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Úvod 

 

Zanzibar je symbolem tropického ráje, zároveň je ale něčím mnohem bohatším. Za obrázky bílých 

pláží a azurového moře z letáků turistických kanceláří se skrývá neskutečně fascinující souostroví 

plné protikladů. Vedle malých vesniček plných cihlových domků s plechovými střechami zde stojí 

obrovské hotelové komplexy obehnané vysokými zdmi. Na plážích se potkávají západní turisté a 

místní sběračky mořských řas. Jedni považují jeden dolar za přiměřené spropitné, pro druhé je to 

více než celodenní mzda. V historickém centru hlavního města Zanzibar city s poetickým názvem 

Stone town se mísí arabská, africká a evropská historie. Tu se vám jako turistovi obratně snaží 

prodat jak cestovní kanceláře a hotely, kde zaplatíte až 1000$ za noc, tak místní beach boys, jejichž 

invence a představivost neznají mezí. 

Zanzibar je souostroví, které se nachází 40 km od pobřeží pevninské Tanzanie. Skládá se ze dvou 

větších ostrovů. Menší Pemby, která je po celé Východní Africe proslavená místními léčiteli a větší 

a slavnější Unguji, která bývá často ztotožňována se Zanzibarem jako celkem. K Zanzibaru patří 

také mnoho menších ostrůvků. Celková rozloha činí 2232 km2 a žije na něm 1,279,756 obyvatel. 

Více jak 96% obyvatel je muslimského vyznání a hlásí se k několika etnikům (Bakari a Makulilo, 

2012, str. 196). Shirazi (kteří odvozují svůj původ od Peršanů z dnešního Íránu) tvoří přibližně 

56,2%, Afričané (většinou nedávní přistěhovalci z pevniny) 19,5%, Arabové 16.9% a poté Asiaté 

5,8% a Komořané 1,1%. Současné statistiky bohužel neexistují a většina autorů používá tyto ještě 

předrevoluční z roku 1948 (ibid). Je tedy nutné brát je spíše ilustrativně. 

 

 

Kiter v Paje, zdroj Frani Straub 
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Turistický průmysl se zde se všemi svými klady i zápory rozvíjí v prostředí místní konzervativní 

muslimské kultury, jejíž hodnotová orientace je turistům značně vzdálená. Dalším faktorem 

vstupujícím do hry jsou přistěhovalci z pevninské Tanzanie, kteří jsou převážně křesťanského 

vyznání a zastávají většinu kvalifikovaných pracovních pozic v turistickém průmyslu. Muslimská 

většina k této menšině přitom chová značné antipatie a to nejen kvůli rozdílu vyznání, roli zde hrají 

také nacionalistické tendence Zanzibaru a touha po vlastním státě. 

Před tímto výzkumem pro mne byl Zanzibar vždy jen jakousi ozvěnou vzdálené exotiky a barem na 

Malé straně. V září 2012 se mé tehdejší přítelkyni Anetě naskytla možnost jet pracovat na Zanzibar 

jako instruktorka kitesurfingu a já se ji rozhodl navštívit. Protože jsem se v té době rozhodoval na 

jaké téma napsat bakalářskou práci a přitahovala mne etnografie, napadlo mne uskutečnit výzkum 

právě tam. Při předběžném zjišťování informací se mi otevřel úplně nový svět bohaté historie 

tohoto souostroví, které bylo centrem arabského obchodu s otroky a největším vývozcem hřebíčku 

na světě. Když mi má přítelkyně vylíčila obrovský rozdíl mezi místními a turisty, bylo rozhodnuto. 

Cílem výzkumu je nastínit základní obraz o vztazích a názorech těchto tří skupin a o jejich 

společném soužití. Snažil jsem se analyzovat hlavně vztah turistů s místní komunitou. Rozpory, 

které soužití těchto dvou skupin tvoří a kompromisy, které vyžaduje. Téma přistěhovalců a politické 

situace se v terénu ukázalo jako velmi živé a na turismu do značné míry závislé. Rozhodl jsem se ho 

tedy do této práce zakomponovat také.  

Výzkum probíhal ve vesnici Paje na východním pobřeží hlavního ostrova Unguja. Jedná se o malou 

vesnici, která stojí mimo hlavní turistická lákadla. Je však centrem kitesurfingu. Jedná se o vodní 

sport, při kterém člověka s prknem na nohou tahá po vodě drak. Aneta tam pracovala v jedné z 

mnoha kitových škol a já u ní mohl zdarma bydlet.  

Kvůli mé jazykové nevybavenosti jsem svou práci zaměřil na jedinou skupinu místních obyvatel, 

která mi byla přístupná a to jsou právě beach boys (dále jen BB). Ti se však živý turismem a do 

značné míry přejímají západní hodnoty a je tak logické, že proti turismu nemají velké výhrady. Ptát 

se jich tedy na negativa turismu či turistů samotných se ukázalo jako zbytečné. Protože oni sami se 

jim chtějí co nejvíce přiblížit. Svou neznalostí Svahilštiny jsem se připravil o možnost vhledu do 

názorů těch obyvatel Zanzibaru, kteří neumějí anglicky, což je většina.  

V teorii turismu vycházím z knihy Johna Urryho The tourist gaze (2002), ve které nejdříve shrnuje 

dřívější teorie a na závěr poskytuje vlastní rozbor a klasifikaci masového turismu. Turismus je 

podle Urryho forma konzumu založená na pohledu (gaze) a zažití něčeho, co stojí mimo naše 

"normální" prostředí. Ne tak obsáhlý, ale za to konkrétnější rozbor turismu na Zanzibaru poskytuje 

studie Jasona Sumiche (2002), která se zabývá především dominancí a posílením kulturních 

stereotypů mezi nejméně majetnými turisty tzv. baťúžkáři (backpackers) a zástupci nejnižší pozice 

v místním turistickém průmyslu, tedy skupinou beach boys. Na rozdělení obyvatel Zanzibaru podle 

etnicity se snažím aplikovat pojem „politiky identit“ Hyllanda Thomase Eriksena (2007). Politika 

identit je podle něj politická manipulace společností na základě propojení určitých politických 

subjektů s etnickou (národní, náboženskou) příslušností. 

Politický a historický kontext mi poskytuje studie Bernadety Killian (2008), která se zabývá 

využíváním historických, rasových a etnických rozdílů mezi místními v porevolučním politickém 

boji. Je tedy úzce svázána s problematikou Unie Zanzibaru s Tanzánií (Tanganikou). Dále 

využívám studii Mohammeda Bakariho a Alexandra Makulilo (2012). Ti analyzují konec politiky 

etnického rozdělení vládou Národní jednoty. Především historický kontext, důležitý pro pochopení 

složité politické situace, poskytuje kniha Amira A. Mohammeda (2011).  

Tato práce začíná popisem použité metodologie. Poté následuje představení teorie. Mým cílem bylo 
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teorii a analýzu terénu co nejvíce propojit. Nejprve představuji teorii turismu Johna Urryho a poté 

analýzu vztahů moci mezi turisty a místními beach boys od Jasona Sumiche. Poté se přesouvám k 

analýze samotného terénu. Ta začíná krátkou analýzou masovější verze turismu v Nungwi. To pak 

porovnávám s klidnějším Paje. Právě situaci v Paje se snažím hlouběji analyzovat a na příkladu 

baru Jambo ukázat rozpory mezi místní a turistickou kulturou a symbolické hranice, které tyto dvě 

kultury oddělují.  Od turismu se přesouvám k celkové politické situaci a ke vztahům místních a 

přistěhovalců z pevniny. Na místní politiku se snažím uplatnit teorii politiky identit Thomase 

Hyllanda Eriksona a s její pomocí chci vysvětlit separatistické tendence Zanzibaru. Na závěr se 

snažím objasnit roli turismu v místní turbulentní politické situaci a obě části tak propojit. 
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Etnografická Metodologie 

 

Cílem výzkumu bylo poskytnout vhled do situace turismu na Zanzibaru a do vztahů skupin aktérů, 

které se na něm podílí. K tomu mi sloužil etnografický terénní výzkum, který umožňuje 

výzkumníkovi být v přímém kontaktu s tím, co chce studovat a snaží se získat co nejhlubší a 

nejkomplexnější porozumění dané problematiky. Téma výzkumu se během celého jeho trvání na 

základě sebraných dat a interakce s účastníky upřesňuje a pozměňuje. Jedná se o „pružný“ typ 

výzkumu (Hendl, 2005, str. 50), jehož cílem je přečíst získaná data „nějakým novým, 

pozoruhodným, přesvědčivým způsobem“(Konopásek, 1997, str. 11).  

Terénní výzkum je založený na zúčastněném pozorování a neformálních rozhovorech. Výzkum 

probíhal po dobu dvou měsíců od počátku března do konce dubna 2013. Jak pozorování, tak 

rozhovory jsem se snažil co nejdůsledněji zaznamenat do svých terénních poznámek. Své pocity a 

dojmy, jsem chtěl zaznamenávat do terénního deníku. Ve skutečnosti jsem však své nálady a stavy 

probíral se svou tehdejší přítelkyní Anetou, díky které se tento výzkum mohl uskutečnit a která 

musela chudák neustále poslouchat mé pochyby o tom, jestli to dělám správně. Do terénního deníku 

jsem nakonec zaznamenával spíše problémy, ve kterých se náš vztah právě na Zanzibaru ocitl a v 

důsledku kterých se o rok později také rozpadl. Osobní problémy mne do jisté míry rozptylovaly. 

Jako nezkušený antropolog začátečník, jsem se v terénu ocitl vybaven pouze teoretickými poznatky 

a definicemi toho, jak se takový výzkum má dělat. Obrovská bohatost terénu a soubor možností, 

kterými jsem se mohl vydat, mne ze začátku spíše děsily. Byly to ale právě tyto metodologické 

základy a definice, které mi pomohly se zorientovat a najít jakousi kotvu. Těmi nejdůležitějšími 

byly důsledné zaznamenávání do terénních poznámek a oddělování mé perspektivy od perspektivy 

informátorů. Každý večer jsem se pak věnoval operacionalizaci a rozmyšlení toho, kudy se ve 

výzkumu ubírat dál. 

Zpočátku výzkumu jsem si svým postupem nebyl jistý. Konzultace byly kvůli špatnému 

internetovému připojení nedostupné (týden nešel internet celé 40 milionové Tanzánii), a tak jsem 

byl nucen poradit si sám. Po počáteční nervozitě jsem se rozhodl, že místo sezení doma a dumání 

nad metodologií, se raději vydám do terénu a zjistím toho co nejvíc. Každý den se totiž otevíraly 

nové dveře, nové možnosti a přicházely další a další otázky. Z této nepřeberné záplavy informací 

jsem si vybíral ty pro mne důležité a hlavně ty, které jsem mohl dále a hlouběji sledovat. Kvůli mé 

neznalosti Svahilštiny jsem byl v kontaktu s místními neuvěřitelně omezen a jediný vhled do místní 

komunity v Paje, mi poskytli beach boys. Jedná se o mladé muže, kteří se na turistech snaží jakkoli 

vydělat a k nelibosti vlastní kultury se snaží co nejvíce přiblížit západnímu stylu života. Výzkum 

jsem tedy zaměřil hlavně na ně a na jejich vztahy s turisty a přistěhovalci. U přistěhovalců tento 

problém odpadal, přijeli sem totiž za prací v turismu a angličtina pro ně byla podmínkou. Neznalost 

místního jazyka je určitě hlavní slabinou tohoto výzkumu a je otázkou, do jaké míry je terénní 

výzkum bez znalosti jazyka vůbec proveditelný. I přes toto omezení mne tato lokalita a její 

problematika lákaly natolik, že jsem se rozhodl výzkum uskutečnit. Své jazykové omezení a jeho 

působení na výzkum jsem si uvědomoval a snažil jsem se o něm reflexivně přemýšlet. Zaměření se 

na BB, kteří anglicky mluvit musí, pak bylo logickým východiskem. 

Svůj výzkum jsem založil na zhuštěném popisu Clifforda Geertze. Snažil jsem se tedy o poznání 

skrytých a rozporuplných kulturních významů a jejich popsání na konkrétních situacích (Geertz, 

2000, str. 17). Nechtěl jsem „počítat kočky v Zanzibaru“ (ibid, str. 27). Chtěl jsem tam pochopit a 

interpretovat skryté významy ve vztazích mezi turisty, místními BB a přistěhovalci z pevniny. 

Geertz jasně zdůrazňuje, že to co výzkumník od informátorů získává, jsou pouhé jejich interpretace 
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a ty pak sám interpretuje. Dochází tak k interpretacím druhého a následně třetího řádu. To je nutné 

si uvědomit a důsledně rozlišit. Dalším velmi důležitým bodem je nevkládat aktérům do hlav 

výzkumníkovy myšlenky. Právě proto je ono výše zmíněné rozlišení tak důležité. Výzkumník nesmí 

zaměnit to, jestli se jedná o interpretaci jeho nebo informátorovu. 

Až postupem času jsem pochopil, co Nedbálková ve své eseji Jedna ruka kreslí druhou myslí, když 

říká:  „Jako výzkumníci zaznamenáváme jednou rukou události, situace a vazby, které dohromady 

tvoří výzkumný terén. Terén má však vůči nám také konstitutivní úlohu, protože nás druhou rukou 

ustavuje jako výzkumníky“ (Nedbálková, 2007, str. 122). Výzkumník je ve zvláštním postavení. Má 

zodpovědnost jak vůči své disciplíně, tak vůči aktérům výzkumného terénu. Pouhou svou 

přítomností terén pozměňuje a deformuje. To jsem se snažil mít neustále na paměti. Na rozdíl od 

fyziků a matematiků má antropolog tu nevýhodu, že se nemůže oprostit od své subjektivity. Tu 

musí naopak přijmout a uvědomit si ji. Jen díky tomu je možné snažit se odlišit své interpretace od 

interpretací informátorů a uvědomit si, s jakými předsudky jsme do terénu vstoupili a jak nás 

následně terén ovlivňuje. K tomu je velmi důležitý pojem reflexivity. Reflexivitu vidím v neustálém 

přemýšlení a zpochybňování toho, kam výzkum směřuje a jak je veden. Snažil jsem se o výzkumu 

přemýšlet z různých úhlů, zpochybňovat jeho dosavadní průběh a ujišťovat se o jeho správném 

směru. Reflexivitu doplňuje transparentnost, ta objasňuje rozhodnutí, která výzkumník na základě 

svého reflexivního přemýšlení učinil a slouží k jejich pochopení.  

Podle Johna Van Maanena je nedílnou součástí etnografie i způsob, jakým je výsledná zpráva 

napsána. Ta totiž tvoří psané znázorněný zkoumané kultury. Terénní výzkum podle něj od 

antropologa vyžaduje, aby v závěrečné zprávě co nejlépe sdělil problémy, vztahy a žité prostředí 

určité více či méně definované skupiny lidí. Kultura, kterou se výzkumník snaží zachytit, není sama 

o sobě viditelná. Zachytit ji lze pouze skrze znázornění v závěrečné zprávě. Ta je tak stejně důležitá 

jako samotný výzkum. Van Maanen zdůrazňuje, že přímé spojení terénního výzkumu s výsledným 

etnografickým obrazem kultury je nemožné. Výsledek terénního výzkumu je totiž zprostředkován. 

Je upravován psaním závěrečné zprávy a stejně tak i jejím čtením. Cílem etnografie je ukázat 

kulturu tak, aby to pro čtenáře mělo smysl a zároveň ji přitom nijak výrazně nezkreslit (Van 

Maanen, 2011, str. 1-13). Zde se opět ukazuje subjektivita, která etnografii nezbytně doprovází. 

Protože se jí nemůžeme zbavit, musíme jí přijmout a snažit se si jí co nejvíce uvědomit. Proto je 

v etnografii tak důležitá reflexivita. 

Má tehdejší přítelkyně Aneta se pro mne stala ideálním dveřníkem. Vstup do terénu mi usnadnila 

svými kontakty a seznámila mne s několika klíčovými informátory, jako byl například Malak, který 

s ní pracoval. Navázat kontakt s beach boy bylo relativně jednoduché, sami ho totiž vyhledávali. 

