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A B S T RA KT :

ABSTRACT:

Cílem tohoto textu je zachytit podstatu dvou odlišných pohledů na africkou
budoucnost: makro-sociálního a mikro-sociálního. Stěžejní důraz je kladen na makro-sociální image budoucí Afriky, jenž je interpretován jako
mocenský nástroj k prosazení specifického vidění afrického kontinentu.
V centru zájmu je jednak popsat určitou soustavu idejí, které stojí za
utvářením projekcí budoucí Afriky, jednak identifikovat nejvýznamnější držitele tohoto druhu vědění. Je argumentováno, že tyto projekce stojí
na binární opozici mezi dvěma kulturně a civilizačně nesouměřitelnými
entitami – vyspělým Západem a zaostalou Afrikou – a zosobňují tak víru
v oprávněnost zastupovat Afriku a Afričany díky svému nadřazenému
ontologickému postavení. Teoretickým rámcem pro pochopení způsobu,
jak je konstruována budoucnost Afriky v makro-sociální perspektivě,
je postkoloniálně orientovaná kritika západní epistemologie. Text rozvíjí
výchozí předpoklad, že bez studia orientalismu jako diskursu nelze porozumět systémovému přístupu, jímž evropská kultura poosvícenské doby Orient
ovládla, a dokonce jej sama politicky, sociologicky, vojensky, ideologicky,
vědecky a umělecky vytvářela.

The aim of this text is to capture the essence of two different perspectives
on Africa’s future: macro-social and micro-social. The main emphasis is on
the macro-social image of the future of Africa, which is interpreted
as a power tool to promote a specific vision of the African continent.
The intention is on the one hand to describe a certain set of ideas behind
the formation of projections of the future Africa, and on the other hand to
identify the most important holders of this type of knowledge. It is argued
that these projections are based on binary opposition between allegedly two
culturally and civilisationally incommensurable entities – the developed
West and backward Africa – and thus embody the belief in the right
to represent Africa and Africans due to their superior ontological position.
The theoretical framework for understanding the way in which Africa’s
future is constructed from a macro-social perspective is the postcolonial-oriented critique of Western epistemology. The text develops the initial
assumption that without the study of Orientalism as a discourse it is impossible to understand the systemic approach by which European post-Enlightenment culture dominated the Orient, and even created it politically,
sociologically, militarily, ideologically, and scientifically.
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V posledních letech je téma budoucnosti Afriky
hojně diskutováno jak v akademických kruzích, tak
v mezinárodních institucích, organizacích a v neposlední řadě i v médiích. Africký kontinent je stále intenzivněji vnímán jako experimentální pole pro globální
zítřky, jako tomu bylo ostatně i v minulosti tohoto kontinentu (Bloom et al. 2014; Byerley 2012;
Tilley 2011). Je zdůrazňován strategický, hospodářský
a politický význam Afriky pro Evropu a obecně Západ.

Předpoklad předpovědět budoucnost Afriky jde ruku
v ruce s doporučeními, jakým směrem by se měla ubírat
s ním související politická, ekonomická a bezpečnostní
aktivita. Prognózy jsou založeny na projekcích, podle
nichž vzroste současný počet obyvatel afrického kontinentu (téměř 1,2 miliardy) do poloviny tohoto století
na 2,5 miliardy, což představuje sumu překračující počet obyvatel Číny a Indie. Podle odhadů OSN1 by
Afrika mohla mít do roku 2100 čtyři miliardy lidí i více,

Rostoucí význam kontinentu v současném mezinárodním řádu je potvrzován nejen jako zdroj rizikových faktorů jako je chudoba, nestabilita, války, AIDS
či Ebola, ale také jako prostor demokratizace, rychlé
urbanizace, bezprecedentní komunikace a mobility.

což znamená, že na samotný kontinent by připadala
více než třetina lidské populace. Tento růst je obrovský,
vzhledem k tomu, že od obchodu s otroky trpěl africký
kontinent nízkou hustotou obyvatelstva.

1 Podle střední prognózy (medium variant) jde o 4, 280, 127 lidí. Viz UN’s World Population Prospects, 2019.
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Nový rozvojový koridor LAPSSET v Keni.
© Geothermal Resources Council.

Předpokládaný nárůst obyvatel Afriky ve vztahu k rozvoji tamního hospodářství, zejména pak ve světle rostoucích socio-ekonomických nerovností, je
tématem nově koncipované ekonomiky jako
„vědy budoucnosti” (science of the future,
Appadurai 2013: 180). Zatímco po celá desetiletí Afrika zaostávala za očekáváním globálních plánovačů a politiků, nedávné scénáře
budoucího hospodářského rozvoje mají pozitivnější výhled. Je pravda, že po zisku nezávislosti velká část formální ekonomiky zůstala
závislá na vývozu zdrojů. V uplynulém desetiletí však došlo k obrovskému přílivu kapitálu
jednak do infrastruktury kontinentu, jednak
do afrického zemědělství. Půda získala na
hodnotě také proto, že Afrika je stále více považována za jediný kontinent, jehož zvyšující
se zemědělská produkce má potenciál „nasytit“
rostoucí světovou populaci (Fairhead et al. 2014).
Co se týče africké infrastruktury, současný
vývoj v této oblasti je podle časopisu Economist
(2015) klíčem k pochopení budoucího vývoje
v Africe a může fungovat jako katalyzátor
probíhajících transformací. Nové rozvojové
koridory, např. LAPSSET v Keni, a rozsáhlé projekty intenzifikace zemědělství, jako je
SAGCOT v Tanzanii, nesou infrastrukturní přísliby silnic, letišť a letovisek. Je však otázkou,
kdy a zdali vůbec budou tyto mega projekty, které
jsou často základními kameny národních rozvojových plánů, realizovány (viz De Boeck 2011).
Vzhledem k postupnému zániku tradičních
vzorců obživy v mnoha venkovských oblastech
kontinentu hledá mnoho Afričanů příležitosti
v městských oblastech a v zahraničí, což přispívá k obrazu kontinentu, který je stále více
v pohybu (de Bruijn et al. 2001; Horáková, Rudwick, Schmiedl 2020). Zvyšující se odliv převážně mladých Afričanů má za následek vznik

nadnárodních sítí a diaspor, přičemž mnoho
z těch, kteří se dosud na cestu „overseas“ nevydali, stále sní o životě v zahraničí (Piot 2010).
Tato dynamika probíhající hospodářské,
sociální a politické změny má rovněž obrovský dopad na vztahy mezi ženami a ženami, ženami a muži a mezi muži a muži. Tyto
změny se odrážejí na hodnotách vynořující se
africké střední třídy, zejména s ohledem na
formy příbuzenství inspirované globalizovaným ideálem romantické lásky a partnerství.
Všechny tyto vztahy zahrnují určitou formu
budoucího myšlení a jednání (například rostoucí poptávka po léčbě IVF či očekávání spojená s výchovou dětí). Není třeba zdůrazňovat, že tyto budoucnosti (futures) jsou vysoce
genderové, ačkoli západní média a nevládní
organizace rádi vykreslují ženy v Africe jako
jednoznačně bezmocné a chudé. Skutečností je, že řada afrických zemí je při zajišťování
práv žen a jejich účasti v politickém životě velmi aktivní a mnohdy tak nechává své „severní“ protějšky daleko za sebou. Důležité otázky
a problémy však zůstávají, zejména s ohledem
na značné diskrepance mezi jednotlivými zeměmi, regiony a sídly.
Výše zmíněné aktuální nejistoty, překážky
a obtížně předvídatelné situace jsou jen některé z mnoha, které se objeví, když reflektujeme
minulost a současnost ve snaze zahlédnout
střípek budoucnosti. Protože budoucnost je
„rutinním prvkem myšlení a praxe ve všech
společnostech“ (Appadurai 2013: 292), představivost, očekávání a aspirace se stávají součástí budoucnosti.
Lidé na celém světě mají různý přístup
k tvorbě budoucnosti. „Schopnost o něco usilovat“ (capacity to aspire), spojující kulturu,
zplnomocnění a budoucnost (Appadurai 2013),
závisí na mnoha proměnných, jako jsou místní
systémy hodnot a významů, přístup k vědění,
či aktuální pozice v hierarchii moci. Honba
za „dosud neznámým“ (the not-yet-known,
Appadurai 2013: 271) je běžnou snahou různých jednotlivců i skupin. Vedle promýšlení
a plánování budoucnosti prováděného obyčejnými lidmi se objevují prognózy budoucí
Afriky v akademickém světě, ve veřejné sféře,
v médiích nebo prostřednictvím globálních
elit. Existuje sice celá řada forem a typů projekcí budoucnosti Afriky, avšak jejich vliv na
veřejné mínění je nerovnoměrný. Klíčovým
aspektem je vazba mezi mocí a poznáním. Panuje premisa, že ti nejvlivnější držitelé poznání
o (budoucí) Africe budou zastávat v současném
mezinárodním řádu mocenské pozice. Je proto
třeba se ptát, jak jsou klíčové trendy africké budoucnosti vytvářeny, kdo je prezentuje a komu
to slouží (qui bono).
Do makrodebaty o budoucnost Afriky vstupují
nejrůznější aktéři: mezinárodní vládní

