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Práce Václava Vidíma analyzuje vztah mezi identitou a jednáním kolonizovaného subjektu v koncepci 

Frantze Fanona. Přesněji řečeno řeší otázku, „zdali je problém politického útlaku a odporu proti 

němu problémem identity, či primárně jednání“ (4), či ještě konkrétněji zda získává kolonizovaný 

subjekt (zpět) svou identitu teprve emancipačním jednáním, nebo je osvojení „pravé“ či „vlastní“ 

identity předpokladem emancipačního jednání.  

Tato otázka je uvedena úvahou o odcizení kolonizovaného (a kolonizátora) a řešena na pozadí 

problému uznání výkladem Fanonovy reinterpretace Hegelovy dialektiky pána a raba. Vedle identity 

získávané skrze uznání, resp. ztracené skrze zne-uznání, ovšem Václav Vidím spojuje pojem identity 

také s pojmem autenticity, která je takříkajíc pravou, tj. neodcizenou identitou.  

Složitou otázku, v čem přesně spočívá odcizení kolonizovaného subjektu, resp. od čeho je 

odcizen, přitom autor zodpovídá přímočaře: je mu odcizena svoboda. A se zřetelem k pojmu svobody 

lze také hezky vyjádřit aporii, kolem níž se celá bakalářská práce točí: „Kolonizovaný se … nemůže 

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

kolonizovaný.“ (15)  

Václav Vidím se zprvu pouští do řešení této aporie promýšlením problematiky „nabývání 

vlastního“, jelikož svoboda se podle něj „s největší pravděpodobností manifestuje v možnosti jednat 

dle vlastního myšlení a hodnot“ (18). Fanonovy úvahy ovšem svědčí o tom (což Václav Vidím správně 

nahlíží a ukazuje), že kolonizovaný principiálně nemůže disponovat vlastními myšlenkami a 

hodnotami. Co s tím lze podle Fanona dělat? Václav Vidím zodpovídá tuto otázku po mém soudu 

neuspokojivě: očištění od ne-vlastního totiž interpretuje jako „proces jisté sebereflexe, obrat[u] do 

vlastního nitra a změn[y] subjektivity“, zároveň ovšem konstatuje, že „[t]o vše je … možné pouze díky 

větším změnám na společenském měřítku, neboť kolonialismus je socio-ekonomický problém“ (20). 

Jak souvisí socio-ekonomická změna a změna subjektivní? Co je primární? A kde přesně je místo 

„vlastního“? Je to subjektivní, nebo objektivní „entita“? Přesunutím problému „vlastního“ na úroveň 

národa přitom není problém vyřešen, pouze se vrací v jiné podobě jako otázka, v čem spočívá 

identita tzv. „národní kultury“, která jen sotva může být identická s abstraktním humanismem (srv. 

22–23).  

Z textu práce není zcela jasné, zda chce Václav Vidím číst Fanonovu re-interpretaci Hegelovy 

dialektiky pána a raba, v níž hraje zásadní roli uznání, jako pokus o řešení problému „nabývání 

vlastního“, nebo spíše jako alternativní proces, v němž o „vlastní“ vůbec nejde. Zřejmě má jít o první 

variantu, protože otevřený boj proti kolonizaci znamená dle autora totéž co „vyzvat pána na nový 



souboj o uznání, neboť právě prostřednictvím uznání, a tedy vymanění se z prostoru věcnosti, je 

možné nabýt něčeho vlastního“ (28). Václav Vidím přitom v tomto kontextu tvrdí, že násilí, které je 

podstatnou součástí boje proti kolonizaci, má kreativní potenciál (31). Není však bohužel nijak 

zdůvodněno, proč násilí ze strany kolonizovaného není „pouze reakcí“, proč jde (naopak) o „očistný 

otřes“ a v čem spočívá jeho „vlastní metafyzika“ (32). Reciprocita uznání, o níž se hrálo v dialektice 

pána a raba, je přitom dle autora nakonec zajištěna – zcela mimo dialektický vztah mezi 

kolonizovaným a kolonizátorem – tím, že „[l]id, ponořen do násilí společně, utváří silné pouto, 

prostor pro vzájemné uznání a následné budování nového světa“ (32).  