Byl jsem pro ně ale do jisté míry pořád turistou, i když jiným než většina. S postupem času mne jak 

BB tak přistěhovalci začali brát jako někoho mezi turistou a místním bělochem. Stačilo k tomu 

vlastně zůstat o něco déle než týden. Většina turistů totiž delší čas na Zanzibaru nepobude a hned se 

přesouvají jinam. Protože jsem zůstal déle, stal jsem se pro ně jakousi součástí běžného inventáře. 

To mi postupně umožnilo proniknout k informátorům blíže a s některými navázat i přátelské styky.  

Např. BB z Paje Alonzo mou častou přítomnost vedle něj začal nepokrytě využívat. Nacházel-li se 

vedle něj běloch, ostatní turisté k němu byli mnohem důvěřivější. Mne to zase poskytlo příležitost 

pozorovat jeho strategie komunikace. Má přítomnost tuto situaci do jisté míry ovlivnila. Každý 

výzkumník pouhou svou přítomností terén pozměňuje (Nedbálková, 2007). I když jsem se v terénu 

pohyboval již nějakou dobu, nikdy jsem pro místní z role návštěvníka úplně nevystoupil. Asani se 

mi tak i po dvou měsících neustálého odmítání snažil prodat marihuanu, pořád jsem byl totiž běloch 

a to znamená i potenciální výdělek. 

O co byl vstup do terénu jednodušší, o to byl výstup z něj nepovedenější. Poslední týden a půl před 
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odletem, jsem strávil doma s horečkou, křečemi a úplavicí. Došlo i na test malárie, který byl naštěstí 

negativní. Bohužel jsem tak neměl energii vyhledat některé informátory, ke kterým jsem se již 

dlouho snažil dostat a odchod z terénu neproběhl zdaleka ideálně. 

Většina mých místních informátorů byli bohužel pouze muži. Z místních mi byli přístupní hlavně 

podnikaví beach boys, tedy vlastně u turistů nechvalně proslulí otravovači. Z kulturních důvodů to 

byli pouze muži a i ve Stone townu se přiblížení k ženám ukázalo jako problematické. U 

přistěhovalců byl poměr zastoupeného pohlaví mých informátorů vyrovnanější. Přistěhovalci jsou 

totiž většinou křesťané a ani ženy neměly problém se mnou mluvit. U turistů to bylo samozřejmě 

stejné.  

Protože jsem byl v Paje omezen v kontaktu s místním obyvatelstvem pouze na beach boye, rozhodl 

jsem se pro několik exkurzí do Stone townu. Kde se mi podařilo získat několik informátorů, kteří se 

turismem neživili a poskytli mi díky svému jedinečnému postavení velmi zajímavý vhled do 

celkové situace. Turismus je sice základem tohoto výzkumu, ale i ten je ovlivněn celkovou situací 

na ostrově a jak uvidíme později, sám na ni má velký vliv. Jednu kapitolu jsem tedy věnoval 

problematice unie mezi Zanzibarem a Tanganykou a vztahům mezi místními a přistěhovalci. 

Dovedli mne k tomu sami informátoři. Bavit se o turistech pro ně sice bylo zajímavé, rozhovor se 

ale vždy stočil právě k tomuto tématu, které pro ně bylo velmi živé. Právě proto jsem se ho rozhodl 

částečně následovat. 

Další odbočkou z Paje bylo Nungwi. Beach boys v Paje svou situaci neustále porovnávali k té v 

Nungwi. Rozhodl jsem se podívat se tam a využít to pro svou práci. Srovnání těchto dvou lokalit mi 

umožnilo odhalit zajímavé rozdíly. Ty byly také důležité pro mé informátory v Paje, kteří si 

zakládali na tom, že to u nich chodí jinak. Většina pozorování interakcí BB s turisty probíhala na 

plážích. Ty byly jediným místem (kromě Stone townu), kde se turisté pohybovali a kde se potkávali 

s BB. S trochou nadsázky se dá říci, že pláže jsou jediným důvodem, proč na Zanzibaru vůbec 

nějací turisté jsou. Zajímavým výsledkem pro mne bylo, že samotná přírodní krása pláže se mě 

jevila jako na Zanzibaru to nejméně zajímavé. 

Jak vyplývá z článku Lucie Chvistkové, vztah mezi výzkumníkem a informátorem může být velmi 

úzký. Je tedy nutné, aby to byl vztah vyrovnaný a rovnocenný (Chvistková, 2004). Rozhodováním a 

přístupem výzkumníka v každodenních výzkumných situacích se zabývá mikroetika.  Guillemin a 

Gilliam zdůrazňují, že neexistuje žádný přesně daný návod na to, jak se má výzkumník v 

nenadálých a eticky citlivých situacích chovat. Na jejich citlivé řešení proto rozšiřují princip 

reflexivity. Výzkumník by tedy měl průběžně přemýšlet o svých etických rozhodnutích a o 

možných citlivých situacích (Guillemin a Gilliam, 2004).  

Citlivou situací pro mne byl první kontakt s jakýmkoli beach boyem. Byl jsem pro antropologa v 

luxusním postavení, kdy za mnou sami informátoři chodili a chtěli si se mnou povídat. Chtěli mi 

totiž vždy něco prodat. Abych je neklamal, snažil jsem se jim co nejrychleji vysvětlit, že na 

pozorování delfínů s nimi nepojedu, protože zrovna zkoumám. To naštěstí pro mne často vzbudilo 

ještě větší zvědavost. Přesně opačný problém, tedy absolutní nezájem, jsem měl s většinou turistů. 

Někteří beach boys, většinou ti co jsem potkal jen zběžně a na pár minut, po mně chtěli za 

informace odměnu, např. spropitné, či pozvání na oběd. To jsem zdvořile odmítl. Přišlo mi divné za 

informace od nich platit. Kupování výzkumných informací mi prostě nepřišlo správné. I když to teď 

zpětně nedokáži vysvětlit. Možná jsem se pouze projevil jako pokrytecký a arogantní Evropan, 

který je pohlcen vlastní důležitostí a chudobu pasuje na volbu. Naštěstí pro mne se jednalo o 

ojedinělé případy. 

Všem potencionálním informátorům jsem vždy vysvětlil, co dělám a jak jejich odpovědi použiji. 



7 

 

Většina jmen použitých v tomto výzkumu je změněna. Jména jsem zachoval pouze u těch 

informátorů, kteří si to vysloveně přáli. 
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Teorie a Zanzibar - bubliny a kulturní vyvrženci 

 

Podle Johna Urryho je turismus aktivita, při které chceme zažít a nahlédnout něco mimo naší 

každodenní zkušenost (Urry, 2002 str. 1). Exotický Zanzibar do této definice krásně zapadá. Nejen 

v hlavní sezóně od prosince do března je pro promrzlé Evropany skutečně výjimečným zážitkem. 

Palmy, pláže, neskutečně teplý Indický oceán a historický Stone town jsou to, co sem láká turisty 

z celého světa. Většina turistů také podnikne alespoň nějaké organizované výlety. Ve skutečnosti je 

jich na celém ostrově jen kolem šesti druhů a všichni tedy absolvují přibližně to samé. Mezi 

nejpopulárnější patří potápění s delfíny, které ale kvůli přílišnému zájmu připomíná spíše hysterii 

při slevách v supermarketu. Bohužel jsem se ho z finančních důvodů osobně nezúčastnil, ale z 

videozáznamu, který jsem viděl a z výpovědí účastníků, jasně vyplývalo, že se jedná o zážitek spíše 

stresující. Místní brali všechny turisty na pár známých míst a tak se na jednom mohlo sejít lodí 

několik. Výsledkem bylo, že delfíny se snažili co nejrychleji zmizet a desítky natěšených bělochů se 

za nimi střemhlav a jeden přes druhého vrhalo do vody. Dalším příkladem populárního výletu může 

být Spice tour, je to krátká procházka po farmě s různými druhy koření. Návštěvníci zde na konci 

dostanou různé košíčky, kravaty a čepice, které jim přímo před očima upletou místní mladíci. 

V ulicích Stone townu pak vidíte šťastné turisty s palmovou čapkou či kravatou, které je identifikují 

jako hrdé absolventy Spice tour a zároveň přitahují pobavené pohledy místních. 

Přínos turismu v rozvojových zemích je více než sporný (Urry, 2002, str. 64; Sumich, 2002, str. 39; 

Dunn, 2004, str. 491). Mezi hlavní důvody patří odliv zisků do zahraničí a k místním elitám. To 

platí i pro Zanzibar. Většina nově vybudované infrastruktury je prospěšná spíše pro turisty a místní 

elitu (např. mezinárodní letiště), platí je však daňoví poplatníci, kteří jí sotva využijí (Sumich, 2002, 

str. 39). To by samo o sobě nevadilo, pokud by se k nim dostal i zisk z této infrastruktury plynoucí. 

Ten ale často končí v kapsách místní elity a dál se již nedostane. Všichni s kým jsem mluvil od 

západních investorů až po místní BB se shodli v tom, že korupce je na Zanzibaru všudypřítomná a 

spousta peněz, které z turismu plynou do státní poklady, mizí k elitě (stejně tak Dunn, 2004, str. 

491). Jeden místní majitel cestovní agentury to vystihl, když řekl, že vstupy do národních parků 

stojí tolik, aby členové vlády mohli jezdit na dovolenou do Evropy. 

 Většinu turistického průmyslu na Zanzibaru vlastní zahraniční investoři (Sumich, 2002, str. 39). 

Urry zdůrazňuje, že turismus obecně vyžaduje vysoké investice a přínos pro místní většinou nesplní 

očekávání. Většina rezortů je podle něj ve vlastnictví nadnárodních korporací, které si investice 

mohou dovolit a zisky následně plynou hlavně jim (Urry, 2002, str. 64). V samotném Paje je pouze 

jeden pozemek u pláže, který vlastní obyvatel Zanzibaru a to jen díky tomu, že jeho dědeček práva 

na pronájem neprodal jako většina ostatních (veškeré pozemky se v Tanzánii od vlády pouze 

pronajímají). Svá práva pouze dočasně pronajal. 

Vláda se snaží tuto nerovnost zvrátit a tak každý cizinec, který v Tanzánii podniká, musí mít 

místního partnera. Ti jsou ale často vypláceni pouze minimálními částkami. I školy kitesurfingu 

takovéhoto partnera mají. Vždy jednou za měsíc si přijde pro peníze, které tvoří zlomek celkového 

příjmu (o mnoho méně než plat instruktora) a poté se zase měsíc neukáže. Dalším podobným 

opatřením, které je dle mého názoru efektivnější, je, že všechny hotely musí platit daň místní 

komunitě. Místní jsou však kvůli korupci velice skeptičtí i k tomuto opatření. 
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I přes všechna tato negativa je těžké najít za turistický průmysl na Zanzibaru náhradu. Společně s 

Urrym se nabízí otázka, jestli to vůbec jde jinak (Urry, 2002, str. 65). Dřívější bohatství Zanzibaru, 

které spočívalo ve vývozu hřebíčku, zmizelo. Po socialistických reformách, které následovaly po 

revoluci se pěstitelský systém zhroutil a nyní je dominantním producentem Indonésie (Mohammed, 

2011).  

Ostrov Unguja, zdroj Google earth 

Turismus alespoň na státní úrovni přináší Zanzibaru zisk, jedná se o jediný zdroj zahraničního 

kapitálu a pro místní ekonomiku je nepostradatelný (Sumich, 2002, str.39). Problém však spočívá v 

tom, že by mohl přinášet mnohem víc. To už je ale výzvou pro zdejší vládu. Alternativou by mohl 

být „kulturní turismus“ tak, jak se rozvíjí na pevnině. Například v pohoří Usambara na severu 

Tanzanie operují malé cestovní agentury, které vlastní i organizují místní. Nabízejí spoustu 

několikadenních treků po horách v doprovodu místního průvodce a turista v nich zaplatí i tzv. 

kulturní poplatek, ze kterého se financují místní projekty (například nový vodovod či opětovné 

zalesnění vykácených ploch).1  

Většina turistů jede na Zaznibar kvůli jeho plážím a tropické nádheře. Culler charakterizuje turisty 

jako armádu amatérských studentů sémiotiky, kteří se všude snaží nalézt znaky autenticity, 

například opravdové znaky francouzskosti (Culler, 1981, citováno v Urry, 2002, str. 3). Stejně tak 

můžeme charakterizovat i turisty na Zanzibaru. Přijeli sem zažít opravdový tropický ráj, tak jak je 

jim prezentován v médiích doma, přijeli konzumovat exotickou dovolenou. Paradoxní je, že kontakt 

s místními obyvateli je pro některé turisty spíše rušivým zážitkem. Ten člověk, co mi na pláži 

vnucuje korálky, do mé představy exotického ráje přeci nepatří, uklízečka v hotelu ale ano. Místní 

tak často ruší turistovy iluze o navštíveném místě. Část moderního turismu se vyznačuje právě 

honem za autenticitou (Urry, 2002, str. 2). Média v místě pobytu turisty vytvářejí značku, image 

místa. Tu pak návštěvníci vyžadují a to ve vší její umělosti. Pokud se navštívené místo od této 

image liší, poskytovatelé služeb nezmění image tak, aby obsáhla navštívené místo v celé jeho 

                                                 

1   Zde je příklad jedné z těchto agentur: http://www.usambaratravels.com/ 
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rozmanitosti. Ale naopak se snaží vytvořit pro turisty iluzi, jakousi bublinu, která se 

s prezentovanou značkou co nejvíce shoduje (Turner a Ash, 1975, citováno v Urry, str. 8). Snaha o 

opravdové nahlédnutí místní skutečnosti by totiž pro místní obyvatele byla vtržením do jejich 

soukromí. „Skutečný život“ místních, který chtějí někteří turisté poznat, se totiž odehrává pouze v 

zákulisí, které je ale součástí soukromé sféry, kterou si před zvědavými pohledy úplných cizinců 

chráníme (MacCanell, 1973, citováno v ibid, str. 9). Od nakukování do zákulisí nejsou turisté ale 

antropologové.  

Mezi turisty jsou samozřejmě veliké rozdíly. Někteří z letadla nastoupí rovnou do klimatizovaného 

minibusu s tónovanými skly a nechají se odvézt rovnou do svého zdí obehnaného hotelového 

komplexu. Ceny v těchto hotelech se pohybují ve stovkách dolarů za noc. Nejdražší hotel, který 

jsem ve Stone townu našel, stál 2000$ za jednu noc. Největší koncentrace těchto velkých hotelů je 

na severu ostrova Unguja, kolem vesničky Nungwi. Ta se proslavila jako uvolněný cíl baťůžkářů. 

Ti symbolizují odlišný typ turisty. Hrdě se od průměrného turisty distancují a charakterizují se spíše 

jako cestovatelé (Urry, 2002, str. 10; Sumich, 2002, str. 44). Velmi podobná charakteristika Nungwi 

se poté objevila v jedné z minulých edic průvodců Lonely planet. Všichni turisté, kteří Zanzibar 

navštívili, se tak do Nungwi museli podívat. To vedlo k překotné výstavbě turistické infrastruktury 

a dnes se jedná o srdce masového turismu na Zanzibaru. Podle Turnera a Ashe tak tento vývoj 

směřuje pouze k výstavbě stále nových a větších hotelů, které jsou všude úplně stejné. Naše 

„hledání exotiky a rozmanitosti tak končí v jednotvárnosti“ (Turner a Ash, 1975, citováno v Urry, 

2002, str. 8).  