i nevládní instituce, agentury a think-tanky,
média, nezávislí političtí komentátoři apod.
Samy africké země nezůstávají pozadu a předkládají své vize budoucího rozvoje; stranou
nezůstává ani multidisciplinární akademická
sféra. S určitou mírou zjednodušení lze konstatovat, že projekce budoucnosti afrického kontinentu pokrývají širokou názorovou
škálu, vymezenou dvěma extrémy – na jedné
straně silně pesimistickým výhledem odvozeným od francouzského konceptu afropessimisme, na straně druhé optimistickou vizí, tzv.
afro-optimismem. Diskutují se tak rozmanité,
často zcela protichůdné koncepty a výhledy
s ohledem na budoucnost Afriky. Kontinentu,
kterému byla až do 50. let 20. století upírána
vlastní minulost, a po dekolonizaci vnucována
specifická „přítomnost“ odvozená od západních receptů, je nyní předpovídáno mnohé:
Afrika je odsouzena k zániku. Afrika roste. Afrika krvácí. Afrika prosperuje. Afrika nemá budoucnost.
Pro Afriku skutečně neexistuje žádná budoucnost. Nebo lépe: neexistuje jediná budoucnost. Ve snaze konceptualizovat africkou
budoucnost totiž narážíme na zásadní překážku ve formě absence jednoty, proto je na místě odmítnout jediný, totalitní obraz budoucí
Afriky. Další problém tkví v tom, že budoucnost jednoduše neznáme. Bez ohledu na to,
jakými cestami se lidé snaží získat „verdikt
o budoucnosti”, nic není předurčeno. Budoucnost je nepředvídatelná, existují pouze nejlepší
a nejhorší scénáře. Žádný z nich však neodráží
realitu ve světě.
Navíc existuje jen malá shoda ohledně toho,
jaká by budoucnost měla být. Společenský život, kdekoli a kdykoli, vždy podléhá dynamice proměn, zvratů a rozličným interpretacím.
Výchozí premisou tohoto textu je předpoklad
mnohočetných budoucností, tj. existence mnoha
budoucích cest a trajektorií, po kterých se Afrika vydá(vá), přičemž každá z nich bude ztělesňovat svou vlastní křižovatku spolu s nejistotami, očekáváními, obavami, představami,
možnostmi a omezeními. Afričané, stejně jako
zbytek světa, jsou „tvůrci vlastní budoucnosti“
(Appadurai 2013: 285). Afriku je nutné vnímat
jako subjekt – jako aktéra, utvářejícího svou
vlastní budoucnost, samozřejmě ve vztahu
s okolním světem.
Cílem tohoto textu je zachytit podstatu dvou
odlišných pohledů na africkou budoucnost:
makro-sociálního a mikro-sociálního. Stěžejní
důraz je kladen na makro-sociální image budoucí Afriky, jenž je interpretován jako mocenský
nástroj k prosazení specifického vidění afrického kontinentu. V centru zájmu je jednak popsat
určitou soustavu idejí, které stojí za utvářením
projekcí budoucí Afriky, jednak identifikovat
nejvýznamnější držitele tohoto druhu vědění.
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Je argumentováno, že tyto projekce stojí na
binární opozici mezi dvěma kulturně a civilizačně nesouměřitelnými entitami – vyspělým
Západem a zaostalou Afrikou – a zosobňují
tak víru v oprávněnost zastupovat Afriku
a Afričany díky svému nadřazenému ontologickému postavení. Jestliže důraz na esenciální
odlišnost těchto dvou entit zcela potlačuje
představu o Afričanovi coby aktérovi
s konkrétním životním osudem, je pro tyto
projekce typické formulování generalizujících
a shrnujících tvrzení, ať už se jedná o komentáře
k soudobé politice, výkonu moci, pokračujícímu násilí, či schopnosti Afričanů zvládnout
epidemie infekčních nemocí.
Tento makro pohled na budoucí vývoj
afrického kontinentu je sdílen jednak mezinárodními organizacemi (OSN, SB, MMF,
EU), nevládními organizacemi, think-tanky
a médii, jednak jednotlivými africkými zeměmi; nedávno mnohé vlády navrhly své Vize,
např. 2020 (Malawi, Nigérie), 2025 (Tanzanie,
Jižní Afrika), 2030 (Keňa, Namibie), zatímco
Africká unie nastínila svůj program rozvoje do
roku 2063. K těmto „moderním orientalistům“,
resp. tvůrcům obrazu Afriky, se řadí „specialisté“ a „poradci“ v aplikovaných politických
vědách, globální elity včetně nejbohatších lidí
planety, novináři a političtí komentátoři vlivných médií, a v neposlední řadě influenceři
formující veřejné mínění o Africe a Afričanech.
Nástrojem je orientalizovaný společenskovědní
žargon obsahující populární abstraktní pojmy
jako politická stabilita, dobré vládnutí, rozpadlé, resp. křehké státy, modernizace, institucionální rozvoj, demokratizace, aj. Změna
je chápána výlučně ve smyslu Západem pojaté
modernizace, aniž bychom se dozvěděli důvod,
proč se na jiné druhy změn není nutné ohlížet. Globální produkce těchto vlivných aktérů
Afriku a Afričany konceptuálně omezuje
a redukuje je na pouhé postoje, tendence, trendy a statistické údaje, stručně řečeno odlidšťuje (srov. Said 2008: 328).

Nová rvačka či potyčka o Afriku (New Scramble for Africa).
© africanbiodiversity.org
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Kolonialismus a jeho mission civilatrice. © Hibamo Ayalew.

Ke způsobu, jakým se projekcím africké
budoucnosti věnují aktéři prvně jmenované
skupiny, byl zvolen kritický přístup. Současné
makro pohledy na budoucnost afrického kontinentu totiž nápadně připomínají předchozí
„velká vyprávění“ o Africe, jako byl např. kolonialismus se svou mission civilatrice, stejně
jako různé formy odporu, sen o panafrikanismu, proces dekolonizace, nebo postkoloniální
diskurs rozvoje. Všechny tyto narativy
byly orientovány do budoucnosti. Podobně
futuristicky je orientován i recentní
(neoliberální) vývoj, které se výslovně odvíjí od
vzdáleného teleologického horizontu politického, ekonomického a náboženského „vykoupení“. Jak připomínají Jean a John Comaroffovi
(2000), neoliberalismus nabízí velmi silnou
eschatologii prosperity a osvobození, i když
tato je často zrazována.
Druhou stranu spektra zosobňují pohledy
jemnější, ne-etnocentrické, zohledňující heterogenní, dynamickou a komplexní realitu současné Afriky a vyzdvihující Afričany jako aktivní činitele „své“ budoucnosti. Jinými slovy,
jejich „objekt“ studia není pasivní, nezúčastněný
či nečinný, osudově poznamenaný „historickou“ podřadností. Tyto perspektivy odmítají druh myšlení založený na ontologickém
a epistemologickém rozlišení mezi „Afrikou“
a „Západem“, údajně vybavenými nepřekonatelnými rozdíly. Na jedné straně upřednostňují k Africe a Afričanům diferencovaný
přístup, na straně druhé samotný termín „západní civilizace“ chápou jako ideologickou
fikci, předpokládající jakousi objektivní nadřazenost hodnot a názorů, které jsou mnohdy

