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Anotace:  
Studenti budou seznámeni s historickými, sociálními, kulturními a politickými předpoklady vzniku 

západního antropologického myšlení v rozmezí od přibližně třináctého do devatenáctého století. 

Studenti budou vedeni prostřednictvím konkrétních antropologicky zaměřených příkladů k reflexi 

etnocentrismu inherentně obsaženého v tradiční západní historiografii. Události, které vyústily do 

západního expanzionismu, jehož vedlejší ideologický produkt představovaly orientální a 

antropologické vědy, budou konceptualizovány a interpretovány v eurasijském kontextu. Bude 

zdůrazněno, že západní námořní státy po turbulencích tzv. dlouhého šestnáctého století (1480-1620) 

v žádném případě nedosáhly celosvětové hegemonie, ale maximálně mocenské rovnováhy s dvěma 

dalšími dominantními eurasijskými civilizačními ohnisky – islámskou civilizací, nejdynamičtější 

kulturní entitou na prahu raného novověku, a Čínou, která si udržovala až do osmnáctého století 

postavení hospodářsky nejsilnější mocnosti světa. Teprve vzestup Západu po roce 1750 v důsledku 

průmyslové revoluce, technologického rozvoje a nárůstu vojenské síly umožnil Evropě a Severní 

Americe stát se ústředním hegemonem moderního světa. Antropologické a orientální vědy se 

zrodily v kontextu této mocenské asymetrie, která výrazně ovlivnila jejich charakter a způsob 

konstrukce „toho druhého“. Antropologický pohled může pomoci tradiční historiografii 

„dekolonizovat“ svoji perspektivu a vytvořit tak nový obraz světových dějin založený na interakci 

rovnocenných aktérů a umožňující porozumět probíhajícím přesunům ekonomické a politické moci 

v současném světě.    
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1. Prolomení západního izolacionismu I – Mongolská 

expanze 

Byli to mongolští pastevci, kterým bylo souzeno sehrát klíčovou úlohu při prvním známém pokusu 

o vytvoření velkého eurasijského kontinentálního impéria předjímajícího svými aspiracemi a 

rozsahem novověkou globalizaci. Znepřátelené mongolské klany sjednotil na počátku třináctého 

století Temüdžin, který přijal jméno Čingischán. Pod jeho vedením dobyli Mongolové severní Čínu, 

vtrhli do Střední Asie, kde prakticky zničili kvetoucí muslimskou civilizaci, a pokusili se 

proniknout z afghánských hor do severní Indie. Po Čingischánově smrti pokračovali jeho 

následovníci v expanzi. Využívali vysoce mobilní armádu lehké jízdy, jejíž výzbroj a především 

disciplína, strategická rozvaha a způsob velení překonávaly vše, co bylo v tehdejším světě známo. 

Mongolové byli průkopníky špionáže i psychologického způsobu vedení války. Jak uvedla jedna 

americká historička, jejich úderná moc vyhlížela spíše jako moderní vojsko přesazené do 

středověkých časů. V roce 1241 pocítila tvrdost jejich úderu i Evropa, kdy ve dvou bitvách u 

Legnice a Mohi doslova smetli výkvět západního rytířstva. Ačkoliv vzájemně znesvářené evropské 

státy by pravděpodobně nebyly schopny čelit promyšlené mongolské invazi, Čingischánův vnuk 

Batu se poté stáhl na východ a na strategicky důležitém dolním toku řeky Volhy zřídil středisko 

Zlaté hordy, regionální mocnosti, která přetrvala až do závěru patnáctého století. V roce 1258 

dobyli Mongolové Bagdád a zničili tak abbásovský chalífát, který jakožto svébytná směs arabských 

a perských prvků představoval v mnohém vrchol středověké islámské civilizace. Mongolský postup 

na Egypt byl nicméně o dva roky později zastaven v bitvě u Ajn Džalútu muslimskými mamlúky. 

Po dobytí jižní Číny panovali mongolští vládci nad největší říší všech dob rozprostírající se od 

Středozemního po Čínské moře. Svět nepoznal od doby Alexandra Makedonského a raného islámu 

tak neukojitelnou touhu po expanzi. I když mnohé oblasti (například Mezopotámie, Rusko nebo 

Střední Asie) zaznamenaly za mongolské nadvlády patrný civilizační regres, skutečnost, že 

Mongolové vybudovali své mocenské a administrativní centrum v Číně, nejrozvinutější civilizaci 

tehdejšího světa, mimořádně uspíšilo šíření čínské kulturní vynalézavosti a technologie do celé 

Eurasie. Evropany Mongolové bezděčně vyburcovali z dlouhodobého provincionalismu, do něhož 

obyvatelé starého kontinentu upadli v okamžiku, kdy Alexandrovi vojáci přinutili svého vojevůdce, 

aby se obrátil zpátky na Západ, případně, když byl Crassus poražen u Karrh. Evropané stále ve 

třináctém století nedisponovali znalostmi a kategoriemi, které by jim umožnily věrohodně vyložit 

dramatickou zkušenost, jíž byli kolem roku 1241 vystaveni. Mongolové pro ně představovali 
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bytosti z apokalypsy či dokonce vracející se ztracené kmeny izraelské. Nic z tradiční antické 

vzdělanosti neposkytovalo Evropanům vodítko k pochopení nastalé situace. K tomu, aby se 

dokázali realisticky vyrovnat a plnohodnotně zapojit do eurasijského politického života zrozeného 

díky mongolskému impériu, museli překročit horizont řecké a římské učenosti a tvořit vlastní kánon 

etnografického a geografického vědění. To byl počátek dlouhé a komplikované cesty vedoucí po 

staletích ke světovládě. 

 

Mongolské impérium 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/Mongols-map.png/300px-Mongols-

map.png, 16. 8. 2011 
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2. Prolomení západního izolacionismu II – Západ potkává 

Východ 
 

Vznik mongolského impéria představoval bezprecedentní geopolitický fenomén, v jehož rámci se 

určitá stepní, kontinentální populace pokusila poprvé trvaleji ovládnout periferní eurasijské 

civilizace, zastoupené především Čínou, Indií, Blízkým východem a Západem. Tento epochální čin, 

zahájený Temüdžinem a dokončený jeho nástupci, byl umožněn především vojenskou inovací, 

jejímž ztělesněním byla mobilní mongolská jízda. Mongolský pokus o sjednocení Eurasie však 

v polovině čtrnáctého století selhal a ani Tamerlán nezaložil navzdory impozantnosti svého výkonu 

základy stabilní říše. Severní Eurasie musela čekat na své sjednocení až do dob ruské expanze, kdy 

kozáci (poučení zkušeností stepních národů) a především střelný prach umožnil carům ovládnout 

nesmírné území od východní Evropy po Dálný východ. Jejich diplomatické dohody s Čínou 

definitivně odstranily hrozbu středoasijských kočovníků pro usedlé populace Starého světa. 