Druh turismu typický pro Zanzibar Hirsh charakterizuje jako romantický pohled (Hirsh, 1978, 

citováno v Urry, 2002, str. 43), při kterém turista chce hledět na neporušené přírodní krásy. Chce na 

vlastní kůži zažít to, co viděl doma v televizi (palmy a pláže). Chce se nerušeně kochat neporušenou 

exotickou přírodou tak, jak si to vysnil ve svých představách. Paradoxem romantického pohledu je, 

že čím je populárnější (čím víc je propagován), tím víc lidí ho chce zažít a na ta místa se skutečně 

podívat. Přítomnost ostatních turistů je podle Hirshe v přímém rozporu s ideou romantického 

pohledu. Jeho základem je totiž ona nerušená přírodní krása. Příchod dalších turistů tedy tento 

pohled zničí a nastává právě ona výše zmíněná jednotvárnost (ibid). A právě to se již děje v Nungwi 

a jeho okolí. Takové místo se stane pouhou masovou konzumní destinací a romantický turista se 

musí posunout dál. Návštěva turistických destinací je tak rozdělena i podle ekonomického statutu 

turistů (ibid, str. 44). Zanzibar byl a do určité míry stále je destinací pro vyšší třídu. Právě na severu 

ale můžeme pozorovat posun. Italské cestovní kanceláře sem nabízejí zájezdy, které jsou dostupné 

mnohem širšímu spektru společnosti. Bohatší turisté, kteří hledají něco exkluzivnějšího, se 

přesouvají jinam. Příkladem může být do značné míry ještě neobjevený (a nebezpečnější) 

Mozambique, o kterém si bohatší turisté a baťůžkáři zároveň šeptali, že to je to nové, neposkvrněné, 

panenské místo. Zde se dle mého názoru setkávají zájmy té nejbohatší a nejchudší skupiny turistů. 

Bohatí si mohou zaplatit ubytování v luxusních lodžiích uprostřed divočiny a baťůžkáři se tam s 

radostí dokodrcají s místními. Obě tyto skupiny pohrdají masovým turismem střední třídy ve stylu 

Nungwi a hledají něco exkluzivnějšího. 

 

 Beach boys a Kishukas 

 

Jason Sumich ve své práci Looking for the „other“: tourism, power and identity in Zanzibar tvrdí, 

že kontakt místních obyvatel a turistů spíše přispívá k posílení vzájemných stereotypů, než aby je 

pomáhal překonat (Sumich, 2002, str. 39). Kvůli tomu se k sobě tyto dvě kultury i přes vzájemný 



11 

 

kontakt nepřiblíží. Propast zůstává buď stále stejná, nebo se ještě zvětšuje. 

BB jsou skupina mladých mužů ve věku přibližně od dvaceti do pětatřiceti let, kteří představují 

spodní příčku turistického průmyslu. Sumich je charakterizuje jako samostatné podnikavce, kteří 

přijali západní model kapitalismu a životní styl s ním spojený (Sumich, 2002, str. 39). První BB se 

podle něj na Zanzibaru objevili v devadesátých letech 20. století, byli to bývalí námořníci, kteří 

uměli alespoň trošku Anglicky a potřebovali na turistech rychle vydělat. BB nedisponují nijak 

hlubokou znalostí Zanzibaru a to, co vědí, se někteří naučili přímo z turistických průvodců. Vědí 

ale, kde jsou nejlevnější hotely, dobré restaurace, kde se dají koupit drogy a do kterého klubu je 

nejlepší jít tančit (ibid, str. 40). Zkrátka disponují přesně tím typem zákulisních informací, po 

kterých většinou mladí turisté touží. Pracují také jako průvodci a nabízejí stejné, ale levnější výlety 

jako velké hotely a cestovní kanceláře. Tyto výlety, jak mi potvrdil BB z Paje Alonzo (nepracují 

pod svými pravými jmény), většinou organizují přes síť známých a kamarádů. Peníze dostávají 

přímo od turistů a zároveň dostávají provize od hotelů, kam přivedou zákazníky. 

Prodávají tretky, suvenýry a drogy. Ty podle Sumiche také často užívají (ibid, str. 41). Ve Stone 

townu je občas možné zahlédnout na veřejnosti opilého BB jak se potácí ulicí a otravuje turisty. V 

muslimské kultuře, kde je alkohol zakázán, se jedná o skutečné tabu a dotyčný jedinec je opravdu 

na nejspodnější příčce společenského žebříčku. Sumich se zaměřuje pouze na Stone town. Z mých 

pozorování ale vyplývá, že v Paje jsou místní BB pod větší sociální kontrolou ze stany vlastní 

komunity. A něco takového je tam nepřijatelné. Většina BB v Paje je totiž místního původu a 

užívání drog by se rychle rozkřiklo. To jim však nebrání drogy turistům prodávat. Většinou jde 

především o marihuanu, hašiš a někdy i kokain.  

Hlavním cílem BB je zbohatnout a navázat kontakty v zahraničí. Snem mnoha z nich je oženit se s 

Evropankou, není proto překvapující, že se na Zanzibaru rozmáhá sexuální turistika. Některé 

západní turistky si vydržují svého místního „přítele“ za kterého pak platí veškeré útraty. Dotyčný 

pak doufá, že vztah přetrvá a ona si ho odveze domů. Pro turistku se však vetšinou jedná jen o 

prázdninový románek. Sociální kontakt s turisty je pro BB stejně důležitý jako vydělané peníze. 

Vidí v něm možnost migrace v podobě vytouženého zvacího dopisu (ibid, str. 42).  Povolání BB má 

velmi špatnou pověst a velmi nízký sociální statut. Většina těchto mladíků se tak chce posunout dál. 

Na základě svých zkušeností někteří dostanou práci v hotelu, či oficiální průvodcovskou licenci 

(která se dá také pořídit okamžitě za úplatek kolem 20$). 

Sumich přesvědčivě rozebírá vztah turistů a beach boys ve Stone townu. Z řad turistů se zaměřuje 

především na tzv, baťůžkáře (back packers). Ti pro něj znamenají „nejchudší“ turisty. Ve 

skutečnosti nemusí být nejchudší, jsou ale ochotni utratit co nejméně peněz. BB jim díky tomu 

říkají Kishukas „což doslova znamená ptačí hovna“. Nemohou totiž pochopit, proč baťůžkáři chtějí 

o všechno smlouvat a nechtějí utrácet i když mají na to sem jet. Sám jsem se v jedné hotelové 

recepci stal svědkem situace, která baťůžkáře trefně vystihuje. Snaží se prostě za každou cenu 

ušetřit. Jeden mladý afroameričan se zde snažil přesvědčit slečnu v recepci, aby mu dala slevu pro 

místní, protože je černoch. Ta na něho nejdříve nechápavě hleděla a poté mu oznámila, že ceny jsou 

pro všechny turisty stejné. Paradoxní je, že se jednalo o hotel poměrně luxusní. Pro úplnost 

doplním, že podle Sumiche  mají BB název i pro bohaté turisty, kteří nesmlouvají a rádi utrácejí. Je 

to kuku, což znamená kuře. Takového turistu je totiž snadné chytit, stejně jako tlusté kuře (Sumich, 

2002, str. 41). 

Baťůžkáři se distancují od normálních turistů a považují se spíše za cestovatele, kteří zažívají 

„opravdovou“ Afriku. Často projedu několik zemí a snaží se co nejvíce přiblížit místním. Těm ale 

sami nerozumí a stěžují si, že po nich místní chtějí jen peníze. Na druhou stranu se ale opravdu 

snaží o upřímnější kontakt a nevyvyšování se. Sumich je však dle mého názoru oprávněně kritizuje 
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za určité pokrytectví. Neuznávají vliv západní kultury a kapitalismu na tu místní. Považují ho za 

škodlivý a vnucený (čímž jistě do určitě míry je). Tím však chudobě, ve které se místní nacházejí, 

připisují jakýsi morální status čistoty a veškerý vliv kapitalismu považují za negativní. BB se tak 

podle nich zaprodali kapitalistickým hodnotám, právě protože chtějí zbohatnout. Sami baťůžkáři 

však bez problémů užívají svých privilegií (jen cena letenky je pro místní bohatstvím) a snahu o 

dosažení stejných výhod ze strany místních vnímají jako neautentickou a pošpiněnou západem 

(Sumich, 2002, str 45).  

Já sám jsem podle reakcí některých BB zapadal spíše do baťůžkářské skupiny a jednou, když jsem 

odmítl nabídku velmi levného ubytování a trval jsem na tom, že si něco nejdu sám, dostalo se mi 

označení „fucking kishuka“.  

Překonání kulturních hranic mezi turisty a místními a vzájemné porozumění je tedy velmi složité a 

to dokonce i u dvou skupin, které se k sobě přiblížit chtějí. Sumich důvod této neschopnosti 

překonat kulturní rozdíly vidí v obrovském rozdílu ve vlastnictví kapitálu mezi místní populací a 

turisty (ibid, str. 45). Skutečné přátelství jistě nejde navázat tam, kde se jedná o vztah primárně 

ekonomický, jako je tomu ve vztazích mezi baťůžkáři a BB. Baťůžkáři chtějí pořídit vše co 

nejlevněji a BB zase logicky chtějí na všem, co poskytují nejvíce vydělat. Veškerý kontakt mezi 

nimi tak, ať už se zdá jakkoli přátelský, je primárně motivován ekonomickými cíli. S trochou 

cynismu můžeme říci, že podobné je to i u většiny výše zmíněných milostných vztahů mezi 

turistkami a místními. Tím nechci říct, že skutečné přátelství není možné, právě naopak. Jen k němu 

nedojde, jedná-li se v jádru o vztah, ve kterém jde o materiální prospěch. V takovém vztahu totiž 

chybí pro přátelství nezbytná důvěra (Van der Berghe, 1980, str. 378-379).   
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Turismus na Zanzibaru – bílé velryby a falešní masajové 

 

Vyvržené velryby 

 

Nungwi je vesnicí na severu ostrova Unguja. Pláž se zde se až překvapivě podobá Bibione. Turisté 

jsou tu jen o něco bohatší a pálí se o dost rychleji. Velkým překvapením pro mne bylo, že mluví 

stejným jazykem jako v Bibione. Většina návštěvníků velkých rezortů v Nungwi jsou Italové. 

V hotelech pak vlají italské vlajky. Od jednoho z mých studentů kitesurfingu, který pracoval na 

Britské ambasádě, jsem se později dozvěděl, že majitelé většiny tamních hotelů jsou skutečně 

Italové a dokonce panuje podezření z praní špinavých peněz italskou mafií. To jsem ale při svém 

příjezdu do Nungwi nevěděl a tak pro mne bylo skutečným šokem, když ke mně a mé přítelkyni na 

pláži přiběhla asi čtyřletá místní holčička a místo obvyklého svahilského pozdravu Jambo, na ni 

vykřikla Ciao bella.  

Na pláži člověk vidí velké hotey, malé restaurace a krámky se suvenýry a spoustu slunečníků pod 

kterými se jako vyvržené velryby opalují západní turisté. Hlavní pláž, kde je koncentrováno nejvíce 

hotelů, je pro místní obyvatele (kteří se neživý turismem) úplně mrtvá. Nechodí na ni, přestala být 

součástí jejich každodenního života. Je na ní ale nepřeberné množství beach boyů. Když jsem se 

kdekoli na Zanzibaru bavil s beach boyem, téměř vždy si alespoň občas jezdil přivydělávat do 

Nungwi. Obyčejná procházka po pláži se tak může stát velmi společenskou událostí. Všichni turisté 

(i antropologové) jsou neustále oslovováni. Beach boys nabízí doslova všechno, co je napadne:  

Zeď rezortu s rozbitým sklem v Nungwi, zdroj Frani Straub 
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tretky, výlety a pro turistky i sex. Pokud se turista rozhodne k interakci, čeká ho nebo jí dlouhý 

rozhovor a na konci většinou koupě. Při odmítnutí se pak procházka mění v neustálý sled variací na 

větičku: Ne děkuji. Spoustě turistů právě toto obletování narušuje jejich představu turistického ráje 

a místní se pro ně stávají pouze symbolem otravnosti a vlezlosti. Takový turista ale zároveň nikdy 

sám neopustí jemu vymezenou oblast pláže a dobrovolně se uzavírá do této iluze idealizovaného 

tropického ráje. 

Provozovatelé hotelů začali své návštěvníky před beach boys chránit tím, že své pozemky obehnali 

zdmi, na jejichž vrcholu je často nalepeno rozbité sklo. Otevřené úseky pláže u luxusnějších hotelů 

hlídají soukromé bezpečnostní agentury. Tito strážci filtrují procházející na základě barvy kůže 

jakýmsi černo-bílým filtrem - bílá dovnitř, černá ven. V některých úsecích pláže mezi Nungwi a 

vedlejší vesnicí Kendwa dokonce dochází k velmi absurdním a ponižujícím situacím. Příliv zde 

omílá dřevěné kůly, které ohraničují břeh, jakákoli pláž chybí a začíná rovnou pozemek hotelu. 

Beach boys, kteří tudy chtějí projít, jsou nuceni jít po kolena vodou, protože na břeh je bezpečnostní 

strážci nepustí, je již součástí hotelu. Sám jsem byl jednou z takového místa vykázán, protože mi 

chyběl náramek jako posvátný symbol, který držitele opravňuje vstoupit na půdu hotelu. K mé 

ostudě mne to zpočátku překvapilo. Připojil jsem se poté ke skupině procházejících mladých 

místních, kteří si na hlavách nesli celý svůj krámek. Nechápavě na mne zírali a pak se začali nahlas 

smát. Zřejmě ještě neviděli bělocha, který by byl stejně jako oni, odsouzen k brouzdání se v příboji. 

Kendwa se stala dějištěm snad nejextrémnějšího zážitku za celý můj pobyt, který až neskutečně 

výstižně popisuje jeden z negativních dopadů masového turismu na místní kulturu. Rozhodli jsme 

se s Anetou a její kamarádkou Frani sledovat pláž co nejdál to půjde. Chtěli jsme vidět, jak se 

prostředí pláže mění a kam až sahají hotelové komplexy. Po přibližně dvou hodinách chůze jsme za 

sebou konečně nechali poslední hotel a vstoupili jsme do malého řídkého lesa. Za ním byla malebná 

zátoka s malou rybářskou vesnicí. Po turismu zde nebylo ani stopy. Po chvíli nás ale jeho 

přítomnost uhodila do očí s neuvěřitelnou silou. V jedné z rybářských lodí si hrály dva místní asi 

desetiletí kluci. 

 Dvě děti za námi přijdou a klasicky se ptají „jambo euro?“ (obvykle to bylo dolar). Poté změní na 

„caramella?“ Když nereagujeme, přidají italsky „tričko?“ (maglietta). Je jim kolem deseti a mají 

na sobě otrhaná trika a krátké kalhoty. Jeden z nich má digitální hodinky. Nereagujeme. Sednou si 

vedle a ten s hodinkami najednou začne hrát, že brečí a opakuje: euro, euro! Vydává skřeky a má 

hlavu v dlaních. Ten druhý se směje. Trvá to hrozně dlouho a druhý se na chvíli přidá. Ten první 

dokonce zkouší hystericky rozhazovat rukama a nohama, jakoby v horoucím pláči a stále opakuje 

euro, euro. Oči má ale suché a každou chvilku se na nás podívá. Nereagujeme a pod upřeným 

pohledem nakonec přestanou.(terénní zápisky, 25.3.2013, Kendwa) 

Sám jsem v tomto případě bohužel nebyl schopný kulturní bariéru překonat. Její velkou součástí je 

bariéra jazyková, která mi neumožnila získat nic víc než jen pozorování této absurdní skutečnosti.  

Tento zážitek mnou velmi otřásl. Pozorování malého chlapce jak se křečovitě pitvoří, aby získal 

drobnou pozornost od pro něj bohatých bělochů, bylo zneklidňující a energie, kterou do toho vložil, 

byla obdivuhodná. Děti se na peníze a sladkosti na Zanzibaru ptají často, nikdy se mi ale nestalo, že 

by své tázání dohnaly až do takového extrému předstírané hysterie. Z udivených a pobavených 

reakcí jeho kamaráda usuzuji, že ani pro něj to nebylo normální. V Kendwě je malá rybářská 

vesnice a ani ne kilometr od ní začínají obrovské hotelové komplexy, kde jsou tisíce turistů, kteří 

zde každý den utrácí pro místní vskutku neuvěřitelné množství peněz. Tyto dva světy jsou fyzicky 

vedle sebe, zároveň je ale dělí obrovská propast. Pokud se náhodou setkají, protože tři běloši jsou 

zvědaví a jdou dál než většina ostatních (která vlastně ani nikam nejde). Narazí na kulturní střet, ve 

kterém místní vidí turisty jen jako chodící balíky peněz. Turisté naopak místní buď vůbec nevidí, 
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anebo pro ně představují jen podivné existence, které je otravují na pláži, kterou si přijeli užít. 