samotnými obyvateli Západu neprožívané.
Tím, že reflektující spojitost mezi mocí a procesem poznání, úspěšně odolávají řadě (geo)
politických jevů a kategorií, jako je stále většinově akceptovatelné rozdělení světa na Východ
a Západ, Sever a Jih, kterému vévodí binární
opozice rozvinutý-rozvojový, bohatý-chudý,
vyspělý-nevyspělý, moderní-tradiční apod.
vycházejí ze Saidovy premisy, že všechny
kultury jsou navzájem propojeny, žádná není
osamocená a čistá, všechny jsou smíšené,
heterogenní,
výjimečně
diferencované,
a nikoli monolitické (Said 1993: xxix).
Teoretickým rámcem pro pochopení způsobu,
jak je konstruována budoucnost Afriky
v makro-sociální perspektivě, je postkoloniálně
orientovaná kritika západní epistemologie.
Text rozvíjí výchozí předpoklad, že bez
studia orientalismu jako diskursu nelze
porozumět systémovému přístupu, jímž
evropská kultura poosvícenské doby Orient
ovládla, a dokonce jej sama politicky,
sociologicky,
vojensky,
ideologicky,
vědecky a umělecky vytvářela (Said 2008: 13).
Epistemologické podloží, jímž je Afrika
vnímána, představuje Saidův orientalismus jako soustava myšlenek, názorů, klišé
a poznatků s vlastními institucemi, slovníkem,
vědou, představami a politicko-ekonomickou
byrokracií. Orientalismus jako diskurs, který je vytvářen prostřednictvím nerovného
vztahu k různým druhům moci – politické,
intelektuální, kulturní, tvoří významnou složku moderní politicko-intelektuální kultury
(Said 2008: 23). Jestliže přijmeme Saidovu tezi,
že vztah mezi západní civilizací a Orientem

je vztahem moci, dominance a různých stupňů hegemonie (2008: 16), je nanejvýš užitečné zabývat se komplexním problémem vztahu
a spojitosti mezi mocí a poznáním. Původně
textový a myšlenkový evropský přístup k Orientu postupně nabýval nejrůznějších forem
– od administrativních, ekonomických, politických či vojenských – až k současnému stavu, kdy působí na obou stranách spektra, tedy
v „Orientu“ i na „Západě“ ve všech vrstvách
sociální reality. Orientalismus tak vystupuje jako obecně uznávaný filtr, kterým vstupuje
realita Orientu do západního myšlení a skrze nějž je svět vnímán a interpretován. Slovy
Saida, moc Západu nad Orientem je vnímána
zcela samozřejmě jako vědecky podložený fakt
(2008: 59). Je jistě potřebné zdůraznit, že slova
jako „Orient“ a „Západ“ neodpovídají žádné stálé a objektivně existující entitě (Said
2008: 373). Tato označení jsou kombinací
empirického a imaginativního. Pro účely této
studie lze tudíž do této binární opozice místo
„Orientu“ dosadit „Afriku“, stejně jako i jiné
nezápadní kultury a společnosti.
Afrika vnímaná jako jedna nedělitelná entita připomíná necitlivou schematizaci Orientu
jako celku. Studium Afriky se prostřednictvím
prognóz proměňuje v program jejího ovládnutí prostřednictvím nejrůznějších faktorů
– pacifikací, obchodem, vnucováním modelů
vládnutí apod. Tyto plány si však musejí udržovat zdání liberálnosti, proto v nich sotva kdy
najdeme zjevná rasistická či paternalistická
vyjádření. To se týká jak veřejně formulovaných názorů na „orientální“ společnost (tzv.
zjevný orientalismus), tak i rétoriky a praxe
oddělení Afričanů od vyspělých mocností
plnících světovou civilizační funkci, včetně
absence Afriky jako reálně vnímané síly
v soudobé západní kultuře, což je podstatou
skrytého orientalismu (viz Said 2008: 236−237).
Text je strukturován v souladu s výše zmíněným cílem věnovat se primárně makro-sociálním projekcím africké budoucnosti:
v následující kapitole se nejprve na pozadí
kriticko-teoretické zaměřím na koncept
Afriky jako temného kontinentu. Poté budou
představeny vybrané makro-sociální projekty
budoucnosti afrického kontinentu zarámované v dichotomii pesimistických (dystopických)
a optimistických (utopických) scénářů. Další
kapitola stručně představí odlišné pohledy
na africkou budoucnost reprezentované
jednak uměleckou sférou, jednak prizmatem
sociálních věd. V Závěru shrnu klíčové poznatky
a představím seznam pastí, kterým je třeba
se vyhnout, mají-li mít projekce afrických
budoucností validitu a analytickou váhu.

AFRIKA NADĚJE A BEZNADĚJE
Francouzský afrikanista Daniel Bach ukázal
ve svém výzkumu tři perspektivy, které po
více než sto let předurčují náhledy „Západu“
na africkou politiku a společnost (Bach 2016:
55−56; Bach 2013). Zaprvé, obraz Afriky jako
temného kontinentu, charakteristického chudobou, násilím a přelidněním, v nedávné době
i nárůstem teroristických skupin na území
kontinentu, čímž Afrika znovu získala politickou důležitost zejména v Evropě. Zadruhé, novým humanitárním akcentem, v němž
Afrika vystupuje vůči Západu jako signifikantní druhý v podobě nových forem multilaterálních iniciativ, například v rámci Rozvojových
cílů tisíciletí (Millenium Development goals)2.
Patří sem i transnacionální humanitarismus
celebrit (celebrity humanitarianism), zosobněný například koncerty Live 8, pořádanými
v tandemu se summitem G8 v Gleneagles roku
2005, které přilákaly více než dva miliony posluchačů (Bach 2016: 56). Účastníci summitu
nakonec přijali akční plán na zdvojnásobení
pomoci Africe do roku 2010 a odpuštění dluhu africkým státům. Ač se podařilo naplnit některé dílčí cíle (například odpuštění dluhů 26
subsaharským zemím), závazek zvýšit pomoc
tak, aby dosáhl na 0,7 procent HDP členských
států G8, se nerealizoval (OECD/DAC 2006:
15). Třetí perspektivou je nová rvačka či potyčka o Afriku (New Scramble for Africa, Carmody
2011). Zatímco Afrika byla a nadále je terčem
mezinárodního soupeření s ohledem na své
zdroje, od lidské práce (dnes například v odlivu
mozků z kontinentu) přes měď, slonovinu až ke
zlatu, objevuje se nové soupeření o suroviny
i politický vliv, kdy kromě bývalých evropských
koloniálních velmocí mezi sebou v Africe soutěží Čína, Japonsko a Indie, ale i Rusko, Turecko či Saúdská Arábie. Zahraniční spekulace
ve formě predátorského kapitalismu (vulture
capitalism) a investice jsou na vzestupu, poháněny ekonomikami s hladem po zdrojích,
jako je zejména Asie. Podobně, zvyšující se
celosvětové ceny surovin podnítily nový zápas
o průzkumná a těžební práva a snahu zdokonalit infrastrukturu k transportu vzácných nerostů a přírodních zdrojů. Tak jako globální sever
hledá alternativy, které by podpořily jeho ekonomiku, hledání a využití „nových“ minerálů,
jako je kobalt, koltan nebo lithium představuje
další (potenciální) riziko pro mír, stabilitu a
lidskou bezpečnost na kontinentu (např. Weng
et al. 2013).
Jak si všímá Josef Kučera, tyto tři perspektivy,
strukturálně zapojené do politik EU, pomáhají
tvarovat způsoby, jakými jsou Afrika a Afričané
v současnosti vnímáni a diskutováni. Afriča-