Dramatický vstup Mongolů na scénu evropských dějin znamenal radikální změnu v pohledu na 

politickou, etnickou a geografickou rozmanitost světa. Zásadním způsobem byly překonány znalosti 

antiky a provincionalismus Středomoří, který byl dědictvím stagnující pozdní Římské říše a 

temného věku a jenž neodstranily ani křížové výpravy, konečně pominul. Západ se prostřednictvím 

rozsáhlých politických, ekonomických a kulturních kontaktů poprvé od antických dob stal aktivní 

součástí eurasijského civilizačního prostoru. Šok z „tatarského“ přízraku, který zažila Evropa v roce 

1241, vystřídala zvědavost a přehnaná evangelizační očekávání. Poté se dostavily úvahy o 

obchodním zisku. Nastala éra, kdy se Evropané využívající „mongolského míru“ (pax mongolica) 

vydávali na dlouhé výpravy na Východ, během kterých se seznamovali s velkými asijskými 

civilizacemi a kulturami. Mongolská říše se vyznačovala náboženskou tolerancí a mnohými 

inovacemi, například pružnou meritokracií, diplomatickou imunitou, papírovými penězi a základy 

mezinárodního práva, které se staly samozřejmou součástí moderní civilizace. Jak poznamenal 

anglický historik Edward Gibbon, „umělci Číny a Paříže se předháněli ve službě velkému chánovi“. 

Knihtisk, střelný prach a kompas představující podle Rogera Bacona tři vynálezy, jež zrodily 

moderní svět, se rozšířily právě v době mongolského impéria.   
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Rubruckova cesta do Mongolska 

http://www.paradoxplace.com/Books/Covers%20Images/Travellers/rubruck-R.jpg, 16. 8. 2011 
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3. Zámořské výpravy – čínská výzva 
 

Na prahu novověku byla bezpochyby nejrozvinutější a nejsilnější mocností planety Čína. Ve 

čtyřicátých letech patnáctého století vypuklo na území okupované Říše středu rozsáhlé lidové 

protimongolské povstání. Mongolové byli poraženi a v roce 1368 ustavil vůdce rebelů Ču Jüan-

čang jako císař Chung Wu ambiciózní dynastii Ming, která přetrvala až do roku 1644 a převedla tak 

Čínu přes práh novověku. Čína tehdy bezpochyby disponovala hospodářským a lidským 

potenciálem a technologií, která by jí měla umožnit zaujmout ústřední postavení v rámci rodícího se 

světového systému. Její zemědělská a průmyslová základna, infrastruktura, úroveň administrativy a 

vzdělání neměly ve světě obdoby. Chung Wuův druhý nástupce Jung-le (vládl 1403 až 1424), který 

přemístil hlavní město z Nankingu zpět do Pekingu, svěřil admirálu Čeng Cheovi velkou flotilu, 

aby v letech 1405 až 1433 uskutečnil celkem sedm plaveb do Indického oceánu, Arabského a 

Rudého moře a podél pobřeží východní Afriky. Čeng Che měl k dispozici impozantní loďstvo 

zahrnující stovky lodí dlouhé až 134 metrů a 55 metrů široké, které mohly pojmout celkem až 

sedmadvacet tisíc mužů. Tato mohutná flotila se pohybovala zejména v kosmopolitních vodách 

Indického oceánu, v jehož přístavech se stýkali příslušníci nejrůznějších kultur. Číňané navzdory 

své převaze tuto rozmanitost respektovali a o jejich toleranci svědčil například památník vztyčený 

na Cejlonu, který oslavoval zároveň Buddhu, Alláha a Višnu. Dějiny však nebyly Čeng Cheovým 

aspiracím nakloněny. Císařovy nákladné stavby zemi ekonomicky vyčerpávaly a nad Čínou se opět 

vznášela mongolská hrozba. Jung-le vedl proti mongolským Ojratům pět nepřesvědčivých tažení a 

v roce 1449 dokonce ojratský chán Esen porazil a zajal čínského císaře a oblehl hlavní město. 

Konfuciáni, ovládající vnitropolitický život, nebyli jakožto morální izolacionisté zámořské expanzi 

nakloněni. Připomínali tak trochu ministra francouzského krále Jindřicha IV. vévodu de Sullyho, 

který na počátku sedmnáctého století prohlásil, že území, jež jsou oddělena od mateřské země, 

přinášejí jen málo užitku. Již v roce 1433, kdy Čeng Che umírá, byly zakázány další plavby do 

zahraničí a výstavba lodí byla omezena. Na počátku šestnáctého století, kdy Španělé pronikali 

z předmostí v Karibiku do Střední a Jižní Ameriky, Fernando de Magellan se chystal obeplout 

planetu a Portugalci nezadržitelně mířili ze svých indických základen přes Malackou úžinu 

k pobřeží Číny a Japonska, se čínské loďstvo, kdysi největší na světě, zmenšilo na desetinu. 

V osudovém roce 1433 zemřel portugalský král Jan I., jehož syn Jindřich Mořeplavec řídil ze svého 

sídla v Sagresu v nesrovnatelně skromnějších podmínkách malého chudého státu Pyrenejského 

poloostrova přípravy velkého námořního dobrodružství. Určitě netušil, že vládci ve vzdálené říši, o 
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jejíž existenci měl neurčité povědomí ze středověkých cestopisů, mu právě uvolnili cestu do 

Indického oceánu.     

 

Čeng Cheovy výpravy 
http://jbapwoh.wikispaces.com/file/view/ZhengHe.jpg/65277532/ZhengHe.jpg, 16. 8. 2011 
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4. Zámořské výpravy – Dobytí Nového světa 
 

Po pádu mongolského impéria a doznění následků „černé smrti“ vystřídaly oceány v úloze 

strategických cest stepi a přístavy nahradily oázy. Samotná Eurasie pro vytvoření globální civilizace 

nestačila. Bylo třeba obeplutím Afriky zabezpečit spojení mezi severoatlantickým prostorem a 

Indickým oceánem a Dálným východem, politicky a ekonomicky integrovat Severní a Jižní 

Ameriku a postupně pronikat do Tichomoří. Tohoto úkolu se nakonec ujala civilizace, v níž 

dlouhodobá námořní a vojenská tradice a specifická směs cestovatelské imaginace a 

mesianistického zápalu (z něhož se v sekularizované podobě vyvinul étos civilizační mise) 

vytvořily ideologickou konfiguraci nejlépe motivující k realizaci zmíněného zadání.  Po roce 1187, 

kdy Saláh ad-Dín (Saladin) opět vyrval Svaté město z rukou křižáků, toužili křesťanští panovníci po 

znovudobytí Jeruzaléma. Byl to sen i Ferdinanda Aragonského a Isabely Kastilské, v jejichž 

službách objevil Kryštof Kolumbus (sdílející křižácké vize) Nový svět. Cesta do Palestiny vedla 

přes Cuzco, Tenočtitlán a Manilu. Již v květnu 1493 rozdělil renesanční papež Alexandr VI. Borgia 

ve svém výnosu Inter Caetera zeměkouli po zeměpisné délce mezi Španělsko a Portugalsko. 