Místní děti, v extrémních případech jako je tento, využívají své zranitelnosti a snaží se turisty citově 

vydírat. 

 

Hakuna matata, pole pole 

 

Nyní se přesuneme do Paje (čti Padže), je to vesnice na východním pobřeží ostrova Unguja. Má 

přibližně 2100 obyvatel (http://www.tanzania.go.tz/), kteří jsou roztroušeni na velké ploše. Střed 

vesnice kolem hlavní silnice na Stone town je malý a člověk po pěti minutách normální chůze dojde 

z pláže až na okraj vesnice. Paje na rozdíl od Stone townu či Nungwi mnoho turistů neláká. Má 

pověst klidné a relativně zapadlé vesničky. V průvodcích Lonely planet, podle kterých se absolutní 

většina turistů orientuje, je o něm jen pár krátkých vět: 

„Paje je široká bílá pláž na křižovatce, na které se silnice podél pobřeží na sever do Bwejuu a na 

jih do Jambiani setkává se silnicí ze Zanzibar Town. Je celkem rozvinuté a ve vzdálenosti, která se 

dá ujít během několika minut, se zde nachází většinou všední hustá výstavba. I když je klidnější a 

méně významné než Nungwi, odehrává se zde trochu toho nočního života“ (Fitzpatrick, Lonely 

planet Tanzania, 2008, str. 135). 

Pláž v Paje, zdroj Frani Straub 

Existuje však skupina turistů, která se o Paje zajímá velmi, jsou to vyznavači kiteboardingu. Díky 

monzunovým větrům, které zde od prosince do února a od července do srpna pravidelně vanou a 

perfektním podmínkám v mělké zátoce se Paje postupně stává jedním z nejznámějších kitových 

revírů ve Východní Africe. Lákavé je zejména pro kitery z Jihoafrické republiky, kteří sem právě od 

července do srpna utíkají před kapskou zimou. 

Na rozdíl od Nungwy se v Paje nenachází žádné obří rezorty a zahrady slunečníků. Skoro všechny 

pozemky u pláže ale stejně patří západním investorům. Stojí na nich menší hotely a levnější 
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baťůžkářské lodžie. Díky menší koncentraci turistů je pláž v Paje stále součástí místního života. Na 

pláži se míjejí turisté, sběračky mořských řas, staří rybáři a hrající si děti. 

Rozdílní jsou zde i beach boys. Zatímco na pláži v Nungwi jich pracují desítky a jsou ze všech 

koutů Zanzibaru, v Paje je skupina přibližně deseti místních mládenců, kteří se organizují pod tzv. 

Beach masterem. Ten byl prvním BB v Paje a znamená pro ně velkou autoritu. Bohužel se mi 

nepodařilo s ním udělat rozhovor a to i přesto, že jsem mu byl oficiálně představen ostatními. 

Vyslechl si, co jsem zač, na můj pozdrav však nereagoval a vždy, když jsem ho potkal, mne 

důsledně ignoroval. Ostatní však byli mnohem přístupnější. Mými hlavními informátory byli hlavně 

Alonzo a jeden z mnoha Muhamadů. Kteří byli stálou součástí této skupiny. Mnoho BB mělo 

současně další povolání, někteří byli vlastně spíše rybáři, kteří si na pláži jen občas přilepšovali. 

Mnoho BB (např. Jamal ze Stone townu) jsou zároveň studenti a přivydělávají si tak na studia. 

Alonzo a Muhamad se však živili pouze jako BB. Oba jsou původně z Paje a začali hned po 

ukončení základní školy. Podle Aliho, jednoho z místních učitelů, se mnoho chlapců rozhodne 

školu opustit a začít jako BB. Jedinými prerekvizitami je totiž umět dostatečně dobře anglicky a být 

mužského pohlaví. Pro ženu by takové povolání bylo velkou ostudou a to hlavně kvůli nutnosti 

oslovovat cizince a častému odbývání ze strany turistů (Sumich, 2002, str. 40). 

Beach boy má dvě základní motivace. První je samozřejmě vydělat si peníze na živobytí. Podle 

Alonza se jedná o relativně jednoduchou práci, která spočívá v oslovování náhodných turistů. Byl 

velmi pyšný na kvalitu a úspěšnost jeho malé skupinky. Jejich strategie spočívala v oslovení 

náhodného kolemjdoucího turisty a následném nezávazném hovoru. Ten mohl být na jakékoliv 

téma. V prvních minutách však nikdy nepadlo nic o obchodu. Turistův zájem se tak zvýšil a jeho 

obranné mechanismy povolily. Nabídka přišla až později, když už spolu vedli přátelský hovor. Toto 

schéma se na pláži ve stovkách drobných variací odehrávalo neustále. Alonzo srovnával tuto 

strategii s BB ve Stone townu a v Nungwi. Tvrdil, že tam kvůli přílišné konkurenci BB nemohou 

věnovat jednotlivým turistům tolik času a jsou odkázání na to nabízet své služby přímo při prvním 

oslovení. To samozřejmě vede k častějšímu odmítnutí. Alonzova skupina se zároveň aktivně snažila 

si své privilegované postavení uchránit. U vesnické rady si vyjednali povolení, že jediní BB v Paje 

mohou být pouze místní a všechny ostatní aktivně odháněli. Ti se však často rovnou vraceli. To byl 

i příklad BB ze Stone townu, který trávil v Paje celé dny. Pracoval pod přezdívkou Mr. Cheaper 

Cheaper price, která byla, podle pozorovaných reakcí turistů, velkým podnikatelským úspěchem. 

 Alonzova skupina kladla velký důraz na své místní kořeny. To, že se všichni, kdo pracovali na 

pláži, vzájemně znali, pro ně bylo zárukou kvality. Museli si totiž hlídat svou pověst a při 

jakémkoliv problému (např. krádeži) každý věděl, o koho se jedná. Ke krádežím docházelo hlavně v 

noci a pohyboval-li se turista sám. Dozvídal jsem se o nich ale pouze z doslechu. Aby se jim člověk 

vyhnul, stačilo dodržovat pár zásad, jako je nechodit v noc sám po pláži a nedávat na odiv drahé 

věci. Ty se dočtete v každém průvodci. Tento úryvek pochází z Lonely planet: „Follow the normal 

precautions: avoid isolated areas, especially isolated stretches of beach, and keep your valuables 

out of view.“ (Fitzpatrick, Lonely planet Tanzania guide, 2008, str. 108) 

 Ke krádežím a přepadením nicméně občas docházelo a proto Alonzo zdůrazňoval, že BB ze Stone 

townu nebo dokonce z pevniny nikdo nezná. A když něco provedou, mohou kdykoliv zmizet a 

nikdo s tím nic neudělá. Špatná pověst BB pak dopadne na všechny. Tématu místních a 

přistěhovalců se budu dále věnovat později, téma kořenů se však v různých variacích opakovalo 

neustále. Kdo není místní, tomu se nedá věřit, protože může kdykoliv odejít. 

Práce BB je pro mnoho mladých mužů velmi atraktivní. Vydělají si tak na místní poměry opravdu 

slušné peníze (část je v zahraničních měnách). Pokud mají štěstí, výdělek ze dvou hlavních sezón 

jim vystačí na celý rok. Díky výše zmíněné kontrole a malé konkurenci se tak práce BB z Paje a 
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těch z Nungwi výrazně lišila. Zatímco v Nungwi jednoho turistu následovalo často několik BB a 

přes jeho neustálé odmítání mu stále něco nabízeli, dokud se nevzdal a nekoupil. V Paje trávili 

místní BB většinu dne v houpacích sítích kolem svého malého krámku, který byl na pláži skoro 

jediný a turisté tak dokonce chodili za nimi. Vše probíhalo podle oblíbeného svahilského hesla 

„hakuna matata“ (žádný problém) a „pole pole“ (pomalu pomalu). Tento rozdíl Alonzo připisoval 

právě kontrole toho, kdo na pláži pracuje a menší konkurenci z toho vyplývající. Jak dlouho se 

místním BB povede tento stav kontroly a nízké konkurence udržet je otázkou. Stále se rozmáhající 

kitový průmysl sem jistě přivede stále více a více turistů a za nimi přijdou i BB z okolí.  

Když jsem se já sám na pláži snažil oslovovat náhodné turisty, připadal jsem si občas jako bílý 

beach boy. Klasická reakce na můj pokus o zapředení hovoru spočívala v okamžitém rázném 

odmítnutí a následném překvapení při zjištění, že turistu oslovil běloch. Překvapení však rychle 

vystřídalo pochopení a otrávení z toho, že výzkumům člověk neunikne ani na dovolené. 

Již výše jsem zmínil častý prodej drog. V tomto směru byl v Paje jasně nejaktivnější Asani. I když 

tvrdil, že úplně všichni BB prodávají, jen on se po pláži proháněl na svém červeném skútru a již z 

několika metrů na turisty nahlas pokřikoval: „Do you want marihuana? Do you want 

marihuana?“ (terénní zápisky,18.3.2013,Paje) 

Skutečně s tím nedělal žádné tajnosti a takto přejížděl od jedné skupiny turistů ke druhé a ptal se 

skutečně důsledně úplně všech bez rozdílu věku či pohlaví. Jedinou formou ochrany mu byly jeho 

velké sluneční brýle, které v „práci“ nikdy nesundával. Asani byl ve středních letech a podle svých 

slov už sám drogy neužívá. Jejich prodejem ale vydělává na dům pro své děti. Vůbec tak nezapadal 

do stereotypu závislého mladého BB, tak jak o nich píše Sumich. S prodejem drog (marihuana, 

hašiš, kokain) neměl žádný velký morální problém. Místní komunita o tom, že se na pláži prodávají 

drogy, ale nevěděla. Podle Asaniho o tom vědí pouze BB a policie. Ta je placená za to, aby na pláž 

nechodila. Toto pravidlo prý poruší pouze při přímém udání. Asani je autorem dvou výroků, na 

které nikdy nezapomenu. Když jsem se ho ptal právě na policii, odpověděl mi: „Zákon je tady ten, 

kdo má v ruce víc peněz“. Svým druhým výrokem zase prokázal velmi dobré porozumění 

ekonomickým zákonům. A to když mi na otázku proč se živí zrovna prodejem drog, řekl jen: „Když 

je poptávka, je i nabídka“ (terénní deník, 18.3.2013, Paje). Drogy se na Zanzibar vozí z pevniny v 

tradičních plachetnicích (dhow), které unikají policejním kontrolám. Primární drogou je zde 

marihuana, která pochází buď z Malawi nebo z okolí Arushi (město v severní Tanzánii). Marihuana 

je až nebezpečně levná, několik gramů stojí podobně jako dva koktejly v baru a mnoho turistů si ji 

tak kupuje jako alternativu k relativně drahému alkoholu.  

Způsob, jakým se místní přizpůsobují tomu, co od nich turisté očekávají, nejlépe ilustruje příklad 

masajů na Zanzibaru. Projdete-li se po pláži, potkáte jich zajisté hned několik, jak ve skupinkách 

mluví s turisty, či postávají u krámků se suvenýry. Masajové jsou původně ze severu pevninské 

Tanzanie a z počátku pro mne bylo s podivem, kolik jich na Zanzibaru je. To až do té doby než 

jsem se dozvěděl, že tam vlastně skoro žádní nejsou. Masajové jsou pro turisty zdaleka 

nejoblíbenějším místním etnikem (Dunn, 2004, str. 488). Jejich popularita je dána jejich 

idealizovanou prezentací v západních médiích, kterou se zároveň nezdráhá k propagaci využít ani 

místní vláda (May a Ikayo, 2007, str 290). Výsledkem je, že masajové jsou pro turisty symbolem té 

„pravé“ Afriky a jsou nesmírně populární. Jak k sobě tedy obyčejný BB či prodejce suvenýrů v 

těžké konkurenci nejlépe přitáhne pozornost? Obleče se jako masaj, většina turistů žádný rozdíl 

stejně nepozná. Většina masajů na Zanzibaru jsou tak obyčejní svahilci, kteří se za masaje pouze 

převléknou, aby tak zvýšili svou úspěšnost u turistů. Alonzo mi dokonce řekl, že v Paje neví ani o 

jednom opravdovém. Malak, jeden z mých nejlepších informátorů, který se před svým usazením v 

kitové škole živil spoustou různých povolání od umývače nádobí, přes beach boye a lodního 
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kapitána až po kuchaře, mi s pobavením vyprávěl, jak se sám za masaje převlékal. Turisté tedy na 

Zanzibar přijíždění s určitým sociálně podmíněným očekáváním a místní obyvatelé jsou připraveni 

jim ho za každou cenu doručit. Vědí totiž, že se jim toto divadlo pro turisty ekonomicky vyplatí. 

Očekávání turistů jsou podle Urryho podmíněna televizí, filmy, časopisy a médii obecně. Tato 

mediální masáž způsobuje, že si člověk představuje, že na takovém místě skutečně je. Představuje 

si, jak chodí po pláži mezi palmami a hledí na azurové moře. Tyto sociálně podmíněné představy 

poté stojí za výběrem prázdninové destinace. Na základě těchto představ si turisté také tvoří svá 

očekávání. Turistický průmysl se snaží tato očekávání naplnit, i když jsou značně vzdálená od 

reality (Urry, 2002, str. 3). O snahu poznat realitu však v turismu nejde.  

 

Zanzibar jako přestávka od hledání autenticity 

 

Oproti pevninské Tanzánii je na Zanzibaru pro turisty relativně draho (Fitzpatrick, 2008, str. 111). 

Baťůžkáři, kteří si většinou pečlivě hlídají svůj rozpočet, proto často volí jinou destinaci, např. 

nedaleký ostrov Mafia, kde se podle slov několika z nich truismus ještě tolik nerozvinul. Sám bych 

si dvouměsíční pobyt na Zanzibaru bez prospěchového stipendia a možnosti ubytování zdarma 

nemohl v žádném případě dovolit. Zanzibar proto není skutečnou baťůžkářskou destinací. Turisté 

sem nejezdí hledat skutečnou Afriku plnou domorodců a šelem, hledají zde spíše tropickou idylu 

jako vystřiženou z pohlednice. Výsledky vyhledávání obrázků Zanzibaru na googlu pěkně ilustrují 

to, co sem většina turistů přijela zažít. Jsou to především pláže a s nimi související idea uvolněné 

dovolené, jako úniku ze stresu západního stylu života. Zanzibar tedy funguje jako přestávka od 

„náročné“ pevninské Afriky plné zážitků. Kanadský turista Gregg, kterého jsem potkal v Paje, to 

pěkně vystihl, když mi popisoval jak je cestování po Tanzánii úmorné. Přijeli si poté s přítelkyní a 

maminkou na Zanzibar po náročných dvou týdnech plných safari a neustálého přesouvání 

odpočinout. Jejich hlavním zájmem byl bazén, palmy a moře. Nezajímali se o místní vesnici ani 

kulturu. Byl to pro ně čas odpočinku po náročném cestování. U mladších cestovatelů se k tématu 

odpočinku přidává ještě bujný noční život. O tom ale později. 

Tento příklad mi přijde pro průměrného turistu na Zanzibaru skutečně typický. Pokud se nejedná 

vysloveně o týdenní zájezd přímo z Evropy pouze na Zanzibar a zpět jde o přestávku, vystoupení z 

náročné role cestovatele zpět do role turisty, který si užívá to, že nemusí vůbec nic dělat. Zanzibar 

tak tvoří součást velmi populárního okruhu po severní Tanzánii. Začnete safari v národních parcích 

jako je kráter Ngoro-Ngoro či Serengety, které všichni známe z dokumentárních filmů. K tomu patří 

často povinná návštěva masajské vesnice. Poté následuje týdenní výšlap na Kilimanjaro a následná 

rekonvalescence na Zanzibaru (max. Týden). Turisté, se kterými jsem mluvil a kteří nejeli pouze na 

Zanzibar, vždy absolvovali některý z těchto okruhů. Národní parky na severu Tanzanie a 

Kilimanjaro, jsou dle mého názoru tím nejtypičtějším okruhem a prezentuje ho tak i Lonely Planet 

(ibid, str. 15). Možná, že je to dokonce naopak a právě proto je tak populární.  