né v nich nevystupují jako samostatní aktéři,
nýbrž zůstávají pouhými „objekty“, kterých je
potřeba se obávat (dříve nezávislost kolonií,
dnes nestabilita afrických režimů, terorismus
a infekční nemoci), mít s nimi soucit a pomáhat jim, nebo jejichž suroviny je třeba vytěžit3.
Ve své podstatě tudíž Afrika představuje cosi,
co je zapotřebí ovládnout (pacifikací, výzkumem, rozvojem, popř. přímou okupací).
Společným jmenovatelem výše zmíněných
perspektiv je reprezentace Afriky jako místa, které zoufale zaostává ve všech aspektech
„moderního“ života. Africká místa a národy
jsou zobrazovány jako kvintesenciální objekty,
které jsou historicky zamrzlé v síti dualit
(světlo-temnota; civilizovaný-divošský; moderní-tradiční; racionální-iracionální atd.)
a není sebemenší důvod předpokládat,
že se nestanou základem projekcí budoucnosti. Jinými slovy, existující africká realita,
do značné míry vnímaná v dichotomických
kategoriích, často podléhá stereotypnímu
chápání Afriky a předsudečným předpovědím (pozitivním i negativním). Futuristické
projekce vykazují jak zjevnou, tak i skrytou
formu diskursu Afriky jako temného kontinentu. Seznam negativních tropů týkajících se Afriky, které zdůrazňují iracionalitu,
brutalitu, primitivnost a celkovou neschopnost Afričanů proměnit se v „moderní“ občany, se šíří prostřednictvím různých médií,
jako jsou filmy, masová nebo sociální média,
literatura acestopisy podobným způsobem,
jako v minulosti konstruovali Afriku koloniální autority, cestovatelé, mnozí antropologové
a historici (Horáková 2016: 31).
To, co je v dnešním veřejném, politickém
i akademickém diskursu nové, je představa až
posedlost, že Afrika představuje hrozbu nejen
pro sebe, ale také pro náš „civilizovaný“ svět.
Bezpečnostní studia poukazují na hrozbu masového nelegálního přistěhovalectví a terorismu z Afriky do Evropy v důsledku selhání
afrických států. Veřejnost na Západě se obává
přenosu nebezpečných epidemických chorob
z Afriky, jako je Ebola nebo horečka Dengue.
Političtí komentátoři pracuji s předpokladem,
že zejména s ohledem na strmý populační růst
kontinentu ovlivní budoucí Afrika negativně
zbytek světa4. Podle údajů Světové banky je
42
%
afrického
obyvatelstva
mladší 15 let (World Bank 2019). Kombinace
rostoucí populace na kontinentu včetně boomu v počtu mladých lidí, chudoby a násilných
konfliktů spolu se vzrůstající tendencí Afričanů migrovat do Evropy je ve veřejném diskursu
podáváno jako varování před hrozící apokalypsou (viz např. Oshita 2019).

2 https://www.undp.org/content/undp/en/home/sdgoverview/mdg_goals.html
3 http://blog.aktualne.cz/blogy/josef-kucera-.php?itemid=33407
4 Why Africa’s Future Will Determine the Rest of the World’s Howard W. French Nov. 6, 2019, https://www.worldpoliticsreview.com/articles/28323/why-africa-s-future-will-determine-the-rest-of-the-world-s
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Optimistický prvek zahrnuje nedávný koncept „rostoucí Afriky“
(Africa Rising). © Paul Price.

Historickou tendenci reprezentovat Afriku
jako amorfní místo, která vymazává specifičnost afrických realit, se dosud nepodařilo
dekonstruovat. Afrika jako zdroj obav a nebezpečí stejně jako místo, které Západ potřebuje ke spáse, se replikuje do různých forem
budoucích scénářů. Opozice mezi utopickými
a dystopickými vizemi se zdá být obecným
pokusem interpretovat probíhající transformace jinde ve světě s cílem předvídat budoucnost (Appadurai 2013). Srovnávací úsudek
je strukturálně implikován v takzvaném trajektování (trajectorism), což je podle Arjuna
Appaduraie „hlubší epistemologický a ontologický zvyk, který vždy předpokládá, že existuje kumulativní cesta odtud sem, přesněji
od nynějška“ (Appadurai 2013: 223). Jinými slovy, to, jak vidíme naši budoucnost,
závisí na tom, jak nazíráme na minulost.
Pokud je minulost interpretována jako jednotná a homogenní, bude budoucnost vnímána podobně, jako předvídatelná. Pokud se však k minulosti bude přistupovat
jako k procesu kulturně konstruovaných vyjednávání, jako k aréně, v níž se střetávají představy různých sociálních aktérů, bude vždy
existovat rozmanitost budoucích vizí.
Diskuse, modelovaná z velké části podle
zastaralých teorií modernizace, je houževnatá a má obrovský dopad jak na současné hodnocení Afriky, tak na vyhlídky pro budoucí
Afriku. Existují dvě sady vzájemně souvisejících binárních klasifikací. První z nich, externě orientovaná, dává do protikladu Afriku
a “západního” Druhého, čímž vytváří falešnou
dichotomii mezi Afrikou jako (pasivním) objektem světové historie, který neustále “něco” postrádá a obecně zaostává za vyspělým světem,
a Západem jako mentorem, poradcem

a spasitelem Afriky. Druhý, dovnitř orientovaný pohled má sklon „rozdělovat“ africká místa
a lidi na ty, kteří jsou v dodržování (neoliberálních) pravidel a předpisů úspěšní, a na ty, kteří
selhali. Srovnávací kritéria pro obě hodnocení
zůstávají stejná, což nám připomíná sociální
evolucionismus z konce 19. století. Oba proudy
spojuje
teleologie
unilineárního
vývoje
k
dosažení
západní
modernity.
Oba pracují s puristickými, fundamentalistickými a opozičními termíny.
Bez ohledu na živou realitu polymorfní,
polycentrické a heterogenní Afriky bývá tedy
interpretace událostí a dynamiky v Africe do
značné míry zachycena dualisticky: buď pozitivně, nebo negativně. Prvně jmenovaný
přístup souvisí se zjevnými výhodami hospodářské a politické liberalizace: pouze přechod k demokracii povede ke „správnému“
rozvoji. Optimistický prvek zahrnuje nedávný koncept „rostoucí Afriky“ (Africa Rising),
odrážející vizi realizovatelné budoucnosti.
Podle mnohých je to však utopie, která má
sklon ignorovat komplexní soudobou realitu
(viz Edozie 2017). Cílem takto modelované
prognózy je pokusit se v optimistickém výhledu najít „úspěšný příběh“ (na africkém kontinentu to nejčastěji bývá Botswana). Ten se
však nestává normou, ale vždy je považován za
výjimku z pravidla, pokud jde o úspěšné tažení
liberální demokracie na kontinentu. Jiné optimistické vize jsou založené na korelaci mezi
populačním a ekonomickým růstem. Výhodou
bude podle nich objemná pracovní síla Afriky
(stejně jako její přírodní zdroje, jako je úrodná
půda, nerostné zdroje a dostatek slunečního
svitu). Jsou zdůrazňovány benefity jako přímé
zahraniční investice, zejména z Číny, postupný růst příjmů a kvalitní vzdělání5. Optimistické scénáře, akcentující snahu Afričanů vzít
své záležitosti do vlastních rukou, se objevují
i v dokumentech mezinárodních organizací.
Tak například ve zprávě Evropského institutu
pro bezpečnostní studia (European Institute
for Security Studies) se píše, že dynamiku kontinentu ilustruje rostoucí asertivita ze strany
afrických zemí, institucí a občanů tím, že se
ujme vedení při vytváření toho, jak bude vypadat budoucnost Afriky. To se projevuje významnější rolí afrických regionálních organizací
a vytvářením koalic afrických států s cílem
nově vymezit regionální nebo kontinentální ekonomické a bezpečnostní iniciativy6.
Převládající proud celosvětového mínění
o Africe a jejím budoucím vývoji však optimismem nepřekypuje. Naopak, na pozadí teze
o africkém „novém barbarství“ je kontinent
vnímán silně pesimisticky, což odráží francouzský termín „afro-pesimisme“, zkratku,

