno za 

uznání položit život překonává bytí-zde, tj. přirozený svět, ve kterém je udržováno 

animálními žádostmi jako je právě pud sebezáchovy, a vstupuje do světa lidí, ve kterém 

je možné životem pohrdnout. „Vztah obojího sebevědomí je tedy určen tak, že sebe sama, 

a to navzájem mezi sebou, osvědčují bojem na život a na smrt.“58 Prvotní setkání dvou 

sebevědomí se tedy nese v duchu boje na život a na smrt. Boj na život a na smrt ústí 

naprostou negací života ze strany jednoho a strachem ze smrti, a naopak volbou života ze 

strany druhého. To první se stává pánem, a to druhé rabem. Pán svým pohrdnutím 

životem dostává do pasivní role, rab naopak do role aktivní. „Pán je vědomí jsoucí pro 

sebe, ale není to již jen pojem tohoto vědomí, nýbrž pro sebe jsoucí vědomí, které je 

vědomím sebe prostřednictvím jiného vědomí, totiž takového, k jehož bytnosti náleží, že 

je sloučeno se samostatným bytím čili věcností vůbec.“59  

Pán se vztahuje k věcem (a světu) prostřednictvím raba, který mu je předkládá. Ty se mu 

také jeví jako naprosto nesamostatné a připravené k užívání. To proto, že mu je připravuje 

rab, jenž byl pánem mezi něj a věci vsazen. Pán je čistou negací věcí, které ničí svým 

požitkem. Rab mu vytváří a předkládá věci, čímž deklaruje své uznání pána jakožto pána. 

Rab je tedy v jakési dvojaké pozici, neboť si je vědom svého porobení (životu, pánu atp.), 

ale také vůči věcem (světu) samotným. On sám není věcí, ale vědomím-pro-sebe, jež má 

taktéž nadání negace. Vzhledem k tomu, že se mu ale věci jeví jako samostatné, a tedy se 

vzpírají jeho negaci, není schopen je svou negací zcela zničit, ale pouze zpracovat. Tím 

se dostává do role pracujícího. S Kojévem dále čteme, že právě práce je to, co z otroka 

udělá celistvého a svobodného člověka60. Díky přítomnosti pána, pro kterého je nucen 

pracovat (a prací se „vzdělává“) je mu dějinně uloženo osvobození a celistvost jeho bytí. 
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4.2 Dialektika kolonizovaného a kolonizátora 

Směr, kterým se Fanon při interpretaci Hegelovy dialektiky vydává, je velmi ovlivněný 

interpretací Alexandra Kojéva61, jenž ve své práci přichází s důležitým pojmem: pohyb 

překonávající animalitu lidské existence je touha po touze.62 To, co nás ve skutečnosti 

dělá lidskými (a co je také načrtnuto výše), je naše vlastní odhodlanost vzdát se svých 

animálních tužeb (pud sebezáchovy) ve jménu touhy po touze. Takto následně toužíme 

potom, aby druhý toužil po nás. Netoužíme tedy po druhém, nýbrž po jeho touze. 

„Žádám, abych byl posuzován na základě své Touhy. Nejsem pouze tady-nyní, uzavřený 

do věcnosti.“63 Co se tím naznačuje, je Fanonovo prohlášení, že černoch (kolonizovaný) 

touží po tom stát se pánem a nemá zájem o osvobození prostřednictvím práce. To svědčí 

o velké touze kolonizovaných po uznání, které jim bylo po generace odepíráno. 

„U Hegela se otrok od pána odvrací a obrací se k objektu. Zde se otrok obrací k pánovi 

a objekt opouští.“64 Toto je jeden ze zásadních bodů, na kterém je ilustrován rozkol mezi 

Hegelovou dialektikou (ať už je Fanonovo chápání této dialektiky, jakkoliv ovlivněno 

Kojévovou interpretací) a koloniální realitou. Je-li dějinným údělem otrockého myšlení 

dojít skrze práci k reálnému osvobození a naplnění vlastního bytí, je vskutku 

kontraproduktivní chtít se stát pánem, ať je jeho dějinná úloha pro formaci raba 

sebezásadnější. Fanon tím snad naznačuje onu devastaci myšlení kolonizovaného 

prostřednictvím režimu, ve kterém je nucen žít. Vše pak také problematizuje fakt, že 

kolonizovaní, tedy lidé jiné barvy pleti než té bílé, jsou ze hry na uznání vyřazeni a priori. 

