
Pohyb místo 
stagnace – pohyb 
vektoru

Změna klimatu, válečný konflikt, přírodní 
katastrofa a globální ekonomický model, 
který upřednostňuje mobilitu před 
stagnací, má na svědomí to, že se téměř 
miliarda lidí dává do pohybu – stává se 
migranty. Nedávné události ukázaly, že 
politické překážky a hranice jsou stále 
výraznými rysy naší globální krajiny. Tyto 
překážky jsou záměrně konstruovány 
tak, aby se migrace stala pro některé 
nebezpečnou záležitostí, pro jiné pak 
relativně snadnou.

Pohyb je vždy rozložený v konkrétních 
sociálních formacích nebo typech 
oběhu. Tento text není metaforou, ani 
zhodnocením pohybu, dokonce není ani 
ontologií pohybu v obecné rovině. Je 
kinetickou a filozofickou historií předmětu 
naší doby, jímž je – migrant.

Společnost je stále v pohybu. Společnost 
není statická. Ve společnosti se odehrávají 
dynamické procesy. Neexistuje stagnace. 
Chceme-li pochopit přistěhovalce, jejichž 
sociálním rysem je pohyb, měli bychom se 
snažit pochopit samotnou společnost. 
Migrující člověk byl v historii chápán z 
hlediska jeho statusu, tedy jako figura bez 
státní příslušnosti. To však neznamená, 
že migranti bez státní příslušnosti jsou. 
Historie má tendenci buď zahrnovat, 
nebo mýtit. Často ti nejvíce vykořenění 
migranti vytvořili ty nejzajímavější nestátní 
neziskové organizace. Migrující mají svůj 
vlastní pohyb, který je zcela odlišný od 
pohybu, jež definuje jejich vyhoštění. 
Historie migrantů se stala ahistorickou. 

Figura migranta nám může pomoci k tomu, 
abychom analyzovali současnou migrační 
vlnu. Historie migrace není lineární, spíše

koexistuje a překrývá se a hromadění 
soukromého kapitálu v dnešní době vytváří 
stále nové a nové vlny migrace.

Migrace je součástí tohoto děditství. 
Migrující farmáři jsou vyloučeni z 
průmyslového zemědělství. Domorodé 
národy jsou vyhnány ze svých zemí válkou. 
Ostrovní národy jsou nuceny opouštět 
svoje území v důsledku změny klimatu.

Figura migranta vyjevuje jeden nový fakt. 
Sociální expanze byla vždy založena na 
nějaké formě vyhoštění a vyhoštění je vždy 
násobkem. To, že bude 21. století stoletím 
migrace, je více než zřejmé. Nejen z 
rekordního počtu migrantů, ale také proto, 
že se znovu objevují všechny předchozí 
formy sociálního vyhoštění a migračního 
odporu a stávají se aktivnější než kdykoliv 
předtím.

Současná migrace je hybridní. Není jevem 
sekundárním, ale naopak primárním. 
Migrace je neodmyslitelnou součástí toho, 
jak se pohybuje společnost. Migrace je 
podmínkou reprodukce, je tedy i něčím 
základním. Na druhé straně bychom si měli 
uvědomit, že je vždy směsí teritoriálních, 
politických, právních a hospodářských typů 
vyhoštění. Migranti jsou směsí různých 
subjektivních tendencí. Umožňuje nám 
vidět, že v současných podmínkách ještě 
existují alternativy.

Současný pohyb nám umožňuje ozřejmit to, 
co bylo dříve zatemněno. Figura migranta 
byla vždy pravdivou a hybnou silou dějin. 
Teprve nyní se dostáváme do fáze, kdy je 
možné rozpoznat, že migrující osoba se 
stává politickou osobností naší doby.

Text vznikl jako další epizoda projektu 
„Předobraz přicházející selhání“.