5 This will be Africa’s century, https://www.ft.com/content/65e74935-3217-4528-9eab-0c0c4ed170f3
6 https://www.iss.europa.eu/content/monitoring-region-crisis-european-union-west-africa
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kterou používají mezinárodní think-tanky
a média. Opětovně se vynořují ponuré scénáře o budoucnosti Afriky, kterou mimochodem časopis Economist (2000) označil za
„beznadějný kontinent“ (Bach 2016: 54).
Netřeba dodávat, že oba pohledy jsou zavádějící, zjednodušující, postavené na chybných
analytických a historických premisách (Chabal
1996). Jsou to pouze dvě strany trvale dichotomizované vize Afriky, neschopné zohlednit
naděje, obavy, touhy a frustrace samotných
lidí, kteří se připravují na svou budoucnost.
Afro-pesimistický výhled má tendenci patologizovat Afriku, zatímco optimistický pohled
chválí Afričany za splnění politicko-ekonomických standardů dovážených ze Západu.Jak
již bylo uvedeno, je nesporné, že pro africký
kontinent není jediná budoucnost, stejně jako
neexistovala jediná minulost a neexistuje ani
jediná přítomnost. Nelze vyprávět jeden příběh o Africe a její budoucnosti. Existuje celá
řada cest, po kterých se mnohočetné africké
budoucnosti budou odvíjet (Goldstone a Obarrio 2016: 4). Navíc, existují jen sporné budoucnosti (viz Weiss 2004), protože existují
sporné minulosti a přítomnosti. Budoucnost
tedy zůstává předmětem úvah, vyjednávání
a zápasu.
Bez ohledu na široké spektrum typů a forem
projekcí budoucnosti, existují určití držitelé
poznání (gatekeepers), ztělesňující hegemonii
západního myšlení o Africe, které se v globálním kontextu stalo podložím univerzálně prosazovaného kulturního modelu. Jejich přístup
k predikování budoucnosti má tendenci udržovat optimisticko-pesimistickou polaritu popisující budoucnost kontinentu v extrémech:

Časopis Economist (2000) Afriku označil za „beznadějný
kontinent“. © Clive Gabay.

buď v kontextu ponuré, apokalyptické vize
nebo naopak investičního ráje. Protichůdné
předpovědi a předpoklady dobře zapadají do
polarizovaného obrazu kontinentu, jenž představuje jedinou celkovou image budoucnosti
Afriky. Rozmanité výroky a diagnózy těchto
předpovědí vypadají důvěryhodně nebo dokonce působí nevyhnutelně.
Držitelé poznání tento model v daném řádu
legitimizují. Není to však pouze „bílý muž“,
který je tvůrcem i produktem evropské epistemologie (Lánský 2014: 46). Jak argumentuje
Said, triumf orientalismu tkví v rozšíření jeho
vlivu i na území samotného „Orientu“. Příčinou
je proces internalizace základních premis mezi
„orientálci“, zejména diskursu rozvoje, který je
pojímán jako cesta modernizace, kterou by se
rozvojové země měly ubírat, aby se přiblížily
k rozvinutým zemím. Charismatickou moc
„mýtu rozvoje“ vysvětluje Majid Rahnema
(1997) jako bezprecedentní konsensus, kdy došlo ke spojení očekávání tří velmi rozdílných
skupin aktérů: zaprvé, představitelů bývalé
koloniální moci, usilujících o udržení svého
vlivu, zadruhé, vůdců nových států, snažících
se přeměnit postkoloniální země v moderní
státy, a konečně za třetí, obyvatel těchto zemí,
chápajících „rozvoj“ jako příslib, který je osvobodí od starých i nových forem podrobení (viz
Daněk 2000). Binární opozice My a Oni byla
internalizována zejména prostřednictvím systému vzdělávání: africké univerzity víceméně
převzaly strukturu institucí zřízených původními koloniálními velmocemi a nadále, pouze
s menšími odchylkami reprodukují západní
epistemologickou kulturu. Reálné působení
západní kulturní dominance je tudíž patrné
v intelektuálním podvolení se orientalistickým představám a doktrínám; jinými slovy,
moderní Orient se tak podílí na své vlastní
orientalizaci (Said 2008: 366).

MAKRO-SOCIÁLNÍ
PROGNÓZY
AFRICKÉ BUDOUCNOSTI
Na makro úrovni je prognózování sférou
specializovaných
institucí
a
disciplín.
Budoucnost modelují a předpovídají různé
mezinárodní i národní organizace, think-tanky,
nevládní organizace, jednotliví političtí
komentátoři a influenceři. Tyto projekce
jsou často v různých formách šířeny různými typy médií (sociální sítě, tištěná média,
audio-vizuální média).
Impulsem pro tyto projekce je rostoucí význam Afriky pro budoucnost lidstva, zejména
důležitost Afriky pro vnitřní a vnější rozměr
evropské bezpečnosti a prosperity. Společným
jádrem uvažování o budoucnosti Afriky je přemýšlení o vývoji či pokroku, který se točí kolem

Stereotypní zobrazení Afriky. Pandemie koronaviru se stala
nejnovější inkarnací přetrvávajícího diskursu o osudovém
selhá(vá)ní kontinentu. © Yanko Tsvetkov.

kouzelného slova „transformace“. Předpokládá
se, že tempo ekonomických, sociálně-politických a technologických transformací se v nadcházejících desetiletích ještě zrychlí.
Co se týče mezinárodních organizací, k nejvlivnějším patří projekce z dílny OSN7, v nichž
převládá chmurná povaha těchto prognóz:
do roku 2050, i když urbanizace jako taková
není nutně „špatná“, bude polovina africké populace žít ve městech, která se již nyní
rozrůstají v takové míře, že tolik potřebná
infrastruktura nedokáže s tempem urbanizace udržet krok; dále, očekávají se konflikty
o stále se zmenšující zdroje, jako je půda, voda
a jiné. K tomu nedávné klimatické projekce
předpovídají, že do konce tohoto století se
významné části kontinentu (s výjimkou, ironicky,
části Sahary) stanou pouští. Mezivládní
panel pro změnu klimatu (Intergovernmental
Panel on Climate Change) zároveň předpokládá
pokles zemědělské produktivity o padesát
procent (Boko et al. 2007: 435).
Ambice a myšlenky vyjádřené v projekcích
OSN často ostře kontrastují se scénáři Africké
unie (zejména v plánu AU–2063), které projektují mírový a bezpečný kontinent ve spolupráci s Evropskou unií jako poskytovatelem
bezpečnosti a klíčovým partnerem Afriky při
naplňování cílů Africké architektury míru
a bezpečnosti (APSA, African Peace and Security
Architecture), který má přispívat k pokračujícímu africkému úsilí o nalezení „afrického řešení
afrických problémů“.
Ilustrativním příkladem „trendspottingu“
pomocí specifických a selektivních kritérií
je zpráva Institutu bezpečnostních studií při
Evropské unii (Institute for Security Studies)
African Futures: Horizon 20258. Přestože se
zpráva zdráhá předpovídat Africe jednoznačnou budoucnost, identifikuje dominantní