A to právě na základě jejich barvy pleti, tedy jinakosti, která je ve skutečnosti prostě 

nahodilá. Černý se nestane nikdy tím druhým, který by byl hoden uznání, a po jehož 

uznání bychom také měli toužit. Zůstává neustále v říši objektů, tedy v prostoru, ze 

kterého se tolik snaží dostat. „Přijížděl jsem do světa dbalý toho, abych pochopil smysl 

věcí, moji duši naplňovala touha být u zdroje světa, a najednou jsem viděl, že jsem jen 

objektem uprostřed jiných objektů.“65  
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Zde znovu nahlížíme do Kojévovy interpretace rozebírané dialektiky. Pán je pánem, 

neboť byl odhodlán položit život v prvotním souboji ve jménu uznání od druhého. Ten 

druhý se však ve jménu sebezáchovy a strachu ze smrti souboji vyhnul a stal se tak rabem. 

Pán však hledá uznání od člověka, kterým rab není. Pán je tak odsouzen vyhledat dalšího 

protivníka, se kterým by se utkal a získal tak jeho uznání. Zde narážíme na paradox, který 

Kojéve tematizuje – pána nikdy nemůže uznat druhý pán, neboť na základě logiky 

prvotního souboje na život a na smrt pán buďto umírá, nebo se stává rabem. To ústí 

v pánovu brutalitu vůči rabovi. „Pán se může buď stát hrubým ve svých požitcích, nebo 

zemřít na bitevním poli jako pán.“66 

To je dalším bodem Fanonovy kritiky. V kolonialismu nefunguje původně deklarovaná 

reciprocita touhy po uznání. Kolonizátor nechce uznání ze strany kolonizovaného – chce 

jeho práci. Stal se tak hrubým (brutálním) ve svých požitcích. Kolonizovaný však nemůže 

po hegelovsku dojít k pravdě svého bytí skrze práci, jež mu je vnucena kolonizátorem, 

neboť se nejedná o nijak kreativní a tvořivou práci, ale čiré vykořistění.67  

Abychom o něco rozšířili tuto myšlenku, je nutné neustále poukazovat na fakt, že 

kolonialismus nepůsobí negativně pouze na ty kolonizované, ale také na ty, kteří 

kolonialismus reprezentují. Čím? Držíme-li se i nadále nastolené logiky, tak se nám jeví 

jako zcela evidentní, že toto odmítnutí kolonizovaného jako partnera, po jehož uznání 

bychom měli toužit, je již výše zmiňovaná rezignace kolonizátora na své vlastní lidství.  

Stejně devastující účinky má však i zdánlivé osvobození z okovů kolonialismu. To se 

historicky odehrálo přesně tak, jak by člověk na základě výše poskytnuté analýzy 

očekával – tedy bez kolonizovaných. Fanon vyjímá úryvek ústavy IV. francouzské 

republiky, ve které je jasně deklarováno, že na francouzském území (tím jsou myšleny 

i všechny její kolonie) nebude už nikdy nikdo kolonizovaný. Je tím tedy velké historické 

nespravedlnosti učiněno za dost? Nikoliv. Na myšlení již-nekolonizovaného se nic 

nemění, neboť společenské rozvržení zůstává to samé. Kolonizovaný je nadále cizincem 

ve své zemi. „Hodnoty, jež nevzešly z jeho konání […] si přišly okolo něj zatančit svůj 
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barevný taneček. Negr se tímto otřesem nezměnil.“68 Jako by se snad zdálo, že byl tímto 

krokem nad kolonizovaným definitivně rozhodnuto, že on o svém vlastním osudu 

nerozhodne nikdy. V kolonialismu se tak pro kolonizovaného jeví jediné možné řešení, 