V následujícím roce uzavřely oba státy v Tordesillasu smlouvu, podle níž dělící linie mezi 

zájmovými sférami procházela 370 mil (leguas) západně od Kapverdských ostrovů. Španělsko tak 

získalo nárok na Nový svět s výjimkou pobřeží Brazílie, zatímco Portugalsko na Brazílii, Afriku a 

Indický oceán.     Zámořský rozmach Španělska a Portugalska zdaleka přesahoval jejich reálné 

ekonomické a demografické možnosti. To se však ukázalo až v dlouhodobější perspektivě, kdy obě 

země nedokázaly zadržet nástup Holandska, Anglie a Francie. Zatímco se Portugalci zapojovali do 

rentabilního obchodu v Indickém oceánu a jihovýchodní Asii, Španělé se po dobytí indiánských říší 

soustředili zejména na těžbu stříbra, které vyváželi jak na evropské, tak asijské trhy. Angličané a 

Francouzi se prozatím nedokázali vyrovnat svým jižním rivalům a omezovali se na parazitismus 

prostřednictvím pirátství. Počátek sedmdesátých let šestnáctého století znamenal důležitý předěl v 

mocenském vztahu mezi Západem a zbytkem světa. Bitva u Lepanta přinesla zvrat v boji mezi 

křesťany a muslimy ve Středomoří, na Filipínách založili Španělé Manilu jako důležité centrum 

směnného obchodu mezi Japonskem a Čínou na straně jedné a Novým Španělskem na straně druhé, 

ve východní Evropě byli Osmani odraženi od Astrachaně a v roce 1571 se kozáci usadili podél 

Donu. Tyto události představovaly zárodky tří dlouhodobých geopolitických procesů, které změnily 

tvář světa a jež zahrnovaly marginalizaci Osmanské říše a konec islámské hrozby, vzestup 

Ameriky, jejíž potenciál znásobil sílu Západu, a ovládnutí severní Eurasie ruským impériem. 
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V průběhu šestnáctého století se vytvořila oikumena předznamenávající moderní podobu globálního 

světa. Evropané zatím nevládli, představovali pouze díky svým námořnickým schopnostem užitečné 

obchodní prostředníky mezi jednotlivými civilizačními ohnisky, které zahrnovaly kromě Západu 

Osmanskou říši, Persii, Mughalskou říši, Čínu a Japonsko. Vstupenkou Evropanů mezi hlavní 

eurasijské mocnosti bylo kromě smrtonosné organizace vojenské síly americké stříbro, za které 

nakupovali zejména v Číně zboží, jež svojí kvalitou překonávalo západní výrobky. Peršané, 

Mughalové, Číňané nebo Japonci v žádném případě nevzhlíželi k Západu jako k nadřazené 

mocnosti. Například španělská obchodní základna v Manile mohla existovat pouze díky čínskému a 

japonskému souhlasu a benevolenci.         

 

Nový svět 
http://www.spvocation.org/site/external/fckeditor/data/Image/FOTM/ponce2.jpg, 16. 8. 2011 
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5. Nový svět a spor ve Valladolidu 
 

Ferdinand Aragonský a Isabela Kastilská zprvu význam objevu Nového světa zcela nedocenili. Byli 

plně zaujati evropskou politikou a bojem proti muslimům ve Středomoří a severní Africe. 

V polovině šestnáctého století napsal kronikář López de Gómara, že objevení Ameriky „bylo 

největší událostí od stvoření světa s výjimkou narození a smrti toho, kdo jej stvořil“. V letech, které 

bezprostředně následovaly po Kolumbově výpravě, by tomu však věřil jen málokdo. Jakmile se 

nicméně Španělé, jejichž koloniální úsilí zaštiťovali především bankéři z Janova, pevně uchytili na 

ostrovech v Karibiku a získali tak předmostí k pronikání na americkou pevninu, situace se změnila. 

Na počátku vlády Karla V. byly vyvráceny velké indiánské říše Aztéků a Inků a ohromný 

ekonomický potenciál dobývaného kontinentu začal být zřejmý. Španělsko, které samo 

nedisponovalo významnými přírodními zdroji a jež až doposud bylo spíše chudým státem, naléhavě 

potřebovalo americké zlato a stříbro na financování svých počínajících velmocenských aspirací. Po 

vytlačení Francie z Apeninského poloostrova a vzniku patové situace v boji s muslimy ve 

Středomoří se objevil nový vážný soupeř v podobě protestantismu, radikální snahy o náboženskou 

reformu, která se ze svého středoevropského německého ohniska rychle šířila do dalších západních 

zemí. Španělsko a jeho ozbrojené síly se staly hlavní mocenskou záštitou katolicismu a 

protireformace. Kolonizátoři se v Novém světě soustředili především na těžbu stříbra, čemuž 

podřídili i charakter místní zemědělské výroby, která tak prodělala výraznou změnu. Stříbro bylo ve 

velkém množství vyváženo na evropské trhy, především přes Sevillu a Janov, a od počátku 

sedmdesátých let šestnáctého století prostřednictvím nově budovaného obchodního přístavu 

v Manile do zemí jihovýchodní Asie, zejména Číny. Bylo zapotřebí vyjasnit status domorodého 

obyvatelstva, které procházelo dramatickým demografickým poklesem a jehož příslušníci byli ve 

značném počtu využíváni k nuceným pracím a nemilosrdně vykořisťováni. V souvislosti 

s evangelizačními snahami v zámoří a diskuzí o legislativním zohlednění kolonií vystoupili první 

obhájci práv indiánů, především v řadách příslušníků Církve. Vynikl mezi nimi Bartolomé de Las 

Casas (1474-1566), bývalý conquistador, který vstoupil do dominikánského řádu. Po roce 1515 se 

Bartolomé de Las Casas snažil přimět královský dvůr, aby se zasadil o zlepšení životních podmínek 

indiánů, a získal přízeň španělské inkvizice, která v něm zřejmě viděla užitečný nástroj pro 

evangelizaci Nového světa. Jeho nesmiřitelná kritika a vystupování vůči conquistadorům mu sice 

vynesly obžalobu z velezrady, ale mohl počítat s podporou Pavla III., který vydal bulu ochraňující 
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indiány, a císaře Karla V., jenž se snažil v zájmu státního centralismu oslabit moc a autonomii 

conquistadorů. Společně s právníky a vzdělanci z univerzity ze Salamanky se Bartolomé de Las 

Casas podílel na přípravě Nových zákonů, jejichž smyslem bylo plnohodnotně integrovat indiány 

do formující se koloniální společnosti. Nemůžeme v této snaze vidět pouze projev křesťanského 

univerzalismu a filantropie, protože vzhledem k omezeným lidským zdrojům a rozloze ovládaného 

území by existence španělského impéria v Novém světě byla bez zapojení indiánů nemyslitelná. 