Jedná se o jakýsi koncentrovaný zážitek Afriky, který přesně kopíruje to, jak si jí většina lidí 

představuje z médií. To podle Urryho není náhoda, to co vidíme v televizních dokumentech, 

novinách, časopisech a na internetu v nás podle něj vyvolává intenzivní pocit očekávání. 

Očekáváme, že zažijeme něco mimo naší každodenní realitu a chceme to, co vídáme nejčastěji. 

Výhodou je, že takováto koncentrovaná „moderní pouť“ se dá zvládnout za pouhé tři týdny a pustí 

vás tak z práce. Po návratu se pak můžete chlubit zažitím pravé Afriky, která vás změnila. Urry si 

všímá, že právě tento motiv změny a následný vyšší sociální status s takovouto poutí spojený, 

mohou být tou hlavní motivací k cestě Urry, 2002, str. 38). 
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Na Zanzibaru jsou tak dle mého názoru dvě hlavní kategorie turistů. První z nich je skupina, která 

zde hledá odpočinek od „pravé“ a náročné Afriky. Druhou kategorií jsou pak turisté, kteří letí pouze 

na Zanzibar na klasickou a stále ještě trochu luxusnější dovolenou. Cíl obou skupin je však stejný. 

Je jím tropická pláž a exotika. Místní obyvatelstvo zde stojí stranou a často funguje spíše jako 

narušení, před kterým je potřeba turisty uzavřít do jejich umělé bubliny (ibid, str. 58). 

 

Alkohol, bikiny a nesezdané páry 

 

Nyní přejdeme k bohatému nočnímu životu, kterým turisté v Paje žijí a to i přes to, že alkohol je v 

muslimské kultuře zakázán a podle slov mých informátorů se tento zákaz na konzervativním 

Zanzibaru (až na výjimky některých BB a křesťanských přistěhovalců) dodržuje. S tím souvisí 

rozdílné pojetí mravnosti mezi západními turisty a místním muslimským obyvatelstvem obecně. 

Uvolněná západní kultura je pro většinu místních nemravná a nepřípustná. Největším problémem je 

právě alkohol, turisté v bikinách a nesezdané páry spící v hotelech ve stejných pokojích. 

Místní obyvatelé, ti kteří se turismem živý, však moc dobře vědí, co turisté na prázdninách chtějí a 

protože šťastní turisté znamenají peníze, rozhodli se jim přizpůsobit. Ne všichni s tím však souhlasí. 

Část místních obyvatel (hlavně BB) tedy vyslyšela poptávku turistů po alkoholu, drogách a 

nevázaném sexu. Přestože tyto komodity jsou pro místní kulturu nepřípustné, jsou k dostání na 

všech plážích. Jak je ovšem možné, že většinová místní populace tyto přestupky trpí a aktivně je 

nepotlačuje? Z části je to jistě kvůli určité snaze o utajení, o kterou se BB snaží. Je však naivní si 

myslet, že ve vesnici nikdo neví, co se na pláži děje. Z pláže je to do vesnice pár desítek metrů a 

místní se volně pohybují sem a tam. Klíč dle mého názory leží v silné symbolické hranici mezi pláží 

a vesnicí. Jak vyplývá z odpovědí informátorů, tolerance místních vůči neřestem turistů je 

umožněna striktním rozdělením Paje na pláž, která je vyhraněna turistům a všechny tyto přestupky, 

včetně turistek v bikinách, jsou zde tolerovány. A na samu vesnici, kde by něco takového vyvolalo 

velkou nelibost.  Ali, již výše zmíněný učitel v místní základní škole, mi vysvětlil, že turistům je 

potřeba dát co chtějí, nicméně pouze na pláži a to proto, že tam to nevidí děti. Místní tak vymezují 

turistickou kulturu na pláž, vědí o nepřístojnosti turistů, ale tolerují ji. Odehrává se totiž pouze na 

pláži, kde podle nich nemůže zkazit jejich děti, protože to nevidí. Do jaké míry se jedná o pouhé 

ospravedlnění tolerance, které je motivované ekonomickými zájmy, by bylo otázkou pro další 

výzkum. Místní děti si však na pláži hrají neustále. Každé ráno je možné vidět, jak pobíhají po 

pláži, hrají si písku, či pokřikují na turisty. 

Ali zdůrazňoval motiv respektu. Místní jsou podle něj k turistům velmi tolerantní. Je pro ně však 

důležité aby turisté respektovali jejich kulturu a své podivné chování si nechali pouze pro pláž. 

Zmínil například turistku, která šla do vesnice v bikinách, což je výsostný projev ignorance. Místní 

si v takovýchto případech své pobouření nechávají pro sebe. Veřejný projev hněvu je totiž 

považován za nepatřičný. Pokud se však turista zeptá kohokoliv místního včetně BB na pravidla, 

která je třeba dodržovat nebo pokud si přečte úvod svého průvodce. První co se dozví, je, že do 

vesnice se v plavkách nechodí. Podle Aliho se to však přesto občas stává. 
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Síla těchto symbolických hranic je 

až překvapivě silná. Pláž v Paje je s 

vesnicí propojená desítkami 

malých cestiček a pro překročení 

této hranice je potřeba ujít 

maximálně pár kroků. Stačí projít 

kolem hradby hotelů a rázem se 

ocitnete ve vesnici. Místní to dělají 

pořád a hranice je pro ně velmi 

propustná. Pro ně se jedná spíše o 

pouhé mentální rozdělení.  

Zaměříme-li se ale na turisty, je to 

jako by mezi pláží a vesnicí, byla 

vysoká zeď. Byl jsem ubytován u 

přítelkyně v domě pro instruktory 

kitové školy, ve které pracovala. 

Dům stál sice blízko pláže, ale byl 

již součástí vesnice. Tuto hranici 

jsem tak překračoval denně 

několikrát a i z rozhovorů vím, že 

turistům v přístupu do vesnice 

nikdo nebrání. Sám jsem se po ní 

po celou dobu výzkumu volně 

pohyboval. Přesto jsem tam, až na 

pár vzácných výjimek, za celou 

dobu žádného turistu nepotkal.  Ti 

se dobrovolně omezují na pobyt na pláži.        Žádost o respekt k místní kultuře, Nungwi, zdroj Frani Straub 

I když jim ve volném pohybu nikdo nebrání, velká většina tuto symbolickou hranici nepřekročí. 

Francouzský turista Philippe mi řekl, že místním se nedá věřit, protože v turistech vidí jen peníze. 

Píší to tak v jeho průvodci. Nechtěl se s místními vůbec bavit, protože v jeho průvodci se píše, že 

kradou. Philippe tak ztotožnil varování před nespolehlivostí některých BB s celou populací Paje.  

Do vesnice tedy nechodí, protože tam není nic k vidění a ještě má strach, že ho okradou. Turisté 

jsou ještě před svým příjezdem ovlivněni tím, co si přečetli v průvodci. Podle slov mnoha z nich je 

navíc v hotelech varují před kontaktem s místními a zdůrazňují jejich nespolehlivost. Z části se 

jedná o snahu hosty uchránit, ale zčásti jde také o konkurenční boj. Levnější výlety s BB totiž pro ty 

dražší, organizované přímo z hotelů, představují konkurenci. Neinformovaný turista je tak hned po 

svém příjezdu vystaven tlaku k tomu, aby místním nevěřil. Často potom dle mého názoru rozšíří 

negativní charakteristiky spojené s BB na celou místní populaci a to v něm vyvolá strach a 

nedůvěru ke všemu místnímu.  

Přístupy turistů se samozřejmě liší. Zdaleka ne všichni přistupovali k místním takto nedůvěřivě. 

Někteří naopak levnější výlety s BB vítali a přistupovali k nim jako k dobrodružství. Například 

manželský pár kiterů ze Švýcarska si naopak chválil to, že s místními BB se na rozdíl od těch z 

Keni dá domluvit. I oni se však do vesnice podívat nešli. Jejich primárním a vlastně jediným cílem 

zůstávala pláž. Ali mi řekl, že do vesnice jen občas zavítá zvědavý turista, který chce pořídit 

roztomilé fotky místních dětí a rozdává jim za to trička a propisky. Jednou z výjimek, kdy jsem ve 
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vesnici potkal turistu, byla slečna z Itálie, kterou tam doprovodil jeden z BB. Zřejmě se jednalo o 

jejího místního „přítele“, který jí zážitek zprostředkoval a ona tak mohla zažít kus té 

„pravé“ Afriky.   

Centrum vesnice Paje, zdroj Frani Straub 

Jediným místem, kde ve vesnici potkáte turisty, je cesta mezi pláží a místním supermarketem (Supa 

duka). Supa duka je klimatizovaný obchod se západním zbožím, cenami jako v Evropě a jedinými 

zákazníky jsou turisté (je to také jediné místo široko daleko, kde si můžete koupit čokoládové 

tyčinky). Příznačné je, že ho společně s obchodem s alkoholem, který je v přízemí, vlastní 

Američan. Část vesnice mezi pláží a Supa dukou je jediným místem, kam se většina turistů podívá a 

právě proto je také jediným místem v Paje, kde jsou krámky se suvenýry a kde se vás přímo ve 

vesnici snaží odchytnout BB. V těchto krámcích se prodávají ty samé levné napodobeniny 

masajského umění jako po celé Tanzánii. Jediná část vesnice, kterou turisté navštíví je vlastně 

postavena přímo pro ně. Je to turistický skanzen, který byl postaven na cestě k jedinému obchodu se 

západním zbožím. 

Svět turistů a svět místních v Paje existují vedle sebe, překrývají se však jen minimálně a v místech, 

kde se překrývají (pláž, cesta do Supa duky), jsou pro turisty předpřipravena jako pro malé 

nesamostatné děti (Smith, citováno v Urry, 2002, str. 58). Turisté mohou v klidu konzumovat svou 

exotickou dovolenou, která je zařízena co nejvíce podle jejich představ. Tyto dva světy jsou 

odděleny symbolickými hranicemi, které obě komunity chrání. Místní komunitu chrání hranice 

mezi pláží a vesnicí před rozpory mezi muslimskou morálkou a nezávazností západních turistů, 

kterou se kvůli svým ekonomickým zájmům rozhodli trpět. Jak uvidíme ještě později, tento stav 

zdaleka není tak ideální a podmínky tohoto rozdělení jsou ve vesnici předmětem neustálého 

vyjednávání.  

Turisty zase symbolické hranice chrání před chaotickou a nebezpečnou Afrikou, ve které by 

postrádali své jistoty (Dunn, 2004, str. 492). Dobrovolně se rozhodují hranici nepřekročit a zůstat ve 

své bublině v MacCanellově smyslu „zahraného“ (staged authenticity) tropického ráje (citováno v 

Urry, 2002, str. 9). Ten jim byl předpřipraven západními investory a místní vládou a který je ve 
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skutečnosti pouhou iluzí. Tuto iluzi však neváhají s velkou chutí konzumovat. Většina turistů, mi na 

mé dotazy proč nechodí do vesnice, odpovídala prostě, prý tam není nic zajímavého k vidění. Zde 

zároveň vidíme rozdíl mezi masovým turistou, který iluzi tropického ráje vyhledává a pojetím 

cestovatele, který se naopak snaží najít tu „pravou“ Afriku (Dunn, 2004, str. 492) a v centru vesnice 

by jistě ke znepokojení místních trávil většinu času.  

 

Jambo jako symbol neřesti a předmět vyjednávání 

 

Centrem nočního života v Paje se každou páteční noc stal bar Jambo (svahilsky ahoj). Jambo je v 

mnoha ohledech výjimečným podnikem. Snad každý, kdo byl v Paje, ho zná a alespoň jednou 

(nejlépe v pátek) tam byl. Zároveň se ale jedná o jediný podnik na pláži, který vlastní někdo místní. 

Tuto výjimečnost jsem zmínil již výše. Majitel Jamba Dabu měl štěstí, protože jeho dědeček 

prokázal značnou prozíravost a svůj pozemek u pláže pouze pronajal a neprodal ho jako všichni 

ostatní. Před 4 lety nájem vypršel a Dabu převzal podnik do vlastních rukou. Jambo je vlastně kus 

pláže. Uprostřed je rákosový přístřešek, který slouží jako bar a kolem něj jsou v kruhu malé 

rákosové chatky. Směrem k oceánu je toto prostranství otevřené a na druhé straně směrem do 

vesnice začíná malý lesík. Právě na hraně tohoto lesíka se každý pátek postaví aparatura a párty 

může začít. DJ hrál každý pátek úplně stejný playlist, který se skládal z těch nejpopulárnějších a 

zároveň (alespoň pro mne) těch nejhorších popových skladeb. Přesto jsem tam každý pátek byl. 

Jednalo se totiž o nezapomenutelný a fascinující antropologický zážitek. Seznámil jsem se tak i s 

majitelem Dabuem, který se stal jedním z mých nejcennějších informátorů, protože mi umožnil 

nahlédnout do toho, jak Jambo funguje. V rytmu elektronických basů a blikajících světel tu v písku 

pod hvězdami tančilo vždy 50 až 100 lidí. Poměr turistů a místních byl přibližně půl na půl. 

Alkohol na obou stranách tekl proudem a ve vzduchu bylo cítit marihuanu. Spoře odění BB tu v 

převlečení za masaje lákali turistky na svá vypracovaná těla. Některé turistky je neskrývaně  

Páteční večer v Jambu, zdroj Frani Straub 
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obdivovaly a šuškaly si mezi sebou věty typu: „Look how sexy that is“.  V tom všem tanci a smíchu 

si člověk mohl všimnout jistých vzorců chování, které se nikdy neměnily a které jsem se snažil 

postupně vypozorovat. Mé noci v Jambu se sestávaly hlavně z pozorování vytypovaných dvojic a 

proměn jejich vztahu postupem noci. Pozoroval jsem urputnou snahu BB zahákovat si k tanci 

Evropanku a pokud se to některému podařilo, dotyčnou dvojici jsem jako podivínský voyeur dále 

pozoroval. Občas jsem se k tanci sám připojil, pozorování okolí bylo ale vždy zajímavější. V Jambu 

se také scházela většina mých informátorů a tak jsme dění probírali společně.   

Z počátku mne mátlo to, že jsem většinu místních mladíků, kteří tam tančili, neznal z mých 

pozorování na pláži. Až postupem času jsem zjistil, že místní BB tam sice chodí, drží se ale stranou 

a nepijí alkohol. Tom nejmladší z místní skupiny BB mi vysvětlil, že je v Paje přirozeně všichni 

znají a nepřístojnosti jako pití alkoholu, by se tak brzy donesly rodičům a věděla by o nich celá 

vesnice. Všichni ti mladí černoši, kteří tak náruživě tančili s mladými turistkami, vůbec nebyli z 

Paje. Jezdili sem každý pátek z celého okolí i ze Stone townu „lovit bělošky“. Místní mladíci byli 

svázání pravidly, protože si museli hlídat svou pověst. Tyto přespolní tanečníky (většinou šlo také o 

BB) však nikdo z vesnice neznal a mohli si tak dělat co chtějí. Většina z nich se chtěla seznámit s 

některou z mladých turistek. Konkurence však byla veliká a tak se skutečně snažili. Jakmile se 

některá tanečnice oddělila od své skupiny, okamžitě jí obklopilo několik tanečníků. Tančili velmi 

blízko, smáli se, dotýkali se. Celé skupinky turistek byly obklopeny tanečníky, kteří se mezi ně 

neustále snažili dostat. Přestali jedině, tančila-li běloška s bělochem. Takový pár měl pak o trochu 

více svobody. Jakmile se však dotyčný běloch pouze pootočil, jeho partnerka byla rázem obklíčena. 

Místní tanečníci navzájem takový respekt nedopřávali a bojovali o tanečnice neustále. Občas došlo 

dokonce i k menší potyčce. Ty byly však vždy rychle vyřešeny.  