které však neřeší podstatu problému. Aby dospěl alespoň k nějaké formě uznání, nasazuje 

si černý bílou masku, která mu takové pseudo-uznání zajistí.69  

Jaká je tedy cesta ven? Otevřeme-li ještě jednou Kojévovu interpretaci Hegelovy 

dialektiky, nacházíme na jejím konci poměrně zásadní poznámku. Rab se prostřednictvím 

práce pro pána přibližuje čím dál tím více pravdě svého bytí. Prací, již si pán na rabovi 

vynucuje, přetváří rab svět okolo sebe, ale také sebe sama. Tato transformace nechává za 

vznik staro-nového cíle pro raba – vyzvat pána na nový souboj o uznání, neboť právě 

prostřednictvím uznání, a tedy vymanění se z prostoru věcnosti, je možné nabýt něčeho 

vlastního.70  

Takové koncepci odpovídá ve Fanonově díle jedna významná část. Deklarace otevřeného 

boje proti kolonizaci.  
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5 Boj 

Tato kapitola bude detailně rozebírat jednu z nejkontroverznějších součástí Fanonova 

díla, tedy deklaraci otevřeného boje (a nutnost zabití) proti kolonialismu. Je samozřejmě 

velkou otázkou, jak moc spolu souvisí analýza dialektického bytí v kontextu koloniální 

reality a popis příčin a průběhu násilného převratu v kolonizovaných zemích, je ale 

evidentní, že Fanon v mnoha ohledech na předloženou analýzu navazuje.  

Jak již bylo řečeno, je celé dílo protkáno problematikou boje za uznání, tedy ustanovení 

plnohodnotného lidství a sebevědomí. Toto zápasení však naráží na mnohé překážky, 

které se z bližší perspektivy zdají jako naprosto fatální. Jednou z takových překážek je 

(již v názvu práce a v jiných kapitolách) tematizováno vnucené neboli falešné uznání. To 

se manifestuje ve zdánlivém zrušení koloniálních praktik a osvobození kolonizovaného. 

Je jím například (a asi hlavně) změna francouzské ústavy, kterou přináší její IV. 

republika. Problém však je, že ani jedno nenastává. Myšlení individuí a každodenní 

realita se nemění. Kolonizátorem není reálně uznán kolonizovaný jako svobodné 

a ucelené individuum (sebevědomí). Ve skutečnosti není uznána ani jeho práce jakožto 

práce pro pána. Kolonizátorovi jde jenom o profit z této práce.71 Fanon zdůrazňuje, že 

jakékoliv jednání kolonizovaného, které se zdálo být důsledkem jeho vlastní vůle, bylo 

ve skutečnosti jednání vždy na základě hodnot implementovaných kolonizátorem do jeho 

myšlení.72 Tak jak říká Hegel, veškeré konání raba je ve skutečnosti konání pána. 73 

Po celou dobu nás tíží křivda nesplněného slibu – reciprocita, která má být esencí lidského 

bytí, neexistuje. Aby mohla skutečná reciprocita nastat, je nutné vydat se cestou 

otevřeného konfliktu, ve kterém kolonizovaný (v roli raba) konečně vsadí svůj život 

všanc, a překoná strach ze smrti a kolonizátora (pána). Se Sartrem si také všímáme, že 

reciprocita přestává fungovat oboustranně – tak jak byla v předchozích fázích pro 

kolonizovaného devastující, stává se nyní jeho zbraní a symbolem revolty. Kolonizovaný 
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přestává na kolonizátora reagovat, otáčí se k němu zády.74 Je také zcela jasné, že skrz 

koloniální práci pravdy svého bytí nikdy nenabude. Pouze násilně je možné dosáhnout 

reálné svobody, která tak bude mít i metafyzický vliv na lidské myšlení. Pouze tak půjde 

o sebevědomí a již nikoliv o černé sebevědomí. Konflikt musí nutně vyústit v zánik 

kolonizátora, v praktickém ohledu kolonizátorovo vyhnání ze země. V závěru knihy 

Psanci této země Fanon oznamuje potřebu odvrátit se od Evropy, neboť ta je na konci 

svých sil.75 

5.1 Násilí 

Již z tohoto úvodu je jasné, že taková změna nemůže být provedena bez reálného násilí. 

