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Anotace: 
Účelem kurzu je poskytnout studentům základní vhled do současné diskuze o problematice 
interakce a koexistence mezi různými civilizačními okruhy a ukázat možnosti, které v současné 
době otevírá komparativní studium civilizací v diachronní a synchronní perspektivě. Kromě autorů, 
kteří se v minulosti zasloužili o rozvoj výzkumu setkávání odlišných civilizačních okruhů (Oswald 
Spengler, Arnold Toynbee, Fernand Braudel, Eric Wolf, William McNeill) bude pozornost 
věnována především dílu tří osobností: Francise Fukuyamy, Samuela Huntingtona a Immanuela 
Wallersteina. Americký politický filosof a publicista Francis Fukuyama vystoupil na přelomu 
osmdesátých a devadesátých let dvacátého století s provokativní myšlenkou, že v tomto historickém 
okamžiku pádu Berlínské zdi a zhroucení komunismu neprožíváme pouze konec studené války, ale 
konec dějin jako takových. Lidstvo se totiž ocitlo na konečné stanici ideologického vývoje, kdy se 
jako konečná forma politického systému všeobecně rozšířila západní liberální demokracie. Moderní 
západní stát, založený na uznání lidských práv, představuje se svým tržně hospodářským 
blahobytem univerzální homogenní stát, ve kterém mizí základní rozpory a všechny lidské potřeby 
budou uspokojeny. Francis Fukuyama tak znovu aktualizuje Hegelovo tvrzení z počátku 
devatenáctého století, že Napoleonovo vítězství nad Pruskem v bitvě u Jeny v roce 1806 
představuje triumf revolučního osvícenství nad tradičním středoevropským absolutismem a tedy 
„konec dějin“. Bylo by jednoduché ironizovat Fukuyamovu odvážnou tezi poukazem na řadu 
lokálních konfliktů v uplynulých dvaceti letech a především na události 11. září 2001, které se 
v očích mnoha současníků staly počátkem nové, nevyzpytatelné a chaotické historické éry. 
Důsledky ekonomické krize v závěru první dekády jednadvacátého století pak více než jasně 
vyústily v dramatické přerozdělení ekonomické moci – a to jednoznačně v neprospěch Západu. Za 
Fukuyamovou zdánlivě jednoduchou myšlenkou se skrývá relativně důmyslná historická kauzalita 
selektivně čerpající z intelektuálního odkazu zejména Hegela, Nietzscheho a Platóna. Koncept 
„střetu civilizací“ amerického politického vědce Samuela Huntingtona je občas chápán jako 
odpověď na „liberálně kapitalistický triumfalismus“ Francise Fukuyamy a jeho stoupenců. Podle 
Samuela Huntingtona éra kolonialismu a především studené války zastřela Evropanům skutečnost 
(která byla předchozím epochám zcela zřejmá), že svět se skládá z odlišných civilizací, mezi nimiž 
probíhá téměř permanentně rivalita. Západ se musí smířit s tím, že ztratil postavení celosvětového 
hegemona a arbitra a že se musí podílet společně s ostatními civilizacemi na vytvoření nových 
pravidel globálního soužití. Neomarxisticky zaměřený americký historik a sociolog Immanuel 
Wallerstein, který vychází z podnětů francouzské historiografické školy Annales (zejména Fernanda 
Braudela) a teorie závislosti Raúla Prebische vylíčil ve třísvazkovém díle (The modern world-
system I, Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth 
century, 1974; The modern world-system II, Mercantilism and the consolidation of the European 
world-economy, 1600-1750, 1980; The modern world-system III, The second era of great expansion 
of the capitalist world-economy, 1730-1840, 1989) vznik moderního světového kapitalistického 
systému (modern world-system) v údobí 1450 až 1840. 
V průběhu výkladu se budou studenti prostřednictvím přednášek, četby vybraných textů a 
samostudia zabývat následujícími tematickými okruhy: 

1. Úvod do komparativního studia civilizací 
2. Francis Fukuyama a zrození moderní vědy 
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3. Francis Fukuyama a nástup moderní společnosti 
4. Francis Fukuyama a otázka megalothymie 
5. Francis Fukuyama a vzpoura proti modernitě  
6. Samuel Huntington a koncept „střetu civilizací“ 
7. Samuel Huntington a rozlišení základních civilizačních okruhů 
8. Samuel Huntington a problém multikulturalismu 
9. Samuel Huntington a otázka „ústředního státu“ 
10. Teorie imperialismu Johna Hobsona a teorie závislosti Raúla Prebische 
11. Immanuel Wallerstein a teorie „světového systému“ 
12. Kritika teorie závislosti  
13. Perspektivy komparativního studia civilizací  

  
Doporučená literatura:  
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Budil, Ivo (2001): Za obzor Západu. Proměny antropologického myšlení od Isidora ze Sevilly po 
Franze Boase. Praha: Triton (vybrané kapitoly). 
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Huntington, Samuel P. (2001): Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu. Praha: Rybka 
Publishers. 
Kagan, Robert (2003): Labyrint síly a ráj slabosti. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 
Kepel, Gilles (1996): Boží pomsta. Křesťané, židé a muslimové dobývají svět. Brno: Atlantis. 
Lewis, Bernard (2003): Kde se stala chyba? Vliv Západu na Střední východ a následná odpověď. 
Praha: Volvox Globator.  
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1. Úvod do komparativního studia civilizací 
 