Místo nesrozumitelného mumraje se tak před pozorovatelem otevřel zcela nový svět. Jakási hra plná 

taktizování, bránění a útoků. Hlavní cenou pro vítěze byla noc s turistkou a následná možnost 

vztahu s ní se všemi výhodami, které k takovému vztahu patří a které jsem popsal výše. Turistky tak 

byly v Jambu degradovány na sexuální objekty a potenciální vstupenky do Evropy nebo Spojených 

států, a když ne tam tak alespoň na oběd zdarma. Většina turistek reagovala odmítavě a na 

vyděšených výrazech některých z nich bylo vidět, kdo je v Jambu poprvé. Každý páteční večer se 

však našlo pár těch, které na tuto hru přistoupily. 

S postupem noci a alkoholového opojení se do davu přidali další hráči, či spíše hráčky. Mezi 

tanečníky se začaly pohybovat černošky oblečené ve vyzývavých šatech. Jednalo se o prostitutky, 

které si vytipovávaly jednotlivé bílé muže, často již značně podnapilé a začínaly s nimi tančit. 

Flirtovaly s nimi a vábily je postupně více a více tak, aby touhu vybičovaly na maximum. Byla-li 

pak prostitutka úspěšná, odvedla si potenciálního zákazníka stranou do jednoho z kolem stojících 

přístřešků. Alonzo mi později vysvětlil, že žádost o platbu těsně předchází sexuálnímu styku. 

Prostitutka tak zvyšuje svou šanci na úspěch. Jejím cílem je nejdříve potencálního zákazníka co 

nejvíce opít, ten totiž potřebuje zapomenout na všechna rizika spojená s nechráněným stykem. 

Právě kvůli tomu dle mého názoru nebylo příliš časté (ani z hlediska pozorování), že by si 

prostitutka někoho odváděla. Obě tyto strategie (jak prostitutek tak BB) však musely být alespoň 

částečně úspěšné. Neustále se totiž opakovaly.  

Divokost Jamba dobře ilustruje asi nejpodivnější věc, kterou jsem tam viděl. Při jedné páteční párty 

se jedna z prostitutek opila více než obvykle a začala tančit na stole. Zároveň byla obézní. Po chvíli 

tance na stole jí to přestalo bavit a k údivu všech začala šplhat po trámech jednoho z přístřešků ke 

stropu. Tam držíce se oběma rukama a hlavou dolů, začala předvádět kopulační pohyby s trámem, 

za který se držela. Po chvíli se již neudržela, uklouzla jí ruka a spadla ze střechy přímo na písek. Při 

pádu se ještě uhodila o stůl. Rána, kterou její tělo při nárazu vyvolalo, přilákala spoustu vyděšených 
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pohledů. Ona se však jen zvedla, usmála a začala tančit dál, naštěstí se jí nic nestalo. Zajisté 

nemusím vysvětlovat, že takovéto chování je (hlavně pro ženu) v muslimské kultuře absolutně 

nepřípustné.  

Dabu mi popsal, jak jeho podnik funguje. Zaměstnával hlavně místní, což bylo velkou výjimkou. 

Jako důvod uvedl to, že je všechny znal osobně a věděl, kde kdo bydlí. Opět se zde dostávám k 

motivu místních kořenů a pověsti. Pokud ho někdo z jeho zaměstnanců podvedl, věděl přesně kam a 

za kým má jít. Zároveň zdůrazňoval, jak se liší od bílých investorů. Ti podle něj hledí pouze na zisk 

a na nic jiného. O svoje zaměstnance se nezajímají, a když ti udělají nějakou chybu, okamžitě je 

vyhodí. Sám sebe potom postavil do role ochránce, který se stará o své přátele a o svou komunitu. 

Jeho hlavním cílem nebyly pouze peníze, ale i spokojenost lidí, kteří u něj pracují a jeho komunity, 

ke které měl velice blízko. Použil příklad, kdy k němu přišel jeden známý, že nemá peníze a tak ho 

zaměstnal i když nikoho dalšího nepotřeboval. Svůj postoj vyjádřil větou: „Když máš problém, 

peníze ti nepomůžou, lidé ano“ (terénní zápisky, 14.4.2013). Dabu se samozřejmě snažil na mne 

dobře zapůsobit. Nicméně na tento rozdíl v pojetí práce a podnikání jsem narazil vícekrát a 

dostaneme se k němu ještě později. Pro západní investory je prioritou zisk a efektivita, pro místní je 

to rodina a komunita, což rádi vyjadřují hesly jako Hakuna matata (žádnej problém) a pole pole 

(pomalu pomalu, v klidu), která sami používají k popisu svého přístupu k práci.  

Dabu měl velmi dobře vypracovanou strategii svého podnikání. Chránil svou značku a velmi si 

zakládal si na pověsti svého baru. Páteční párty tam byla tak populární, že nikde jinde se v Paje 

nesešlo tolik turistů zároveň. To lákalo všechny, kteří se na nich snažili vydělat, včetně zlodějů. 

Všichni průvodci po Zanzibaru varují před nočními procházkami po pláži, občas při nich totiž 

dochází k přepadením. Takováto velká párty, po které se pak opilý turisté nad ránem šourají do 

svých hotelů, samozřejmě k něčemu takovému vyloženě lákala. Dabu si tak dával velmi záležet na 

prevenci. Zdůrazňoval, že pokud bude někdo okraden na cestě z jeho baru, negativně se to odrazí na 

jeho pověsti. Začal tedy platit místní muže za to, že v noci turisty doprovázeli jako bodyguardi.  

Velmi si stěžoval na hloupé turisty, kteří mu nedůvěřují a tento doprovod odmítnou. Myslí si totiž, 

že je chce sám okrást. Tato nedůvěra turistů ve vše, co bylo organizováno místně, ho vysloveně 

urážela. 

Dabu měl ve vesnici výjimečné a velmi rozporuplné postavení. Byl jediným místním vlastníkem 

podniku pro turisty. Měl tak dostatek prostředků na to, aby si skrze prokázané služby vybudoval 

dobrou pověst a určité postavení. Zároveň byl však postavou velmi kontroverzní. V jeho baru se 

totiž děly věci, které byly přímo v rozporu s místními mravy. Jeho vlastní filozofií bylo: o čem 

nevím, to se mne netýká. Volně se se mnou bavil o tom, že zná všechny zloděje a o tom co se dělo 

na tanečním parketu. Byl rád, když přišlo hodně lidí a všichni si společně užívali. Jeho zaměstnanci 

zároveň velmi rychle řešili jakékoli konflikty. Na problém jsme narazili až při mém dotazu na 

přítomné prostitutky. Řekl, že o žádných neví, jejich přítomnost ale bila do očí. Zapřením se vlastně 

pouze držel vlastní filozofie toho, že o ničem neví. Až později mi Alonzo vysvětlil, že prostitutky 

jsou tak citlivé téma, že o něm nikdo nemluví a při mém dotazu jestli jsou místní, se zhrozil. Nic 

takového by nebylo možné. Místní by je zlynčovali. Prostitutky jsou ze Stone townu (některé z 

pevniny) a objíždějí ostrov od párty k párty tak, aby je nikdo z místních neznal. U nich jsem tedy 

narazil na hranici toho, co byl Dabu ochotný připustit. 

Část místní komunity proti Jambu aktivně bojovala, protože měl však Dabu oficiální povolení, byl 

tento boj (alespoň ten oficiální) omezen na stížnosti kvůli hlasité hudbě. Sám Dabu byl však pod 

tlakem vlastní rodiny, které se jeho špatná pověst nelíbila. Snažil se je od svého podnikání co 

nejvíce distancovat. Připustil, že kdyby mohl, dělal by něco jiného a do budoucna chce Jambo 

prodat, zatím ale preferuje velmi nadstandardní příjem, který mu poskytuje. Doslova řekl: 
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„Mám s vesnicí problémy, nelíbí se jim to. Tady jde ale o byznys. Vláda žádné náboženství nemá a 

já za povolení platím vysokou daň. My víme, co turisté chtějí a víme jak to zařídit tak, aby nám dali 

hodně peněz. Vláda mě díky povolení chrání.“ (terénní zápisky, 14.4.2013, Paje) 

Stěžoval si také na nerovné podmínky v porovnání se západními investory. Ti podle něj v případě 

problémů pouze vytáhnou peníze a vše je vyřešeno. Pro něj to ale, protože je místní, takto 

nefunguje. Dabu tak čelí nejen problémům s konkurencí jako všichni ostatní, ale právě kvůli své 

výjimečnosti (či prozíravosti svého dědečka) musí svou pozici neustále vyjednávat s místní 

komunitou. Ta toleruje západní hotely a restaurace, ve kterých místní obyvatelé stejně většinou 

nepracují. Jambo je ale mnohem pevnější součástí místní muslimské komunity a zároveň se tam v 

rámci Paje dějí ty nejdivočejší věci. Zatímco místní tedy přistoupili na kompromis vyhrazení pláže 

pro turisty. Jamba se to netýká. Místní jsou ochotni do jisté míry tolerovat, pokud se turisté chovají 

tak jak se chovají v západních hotelech a restauracích. Pokud se tak ale chovají v Jambu, které má 

místního vlastníka, hranici tolerance to již překračuje. Je tedy otázkou mohou-li místní v turismu na 

Zanzibaru vlastně podnikat. Respektive jestli jim to vlastní komunita dovolí. Na příkladu Jamba 

vidíme, že to jde. Jeho vlastník je ale ve složité situaci a jeho pozice je předmětem neustálého 

vyjednávání. Na jednu stranu ví, co turisté chtějí a nebojí se jim to dát. Zároveň, ale musí předstírat, 

že o některých věcech, které se v jeho podniku dějí, neví. Kdyby je totiž připustil, překročil by 

hranici toho, co je místní komunita ochotná připustit. Předstírání nevědomosti tak umožňuje tuto 

křehkou rovnováhu a kopíruje symbolickou hranici toho, co je ještě přípustné. Tato hranice je již 

pouze imaginární a není ukotvena v prostoru.  

Proč je místní komunita tolerantnější k turistům v hotelech a restauracích, které nevlastní místní? 

Dle mého názoru je to proto, že na nich vůbec neparticipuje (na rozdíl od Jamba). Hotely mají 

západní vlastníky, manažery z Keni a řadoví zaměstnanci jsou z velké většiny z pevniny. Místní 

obyvatelé jsou z participace na turismu (kromě BB) vytlačeni. Pokud si k němu sami cestu najdou, 

má to negativní dopad na jejich pověst. Místní kultura je totiž ve značném rozporu s uvolněným 

chováním turistů, kteří by se často takto rozpustile nechovali ani doma. 

  

Symbolické rozdělení Paje, zdroj Petr Gut 
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Symbolické hranice jsou výsledkem vymezení určitého prostoru turistům. Tento prostor je jak 

fyzický tak imaginární. Fyzicky se jedná o hranici mezi pláží a vesnicí, kterou představují zadní 

trakty hotelů. Za ně už turisté nechodí. Není tam totiž tropický ráj, ale nespoutaná Afrika, o kterou 

vlastně nikdo nestojí. Tato hranice má sice jistou hmotnou podobu, ve skutečnosti je však bez 

jakýchkoli obtíží prostupná. Její absolutnost je dána volbou, kterou každý turista na základě svých 

předem ustavených fantazií a představ dobrovolně podstupuje. Pro místní je tato hranice fyzicky 

prostupná a každý den jí procházejí sem a tam. Existuje pro ně jako hranice imaginární, která 

vesnici jasně rozděluje na „naše“, kde je vše při starém a dodržují se zde tradiční hodnoty a „naše, 

ale zároveň jejich“. To je prostor pláže, na kterém je turistům dovoleno chovat se tak, jak chtějí. V 

Nungwi se pláž mění na zcela „jejich“, protože již není součástí každodennosti místních obyvatel 

(kromě BB). Toto rozhodnutí k toleranci západní uvolněnosti je motivováno ekonomicky.  

A jak jsme viděli na příkladu Jamba, vzniká zde další symbolická hranice, která je zároveň neustále 

předmětem vyjednávání. Tato hranice a její vyjednávání se již týká pouze místních a je zcela 

imaginární. Místní obyvatelé si rozdělují chování turistů na přípustné a nepřípustné. Turisté si ale na 

pláži dělají, co chtějí a místní poskytovatelé, kteří jim to rádi dopřejí, jsou nuceni předstírat, že to co 

je již nepřípustné, nevidí. Dabu vlastně říká, že co oči nevidí, srdce nebolí a jen díky této zástěrce je 

mu místní komunitou dovoleno podnikat. Zároveň si ale svou pozici, prostřednictví drobných 

služeb a pomocí lidem bez práce, musí neustále pojišťovat. Na jedné straně chtějí místní jeho 

podnik zavřít, protože se v něm dějí nepřístojnosti. Na straně druhé, je to ale jediný podnik, jehož 

příjmy plynou přímo místní komunitě a to mu poskytuje vyjednávací pozici. Chovat se tedy podle 

hesla „hakuna matata“ a brát podnikání spíše jako společenskou záležitost, která má pomoci 

širokému okolí, je vlastně v jeho podnikatelském zájmu. Tím jeho filozofii nechci nijak shazovat. 

On sám totiž ve svůj přínos komunitě věří a na komunitní atmosféru Jamba je patřičně hrdý. Pierre 

Bourdieau říká, že altruistické jednání je stále nezištné a to i když přináší altruistovi zisk. 

Podmínkou nezištnosti je pro něj víra altruisty v to, že jeho chování je skutečně nezištné 

(Bourdieau, 1998, 149). 

Zajímavé je, že podniků, které vlastní západní investoři, se tato symbolická hranice a její 

vyjednávání s místní komunitou netýká. Místní jsou z participace na těchto podnicích vytlačeni 

přistěhovalci a tak jsou sami ušetřeni kompromisů, které by práce v pro ně nemravném prostředí 

vyžadovala. Zároveň jsou také vyloučeni z vyjednávání toho, co je ještě v těchto hotelech přípustné 

a co ne. To se totiž od místní komunity přesouvá o úroveň výše k oficiálním orgánům, se kterými 

podle Dabua západní investoři jednají a kde, jak říkal Asani, vládne ten, kdo má v ruce víc peněz.  
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Same same but different- bráníme si svůj ostrov  

 

Již před začátkem výzkumu jsem věděl o rozdílu mezi místními a přistěhovalci z pevninské 

Tanzanie, kteří zastávají většinu pozic v turistickém průmyslu. Neměl jsem však tušení o tom, jak 

velké antipatie mezi těmito dvěma skupinami panují. Nyní se pokusím vztah těchto dvou skupin 

analyzovat. Pro osvětlení současného stavu a zasazení problematiky do správného kontextu je ale 

nejprve nutný krátký přehled historie.  

Černý nebo hnědý? 

Zanzibar byl až do pozdního 19. století arabským sultanátem a centrem arabského obchodu s 

otroky. Do nitra východní Afriky odsud vyrážely karavany a na zpět se vracely s otroky. Ti byli 

dále prodávání do arabského světa, anebo zůstali na Zanzibaru jako pracovníci na plantážích, kde se 

pěstovala většina světové produkce hřebíčku. Po staletí se zde mísili domorodí obyvatelé, Arabové 

a černí otroci z pevniny. Arabská vládnoucí elita měla vše pevně v rukou a to až do roku 1890. V 

tomto roce došlo kvůli pokračujícímu obchodu s otroky k britské intervenci a Zanzibar se stal 

protektorátem Jejího veličenstva. Britové sem přivedli početnou indickou menšinu a místní 

společnost podle principu „rozděl a panuj“ rozdělili do kategorií podle etnické příslušnosti 

(Mohammed, 2011, str. 68; Bakari a Makulilo, 2012, str. 196). Arabové vlastnili půdu a hráli roli 

elity. Indové byli obchodníky a Afričané (bývalí otroci) dělníci a námezdní pracovníci.  