Fanon, jak je již psáno v úvodu této práce, byl velmi často pranýřován za jeho postoj 

k násilí, koneckonců se k němu vyjádřila například. Hannah Arendt ve svém textu 

O Násilí. 76  Arendt míří spíše na následovníky Fanona, které obviňuje z toho, že ve 

skutečnosti četli pouze onu jednu kapitolu, zároveň však reaguje i na Fanona samého, 

kterého obviňuje právě z glorifikace násilí. 

Proč je pro Fanona násilí něco, s čím se jednoduše musí počítat a co je nutné pro reálnou 

změnu jak v socio-ekonomických vztazích, tak v psychologii jedince? Je nutné 

poznamenat, že Fanonovo násilí není nějaké bezmyšlenkovité vraždění jako tomu 

například bylo bezprostředně po druhé světové válce v českém pohraničí. Jedná se 

o komplementární akt, který stojí na několika pilířích – na kritické analýze spontaneity, 

národního uvědomění a politické organizace. 77  I přesto je však legitimní uvažovat 

v následujících intencích – je-li Fanonova analýza koloniálního systému ve skutečnosti 

analýzou socio-ekonomických vztahů založených na násilí, které je pácháno jak na 

psychologické, tak také na praktické úrovni, není vůbec samozřejmé předpokládat, že 

dekolonizační násilí bude nějak odlišné. Intuitivně k takovému závěru docházíme a jsme 
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k němu schopni dohledat prameny. Bližší pohled na celou věc nám však odhaluje detaily, 

o kterých jsme na začátku nepřemýšleli.  

V předchozích kapitolách jsme se zabývali vztahem kolonizátor – kolonizovaný a jak 

odpovídá, resp. neodpovídá dialektice pána a raba. V kontextu násilí tento dialektický 

vztah rozšiřujeme o další dimenzi – a to právě o kreativní potenciál násilí. To, co páchá 

kolonizátor, tedy pán, nijak kreativní být nemůže, neboť jak víme z výše uvedeného 

náčrtu Hegelovy dialektiky, pán je konečné vývojové stádium bytí, jež je absolutní negací 

věcí. Pánovo násilí je tedy nihilistické a konzumující, které nemá žádnou přidanou 

hodnotu. Opačně je tomu u raba, resp. kolonizovaného. Jak jsme se dozvěděli, může rab 

dosáhnout pravdy svého bytí skrze práci, jednodušeji má takový rab vývojový, kreativní 

potenciál – stejně tak jej má i jeho násilí, jež je tedy až kategoricky rozdílné od toho, které 

páchá pán.  

Odpověď na otázku, proč je násilí nutné, nacházíme na samotném začátku kapitoly 

o násilí, kde Fanon popisuje kolonialismus jako ztělesnění násilí. Koloniální systém je 

udržován na základě násilných praktik – ať už se jedná o destrukci subjektivity 

kolonizovaného, nebo reálných perzekucí. „[…] že kolonialismus není žádnou abstraktní 

ideovou líhní, ani tělem obdařeným rozumem. Že je naopak násilím ve své čisté 

podobě…“78 Násilí je doslova zavlečeno do domácností kolonizovaných. Internalizace 

koloniální logiky jde totiž tak daleko, že se veškerá touha po nápravě a možná aktivita 

kolonizovaných odsouvá do nevědomí, resp. do říše snů. “[…] v době mezi devátou 

večerní a šestou hodinou ranní nepřetržitě pracují sebeosvobozovací mechanismy.”79  

Podle Neila Robertse se dá násilí rozdělit do dvou kategorií. První je násilí čistě 

instrumentálního typu, tj. násilí jako prostředek pro nějaký konkrétní cíl jiný než samo 

násilí. Druhým typem je pak násilí tzv. vnitřní či vlastní80, které přináší metafyzickou 

změnu. Podobně jako Kantův Kategorický imperativ je to u Fanona s násilím. Při aktu 
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nám tedy jde o to násilí samo nehledě na výsledek konání.81 Tím se násilí stává nutným 

pro dekolonizáční jednání, resp. se stává dekolonizačním jednáním.  

