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a nakonec důraz na metodologické 
otázky. Referáty byly doprovázeny 
živou diskusí, která se organizáto-
rům podařila převést – i přes online 
formu – i mimo vlastní přenos, když 
zřídili pro účastníky workshopu vir-
tuální místnost pro výměnu dalších 
postřehů a zkušeností i po skonče-

ní „referátové“ části. Transformač-
ní procesy jsou tématem navýsost 
zajímavým – nezbývá se tedy než 
těšit na výsledky zmíněného sou-
boru projektů, které by měly být 
zveřejněny v podobě nejrůznějších 
textů a prezentovány na konferenci 
během roku 2022.

Jana Nosková (EÚ AV ČR, v. v. i., Brno)

Výroční konference Americké antropologické asociace, 
Baltimore 2021

V minulém roce se výroční kon-
ference AAA nekonala kvůli světové 
pandemii. V letošním roce se usku-
tečnila v Baltimoru, v americkém 
státě Maryland. Nesla se v duchu 
covidu, přičemž téma Truth and Re-
sponsibility lze interpretovat nejen 
s ohledem na formy a normy antro-
pologie, ale také ve vztahu k účasti 
na samotné konferenci. Dodržová-
ní 3R se pokládalo za samozřejmé, 
každý den se účastníci dostavili 
k vyplnění protokolu o zdraví, bě-bě-
hem čehož se předpokládalo prav-
divé a úplné zodpovězení otázek 
na možné symptomy covidu a rizi-
kové kontakty.

Konference byla tematicky pest-
rá, z hlediska obecné antropologie 
zaujala prezidentská řeč proslo-
vená Akhilem �uptou, který sto-
jí v  čele AAA již druhým rokem. 
Věnoval ji tématu dekolonizace 
americké antropologie. Vymezil se 
v  ní nejen k  terénním postupům 
a způsobům myšlení zakladatelů 

americké antropologie (F. Boas,  
M. Mead aj.), ale také implicitnímu 
kolonialismu v americkém pojetí 
antropologie. Kolonialismus se dle 
něj projevuje na úrovni organizace 
kateder, výuky i pojetí antropologie, 
jejímž středobodem jsou Spojené 
státy americké. Vytyčil celkem sedm 
programových bodů dekolonizace 
americké antropologie: (1) studi-
um genocid a masových vražd; (2) 
studium otrokářství a  strukturál-
ního násilí; (3) studium právních 
smluv a politických systémů, které 
umožnily jejich vynucené uzavření;  
(4) studium vynucené migrace vnitř-
ních přemístěných populací; (5) stu-
dium příbuzenství lidí a nonhumán-
ních živočichů; (6) studium reparací, 
iniciativy navracení půdy, pravdy 
a smíření, redistributivního a restitu-
tivního práva a nápravy historických 
křivd; (7) kritické přístupy k hrani-
cím a nacionalismu.

Jedna ze sekcí konference s ná-
zvem Alfred L. Kroeber: Man, Work, 
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Legacy byla věnována odkazu tohoto 
významného amerického antropolo-
ga, jehož jméno bylo v lednu 2021 
odstraněno z budovy Kalifornské 
univerzity v Berkeley. Za podnět 
se postavila řada lidí z akademic-
ké obce, takže se jím komise začala 
vážně zabývat. Kromě jiných úkonů 
realizovala komise anketu, ve které 
přes 85 % zúčastněných vyjádřilo ná-
zor, že jméno Alfreda Louise Kroe-
bera musí z budovy jednou provždy 
zmizet. V  rámci této konferenční 
sekce vystoupila mimo jiné Nancy 
Scheper-Hughes, která svůj profesní 
život spojila právě s katedrou an-
tropologie na Kalifornské univer-
zitě v Berkeley. Ve svém příspěvku 
prohlásila, že nikoho v sále asi ne-
rozčílilo, že bylo Kroeberovo jmé-
no odstraněno z budovy, ale jakým 

způsobem se to stalo. Celá záležitost 
totiž proběhla v době plošných uzá-
věr kvůli světové pandemii. Dodala, 
že je to paradox, protože budova 
vznikla jen krátce před Kroebero-
vým skonem a  on sám si nepřál, 
aby nesla jeho jméno. Z příspěvků 
v sekci byla spíše patrná podpora 
Kroeberova díla a jeho odkazu než 
jeho zevrubná kritika, byť i výhrady 
v rámci příspěvků zazněly.

Konference se konala v hybridní 
formě, což na jedné straně umožni-ě, což na jedné straně umožni-, což na jedné straně umožni-
lo účast lidem z mnoha částí světa, 
na straně druhé to poněkud ome-
zilo sdílení myšlenek v debatách, 
Q&A byly tentokrát totiž omezené 
na minimum. V každém případě se 
opět jednalo o tematicky košatou 
konferenci. Příští výroční konference 
AAA se bude konat v Seattlu.  

Martin Soukup (FSV UK, Praha)
Jan D. Bláha (PřF UJEP, Ústí nad Labem)

Dušan Lužný (FF UPOL, Olomouc)