Toto rozdělení přetrvalo až do roku 1957, kdy se konaly první svobodné volby a soupeřící strany 

využily právě tohoto koloniálního rozdělení společnosti. Došlo k politické mobilizaci etnických 

identit (Mohammed, 2011, str. 70-79). Arabská strana ZNP (Zanzibar nationalist party) soupeřila s 

ASP (Afro-Shirazi party), která reprezentovala pevninské černochy a místní etnikum Shirazis 

(potomci Peršanů). Volební kampaně se nesly v duchu tohoto etnického rozdělení. Napětí až do 

roku 1963, kdy se konaly další volby, stoupalo. Tyto volby byly totiž nesmírně důležité. Velká 

Británie oznámila, že se jedná o poslední protektorátní volby a po nich udělí Zanzibaru nezávislost. 

V těchto volbách těsně vyhrála ZNP (dědička arabské tradice). U členů ASP to vyvolalo strach z 

návratu arabské nadvlády, obě strany totiž tajně počítaly s podržením moci a žádné další volby 

nechtěly připustit (ibid, str. 93-115) Pouze půl roku po volbách v lednu 1964 se rozpoutala krvavá 

revoluce, v níž členové ASP a komunistického hnutí Umma svrhli vládu a převzali kontrolu nad 

státem. Zemřelo přes 13000 lidí a došlo k masivním deportacím Arabské menšiny.  

ASP vytvořila takzvaný Revoluční kabinet (Revolutionary government) a snažila se tvrdě potlačit 

arabskou část ostrovní identity. Velká část obyvatel ale s revolucí nesouhlasila a nová vláda začala 

velmi rychle narážet na rozdílné názory a organizační nedostatky. Revoluce se tak pomalu začala 

měnit v chaos. První prezident Abeid Karume se tedy ze strachu z arabské odvety rozhodl připoutat 

Zanzibar na dobro k Africe. Dohodl spěšnou politickou unii s pevninskou Tanganykou a tak vznikla 

dnešní Tanzanie (Tanganyka + Zanzibar). Tato unie však byla spíše uspěchaným politickým aktem 

než postupnou dohodou založenou na společné solidaritě mezi těmito státy. Byl to akt obrany 

vlastních zájmů a třenice v rámci unie začaly prakticky okamžitě (ibid, str. 115-123) Zanzibar byl 

tedy se svou multietnickou společností připoután k Africe. Vládnoucí strana CCM (Chama Cha 

Mapinduzi, v překladu revoluční strana), která vznikla po revoluci z ASP, nastolila vládu jedné 

strany a dominanci africké identity. Toto potlačení etnické různorodosti a politická mobilizace 

etnických identit bohužel provází politiku na Zanzibaru dodnes (ibid). 

V roce 1992 došlo k návratu k systému více stran. Stále vládla CCM a v opozici vznikla CUF 

(Civic united front), která reprezentovala spíše arabskou identitu. Všechny volby od té doby vyhrála 
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CCM. Zároveň je ale všechny provázely velké skandály, manipulace s hlasy a výbuchy násilí. Na 

rozdíl od pevninské Tanzanie, kde se prvnímu prezidentu Nyernemu podařilo vyzdvihnout národní 

identitu nad ty kmenové, politici na Zanzibaru stále pokračovali v úmyslném rozdělování 

společnosti do etnických kategorií a tvořili tím neustálé napětí a neklid (Killian, 2008). Ve snaze 

této nestabilitě zabránit spojila vláda v roce 2010 volby s referendem (vůbec prvním v historii) o 

vládním spojení těchto dvou stran. Obě strany získaly přibližně polovinu hlasů a po úspěšném 

referendu vytvořily tzv. Vládu národní jednoty (Government of national unity), která vládne 

dodnes. Jejím účelem je právě překonání etnického rozdělení Zanzibaru a konečné přijetí jeho 

bohaté multietnické identity.  

  

Unie jako důvod všeho zla 

 

Díky unii pevninské Tanzanie se Zanzibarem, je pro obyvatele pevniny velmi jednoduché migrovat 

na Zanzibar za prací. Poptávka je veliká, většinu kvalifikovaných pracovních pozic v turismu na 

Zanzibaru zastávají totiž tito přistěhovalci a ne místní. Skupina přistěhovalců mi byla přístupnější 

(na rozdíl od té místní). Všichni totiž mluvili anglicky a přijeli sem specificky za prací v turismu, 

pro kterou je angličtina nezbytná. Byli to většinou křesťané, kteří na pevninské Tanzánii tvoří 

přibližně polovinu obyvatel (Tanzania 2012 international religious freedom report str 1; 

http://www.state.gov/documents/organization/208416.pdf). Podle jejich slov je zaměstnavatelé 

preferují kvůli jejich lepší pracovní morálce. Místní nemají pověst příliš pilných pracovníků. Na 

tento názor jsem narazil u většiny přistěhovalců, se kterými jsem mluvil. To samo o sobě by nebylo 

nic divného, sám Dabu mne ale překvapil prohlášením, že zanzibařané jsou líní. Přistěhovalci 

odůvodňovali svou pracovitost nutností vydělat si na Zanziabaru co nejvíce peněz. Jejich primární a 

vlastně jedinou motivací zde byla práce. Jednalo se často o mladé lidi, kteří čerstvě vystudovali 

školu a migrovali za svou první prací, která byla pouze přechodná. Většina nechtěla na Zanzibaru 

zůstat a to právě kvůli nepřátelství ze strany místních. Chtěli si vydělat co nejvíc, aby se mohli 

vrátit domů a měli již nějaké peníze. Příkladem může být devatenáctiletá Selina, která si z 

ušetřených peněz chtěla otevřít malý krámek poblíž tanzánské Dodomy. Její sestra Líza pak 

vyjádřila svůj názor větou:  

„My chceme udělat co nejvíc práce za co nejvíc peněz a oni chtějí udělat co nejmíň práce za co 

nejvíc peněz“. (terénní zápisky, 1.4.2013, Paje) 

Dle mého názoru se však jedná z velké části o stereotyp a rozdíl je spíše v kvalifikaci. Tu také 

zmiňovala většina místních informátorů. Ti si stěžovali na nerovné podmínky ve vzdělání, které je 

na Zanzibaru horší než na pevnině. Místní tak na kvalifikované pozice v turistickém průmyslu 

nemají dostatečné vzdělání. Část z nich to dávala za vinu nerovným politickým podmínkám v rámci 

unie Zanzibaru a pevninské Tanganyky. 

Někteří zanzibařané odmítají v turismu pracovat také z náboženských důvodů. Neschvalují totiž 

prodej alkoholu a nesezdané turistické páry, které spolu spí v jednom pokoji. Tento náboženský a 

kulturní rozdíl z něho plynoucí se pohybuje v pozadí většiny vztahů mezi turisty, přistěhovalci z 

Tanzanie a konzervativní částí místní populace, která žije většinou právě na venkově ve vesnicích 

jako je Paje. Přítomnost turistů ale není tím, co místním vadí nejvíce. Zakladatel malířské školy ve 

Stone townu, kterého nikdo neoslovoval jinak než uctivým termínem Učitel, mi řekl, že mu sice 

vadí vliv turistů na místní kulturu, že si však jako většina místních myslí, že bez turismu by na tom 

Zanzibar byl o mnoho hůře.  
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Na Zanzibaru i přesto stoupá náboženské napětí. To sice není nasměrováno proti turistům (alespoň 

většinou), ale proti přistěhovalcům z pevniny a unii s Tanzánií obecně. V roce 2012 došlo na 

Zanzibaru k násilným protestům a zapálení několika kostelů2. Krátce před mým příjezdem byl dle 

slov řady mých informátorů zastřelen jeden křesťanský biskup. Toto rostoucí napětí je připisováno 

islamistickým radikálům ze skupiny Uamsho (Procitnutí), která je na Zanzibaru oficiálně 

registrována jako nezisková organizace. Jejím cílem je islamistická vláda a úplná nezávislost na 

Tanzánii (Blackwell, 2012, str. 1). Unii s Tanzánií viní z chudoby, která na Zanzibaru panuje a 

nezávislost i mnoho mých informátorů vidělo jako univerzální lék na všechno. Unii mnoho 

místních vidí jako symbol útlaku a vykořisťování. Skutečný přínos odtržení je však velmi sporný. 

Zanzibar je totiž na pevninské Tanzánii energeticky i potravinově závislý. Elektřina je na ostrov 

vedena podmořským kabelem z pevniny. 

Tato idealizovaná představa nezávislosti je dle mého názoru vyjádřením nostalgie po ztracené 

suverenitě. Kvůli rychlému připojení Zanzibaru k Tanganyce po revoluci v roce 1964 chybí mezi 

těmito dvěma státy solidarita. Obyvatelé Zanzibaru by ho rádi opět viděli jako nezávislý stát a 

mnoho z nich rozčiluje, že pevninská Tanzanie na něj naopak pohlíží jako na pouhý region. Právě 

tuto degradaci z pozice suverénního státu vnímá mnoho obyvatel jako křivdu, kterou je třeba 

napravit. Takto to vnímali doslova všichni moji informátoři, kteří pocházeli původem ze Zanzibaru. 

Touha po nezávislosti se odráží na negativním vztahu k přistěhovalcům. Mezi zastánce nezávislosti 

patřil např. rybář (a příležitostný BB) z Paje Muhamad, který mi řekl:  

„Nenávidím lidi z Tanzanie. Mluvíme spolu, smějeme se spolu, slavíme spolu. V našich srdcích je 

ale něco špatně. Přináší mi to bolest, Tanzánce ale nenávidím“ (terénní zápisky, 9.3.2013, Paje). 

Tento názor zastával také poslíček z hotelu ve Stone townu Kalífa. Setkání s ním bylo výjimečné v 

tom, že se odehrálo v recepci hotelu. Za pultem tam pracovaly dvě slečny, které byly z pevniny. 

Pouhých pár metrů od nich mi Kalífa velmi energicky sděloval, jak pevnina Zanzibar vykořisťuje. 

Spíše než to co říkal, bylo však zajímavé, jak to říkal. Byl plný zaujetí, divoce gestikuloval, oči mu 

plály a mluvil velmi nahlas a rozrušeně. Pouze slovo unie vždy s pohledem k recepci zašeptal. Tato 

situace se pro mne stala symbolem toho jak silná je touha některých Zanzibařanů po nezávislosti a 

jak blízko k lidem z pevniny žijí, i když je tolik nemají rádi. 

Na začátku mého výzkumu jsem na tuto nenávist narážel skutečně často a situace se mi tak zdála na 

pokraji konfliktu. S postupným získáváním informací se však můj názor zmírnil. Kalífa i Muhamad 

byli totiž oba původem z malých vesniček. Většina mých informátorů ze Stone townu, čili z 

největšího města na Zanzibaru, to však viděla jinak. Sice také nesouhlasili se současnými 

podmínkami unie, nechtěli z ní ale vystoupit, byli pro její reformu ve prospěch větší autonomie 

Zanzibaru. Hlavním rozdílem bylo to, že rozlišovali politickou a společenskou rovinu problému 

unie. Místní spisovatel a historik Amir, který je mimochodem autorem publikace A Guide to a 

history of Zanzibar, kterou jsem zde několikrát citoval, to popsal takto: 

Je hloupé nenávidět obyčejné lidi z Tanganiky. Nejedná se o problém jednotlivců, ale vlád. 

Jednotlivec na to nemá žádný vliv, je hloupé je za to vinit. Nemají za to žádnou zodpovědnost. 

Mnozí je (přistěhovalce) opravdu nenávidí a to je hloupost. Myslí si, že nenávist jim pomůže, ve 

skutečnosti však přinese ještě větší problémy. Nenávist tvoří jen nenávist a žádný prospěch. Síla je v 

jednotě. (terénní zápisky, 20.3.2013, Stone town) 

                                                 

2 Zde je odkaz na tiskovou zprávu agentury Reuters, 

 http://www.reuters.com/article/2012/05/27/zanzibar-protest-idUSL5E8GR1HB20120527 
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The sound of the president 

 

Nenávist připisoval Amir nedostatku informací a špatnému vzdělání, řešení problému unie viděl na 

vládní úrovni v podobě reformy ústavy. Setkával jsem se s dvojím názorem. Většina mých 

informátorů z Paje, kteří tvořili spíše normální venkovskou populaci, ztotožňovala politickou a 

společenskou rovinu unie. Nerozlišovali mezi elitami a obyčejnými lidmi Protože elity jim byly 

nedostupné, svou frustraci z unie s Tanganykou směřovali na přistěhovalce z pevniny. Oproti tomu 

vzdělanější intelektuálové, se kterými jsem mluvil ve Stone townu, toto rozdělení důsledně 

rozlišovali a neprosazovali nezávislost, ale reformu (i když ani oni se současným nastavením 

nesouhlasili). 

Designér Faruque, byl původem ze Zanzibaru, většinu života ale strávil ve Spojeném království a to 

mu dávalo značný nadhled. Také on spatřoval hlavní příčinu těchto sílících vášní ve snadné 

manipulovatelnosti většiny velmi špatně informovaného obyvatelstva Zanzibaru. Podle Faruqua na 

Zanzibaru stále přetrvává staré koloniální rozdělení společnosti podle etnické příslušnosti. To stále 

využívají politici, kteří obyvatele úmyslně drží v nevědomosti a snaží se odvrátit pozornost od své 

vlastní nekompetence a zkorumpovanosti. Vláda také stále využívá staré revoluční atmosféry 

strachu. Faruque přirovnal mentalitu Zanzibaru k ostrovní mentalitě Británie. Panuje zde neustálý 

strach z obsazení a převzetí kontroly někým jiným (fear of being overrun). Protože revoluce měla 

podporu pouze poloviny obyvatelstva, museli její ideu vládnoucí politici (dědicové revolucionářů, 

CCM) neustále chránit. Stavěli tedy Zanzibar do atmosféry neustálého strachu ze zpětného převzetí 

moci Araby a tím ospravedlňovali své kroky. Místo přijetí bohaté multietnické identity Zanzibaru 

tak politici neustále přispívali k jejímu rozdělení na část africkou (CCM) a arabskou (CUF). 

Faruque to vnímal jako obrovskou chybu a bohatost zanzibarské společnosti opravdu obdivoval. 

Říkal, že tady člověk může být „ráno Arab, v poledne Afričan a k večeru Ind“ a dále poznamenal: 

„Zanzibar prochází krizí identity už od 15. století, kdy tu přistáli Portugalci“ (terénní zápisky, 

21.3.2013, Stone town). 

Politiku Zanzibaru po celé 20. století charakterizuje právě rozdělení na arabskou a africkou část 

společnosti. Ta africká v podobě CCM se jako dědička revoluce jako jediná podílela na vládě a 

opozice (CUF) byla prezentována jako nebezpečná a zastupující zájmy Arabského světa 

(Mohammed, 2011, str. 154-161) Vláda se toto rozdělení v roce 2010 pokusila překonat vytvořením 

Vlády národní jednoty. To pro ně však mělo neočekávané důsledky. Dříve totiž podle Učitele 

mohly obě strany všechna svá selhání, nekompetentnost a korupční skandály sváděn jedna na 

druhou. Navzájem se obviňovaly z neschopnosti. Po vytvoření jednotné vlády už nic takového 

nebylo možné a lidé začali očekávat změnu a zlepšení situace. Ta se nedostavila, a když to měla 

vláda vysvětlit, nemohla se již vymlouvat na opozici. Původní opoziční CUF totiž byla součástí 

samotné vlády. Vláda tak podle Učitele začala svalovat vinu za svá selhání na unii s pevninskou 

Tanzanií. Obyvatelé Zanzibaru a pevniny jsou podle něj stejní. Mají k sobě blízko a jsou mezi 

sebou velmi promícháni. On sám se narodil na Zanzibaru, jeho rodiče byli z pevniny. Pobřeží 

pevninské Tanzanie má stejné Arabské dědictví jako Zanzibar a většina obyvatel na pobřeží jsou 

muslimové. Problém dle jeho názoru ležel právě v politicích a v tom, jak svalují vinu za své selhání 

na unii. Místo rozdmýchávání etnické nevraživosti na ostrově samotném (jako to dělali v 

minulosti), vytvářejí umělý konflikt s unií a odvádějí tak pozornost od vlastních chyb. Většina 

obyvatel jim to věří. Učitel to popsal takto: Já jsem umělec, já barvy poznám, (…) když mi řeknou, 

že červená je modrá, tak vím, že lžou. Většina jim ale věří“ (terénní zápisky, 20.3.2013, Stone 

town). 