Znamená to, že násilí ve skutečnosti nemůže být pouze reakcí, neboť se kategoricky liší 

od násilí, které páchá a páchal kolonizátor. Bylo-li by to tak, bylo by dekolonizační násilí 

ve skutečnosti pouhou snůškou partikulárních násilných aktů bez bližší propojenosti 

a promyšlenosti. To však odporuje výše zmíněné definici „fanonovského“ násilí, které 

disponuje vlastní historií a je založeno na mnoha různých determinantech.82 Násilí, které 

spěje ke konci kolonialismu má svou vlastní metafyziku a je neredukovatelné na 

instrumentální úroveň. Jeho efektem je vytvoření zcela nových podmínek pro formaci 

člověka a společnosti, jednoduše jakýsi očistný otřes.83 „Vznik nového národa spojený 

s likvidací koloniálních struktur může být výsledkem buď ozbrojeného boje lidu za 

nezávislost, anebo důsledkem použití násilí v sousedních oblastech...“84  

To, co na začátku absentovalo, tedy reciprocita, se nyní díky násilí objevuje. Lid, ponořen 

do násilí společně, utváří silné pouto, prostor pro vzájemné uznání a následné budování 

nového světa. Reciprocita uznání je nyní národně-osvobozeneckým artiklem.85 

5.2 Aktér nových dějin 

Kolonizovaná země je rozdělena vedví – na území kolonizátora a kolonizovaného. Města 

kolonizátorů prosperují a jsou čistá. Města kolonizovaných zaostávají. Oba dva světy 

nejsou rozděleny pouze symbolicky, ale i na ryze praktické úrovni, a to různými 

„checkpointy” s vojenskou osádkou atp. To jsou mj. praktiky, které se rozhodně dodnes 

nezměnily – pohlédněme například na dnešní vztah státu Izrael a palestinských lokalit. 

Rozdělená území však nespějí k následné syntéze, nýbrž k anihilaci jednoho druhým. Jak 

Fanon oznamuje, dekolonizace je jednorázová, úplná a absolutní substituce.86  
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Kým je dekolonizační násilí pácháno? Na praktické rovině jsou to obyvatelé 

kolonizované země, kteří pocházejí z různých prostředí. Fanon popisuje praktiky různých 

uskupení jako například tzv. nacionalistických stran, kterým nejčastěji jde o jakýsi 

kompromis, tedy ne o likvidaci koloniální reality.  

Kolonialismus, který se snaží na dobytých územích udržet za jakoukoliv cenu přichází 

s různými taktikami, jak otupit odpor obyvatelstva. O většině těchto taktik jsem se snažili 

informovat v předešlých kapitolách této práce, avšak některé zásadní pro tuto část, je 

třeba znovu vypíchnout. Kolonialismus se snaží vytvořit dojem, že na území panoval před 

jeho příchodem chaos, barbarství, které se manifestovalo v mnohobožství či totemech. 

V tomto chaosu žil tzv. domorodec, tedy postava, která disponuje těmi nejtypičtějšími 

atributy, o kterých se v kontextu nějakého původního obyvatelstva vůbec dá hovořit. 

Domorodec je tedy produktem kolonialismu. Fanon ve svém výkladu často používá 

křesťanské motivy, resp. ježíšovský apel o posledních, kteří se mají stát prvními. Je to 

rafinovaný útok na katolickou církev, která dle něj v koloniích funguje pouze jako 

prodloužená ruka kolonialismu a pomáhá v kolonizovaných zvnitřnět mýty a „výmysly“. 

Vytváří tak dojem, že právě díky příchodu křesťanství byl chaos nahrazen řádem. 