trendy, které budou mít pravděpodobně
nejvýznamnější dopad na africkou ekonomickou,
politickou a bezpečnostní budoucnost. Tyto
trendy jsou seskupeny do tří kategorií: sociopolitické, strukturální a bezpečnostní transformace. Zpráva definuje šest výzev pro Afriku:
I. Stárnoucí političtí vládci jako překážka
demokratizace; II. Nárůst mladé populace;
III. Vyčerpání zdrojů a tlaky na půdu; IV. Rozdílné vzorce růstu a nerovností; V. Vícevrstevnaté bezpečnostní prostředí; VI. Náboženský
extremismus jako vektor násilné mobilizace. Všechna témata jsou dobře promyšlená
a zdůvodněná, ale při kritickém zkoumání
je zjevné, že se točí kolem iluzorní jednoty
modernosti jako „balíčku“ pocházejícího ze
Západu. Současné i pravděpodobné budoucí
problémy Afriky, jako je rostoucí socio-ekonomická nerovnost, nezaměstnanost mladých
nebo konflikty o zdroje, jsou odvozovány výhradně od politicko-ekonomického paradigmatu neoliberalismu. Normativní pohled je
posílen příklady pozitivních transformací probíhajících v řadě afrických zemí, které sice realizují „řádnou správu věcí veřejných“ a naplňují
intence „právního státu“, ale dosud nevyvíjejí
inkluzivní nebo udržitelný růst, popř. nedosahují principů „standardní“ demokracie.
Tyto projekce vycházejí z předpokladu ceteris
paribus9, aniž by braly v úvahu místní dynamiku tvořivosti a vynalézavosti. To, co tyto modely nezohledňují, jsou naděje, obavy, touhy
a frustrace lidí samotných. Nekladou si otázky,
jak si samotní Afričané představují budoucnost,
co míní udělat pro lepší budoucnost, jaké jsou
jejich myšlenkové světy či jaké mají aspirace
a naděje.
K makrosociálním prognózám africké budoucnosti, které je možné interpretovat jako
pokračování západní epistemologické hegemonie (Lánský 2014), lze přiřadit i recentní
mezinárodní mediální pokrytí africké reakce
na šíření koronaviru, jehož zdařilou analýzu
provedly autorky Andrea Filipi a Katrin Wittig
(2020). Ve svém textu zveřejněném na Review of
African Political Economy tvrdí, že toto pokrytí
recyklovalo stereotypní zobrazení Afriky, čímž
Západ opětovně ztrácí příležitost přehodnotit
sám sebe a svůj vztah ke kontinentu. Autorky
pro svou analýzu vybraly vyjádření vlivných
médií jako je The New York Times, The Guardian
nebo L’Express, jejichž mediální titulky hovoří
za vše: „Chinese Virus: the catastrophic scenario of an infection in Africa“ (L´Express),
„Africa meets pandemic with violence, confusion“ (Foreign Policy), „Coronavirus is
an existential threat to Africa and her crowded
slums“ (The Conversation). Pandemie koronaviru se stala nejnovější inkarnací přetrvávajícího

7 African Futures: towards a sustainable emergence; the African Futures Programme of the UNDP.
8 EU Institute for Security Studies, 2017, ISS Report No.37, https://www.iss.europa.eu/content/african-futures-horizon-2025
9 Lat. „jsou-li ostatní stejné“, což označuje podmínku nebo předpoklad, že se při zkoumání vlivu nějakého parametru ostatní parametry nezmění.
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diskursu o osudovém selhá(vá)ní kontinentu.
Nezáleží přitom na tom, kdo tento stereotyp
potvrzuje, ať už je to generální tajemník OSN,
generální ředitel WHO, Bill Gates, mezinárodní nevládní giganti nebo autoři nespočtu mediálních výstupů. Toto pokračující koloniální
zobrazení, které má konkrétní negativní důsledky
pro Afričany, právem vedlo k obnovené výzvě
k dekolonizaci produkce vědění v mnoha zemích
Afriky (viz např. Horáková a Werkman 2016).
Autorky identifikují tři více či méně odlišné
fáze zapojení Afriky do debaty o koronaviru.
V průběhu první vlny byl virus z velké části
omezen na Čínu a další části Asie. Dominantní
narativ zněl: svět bude v pořádku, dokud
virus zůstane v zemích, o nichž se předpokládá, že jsou schopny účinně jednat. Afrika do
této mediální diskuse o viru vstoupila nepřímo
jako kontinent, který kvůli nechvalně známé
nedostatečné efektivitě a chabé infrastruktuře většiny afrických států k těmto zemím
rozhodně nepatří. Autorky přitom nemíní
polemizovat se skutečností, že infrastruktura většiny afrických států je celkově horší než
infrastruktura mnoha evropských nebo asijských zemí nebo že země afrického kontinentu jsou v průměru chudší než na jiných kontinentech tohoto světa. Je však pozoruhodné,
že i v době, kdy Afrika nebyla epidemií zasažena,
byla představována jako „nejzranitelnější cíl“.
V kontrastu s účinností Asie (což ostatně představuje stereotypní diskurs jako takový) byla

Komiks Black Panther zobrazuje živý afropolitismus. © Marvel.

opět označena za podřadnou a chybující. Jak
Bill Gates sdělil v polovině února 2020 Americké asociaci pro pokrok vědy (American Association for the Advancement of Science), „tato
nemoc, pokud je v Africe, je dramatičtější než
v Číně.“10 Zdá se, že tento esencializační diskurs, sám o sobě problematický, ukazuje prstem výhradně na africké vlády, aniž by došlo
k uznání strukturálního kontextu, který slabosti těchto vlád způsobil. Jedná se o způsob,
kterým byl kontinent začleněn do mezinárodního řádu a hierarchie moci, jež začal koloniálním dobýváním a pokračuje dodnes ve formě
politické, ekonomické a kulturní marginalizace.
Socioložka Hèla Yousfi o tom diskutuje ve
svém aktuálním článku v Libération11. Než se
virus dostal do Evropy, nebyly zjištěny žádné
globální obavy ohledně schopnosti Evropy
zvládnout krizi; implicitně se očekávalo, že
evropské „vyspělé systémy“ včetně zdravotnické infrastruktury jsou na krizi dobře připravené; v případě rozšíření koronaviru do Evropy
se očekával rychlý a účinný zásah.
Po rozšíření viru do Evropy odstartovala druhá vlna diskursu o pandemii, přičemž
odkazy na Afriku se začaly objevovat v globálních médiích častěji. Za toto krátké období mezi koncem února a začátkem března se
média věnovala znepokojivé otázce, proč virus
ohrožuje Evropu, nikoli Afriku. Jak by se mohla
globální katastrofa vyhnout kontinentu náchylnému katastrofám všeho druhu? Vysvětlení, proč byla v tomto bodě Afrika ušetřena, se
točilo kolem hypotézy o ochraně kontinentu
díky jeho teplému podnebí a věkové struktuře
obyvatelstva, v níž převažuje mladá populace.
Třetí vlna představuje současný diskurs.
Nyní, když se virus dostal do afrických zemí,
dosud s relativně málo potvrzenými případy,
média tvrdí, že je to jen otázka času, než apokalypsa zasáhne kontinent. Do centra pozornosti
se dostává „křehkost“ afrických států. Britský
Guardian koncem března napsal, že „křehké
zdravotnické systémy v Africe se musí připravit
na to nejhorší“12. Uniklá zpráva francouzského
ministerstva zahraničních věcí vykreslila obraz koronaviru jako konečnou krizi, která srazí
vlády v Africe na kolena a vydala doporučení,
jak by se měla francouzská vláda připravit na
následky13. Do vytváření mediálního obrazu
Afriky se také zapojil The Economist s výrokem,
že Afrika je “žalostně špatně vybavena na to,
aby se vypořádala s covid-19“14.
Jak autorky uvádějí, některá média mezi
africkými zeměmi rozlišují. Například The Globe

and
Mail15
pochválil
Senegal
nebo
Jihoafrickou republiku za metody testování na světové úrovni, podobně server Toumaiwebmedias16 uznává, že ne všechny
africké vlády jsou si podobné. Převážná většina
mediálních
článků
však
stále
podává zprávy o Africe v jednotných termínech a šíří strach z nadcházející apokalypsy.
Vzhledem k tomu, že se zdá, že se virus dostal na
africký kontinent až poté, co zasáhl Asii, Evropu a Severní Ameriku, přijalo mnoho afrických
vlád včasná opatření, aby zabránily nekontrolovatelnému šíření viru, na rozdíl například
od USA nebo Velké Británie. Pokud by existoval nějaký optimistický scénář, byla by šance
vybudovat na těchto faktech odlišný scénář
o vypuknutí pandemie na africkém kontinentu.
Autorky
však
zmiňují
politováníhodnou absenci reflexe těch zpráv, které
nezapadají do stereotypního obrazu Afriky.