 

Bartolomé de Las Casas 
http://www.s9.com/images/portraits/17470_Las-Casas-Bartolome-De.jpg, 16. 8. 2011 
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6. Koloniální politika západních mocností I 
  

Objevení Nového světa a smlouva v Tordesillasu přinesly rozdělení světa mezi dvě „nastupující“ 

impéria – Portugalsko a Španělsko. Obě zmíněné říše, zrozené z námořní dovednosti a účinnosti 

vojenské síly, sice vzešly z Pyrenejského poloostrova, svým charakterem se však lišily. 

Portugalsko, které se opíralo o mnohem menší lidskou a hospodářskou základnu, se úspěšně 

integrovalo do rozvinuté obchodní sítě spojující přístavy Indického oceánu s jihovýchodní Asií a 

Dálným východem a díky své flexibilitě předznamenalo pozdější podnikatelské aktivity 

Holanďanů. Španělsko připomínalo tradiční impérium snažící se sjednotit na základě jednotného 

zákona celou oikumenu. Bylo to vykročení z provinční Kastilie směrem ke světovládě těžící více 

z ducha středověké evangelizace a křížových výprav než z expanzionistického étosu moderního 

imperialismu. Navzdory zisku amerického stříbra, které Španělé uvolnili do světové ekonomiky, 

stála u počátků říše nejenom touha po bohatství a prestiži, ale také milénarismus a očekávání 

příchodu „zlatého věku“. Renesanční vzdělanci znovu pročítali Senekovo proroctví o novém světě 

rozkládajícím se údajně na druhé straně velkého oceánu dále, než se nacházela Ultima Thule. 

Kolumbus byl ovlivněn tímto ideologickým a emocionálním ovzduším a není nijak překvapivé, že 

inkvizitor Jimenes de Cisnero, ochránce dominikána Bartoloméa de Las Casase, byl obdivovatelem 

florentského vizionáře Savonaroly, jehož spisy nechal zveřejnit v Kastilii. Jak zdůraznil Henry 

Kamen, španělské impérium bylo kolektivním dílem, jehož vzestup a trvání by bylo nemyslitelné 

bez aktivního zapojení a účasti nejen dalších evropských národů, ale i množství zámořských 

populací. „Co by si počali běloši bez indiánů“, prohlásil jeden původní obyvatel Ameriky žijící ve 

španělské Nové Granadě. Henry Kamen se domnívá, že o skutečné globální španělské říši, která se 

již zcela vymanila z původní kastilské základny, můžeme hovořit až několik let po smrti Karla V. 

Finanční páteř impéria představovali Janované, kteří podle slov jednoho komentátora „zatímco 

Španělé dobyli Ameriku, nalezli svoji Ameriku ve Španělsku“. Vzhledem k tomu, že Španělsko 

postrádalo potřebnou kreativitu a výrobní kapacitu, pro zajištění imperiální infrastruktury bylo 

zapotřebí součinnosti dalších evropských oblastí nacházejících se zejména v Itálii a Nizozemí. 

Výsledek byl nicméně impozantní. Amsterdamský radní Cornelis Hooft prohlásil kolem roku 1600, 

že „ve srovnání se španělským králem jsme jako myš proti slonovi“. Španělský vzestup tak 

pravděpodobně více než z hospodářských faktorů vyplynul ze souběhu příznivé geografické polohy 

a specifické mentality, která na sklonku patnáctého století dozrála k epochálnímu výkonu. 

Španělská říše byla navzdory zásadní úloze, kterou sehrála při raném formování globální 
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ekonomiky a světového hospodářského systému, rovněž psychologickým fenoménem, imperiálním 

záměrem, jenž potřeboval ke svému zrodu a růstu zdrojů jiných evropských zemí. Jakmile bylo 

Španělsko zmíněného materiálního zázemí, soustředěného především v Itálii a ve Flandrech, 

zbaveno, upadlo do pověstné dlouhé stagnace. Zámořská území zůstala součástí rozsáhlejšího 

politického celku především díky loajalitě, vyplývají z konsensu, na kterém se do značné míry 

podílely domorodé a jiné nehispánské etnické subjekty. Říše přežila porážku Armady v roce 1588, 

ztrátu prosperujícího Nizozemí, bitvu u Rocroi roku 1643, změnu dynastie za vlády o dědictví 

španělské a její državy potvrdila pařížská mírová smlouva z roku 1763 po skončení sedmileté války. 

Teprve turbulence napoleonských válek přivodily její definitivní zánik. Již v sedmnáctém století 

však bylo Španělsko zastíněno dravějšími a efektivnějšími námořními mocnostmi.  

      

Filip II. 
http://www.marileecody.com/mary1allegory.jpg, 16. 8. 2011 
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7. Koloniální politika západních mocností II 
  

V sedmnáctém století nastalo v Eurasii po údobí zámořských výprav, které proběhly ve znamení 

rychlé expanze západních mocností, údobí relativní mocenské rovnováhy. Západ si sice vydobyl 

nadvládu na mořích, ale tato převaha činila zatím na velké asijské mocnosti, osmanské Turecko, 

safíjovskou Persii, mughalskou Indii a mingskou a mandžuskou Čínu jen malý dojem. Evropané 

byli užitečnými překupníky, ale zdálo se, že těžiště světového systému spočívá stále v Asii. Britský 

historik Arnold Toynbee zdůraznil, že v roce 1555 byl islámský svět mohutnější a impozantnější 

než v roce 1291, kdy byli poslední křižáci vypuzeni ze Svaté země. Z náboženských a občanských 

konfliktů šestnáctého a sedmnáctého století nevzešel žádný sjednotitel Evropy, takže kontinent 

působil ve srovnání s asijskými monolity chaoticky a oslabeně. Tento pluralismus se sice později 

ukázal jako výhoda, ale v sedmnáctém století mohli příchozí ze Západu jen se závistí hledět na 

rozlehlost a administrativní výkonnost císařské Číny. Portugalsko a Španělsko se navzdory své unii 

v letech 1580 až 1640 nedokázaly prosadit proti holandským, anglickým a dalším evropským 

obchodním společnostem, které operovaly relativně nezávisle na svých vládách. Nejúspěšnější 

koloniální mocností sedmnáctého století bylo bezpochyby Nizozemí, které se v roce 1579 zbavilo 

španělské hegemonie. Holandská východoindická společnost byla založena v roce 1602. 