Zároveň učení církve udržuje koloniální rozložení společnosti pomocí křesťanské nauky 

o posmrtném životě či mučednickém životě světců. Neguje tak v kolonizovaných potřebu 

něco se současnou situací dělat, což je bez dalších doplnění evidentně marxistická kritika 

křesťanské politiky. 

Jak již bylo výše dokázáno, tak mýty, pověry a předsudky se internalizují v mysli 

kolonizovaného – domorodce, který je tak přijme za vlastní. Vzhledem k tomu, že je 

domorodec produktem kolonialismu, tedy čistého násilí, cítí hněv. Nejprve se jej snaží 

ventilovat vůči ostatním kolonizovaným, vznikají tak rozepře a často i kmenové 

konflikty. Ve správný moment, který nastává až v momentě tzv. individuálního násilí, 

kdy se domorodec odhodlá chytit kolonizátora pod krkem, a zjistí, že je stejně zranitelný 

jako on začíná tzv. dekolonizační praxe. Vrhá se tak na osadníka, kterému chce odjakživa 

zakroutit krkem. „[…] jakmile kolonizovaný slyší o západní kultuře, okamžitě vytahuje 

svou mačetu.“87 
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Zde je však potřebné znovu podotknout, že je nutné „násilného domorodce” kontrolovat 

různými nástroji jako je fungující národně-osvobozenecká politická strana a spolupráce 

kolonizované inteligence s revolučním obyvatelstvem, aby nedocházelo k násilí na 

základě spontaneity, nýbrž promyšlené strategie. Dále je také potřeba připomenout, že 

jedním z cílů revoluce je likvidace domorodce na symbolické úrovni a utvoření „nového 

člověka”.  

Aktérem nových dějin je primárně národ, neboť také o národní samostatnost jde. Tento 

národ je tvořen lidem, který je veden politiky, kterým jde o reálné osvobození země, 

a nejen o zdánlivé změny, které však nemají vliv na status quo. Na individuální úrovní 

má dle Fanona násilí až detoxikační účinky. Zbavují jedince neurózy, „domorodectví“, 

a on se díky tomu vytrhává z okovů, jež na ně uvalil kolonizátor svými praktikami, jako 

bylo například právě ono „vnucené“ uznání, které ve skutečnosti nic neznamenalo. 

Důkazem pro tvrzení, že je toto násilí jiné kategorie než násilí kolonizátorovo, je právě 

fakt očištění kolonizovaného, i když je on sám násilný pouze na symbolické úrovni. 

„Vědomí lidu je osvíceno a bouří se proti pacifikaci v jakékoliv formě.“88 

  

                                                 
88 FANON, Frantz. Psanci této země. Přeložil Dušan ŠPITÁLSKÝ. Praha: Tranzit, 2014. s. 105. 

Navigace. ISBN 978-80-87259-27-6. 
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Závěr 

Došli jsme na konec naší cesty Fanonovým dílem a myšlením. Cestou, kterou jsme 

podnikli, se nám odhalovalo mnoho nových a překvapivých skutečností. Od studia 

dějinného kontextu Fanonova života až po bádání ve filosofických základech 

a důsledcích jeho myšlení. Je bez debat jasné, že je tato práce pouze velmi nepatrnými 

pokusem o výsek jedné konkrétní perspektivy, ze které je možné Fanona studovat. Jak 

jsme ale zjistili, je stejně možné studovat pouze psychiatrické a psychoanalytické části, 

nebo se naopak zaměřit pouze na filosofii tělesnosti, jeho vztah k Merleau-Pontymu, 

studovat Fanonova divadelní díla, číst k tomu Aimé Cesaira, zamýšlet se nad kritikou 

koloniální architektury, komparovat Žida s kolonizovaným, číst Sartra, zabývat se 

fundamentální ontologií a přinést do debaty filosofii Martina Heideggera. Ze všech těchto 

úhlů je možné na Fanona nahlížet a nikdy se nestane, že by se člověk dostal do vod jakési 

vulgární formy filosofie, psychologie či literární vědy. To je velmi fascinující. 