MNOHOČETNÉ AFRICKÉ
BUDOUCNOSTI
Politici, proroci a plánovači samozřejmě
nejsou jedinými projektanty budoucnosti.
Představy o příštím životě Afričanů se objevují
i v umění, filozofii, populární kultuře, v poezii a románech. Jedním z hojně diskutovaných
fenoménů současnosti je afropolitismus, koncept, který do veřejného diskursu zavedl Achille
Mbembe (2007). První antologie pod názvem
Negotiating Afropolitanism byla vydána v roce
2011. Politický filozof Chielo Eze definuje
afropolitního člověka jako lidskou bytost žijící
na africkém kontinentu nebo afrického původu,
která si uvědomila, že její identitu již nelze
vysvětlit puristicky, esencialisticky a opozičně nebo odkazem pouze na Afriku (Eze 2014:
240). Afropolitismus odkazuje na novou etiku žití (new ethics of being, Eze 2016), založenou na dvou premisách: jednak hledání
univerzálního příběhu lidstva, jednak snahu
najít krásu v jinakosti. Nnedi Okoraforová,
nigerijsko-americká autorka žánru fantasy
a
science
fiction
(Africanfuturism
and Africanjujuism) ve své trilogii pod
názvem Binti, komiks Black Panther zobrazuje živý afropolitismus. Spekulativní fikce
ve formě grafických románů líčí futuristická
města osídlená mimo jiné africkými superhrdiny,
čímž poskytuje vzrušující opoziční narativ
k mainstreamovému západnímu diskursu.
Budoucnost se však odehrává mimo literární nebo akademické kruhy: znamená každodenní invenci, s níž se setkáváme ve městech

10 “This disease, if it’s in Africa, is more dramatic than if it’s in China,” https://www.geekwire.com/2020/bill-gates-warns-coronavirus-impact-dramatic-globally/
11 https://www.liberation.fr/debats/2020/04/06/covid-19-le-salut-peut-il-venir-du-sud_1784346
12 „the best advice for Africa is to prepare for the worst and prepare today“, https://www.theguardian.com/world/2020/mar/20/africas-fragile-health-systems-rush-to-contain-coronavirus
13 https://www.latribune.fr/economie/international/comment-la-france-imagine-une-possible-implosion-de-l-afrique-face-au-covid-19-844055.html
14 https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2020/03/26/africa-is-woefully-ill-equipped-to-cope-with-covid-19
15 https://www.theglobeandmail.com/world/article-victory-over-ebola-could-help-africa-in-the-coronavirus-fight/
16 https://www.toumaiwebmedias.com/2020/04/03/france-une-possible-implosion-de-lafrique-face-au-covid-19-quai-dorsay/
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Antologie textů Readings in Modernity in Africa (2008), uspořádaná trojicí nizozemských afrikanistů Peter Geschiere, Birgit Meyer
a Peter Pels. © Barbora Půtová

a vesnicích, v domácnostech, v digitálním
umění, elektronických hrách a mobilních
aplikacích nebo v nových přístupech
k venkovskému a městskému prostředí (viz
Pieterse & Edjabe 2009; Heidenreich-Seleme
& O’Toole 2016). V poslední části textu se proto
zaměřím na zachycení studovaného tématu
v několika vybraných sociálně-vědních studiích.
Falešná opozice mezi kulturní nesouměřitelností Západu a Afriky, stejně jako
kritika unilineálního metanarativu modernizace je předmětem studií, které byly publikovány v antologií textů Readings in Modernity
in Afrika (2008), uspořádaných trojicí nizozemských afrikanistů (Peter Geschiere, Birgit Meyer, Peter Pels). Tato kniha se zabývá
otázkou modernity v Africe ze dvou odlišných
perspektiv: jednak předkládá analytické
a historické příklady genealogií africké
modernity, jednak poskytuje celou řadu
etnografií současných projevů modernity na
africkém kontinentu. Otázkám genealogie
modernity se mj. věnuje esej Global Disconnect:
Abjection and the Aftermath of Modernism profesora kulturní a sociální antropologie na Stanfordské univerzitě Jamese G. Fergusona, který
líčí kruté zklamání nad očekávanou modernitou (expectations of modernity) mezi horníky
v zambijském Copperbeltu, a jejich reakce na
„globální odpojení (global disconnect) od údajně slibné cesty k modernizaci. Příspěvek profesora antropologie a významného znalce zá-

padní Afriky J.-P. Oliviera de Sardana Excerpts
from Anthropology and Development reaguje na
etnocentrický, empiricky nepotvrzený charakter dominantní praxe rozvoje, která jednak
nebere v úvahu místní znalost, jednak neřeší zaostalost a chudobu. Kritiku rozvojového
paradigmatu etnografickou metodou předkládá
také výše uvedený James Ferguson (1990) ve
studii The Anti-Politics Machine, popisující dopady intervence Světové banky (SB) do Lesotha
v letech 1975−1984. V protikladu s dlouhodobou zkušeností Lesotha s tržním prostředím,
proletarizací obyvatel a pracovní migrací do
Jižní Afriky vykreslila SB Lesotho jako tradiční,
izolovanou a subsistenční ekonomiku. Rozvojové projekty uskutečňované SB byly totálně
depolitizovány; byly vykresleny jako přirozené
a neutrální, realizovatelné pouze pomocí technické intervence, a proto selhaly. Rozvoj v této
podobě Ferguson chápe jako vědomou impozici západní hegemonie.
Druhá sekce, věnovaná etnografiím moderní
Afriky, obsahuje mj. studii The New Africans:
Between Nativism and Cosmopolitanism slavného kamerunského politického filozofa, politologa, historika a antropologa Achillea Mbembeho, který poukazuje na past falešné volby
mezi nativismem a kosmopolitismem. Mbembe chápe africké společnosti jako dynamické
sociální entity, tvořící kvalitativně novou
socio-kulturní realitu, jež je osobitou syntézou
společně sdíleného světa Evropanů a Afriča-

nů. Text Witch-hunting and Political Legitimacy jihoafrického sociálního antropologa Isaka
A. Niehause je etnografickým dokladem chybné predikce o ztrátě významu čarodějnictví
a kouzelnictví v současné Africe. Ve svém
eseji rozebírá hon na čarodějnice jako účinný politický nástroj v místních a národních
mocenských soubojích post-apartheidní Jižní
Afriky.
Téma africké budoucnosti se nedávno stalo častým tématem vědeckých monografií17
(např. Carbone 2008; Goldstone a Obarrio
2016; Heidenreich a O’Toole 2016; Hino
et al. 2019; Khannous 2013; Sall 2003; Weiss 2004). V části akademického spektra panuje přesvědčení, že zejména „etnografie
budoucnosti“ (Clammer 2012: 129) nebo antropologie budoucnosti (Appadurai 2013: 3)
splňují všechny předpoklady ke studiu aspirací
lidí při predikování budoucnosti.
Jedna z výše uvedených knih African Futures:
Essays on Crisis, Emergence, and Possibility, editovaná Brianem Goldstonem a Juanem Obarriem, je ilustrativním příkladem přístupu, který
se úspěšně vyhýbá předpokladům odvozeným
od západní koncepce modernity pro Afriku. Termín „futures“ použitý v názvu knihy, podobně
jako Eisenstadtův termín „mnohočetné modernity“, je snahou o podkopání a překonání normativních teleologických předpokladů unilineární trajektorie odvozené ze Západu. V úvodu
editoři rozebírají současnou tendenci předpovídat budoucnost ze strany médií, humanitárních organizací a agentur globální správy, která
„by mohla pouze zopakovat tragické obrysy
současnosti“ (Goldstone a Obarrio 2016: 16).
Argumentují proti jednosměrným programům
„tranzice“ a jejich povinným fázím, včetně
demokratické a ekonomické transformace.
Kritizují teleologii vtělenou do těchto receptů
“dobrého vládnutí” a zpochybňují suverénní
předpovědi budoucnosti Afriky, resp. existenci jediné trajektorie, kterou by měl celý kontinent následovat. Místo toho zdůrazňují koncept
Afriky v pohybu (Africa on the move and in
the making). Podle nich je předmětem
budoucností v Africe neredukovatelný soubor
otázek, přičemž potenciální odpovědi závisejí
na tom, kdo tuto otázku nastoluje.
Kniha představuje řadu lokálních perspektiv zahrnutých do globální debaty o afrických
budoucnostech, což ostře kontrastuje s výše
uvedenými externími makro-předpověďmi.
Poselství této publikace je zřejmé: různé druhy budoucností v Africe musejí být pochopeny
prostřednictvím konceptů, které buď pocházejí
z Afriky, nebo vznikají ze setkání mezi Afrikou
a okolním světem. Vzhledem k tomu, že na