V následujících desetiletích její celosvětová síť obchodních základen zastínila díky existenci 

rozvinutého bankovního systému ostatní západní rivaly. Pokus francouzského krále Ludvíka XIV. o 

zastavení nizozemského vzestupu a prosperity prostřednictvím pozemní vojenské invaze měl jen 

omezený úspěch. Zrodil však kariéru zapřisáhlého nepřítele Francie Viléma Oranžského, který se 

v roce 1688 stal anglickým panovníkem. Podle Nialla Fergusona umožnila tato politická událost 

příchod nizozemského kapitálu do země, což poskytlo mohutný impulz rodícímu se Britskému 

impériu. Někteří historici hovoří v souvislosti se soupeřením mezi Francií, největší mocností 

evropského kontinentu, a Anglií, jež postupně ovládla oceány, o druhé stoleté válce, již ukončila až 

bitva u Waterloo v roce 1815.              Rivalita mezi Francouzi a Angličany se projevila i na 

indickém subkontinentu, kde Evropané využívali krize mughalské říše po Aurangzébově smrti v 

roce 1707 ke vměšování do vnitřních záležitostí. Zprvu měli v Indii převahu Francouzi a jejich 

spojenci, ale vítězství Roberta Cliva nad bengálským vládcem v bitvě u Pálásí na počátku sedmileté 

války v roce 1757 znamenalo počátek britské hegemonie v oblasti, která skončila až roku 1947. 

Britská komunita v Indii byla zejména za působení generálního guvernéra Warrena Hastingse silně 
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oslovena místní intelektuální a duchovní tradicí. Znalost sanskrtu a překlady hinduistické literatury 

vyústily do vzniku kulturního fenoménu označovaného jako orientální renesance, jež 

v devatenáctém století přispěla k šíření árijské ideologie v západních zemích.     

 

Bitva u Pálásí 
http://farm5.static.flickr.com/4027/4266074708_727d74dff2.jpg, 16. 11. 2011 
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8. Biblická antropologie 
  

Zámořské výpravy a expanze Západu v raném novověku definitivně odstranily provincionalismus 

Středomoří a marginální či periferní postavení Evropy. Pro intelektuální život Starého kontinentu 

byla příznačná postupná sekularizace pohledu na realitu neboli „odčarování“ světa a položení 

základů přírodních věd, jejichž praktická aplikace ve výrobní sféře v době průmyslové revoluce 

zásadně změnila mocenské a ekonomické postavení Západu v rámci světového systému. Tyto 

trendy, které nám dnes připadají historicky zákonité, jsou však pouhým zpětným promítnutím 

našich znalostí o pozdějším průběhu dějin.  Tradiční evropský světonázor spočívající ve svébytné 

kombinaci biblické autority s antickou vzdělaností a selektivními arabskými a židovskými podněty 

s překvapivou odolností vydržel střet se záplavou nových podnětů, inspirací a zážitků, kterou 

přinesly události šestnáctého století. Hlavními intelektuálními prostředníky mezi Západem a 

mimoevropskými civilizacemi a kulturami byli obdobně jako v údobí mongolského impéria 

příslušníci náboženských řádů, zejména františkáni a dominikáni, k nimž se v polovině šestnáctého 

století připojili jezuité. Studium exotických společností zahrnující etnografický popis a 

komparativní lingvistický výzkum se zrodilo jako vedlejší produkt misijního úsilí křesťanských 

komunit v Novém světě, Indii, jihovýchodní Asii a na Dálném východě.  Západ raného novověku 

byl postižen náboženskou roztržkou, která se projevila i v mimoevropském prostoru. Převahu 

v poznávání zámořských kultur měli bezpochyby katolíci, a to díky rozsáhlé síti vzdělávacích 

institucí a skutečnému zájmu o uchopení autentického jádra domorodých kultur za účelem asimilace 

křesťanskou zvěstí. V některých oblastech, například v Indii a Číně, se misionáři setkali s relativně 

vstřícným přijetím, ale museli se sklonit před sofistikovaností a rafinovaností místního sociálního a 

kulturního života, v jiných civilizačních okruzích nesměli vůbec působit (islám), nebo byli posléze 

vypuzeni (Japonsko). Existovaly však i komunity, například v Jižní Americe, ve kterých se evropští 

kněží stali opravdovými duchovními vůdci, občas se dostávajícími do rozporu s koloniální 

administrativou. Katolický univerzalismus byl v souladu s kosmopolitním rázem španělského 

impéria a kontrastoval se stále výraznějším etnickým partikularismem protestantských mocností, ve 

kterých byla idea evangelizace zastíněna podnikatelským zájmem. Zatímco Španělsko a 

Portugalsko byly ochotny respektovat tradiční logiku světového hospodářského systému s těžištěm 

v Asii, Nizozemí a Anglie ji svojí ekonomickou asertivitou cílevědomě narušovaly a přesouvaly do 

severozápadní Evropy. Adaptaci středověké vzdělanosti na intelektuální podmínky raného 

novověku nazývají někteří autoři biblickou antropologií či etnickou teologií, která představovala 
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základní rámec porozumění exotismu až do osvícenství a v některých případech do Darwinova 

vystoupení. Mezi představitele zmíněného směru náleželi například Bernardino de Sahagún (1499-

1590), autor Historie Indie v Novém Španělsku a na ostrovech Pevné Země z let 1576 až 1581, 

působící na františkánské koleji v mexickém Tlatelolku, příslušník řádu Tovaryšstva Ježíšova José 

de Acosta (1540-1600), který uveřejnil v roce 1590 Přírodní a morální historie Indií a jehož 

francouzský badatel Pierre Vidal-Naquet označil za skutečného zakladatele „srovnávací 

antropologie“, a německý jezuitský učenec Athanasius Kircher (1602-1680). Protestantští vzdělanci 

se často zaměřovali na otázky etnického a historického původu evropských národů, motivováni 

snahou nastínit alternativní historický výklad zdůrazňující výlučnost a převahu germánského Severu 

nad latinským Středomořím. Philipp Clüver (1580-1622) pocházející z Gdaňsku měl značnou 

zásluhu na rehabilitaci severského polyteismu a vyzdvižení primordiální kvality germánství v duchu 

Tacitovy Germanie. Obroda materialismu, agnosticismu a atomismu v sedmnáctém století se 

projevila i ve vědách o člověku a představovala vážnou výzvu křesťanské ortodoxii. Francouzský 

autor Isaac de la Peyrère (1594-1676), mající kořeny v prostředí židovských konvertitů ve 

Španělsku, zpochybnil v řadě svých děl, například v Systema theologicum preadamitarum hypothesi 

z roku 1655, starozákonní autoritu týkající se počátku lidského druhu. De la Peyrèrovy teze o 

existenci lidstva před Adamem propojily středověké hereze, inspirované muslimskými podněty, 

s novověkým útokem na biblický monogenismus, a otevíraly cestu rasové ideologii osmnáctého 

století. Myšlení lidské odlišnosti a rozmanitosti v šestnáctém a sedmnáctém století představovalo 

specifickou intelektuální směs, v níž se vyskytovaly společně tradiční názory navazující na odkaz 

středověké a renesanční vzdělanosti s hypotézami, které anticipovaly rozsáhlou proměnu věd o 

člověku v osmnáctém a devatenáctém století, z níž se zrodil duch moderní antropologie.      
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Bernardin de Sahagún 
http://mariocancel.files.wordpress.com/2010/02/sahagun.jpg, 16. 8. 2011        
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9. Konfrontace Západu s mimoevropskými kulturami a 

civilizacemi	  

Evropské myšlení raného novověku bylo v oblasti historických a etnických studií, z nichž vyrůstala 

imaginace živící sféru kolektivních identit, konfrontováno se dvěma závažnými výzvami, jejichž 

řešení mělo dramatické dopady na další vývoj a charakter západní civilizace. Tento stav byl 

důsledkem dvou strategických rovnovážných stavů uvnitř a vně západního světa. Otřesy a konflikty 

reformace a protireformace vyústily do zrodu katolického tábora, jehož hegemonem bylo až do 

prvních desetiletí sedmnáctého století Španělsko, a protestantského bloku, jehož těžiště 

představovaly německy hovořící oblasti Střední Evropy. Po skončení třicetileté války se 

nejsilnějším státem s katolickou většinou stala Francie, jejíž panovník byl ovšem více než 

myšlenkou evangelizace zaujat snahou po dobytí osobní a národní slávy (gloire). Oslabení a 

politická marginalizace Německa ve prospěch Francie a Habsburské říše přenesly vůdcovství 

protestantského světa do Nizozemí a Anglie, dvou zemí s globálními námořními aspiracemi. 