Je nutné zrekapitulovat i mé vlastní snažení, tedy jak moc jsem se přiblížil k cíli 

deklarovanému v anotaci práce. Musím podotknout, že byla anotace psána v poněkud 

odlišeném rozpoložení, jak intelektuálním, tak osobním. Ambice této anotace jsou tedy 

poněkud vyšší, než bylo následně možné samotnou práci realizovat. Chybí proto část 

zabývající se pojmem uznání ve filosofii Jeana-Paula Sartra, neboť to by rozhodně 

neprospělo snaze alespoň o elementární odbornost. Dále se v práci neobjevuje 

aktualizace Fanonových myšlenek v post-koloniální teorii současnosti, neboť to by bylo 

na práci samotnou.  

V práci bylo nutné zaměřit se na propracovanější analýzu identity a následně i jednání. 

Cílem bylo důkladnější probádání obou pojmů, jak si stojí samostatně, co je ovlivňuje 

a následně, jaký mají vztah mezi sebou. 

Na otázku, jaký je vztah identity a jednání v díle Frantze Fanona se dá odpovědět 

následně: přemýšlíme-li, co je prvotní, zdali to, jak jsme, abychom mohli jednat, anebo 

jednáme-li, abychom mohli někým být, myslíme, že je možné odpovědět, že se jedná 

o jakousi směs obou dvou možností. Ta druhá má však mnohem významnější roli, neboť 

skrze ni je nám nabízeno řešení vyvstalého problému. Identita jedince (a národa) je 
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jednoduše ve velmi neautentické89 pozici. Jednání, tedy revoluční praxe, je zde od toho, 

aby otřásla touto pozicí a setřásla tak z bytí původně kolonizovaných ten prach 

neautenticity a umožnila tak vznik nového jedince, který už nebude domorodcem, ani 

černým bytím. Pouze skrze akt, v tomto kontextu akt násilí, je možné se k tomuto cíli 

propracovat. Tedy jednání má naprosto významný vliv na identitu jedince, koneckonců 

do neautentické polohy jí dostalo kolonizační praxe.  

Otázka uznání a reciprocity je tak zodpovězena požadavkem na vystavení vlastní 

dialektiky, kde uznání bude základem společenských vztahů v nově vznikajících 

národech. Není třeba bílého uznání.  

Zjistili jsme tedy, že domněnky, s jakými jsme s prací začínali, byly ve skutečnosti 

mylné. Násilí, které jsme považovali za slabinu a chybný směr Fanonova díla, se ukázalo 

jako naprosto esenciální. Dialektika ať už psána samotným Hegelem, nebo interpretována 

Kojévem v kolonialismu nakonec obstála neporušená, byla však použita jako jeden 

z potřebných nástrojů boje proti kolonialismu.  

Fanonovo dílo stojí na hranici mezi filosofickou prací a revolučním voláním do zbraně – 

i přesto jde vyhledat pouze minimum míst, kde by revoluční zápal fungoval 

kontraproduktivně vůči potřebné filosofické hloubce a argumentaci. 

I přes značný rozsah zvoleného tématu, který není možné zcela obsáhnout v rámci 

bakalářské práce, nabízí tato alespoň jistý podstatný vhled do myšlení Frantze Fanona, 

reality kolonialismu a do dějin antikoloniálního jednání.  

                                                 
89 Na začátku práce jsme mluvili o problémovém užívání pojmů jako je právě autenticita. Je možné, že se 

nám zde otevírá prostor pro kritiku Fanonovy koncepce, jejíž cíl je vybudování nového světa, odvrácení 

se od Evropy a jejího dědictví. Fanon však neustále pracuje v pojmech čistě evropského původu, 

koneckonců chce socialistickou budoucnost Afriky. To však není zcela nová cesta. Je tedy evidentní, že 

se Fanonova kritika nese primárně v socialistickém, a tedy antikapitalistickém duchu. To, co je třeba 

nahradit jsou kapitalistické praktiky, s nimiž je spjat imperialismus a kolonialismus. 
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