 

Obecně lze po mém soudu říci, že práce Václava Vidíma díky pečlivému čtení Fanona otevírá celou 

řadu mimořádně zajímavých a důležitých témat, bohužel však tato témata nejsou dostatečným 

způsobem zpracována.  

Začnu-li od konce, není uspokojivě vyloženo, jak přesně chápat de-kolonizační násilí. Autor 

například tvrdí, 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“ (34), 

čtenář se však nedozví, proč je zapotřebí strategického, nikoli spontánního násilí.  

Tento problém přitom souvisí s klíčovou otázkou, zda je ve Fanonově koncepci primárnější či 

takříkajíc důležitější identita, nebo jednání. Václav Vidím se nakonec přiklání k primátu praxe: 

„Jednání, tedy revoluční praxe, je zde od toho, aby otřásla touto [neautentickou] 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.“ (36) Tato úvaha po mém soudu neřeší výchozí 

problém. Jistěže má zásadní vliv na identitu jedince (jeho) jednání, platí ovšem i to, že identita 

jednajícího podmiňuje jeho jednání, a problém, na nějž sám Fanon klade důraz (a Václav Vidím to 

právem vyzdvihuje), spočívá v tom, že v koloniálním prostředí nemůže mít kolonizovaný vlastní 

identitu, takže je nasnadě námitka, že jeho jednání – konkrétně násilí, jehož se dopouští – bude samo 

nesprávné, „nevlastní“. Primát praxe je vším jiným, jen ne řešením tohoto problému.  

Je přitom otázkou, zda tento problém není do Fanonovy koncepce vnesen takříkajíc zvenčí, 

tedy specifickou interpretací, kterou Václav Vidím rozvíjí. Považuji totiž za nesamozřejmé tvrdit, že 

pro Fanona je klíčová vlastní či dokonce „autentická“ identita. Znamená svobodná identita nutně 

identitu vlastní či autentickou? Neukazuje Fanon spíše to, že pro kolonizovaný subjekt je destruktivní 

(snažit se) být „sám sebou“? A není i uznání, o něž Fanonovi jde, úplně jiným uznáním než tím, které 



předpokládá Hegel? Mám za to, že právě k těmto otázkám nás Fanonova reflexe identity a 

(ne)možného jednání kolonizovaného subjektu dovádí.  

 

Formálně i obsahově vzato práce vykazuje řadu rysů svědčících o tom, že byla dokončována ve 

spěchu a odevzdána předčasně. Jakožto vedoucí práce musím konstatovat, že po několika slibných 

úvodních konzultacích, v nichž se nám spolu s Václavem Vidímem dařilo vyjasnit si záměry a vhodnou 

strategii sepsání práce, se mnou autor již psaní nekonzultoval a s takřka hotovou prací mne seznámil 

až pár dní před termínem odevzdání. Neměl jsem proto bohužel možnost přispět svými kritickými 

připomínkami, z nichž některé jsem vtělil do přítomného posudku. Oceňuji nicméně, že i 

v předložené podobě je práce svědectvím poctivého a pečlivého, byť nedotaženého promyšlení 

komplexního tématu, které v některých částech velmi jasně identifikuje klíčové, a dodnes podnětné, 

motivy Fanonovy koncepce. Jejich rozborem se však nedaří dospět k přesvědčivému závěru, naopak 

autorův výklad volá po dalších vyjasněních a revizích. Jsem přitom přesvědčen, že uspokojivějšího 

závěru by bylo možné dosáhnout využitím výkladové literatury postkoloniálních teoretiků, jak to bylo 

součástí původního plánu.  

 

Práci doporučuji k obhajobě a po zvážení jejích nedostatků a předností ji (s lítostí nad nevyužitým 

potenciálem) navrhuji hodnotit jako velmi dobrou až dobrou.  
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