Výsledek bitvy u Vídně v roce 1683 ukázal, že Osmanská říše již nepředstavuje pro vnitrozemí 

kontinentu smrtelnou hrozbu, a sultán se naopak ocitl pod tlakem křesťanských mocností Rakouska 

a Ruska. Zmíněný vývoj předznamenal vztah mezi Západem a mimoevropskými civilizacemi 

v globálním měřítku. Zrušení Ediktu nantského roku 1685 a jeho tragické vnitropolitické důsledky 

demonstrovaly nezastupitelnost protestantského živlu při ekonomickém rozvoji Západu a 

kontraproduktivnost náboženské netolerance pro státy aspirující na velmocenské postavení. 

Neschopnost Ludvíka XIV. zastavit vojenskými prostředky holandský vzestup potvrdila 

strategickou a mocenskou rovnováhu mezi katolicismem a protestantismem a trvalé náboženské 

rozdělení Evropy, které se promítlo i do intelektuální a duchovní sféry. Evropští vzdělanci se ve 

stále větší míře obraceli ke germánskému Severu a jeho pohanské kultuře, přičemž v politických 

institucích a zvycích starověkých barbarů hledali zárodky politické svobody a národní svébytnosti a 

emancipace vůči katolickému Jihu. Římští a řečtí autoři byli nadále čteni jako vzor pro vytváření 

občanských ctností a antický Řím se stal znovu privilegovaným vzorem administrativní efektivnosti 

a imperiální síly. Katoličtí a protestantští myslitelé se ve vzájemné polemice dovolávali 

předkřesťanského starobylého substrátu. Dualismus Římana a barbara opět ožil v politické 

imaginaci Západu. Pád indiánských civilizací byl na dlouhou dobu jediným výrazným vojenským 

úspěchem Západu ve vztahu k mimoevropským civilizacím. Osmanská říše, Persie, mughalská 

Indie, Čína a Japonsko sice postoupily Evropanům nadvládu na mořích a úlohu jediných globálních 
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obchodníků, jejich mocenské postavení a politická nezávislost však vyšla z věku „zámořských 

objevů“ v zásadě neotřesena.  

 
Louis XIV 

http://fr106cultureblog.files.wordpress.com/2010/10/20081207-louis_xiv_of_france.jpg, 16. 8. 

2011 
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10. Giambattista Vico a počátky antropologických věd 

Málokterý myslitel si v západních dějinách vysloužil tak rozporuplné hodnocení jako italský 

historik a právník Giambattista Vico (1668-1744). Někteří autoři v něm vidí průkopníka nové 

historiografické vědy, případně předchůdce moderních strukturalistických a sémiotických přístupů, 

pro jiné naopak představuje anachronismus, pozůstatek humanistických a renesančních spekulací 

nebo romantické obrazotvornosti, kterou ukáznil teprve nástup positivistické metody. Giambattista 

Vico se pravděpodobně stal do jisté míry obětí historických okolností, do kterých se narodil. Neapol 

přelomu sedmnáctého a osmnáctého století již pozbyla lesku kulturního střediska Itálie, z něhož se 

dlouho těšila. Morové rány a hospodářská stagnace učinily z jedné z metropolí Evropy periférii. 

Mocenský vzestup Francie, doprovázený nadvládou francouzských osvícenských myslitelů, zastínil 

zbytek Středomoří včetně jeho vzdělanců. Gimbattista Vico byl občas srovnáván svým významem 

s Montesquieum a – jak si povšiml Goethe – Italové mu často dávali přednost před francouzským 

autorem. Porovnání ohlasu Montesquieuova a Vicova díla nicméně přesně vystihuje rozdíl mezi 

silou civilizačního ohniska a arbitra Západu na straně jedné a města, jehož plnohodnotná příslušnost 

k rozvinuté západní civilizaci bude ve stále větší míře zpochybňována, na straně druhé. Vico 

originálně spojil úvahy o figurativních procesech probíhajících s neúprosností organických procesů 

v jazyce (ve smyslu dominantního dobového diskursu) s antickým mýtem o třech epochách – 

božské, heroické a lidské. Na počátku dějin, kdy byl člověk barbarský a svět krutý, vládla v jazyce 

metafora podmíněná drtivou převahou smyslů a obrazotvornosti nad rozumem. Zmíněná rétorická 

figura umožnila identifikovat vnitřní emocionální stavy člověka s vnějšími přírodními živly a tím 

svět zdánlivě polidštit, domestikovat. Zrodil se tak animismus a polyteismus, které Gimbattista 

Vico chápal téměř jungiánsky jako promítnutí lidské emocionality do přírody. Tato konstrukce 

reality však nemohla obstát před sílící kritikou rozumu, který přivodil obávaným bohům jejich pád 

a marginalizaci do pouhých symbolů a ornamentů. Mezitím probíhala hobbesovská barbarská válka 

všech proti všem, která skončila vítězstvím heroických patronů obklopených zástupy poražených 

klientů. Nová vládnoucí vrstva se zmocnila – s metonymickou věcností – vznešených atributů 

opuštěných bohy a zaštítila jimi svoji vládu založenou jinak na pouhém fyzickém násilí. Vico byl 

přesvědčen, že aristokracie nemůže obstát před sílícím sebevědomím a aspiracemi lidu, který po 

řadě povstání a občanských válek převezme moc. Italský myslitel předpověděl známý Sièyesův 

manévr, jímž v červnu 1789 přeměnil anachronické Generální stavy v Národní shromáždění a 

přispěl k zažehnutí Francouzské revoluce. Vico předvídal, že základní figurou revoluční rétoriky 

bude synekdocha umožňující prohlásit lid za exkluzivní národní společenství, z něhož byly šlechta a 



                                                                                                                                         
                                          Tento předmět je inovován v rámci projektu IHISTUD – Inovace výuky  

historických věd s důrazem na mezioborový přístup a interkulturní dialog  
spolufinancovaného z Evropského  sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky. 
 