17 Na druhé straně jsou sociálně-vědní badatelé, kteří přicházejí s kritikou pojmu „budoucnost“ (např. Berardi 2011). Důvodem je spojení tohoto pojmu s pojmy jako „vývoj“ nebo „pokrok“, které byly na Afričany uvaleny prostřednictvím exportu
modernizačních teorií.
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kontinentu lze pozorovat mnohočetné modernity, vynořuje se stejně tak i mnoho nových
budoucností.

ZÁVĚR
Cílem tohoto textu bylo popsat zásadní
odlišnosti dvou pohledů na africkou budoucnost,
makro-sociálního a mikro-sociálního, přičemž
stěžejní důraz byl kladen na makro-sociální
image budoucí Afriky, jenž byl analyzován
a interpretován jako mocenský nástroj k prosazení specifického vidění afrického kontinentu.
Smyslem tohoto textu bylo na vybraných příkladech poukázat na setrvačnost a odolnost
smýšlení o (budoucí) Africe, které nevybočuje
z hranic a limitů nastavených, vytvářených
a stvrzovaných orientalistickým diskursem,
jenž Afriku polarizuje, umlčuje, zvěcňuje
a zneschopňuje. Toto smýšlení, prosazující tezi
o univerzálním rozvoji, odráží koncept geopolitiky vědění, jehož zastánci ve snaze zpochybnit epistemickou nadřazenost západního světa, podporují projevy „epistemické
neposlušnosti“ (Mignolo 2009: 159), jež naplno
odhalí falešnost domnělé neutrality a nezainteresovanosti poznávacího postoje držitelů
poznání.18
Západní epistemologická kultura zosobněná
nejrůznějšími vlivnými držiteli moci pokračuje
ve vykreslení afrického kontinentu více méně
v těch kategoriích a perspektivách, které jsou
sice více než sto let staré, ale jsou neustále tradovány, byť za použití nového politicko-ekonomického žargonu s pojmovými kategoriemi
odvozenými od Západu. Afrika uvízlá v tenatech tří výše uvedených perspektiv – metafory
temného kontinentu, nového humanitarismu
a nové rvačky o Afriku – pak zákonitě produkuje zavádějící, navíc jednolitý obraz budoucnosti, který nebere v úvahu místní dynamiku
tvořivosti a vynalézavosti. Je přitom nanejvýš
důležité, aby jakékoli prognózy či projekce
probíhaly v produktivní komunikaci s těmi,
kteří jsou oním zkoumaným „objektem“,
tedy samotnými Afričany. Vždyť promýšlení a plánování budoucnosti je univerzální
lidskou schopností, kterou provádějí obyčejní
lidé všude po světě. Je tudíž žádoucí zjišťovat
rozmanité způsoby, jak Afričané sami chápou
okolní sociální realitu a jak na základě své
představivost, očekávání a aspirací tvoří své
budoucnost(i).
Na základě stručného vyhodnocení potenciálu dvou zdrojů údajů o africké budoucnosti, resp. budoucnostech, zejména
perspektivy mezinárodních organizací a institucí představujících hlavní trendy budoucnosti
Afriky navrhuji, aby se každý relevantní projekt
zabývající
se
budoucností/budoucnostmi

Kniha African Futures: Essays on Crisis, Emergence, and Possibility,
editovaná Brianem Goldstonem a Juanem Obarriem, se úspěšně
vyhýbá předpokladům odvozeným od západní koncepce
modernity pro Afriku. © Barbora Půtová.

Afriky, vyhnul následujícím pastem:
a) víře v jedinou africkou budoucnost založenou na zjednodušeném a jednosměrném
chápání sociálních procesů;
b) sekuritizaci afrických míst, lidí
a společností;
c) exotizaci afrických míst, lidí a společností;
d) chápání afrických míst, lidí a společností jako výjimečných či radikálně odlišných. Výrokem o zvláštnosti a jedinečnosti
Afriky (sui generis) spadáme totiž do tautologické interpretační pasti: to, co se v Africe
děje, jako např. „kmenové“ násilí, je potom
logicky způsobeno „afričanstvím“ místní politiky (Chabal 1996). Empirickou skutečností je,
že Afrika je regionem, který čelí různým problémům, jež mnohdy nejsou diametrálně odlišné od těch, které řeší okolní společnosti;
e) chápání (africké) modernosti v duálních
termínech, buď jako požehnání nebo prokletí;
f) jakékoli trajektorii založené výhradně
na makro údajích a statistikách.
Shrnuto, je třeba vyhnout se převažujícím schematickým a ideologickým výkladům,
které nejsou ochotny a rovněž schopny reflektovat podstatu i nuance africké reality.
Namísto toho by při zapojení konceptu „etiky
budoucnosti“ měly jakékoli předpovědi

18 Ramaswami Harindranath, https://www.dokrevue.cz/clanky/online-dokumenty-vytvarene-formou-crowdsourcingu-a-politika-duveryhodnosti-a-autority
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a prognózy zohledňovat „vzájemné propletení
světů“ (Mbembe 2007: 28), které vytváří Afriku
jako kosmopolitní prostor s pokračující transnacionalizací afrických společností a kultur
a rekonstrukcí rozmanitých institucionálních
a ideologických vzorců. Jestliže není pochyb
o tom, že životy a identity Afričanů tvoří rozmanité, heterogenní a hybridní trajektorie, stejně
pluralitní musejí být i předpovědi jejich budoucností.
Nový přístup ke zkoumání sociální skutečnosti
musí zohlednit vědomí epistemického dekoloniálního obratu (např. Maldonado-Torres
2011), jenž je „významným a hlubokým interdisciplinárním či transdisciplinárním metodologickým procesem proměňujícím eurocentrický charakter sociálních věd a věd o člověku“
(Lánský 2014: 42). Dekoloniální obrat jednak
radikálně odmítá (údajně) neutrální pozici
myšlení a poznání a vyžaduje jejich důslednou
lokalizaci, jednak volá po proměně epistemologických východisek při zkoumání společnosti
a člověka (Lánský 2014: 51−52).
Bez ohledu na výše zmíněné požadavky
dekoloniální obratu platí, že všechny prognózy
a
projekce
budoucnosti
budou
vždy
problematické. Budoucnost je nejistá a nepředvídatelná právě proto, že v Africe (a kdekoli
jinde) vždy existuje mnoho možných trajektorií. Reakce na nejrůznější sociální a kulturní
formy, které se na kontinentu v poslední době
objevují (např. rekonfigurace měst, různé typy
a formy prosperity, různé techniky legality a nezákonnosti, apokalyptické vize, touha po exilu
a mnoho dalších jevů, viz Goldstone a Obarrio
2016), je vskutku nemožné předvídat.
Aktivismus
mládežnických
hnutí,
růst
inovačních center a vznik nového dekolonizačního hnutí, jehož cílem je získat zpět
africké vlastnictví a produkci vědění ve věcech
týkajících se Afriky, to vše svědčí o nebývalé dynamice afrického kontinentu (Arnauld
a Strazzari 2017: 5). Africké budoucnosti
nebyly nikdy předtím tak nejisté.
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