Podobný názor měli i Amir a Faruque. Také podle nich docházelo k manipulaci a zastírání korupce 
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a nezájmu svalováním viny na unijní politiky. Ti nebyli o mnoho lepší, primární zodpovědnost za 

Zanzibar má však místní vláda. Faruque místními politiky doslova pohrdal. Jejich nafoukanost 

ilustroval tím, že prezident je jediný, kdo má na autě maják s houkačkou (žádné sanitky na 

Zanzibaru nejsou). Když jeho kolona někudy projíždí, zapnou ji a všechna auta musí zastavit a 

počkat až projede. Prezident se tak pasuje na jakéhosi nadčlověka. Houkání jeho projíždějící 

kolony, které Evropan automaticky připisuje sanitce, všichni říkají The sound of the president. 

Právě na vlně této, do značné míry politiky vytvořené nesnášenlivosti, se svezlo islamistické hnutí 

Uamsho, které požaduje úplnou nezávislost. Když v roce 2012 došlo k pouličním protestům a 

zapalování kostelů, světová média to zaznamenala. Jakýkoli konflikt má logicky negativní dopad na 

turismus. Průměrný turista na exotické dovolené totiž nechce riskovat svou bezpečnost. Stabilita 

Zanzibaru je tak pro jeho ekonomiku velmi důležitá. Při jakémkoli náznaku konfliktu totiž všichni 

turisté odjedou a Zanzibar přijde o velkou část svých příjmů. Tyto obavy sdílelo mnoho západních 

investorů, se kterými jsem mluvil od majitele kitové školy až po majitele pětihvězdičkového hotelu 

ve Stone townu. Oba hleděli na budoucí vývoj se značnou dávkou nejistoty. Vláda v obavách z 

odlivu turistů proti Uamshu v roce 2012 tvrdě zasáhla a zatkla 7 čelních představitelů. Jejich 

popularita je ale pořád vysoká. Islamistická vláda představuje pro mnoho místních konzervativních 

muslimů vítanou alternativu.  

Podle Ericksena není etnická identita přirozeně danou kvalitou, ale je právě naopak produktem 

sociální konstrukce (Eriksen, 2007, str. 105). Její základ vidí ve „fenomenologii sociální zkušenosti, 

která tvoří surový materiál pro výstavbu osobní identity“ (ibid, str. 113). Pokud je tedy součástí této 

fenomenologie neustálá připomínka nebezpečí ze strany těch „druhých“ anebo naopak z druhé 

strany, je-li její součástí vědomí nemožnosti participace určité skupiny na vládě kvůli „těm 

druhým“, je jasné, že k žádnému přijetí společné identity nemůže dojít. Na Zanziabru tak docházelo 

k politice identit. Tu Erikson definuje takto:  

„Politické ideologie, organizace a aktivity otevřeně reprezentující zájmy určitých skupin, 

ustavených na substanciálních charakteristikách, jakými jsou například etnický původ či 

náboženství“ (ibid, str. 98) 

Anderson charakterizuje národ či etnickou skupinu jako pomyslnou komunitu (imagined 

community). Národ je pak jen představou, kterou společně sdílejí všichni jeho členové. Takovými 

představami jsou vlastně všechna společenství (Anderson, 2008, str. 17 - 45). Podle Anderosna 

„spočívá integrační síla pomyslné komunity v její schopnosti zmobilizovat emoce náležející do 

intimní sféry příbuzenství a osobní zkušenosti“. Politici identit tak vlastně „vyvlastňují osobní 

identitu a to tak, že transformují intimní zkušenost na surový politický materiál“ (Anderson, 2008, 

citováno v Eriksen, 2007, str. 128). 

Přesně to se dle mého názoru na Zanzibaru stalo a právě tato manipulace, na kterou si místní za 50 

let od revoluce jistě zvykli, usnadňuje Uamshu jeho kampaň proti unii a sekulárnímu státu. I přes to, 

že vláda se politiku identit snaží opustit, obyvatelé jsou na ní zvyklí a má stále úspěch. Co tedy 

brání otevřenému konfliktu mezi vládou a islamisty? Dle mého názoru je to přítomnost turistů a 

jejich ekonomický přínos pro místní ekonomiku. Jakou roli tedy hrají turisté v místní politice? 

Zeptáte-li se turisty, jestli ví něco o problémech unie Zanzibaru s pevninskou Tanzanií, drtivá 

většina odpoví, že ne. Většina z nich si neuvědomuje ani rozdíl mezi místním obyvatelstvem a 

přistěhovalci z pevniny. Přes svou nevědomost jsou to ale právě turisté, kteří drží Zanzibar 

pohromadě. Paradoxní je, že si svou roli vůbec neuvědomují.  

Kořeny sporů mezi souostrovím a pevninou tkví v uspěchaném politickém rozhodnutí utvořit 

politickou unii. Revoluční elity se tak pouze chránili před pomstou Arabského světa. Většina 
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obyvatel Zanzibaru však na unii žádný zájem neměla. To je vidět především na nostalgii po 

suverenitě. Zanzibar je dnes pouhým regionem (i když s autonomní vládou). Počet přistěhovalců, 

kteří pracují v turistickém průmyslu, vyvolává další antipatie a mnoho místních si na nenávisti k 

nim vylévá svou frustraci. Nikdo z mých informátorů ale nezpochybňoval ekonomickou závislost 

Zanzibaru na turismu a všichni si uvědomovali, že pokud vypukne konflikt, turisté zmizí jako pára 

nad hrncem. Pro masový turismus je stabilita tím nejdůležitějším faktorem. Do války mnoho lidí na 

prázdniny nepojede. Jsou to tedy turisté, kteří tyto vášně drží na uzdě. Právě po nepokojích na 

podzim roku 2012, které mnoho turistů vyděsily, vláda tvrdě zasáhla proti radikálům z Uamsho. 

Vláda Národní jednoty se snaží vyhnout konfliktu za každou cenu. Nespokojenost s unií chce řešit 

změnou ústavy, kterou vyjednává s unijní vládou. Přes všechny nedostatky místní vlády (na kterých 

se všichni shodli) je třeba ocenit její snahu přestat s politikou identit a rozšířit ústřední solidaritu na 

všechny obyvatele Zanzibaru. Bez ohledu na to k jakému etniku patří. 
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Závěr 

John Urry tvrdí, že základem turismu je touha vidět něco nového, něco co stojí mimo naši 

každodenní zkušenost. Klíčem je pro něj právě slovo vidět (gaze). Tato touha shlédnout něco 

nového se postupně stává masovou. Stále více lidí cestuje a vytváří se celý koncept masového 

turismu a na něj navazující turistický průmysl. Turisté ale nechtějí vidět věci náhodné. Jejich touha 

je sociálně utvářena na jejich domácí půdě, figuruje v ní móda a média. To určuje, o jakých místech 

sníme a jedním z nejpopulárnějších představ je idea tropického ráje (Urry, 2002).  

Zanzibar je prezentován a následně i konzumován právě jako ideální tropický ráj. Tento model 

azurových pláží a palem je primární motivací všech turistů, kteří sem jedou. Turisté se nezajímají o 

nic jiného než o exotickou dovolenou, kterou chtějí zažít přesně tak, jak si ji vysnili.  

Tuto vysněnou představu jim narušuje část místních obyvatel známá jako beach boys. Ti se na 

turistech snaží různými způsoby vydělat a narušují jim tak jejich představu klidné dovolené. BB 

totiž nejsou součástí sociálně ustavených představ turistů. Dochází k paradoxní situaci, kdy se 

místní obyvatelé mění v nežádoucí osoby a provozovatelé turistického průmyslu turisty uzavírají do 

umělých „bublin“ hotelových komplexů, aby je chránili před vším, co není součástí oné 

idealizované představy. Tím vytvářejí iluzorní svět klidné tropické dovolené, který je v souladu s 

představami turistů. Tento vývoj k masovosti a uzavřenosti vede k výstavbě hotelových komplexů, 

které jsou si do značné míry všechny stejné. Podle Turnera a Ashe tak „hledání exotiky a 

rozmanitosti končí v jednotvárnosti“ (Turner and Ash, 1975, citováno v Urry, 2002, str. 8).    

Většina kontaktů turistů s místními proběhne pouze na rovině turista a beach boy. Společenské 

vztahy BB a turistů jsou poznamenány obrovským rozdílem v příjmech a rozdílností kultur. Rozdíl 

v příjmech podle Sumiche podporuje nadřazené chování turistů, kteří místní stále považují za méně 

civilizované. Jedná se o přímé pokračování koloniálních vztahů nadvlády (Sumich, 2002, str. 43). K 

tomu se přidávají rozdíly kulturní. Kvůli odlišnému pojetí mravnosti viní jedna část místních turisty 

z „kulturního znečištění“ (ibid, str. 39) a kažení mládeže. Druhá část se jim zase snaží vyjít co 

nejvíce vstříc a umožnit jim chovat se i v muslimské zemi velmi nevázaně. Skupina beach boys se, 

jak říká Sumich, nachází někde mezi těmito dvěma kulturami (myšleno západní a místní). Je 

místního původu a zároveň přejímá západní kapitalistické hodnoty. Výsledkem je, že je nepřijímá 

ani jedna ze stran. Místní vidí přijetí západního stylu života jako v rozporu s tradičními hodnotami. 

A stejně to vlastně vidí i turisté (zejména baťůžkáři), ti to vnímají jako negativní vliv své vlastní 

kultury na kulturu místní (ibid, str. 43). Podle obou stran se jedná o zaprodance. Z toho dvojího 

odmítnutí mohou uniknout pouze vysněným přesídlením nebo změnou povolání (např. navázáním 

trvalého pracovního vztahu s cestovní agenturou).  

Povolání BB v Paje se výrazně liší od BB v Nungwi nebo ve Stone townu, kde je mnohem větší 

konkurence a BB zde nepodléhají takové kontrole místní komunity, velká část jich sem totiž 

dojíždí. V Paje je velká většina BB místního původu a všichni je ve vesnici znají. Jejich jednání je 

tak pod neustálým dohledem. Musí si zkrátka hlídat svou pověst. Vymezují se proti BB, kteří do 

Paje dojíždí a zdůrazňují absenci jejich kořenů. Pokud je nikdo nezná a neví, kde bydlí, nedá se jim 

věřit. Mohou totiž provést cokoli a hned zmizet. Místní BB jejich pověst doprovází všude a musí 

být opatrní, aby se tradiční muslimské morálce nevzdálili příliš. 

V Paje a vlastně na celém Zanzibaru se uvolněná západní kultura setkává s tou tradiční muslimskou, 

ve které je mnoho věcí, které turisté dělají, považováno za nepřípustné. Mezi hlavní patří pití 

alkoholu, nošení bikin a nesezdané páry, které spolu v hotelu spí v jednom pokoji. Protože ale 

místní komunita uznává nutnost ekonomického přínosu turismu, připouští kompromisní řešení. To 

spočívá ve vyčlenění pláže jako oblasti pro turisty. Na pláži si turisté mohou dělat, co chtějí. Místní 
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tak řeší rozpor mezi svou tradiční morálkou a svými ekonomickými zájmy. Symbolická hranice 

mezi vesnicí a pláží v Paje představuje předěl. Na pláží je přípustné chodit v plavkách, ve vesnici už 

ne. Tato hranice je fyzicky velmi snadno prostupná. Její symbolická síla je ale mnohem silnější. Pro 

místní se jedná o hranici pouze imaginární a ve smyslu pohybu v prostoru ji překračují každý den. 

Pro turisty se však jedná o hranici, kterou nepřekročí ani fyzicky. Nic jim v tom sice nebrání, oni se 

však dobrovolně rozhodují do vesnice nechodit. Toto rozhodnutí je podmíněno informacemi z 

turistických průvodců a z hotelů. Obě tyto instance turisty varují před místními BB a nabádají je k 

nedůvěře. Turistům navíc pro objevování vesnice chybí motivace. Jejich primárním cílem je pláž a 

dle slov mnoha z nich není ve vesnici nic k vidění. 

V Paje je jediný podnik, který vlastní někdo místní. Jedná se o bar Jambo, ve kterém se zároveň 

každý pátek konají ty nejdivočejší párty v Paje. Jeho majitel Dabu je místního původu, to znamená, 

že je pod větší sociální kontrolou ze strany vlastní komunity. Protože se v Jambu dějí věci pro 

místní opravdu nepřípustné (přítomnost prostitutek, drogy), je Dabu nucen dělat, že o ničem neví. 

On sám chce turistům dát to, co chtějí. Kdyby však veřejně přiznal, že ví o všech těch prostitutkách, 

drogách a opilých mladých Zanzibařanech, překročil by hranici únosnosti. Vytváří se zde další 

symbolická hranice. Ta je tentokrát pouze imaginární a kopíruje hranici přípustnosti. Tato hranice a 

její vyjednávání se týká pouze místní komunity a turisté si jí do značné míry vůbec neuvědomují. 

Vyjednávají ji za ně totiž provozovatelé turistického průmyslu.  

Většina turistického průmyslu na Zanzibaru je v soukromém vlastnictví cizinců a vyžadovala velké 

zahraniční investice na výstavbu hotelů. Místní obyvatelé z výstavby celé turistické infrastruktury 

nic moc nemají a kromě elit na turismu vlastně ani neparticipují. Většina kvalifikované práce totiž 

připadne migrantům z pevniny, kteří jsou na rozdíl od místních většinou křesťanského vyznání. 

Mezi těmito migranty a místními existují velmi napjaté vztahy. Zanzibar po revoluci v roce 1964 

uzavřel spěšnou unii s pevninskou Tanganykou a tak vznikla Tanzanie. Tato unie je velmi 

nepopulární a velká část obyvatel Zanzibaru si přeje nezávislost. Někteří informátoři ztotožňovali 

svůj vztah k unii se vztahem k přistěhovalcům. V těchto případech padala slova o nenávisti. Ti 

vzdělanější však rozlišovali mezi společenskou a politickou rovinou problému a tvrdili, že 

nenávidět přistěhovalce nemá smysl. Podle nich se jedná primárně o problém politický, který 

vzniká vzájemným svalováním viny nekompetentních politiků. U většiny místních však unie 

vzbuzovala silné negativní emoce a idea nezávislosti, kterou propaguje islamistické hnutí Uamsho, 

se těšila velké popularitě. 

Tato popularita je dle mého názoru zčásti dána dřívějším rozdělením obyvatel Zanzibaru podle 

příslušnosti k různým etnickým skupinám. Politici již od roku 1964 využívali etnického rozdělení k 

politickému boji a docházelo zde k politice identit, tak jak jí charakterizuje Erisken (Eriksen, 2007, 

str. 98), tedy jako politiku, která otevřeně reprezentuje zájmy určité skupiny, která je utvořena na 

substanciálních (tedy předem daných) charakteristikách. Ve snaze tuto politiku, která 

rozdmýchávala nesnášenlivost, opustit. Vytvořily dvě hlavní politické strany Vládu národní 

jednoty.  Politické strany po vytvoření této vlády nemohly svalovat vinu za svá selhání jedna na 

druhou a začaly se vymezovat proti unii s Tanzanií. Toho využilo hnutí Umasho a i když se ho 

vláda snaží potlačit, stále se veze na vlně nenávisti vůči pevnině. 

Celou tuto výbušnou situaci krotí přítomnost turistů. Závislost ekonomiky Zanzibaru na turismu 

uznávali snad všichni informátoři. Turismus vyžaduje především stabilitu a bezpečnost. Při 

jakémkoliv náznaku konfliktu dle mého názoru většina turistů ze Zanzibaru odjede a stejný názor 

sdíleli i majitelé hotelů, se kterými jsem mluvil. To by vedlo k velkému propadu místní ekonomiky. 

Vláda se snaží Uamsho potlačit a zabránit tak konfliktu, který by turisty odehnal. Samotní turisté o 

své roli v místní turbulentní situaci nemají ponětí.   
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