 

duchovenstvo jako samostatné stavy vyloučeny. Lidský věk bude údobím rovnosti, spravedlnosti, 

rozumu a občanské střízlivosti. Z dlouhodobého hlediska je však modernita podle Vica 

neudržitelná, protože skutečnou moc, která v předcházejících vyplývala z autority smyslů a fyzické 

síly, nelze dlouhodobě založit na pouhém konsensu dosahovaném prostřednictvím jazyka. 

Giambattista Vico, který studoval dějiny pozdní římské republiky, hovořil o příchodu demagogie, 

anarchie a občanských konfliktů, které vyústí do rozkladu společnosti. Existuje za dané situace 

východisko? Vico předložil celkem tři. Může povstat „velký vůdce“, který obdobně jako kdysi císař 

Augustus vnutí zhroucené společnosti nový řád. Mohou se objevit barbaři, kteří jako Germáni 

v pozdní antice ovládnou zemi a převedou ji na heroický typ rétoriky. Polorozpadlé paláce 

sofistikované, ale upadlé kultury se zalidní barbarskými náčelníky, kteří jsou příslibem revitalizace. 

Jestliže se nezjeví ani „velký vůdce“ ani barbaři, nezbývá, než aby se historický cyklus završil a 

přeživší lidé se uchýlili k jednoduché autoritě smyslů a imaginace, z níž vyrostou prostí, ale strašní 

bohové, stojící u počátku nových dějin.      

 

 

 

 

Giambattista Vico 
http://www.yorku.ca/ylife/2006/11-Nov/11-20/images/vico.jpg, 16. 8. 2011 
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11. Antropologie a osvícenství      
Osvícenství (le siècle des lumières, the age of enlightenment, die Aufklärung) reprezentovalo velkou 

kulturní epochu, která ve všech směrech transformovala západní civilizaci a předznamenala její 

přechod do moderní doby. Zdá se, že teprve v osvícenství se Západ radikálně odlišil od ostatních 

eurasijských civilizací tím, že vyhlásil svůj rozchod s tradicí a autoritou založenou na zvyku a 

transcendenci. Jak napsali Theodor W. Adorno a Max Horkheimer, cílem osvícenství bylo zbavit 

lidi strachu a učinit z nich pány přírody. To mělo být umožněno prostřednictvím rozumu a vědy. 

Řečeno slovy úvodu k Diderotově a d´Alembertově Encyklopedii: „Věk náboženství a filozofie 

ustoupil století vědy.“ Šlo tedy o ideologický program, který souvisel s obrovským nárůstem 

západní ekonomické moci jen volně a jenž nakonec vyústil do krize modernity ohrožené nejdříve 

totalitarismem a poté relativistickým hédonismem. Mezi čelné představitele francouzského 

osvícenství, kteří ovlivnili antropologické myšlení, náleželi především Charles Louis de Sécondat 

Montesquieu (1689-1755), François Marie Arouet Voltaire (1694-1778) a Marie-Jean Marquis de 

Condorcet (1743-1794). Montesquieu, jehož britský antropolog Alfred Reginald Radcliffe-Brown 

vyzdvihl jako jednoho z přímých předchůdců moderní sociální antropologie, spojil ve svém 

nejznámějším díle Duch zákonů z roku 1748 dosavadní především environmentalistický přístup 

k povaze lidské společnosti s osvícenským racionalismem. Zatímco Voltairův přínos spočíval 

zejména ve schopnosti polemiky, ironie a skepticismu, komparativní možnosti sociálního 

evolucionismu jako způsobů hodnocení úrovně dosažené různými typy společností obšírně 

zhodnotil Condorcet, jehož život skončil tragicky během Francouzské revoluce, to znamená sociální 

krize, k jejímuž vypuknutí francouzské osvícenství bezpochyby přispělo. Zatímco francouzští 

osvícenci se až na výjimky (kterou představoval například Condorcet) nezabývali praktickou 

činností (vlastnost, která je učinila otevřenými vůči utopismu), reprezentanti skotského osvícenství 

byli zapojeni do aktivit souvisejících s impozantní hospodářskou přeměnou Skotska po potlačení 

jakobitského povstání v roce 1746 a budování infrastruktury britského impéria. Adam Ferguson 

(1723-1816) nastínil v Pojednání o historii občanské společnosti z roku 1767 řadu témat a tezí 

(psychická jednota lidstva, člověk jako sociální bytost, kulturní konvergence), které se staly 

integrální součástí evolucionistické antropologie ve druhé polovině devatenáctého století. Ferguson 

rovněž rozlišil tři univerzální stádia společenského vývoje zahrnující divošství, barbarství a 

civilizaci. Historik a duchovní William Robertson (1721-1793) patřil k průkopníkům sociálního 

evolucionismu a determinismu. James Mill (1773-1836), otec významného filosofa Johna Stuarta 

Milla (1806-1873) a představitel pozdního skotského osvícenství, využil v knize Dějiny britské 
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Indie z roku 1817, která sloužila jako učebnice pro úředníky Východoindické společnosti, přístupů 

skotského osvícenství k návrhu praktických kroků při koloniální správě Indie. Je příznačné, že 

James Mill náležel k odpůrcům první generace britských orientalistů v Kalkatě, vedených 

Warrenem Hastingsem a Williamem Jonesem, jejichž romantickou fascinaci „starobylou“ 

hinduistickou kulturou hodlal nahradit racionálním reformismem a utilitarismem odmítajícím 

tradici ve jménu civilizačního pokroku.          

 

Montesquieu 
http://thefederalistpapers.org/wp-content/uploads/2010/04/montesquieu_1.png, 16. 11. 2011 
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12. Antropologie a romantismus      
Zatímco osvícenství bylo projevem západní důvěry ve vědu jako nástroj osvobození lidstva od 

strachu a poroby, romantismus vyrostl z přesvědčení, že člověk je nejenom bytost sociální, ale také 

symbolická. To znamená, jak upozornil již Edmund Burke ve své konzervativní kritice Francouzské 

revoluce, že pouhá racionální instrumentalizace společnosti a přírody nepostačuje k vytvoření 

plnohodnotného společenství uspokojujícího veškeré lidské emocionální a rozumové potřeby a 

usměrňujícího všechna možná hnutí lidské mysli. Romantismus zdůraznil potřebu tradice, symbolů, 

legend a mýtů, v nichž se po staletí usazovala lidské zkušenost a moudrost a které mohou být 

využity i v moderní době k vytváření kolektivních identit a kultivaci lidské duše. Romantická 

sensitivita představovala historicky pochopitelnou reakci na osvícenský program, který lpěním na 

pouhé racionalitě ohrožoval samotnou integrálnost lidské bytosti. Proti osvícenskému 

univerzalismu a racionalismu postavil romantismus partikularismus, emocionalitu a lyrismus. Ideu 

kosmopolitního lidstva nahradil étosem příslušnosti ke konkrétnímu národu, kmeni či rase. Záliba 

v klasicismu, antice a Plútarchovi byla opuštěna ve jménu gotiky, středověku a rytířských legend. 

Voltaira vystřídal Walter Scott. V politickém smyslu můžeme chápat vlnu kontinentálního 

romantismu jako spontánní vzpouru proti Napoleonově snaze vybudovat francouzské koloniální 

impérium přímo na evropské půdě, to znamená revoltu, která sice představovala z ideologického 

hlediska antitezi Bonapartova programu, ale jež v mnohém imitovala patos a vášně vznícené 

patriotismem Francouzské revoluce. Každý evropský národ chtěl mít svůj „zázrak u Valmy“. 

Nikoliv náhodou vystupoval Klemens Metternich, jeden z architektů nového evropského 

politického systému po porážce Napoleona, jako odpůrce německého romantismu, v němž viděl sílu 

ohrožující mezinárodní stabilitu. Romantismus razil představu Evropy jako kontinentu složeného 

z národních států s vlastní ústavou a volenou politickou reprezentací, která popírala tradiční 

dynastické a multietnické státní útvary. Mnozí autoři se shodují v konstatování, že moderní 

antropologie vyrůstá z ducha osvícenství a romantismu a že ideové rozpory mezi oběma kulturními 

proudy přinášejí do soudobého antropologického myšlení žádoucí a intelektuálně přínosné napětí. 

Zatímco terminologie a teze osvícenství přispěly k budování antropologie jako součásti racionálních 

věd o člověku, přínos romantismu se projevuje spíše v osobnostním přístupu spočívajícím 

v nedůvěře vůči rychlým generalizacím a abstrakcím a obraně kulturního partikularismu vůči 

univerzalistickým mocenským nárokům modernity. Západ sice přinutil celý svět, aby se sklonil 

před jeho cestou k modernizaci, to ale neznamená, že by nemělo být s respektem nasloucháno příliš 

často umlčovaným hlasům lokální zkušenosti a moudrosti. Tento odkaz romantismu, formulovaný 
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Johannem Gottfriedem von Herderem, převzali Alexander a Wilhelm von Humboldtovi, od kterých 

přešel prostřednictvím Franze Boase do základů moderní americké kulturní antropologie. 

Přesvědčivou syntézu mezi racionalismem osvícenství, zdůrazňujícím univerzálnost lidského 

rozumu, a jeho jedinečnou realizací v konkrétním kulturním kontextu předložil ve svém díle 

zakladatel strukturální antropologie francouzský badatel Claude Lévi-Strauss.   

 

Walter Scott 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/fotos/scott.jpg, 16. 8. 2011 
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13. Antropologie, národní stát a globální nadvláda Západu  
Zatímco pro raně novověký svět, vytvořený evropským „výpadem do neznáma“ koncem patnáctého 

století, byla příznačná strategická rovnováha uvnitř Západu (mezi protestantismem a katolicismem) 

a vně Západu (mezi evropskými a asijskými mocnostmi), v devatenáctém století byl tento stav 

fatálně a nenapravitelně narušen. Francie přestala být po roce 1815 hlavním arbitrem 

kontinentálního politického uspořádání, což umožnilo (v rozporu s Richelieuovou definicí 

„francouzských národních zájmů“) sjednocení Německa na etnickém základě a téměř současně i 

zrod italského „národního“ státu. Po roce 1848 se nacionalismus stal významným faktorem 

mezinárodní politiky. Rezistence eurasijských mocností zkolabovala tváří v tvář expanzionismu 

průmyslových západních národů, poháněných více úsilím o zvýšení národní prestiže než pouhou 

snahou o ekonomický zisk. V roce 1800 Evropané ovládali přibližně pětatřicet procent zemské 

souše, v roce 1878 již sedmašedesát procent a roku 1914 to bylo více než čtyřiaosmdesát procent. 

Rychlost této expanze téměř připomínala zrod mongolského impéria a v některých oblastech Asie a 

Afriky náhlost a dramatičnost příchodu Evropanů (využívajících obdobně jako kdysi Mongolové 

mimořádně efektivní způsob organizace vojenské síly), po kterém následovalo poměrně záhy 

zhroucení evropské nadvlády, bezpochyby dějiny vzestupu a pomíjivosti mongolské říše evokovaly. 

Kdysi dravá Osmanská říše se změnila v „nemocného muže“ na Bosporu. Persie, která ještě na 

počátku devatenáctého století vzdorovala ruské expanzi na jižní Kavkaz, se transformovala v pouhý 

geografický pojem, kolbiště mocenské rivality mezi Velkou Británií a Ruskem. Indie se po povstání 

sipáhíů stala poslušnou součástí Britského impéria, skutečnou laboratoř „břímě bílého muže“. 

Stagnující Čína byla po skončení opiových válek nucena uznat západní politickou nadřazenost. 

Pouze Japonsko se probudilo z dlouhého izolacionismu, díky rychlé modernizaci podle západního 

vzoru získalo postavení respektované mocnosti a počátkem dvacátého století porazilo v krvavé 

válce Rusko. Moderní antropologie se formovala v prostředí nacionalistického rozštěpení Evropy a 

globální expanze Západu a tato skutečnost ji bezpochyby silně ovlivnila. Biologická antropologie 

převzala poměrně záhy rasovou konceptualizaci lidské diverzity. Klasický evolucionismus, který 

představoval v anglosaském světě od šedesátých do devadesátých let devatenáctého století 

dominantní směr antropologického myšlení, nicméně zdůrazňoval především nadřazenost 

západních politických institucí, představujících údajně výsledek dlouhého progresivního vývoje, a 

byl relativně málo zasažen rasovým esencialismem. Tuto rezistenci lze pravděpodobně přičíst 

skutečnosti, že Britská říše byla prostoupena duchem evangelikánů, kteří od konce osmnáctého 

století prosazovali zrušení otrokářství a kteří usilovali o proměnu Velké Británie v „morální 



                                                                                                                                         
                                          Tento předmět je inovován v rámci projektu IHISTUD – Inovace výuky  

historických věd s důrazem na mezioborový přístup a interkulturní dialog  
spolufinancovaného z Evropského  sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky. 
 

 

impérium“ se zvláštní civilizační misí. Tuto „morální“ úlohu a poslání Británie zdůraznil zejména 

ministerský předseda William Gladstone, který byl na rozdíl od svého rivala Benjamina Disrealiho 

rezervovaný vůči rasové ideologii. Přesto museli zakladatelé moderní sociální a kulturní 

antropologie, Émile Durkheim a jeho škola ve Francii, Franz Boas a jeho žáci ve Spojených státech 

amerických, svést dlouhý a náročný polemický střet s rasovým myšlením, které bylo na přelomu 

devatenáctého a dvacátého století mimořádně posíleno sociálním darwinismem a eugenikou. Byl to 

intelektuální zápas, o jehož výsledku definitivně rozhodl až průběh druhé světové války.       

 

Cecil Rhodes 
http://www.thepeoplesvoice.org/cgi-bin/blogs/media/british_empire_africa.gif, 16. 8. 2011 

 
 