Why do they hate us? Proč nás nenávidí? Otázka, která se často objevovala po 11. září 2001. Nebo 
slovy orientalisty Bernarda Lewise: What went wrong?, Kde se stala chyba? (podle názvu zajímavé 
Lewisovy studie, která vyšla rovněž v českém překladu). Je skutečností, že v žádné jiné civilizaci 
nevyvolává Západ takovou animozitu jako v islámském světě a žádná jiná společnost se 
nevyznačuje takovou mírou vnitřní nestability a vzrůstajícího radikalismu. Pokud se intelektuálně 
nespokojíme s Kiplingovým úslovím, že Východ je Východ a Západ je Západ a nikdy se nesetkají, 
a hledáme hlubší a přesvědčivější odpověď na otázku po příčinách krize ve vztazích mezi 
příslušníky rozdílných civilizačních okruhů.  Termín „civilizace“ se stal součástí západního myšlení 
ve Francii druhé poloviny osmnáctého století. Již přibližně o dvě století dříve se slovo 
„civilizovaný“ nebo „civilizovat“ užívalo k označení aktu spravedlnosti či výroku soudu. 
Sémantická pole civilizace a spravedlnosti se tak původně překrývala a odhalovala se často skrytá 
souvislost mezi stavem civilizovanosti a schopností zjednávat prostřednictvím sofistikovaných a 
zralých mechanismů spravedlnost. Civilizovaný znamenalo být především spravedlivý. Být či stát 
se civilizovaným představovalo úkol spočívající v kultivaci a rozvíjení všech aspektů sociálního a 
materiálního života. V tomto smyslu použil zmíněný pojem roku 1752 v nepublikovaném spise o 
obecných dějinách Anne Robert Jacques Turgot, osvícenský fyziokrat a nepříliš úspěšný reformátor 
francouzských státních financí. V průběhu sedmdesátých let osmnáctého století pojem civilizace 
rozšířil z Francie do dalších evropských zemí, ve kterých mezitím vznikaly místní termíny 
obdobného významu (civility na Britských ostrovech; Bildung v Německu; beschaving v Nizozemí; 
civiltà v Itálii). Termín civilizace vycházel vstříc reformním ambicím osvícenského věku, přičemž 
zejména po napoleonských válkách se prosadil konsensus, tlumočený například Jamesem Millem 
v History of British India (1806-1816), že západní civilizační vyspělost, která nemá v dějinách 
lidstva obdoby, je ospravedlněním zvláštní historické mise.  Francouzský historik a státník François 
Pierre Guillaume Guizot se významně zasloužil o rozšíření termínu civilizace mezi francouzskou a 
posléze evropskou veřejností. Guizotovy přednášky probíhající v sále Staré Sorbonny během tří let, 
které předcházely červencové revoluci roku 1830, přitahovaly řadu zájemců, mezi nimiž nechyběl 
například budoucí politický filosof Alexis de Tocqueville. Guizot představil v rozsáhlých spisech  
Histoire de la civilisation en Europe (1851) a Histoire de la civilisation en France (1840) civilizaci 
jako souhrn progresivních institucí a hodnot, jejichž historické vyústění ztělesňuje moderní liberální 
západní společnost. Pojem civilizace, zavedený Jamesem Millem a Françoisem Guizotem, tak 
v sobě zahrnoval dvě ideologické aspirace části evropské společnosti na počátku devatenáctého 
století: Imperialismus navenek a liberalismus dovnitř.  
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Bernard Lewis 

babelio.com, 30. 1. 2011 

 
François Guizot 
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tocqueville.culture.fr, 30. 1. 2011 

2. Francis Fukuyama a zrození moderní vědy 
 

Francis Fukuyama charakterizoval ve své slavné knize Konec dějin a poslední člověk (The End of 
History and the Last Man, 1992 překlad do češtiny 2002) kombinaci tržního  hospodářství a 
liberální zastupitelské demokracie za poslední stádium dějin. Francis Fukuyama se pokusil ukázat, 
že modernizace spočívající v šíření tržního hospodářství a liberální demokracie představuje 
historickou sílu, které nemohou tradiční kultury odolat. Dosavadní dějiny podle Fukuyamova 
hegeliánského pojetí probíhaly jako soupeření alternativ vyrůstajících z rozporů, které stávající 
společenský a politický řád pokládal za nevyřešitelné. V tomto „dialektickém“ souboji spočíval 
dynamismus a hybná síla západních dějin. Dramatické vítězství západní civilizace nad nacismem 
v roce 1945 a komunismem roku 1989 ji zbavilo posledních vážnějších soupeřů aspirujících na 
vytvoření plnohodnotných civilizačních alternativ. Západní liberálně demokratické země vstoupily 
do tzv. posthistorického věku, do něhož je budou záhy následovat i ostatní státy, jakmile uskuteční 
příslušné modernizační kroky. Na počátku zrodu moderního univerzálního a homogenního státu 
stály přírodní vědy, jejichž metodologické základy anticipovali na Západě ve třináctém a čtrnáctém 
století Roger Bacon a mistři pařížské univerzity a které rozvinuli v raném novověku Francis Bacon, 
Galileo Galilei nebo Isaac Newton. Moderní vědy přinesly nejen nový výklad světa, ale také 
neobyčejně efektivní způsob využívání přírodních zdrojů. Na rozdíl od velkých asijských agrárních 
civilizací, které vzbuzovaly ještě v osmnáctém století závistivý obdiv francouzských fyziokratů, 
nebyl Západ od dob průmyslové revoluce závislý na biosféře, ale naučil se postupně získávat 
energii z litosféry. To znamenalo obrovský mocenský zvrat ve vztazích mezi euroasijskými 
civilizacemi, protože Západu se podařilo vymanit z malthuziánské logiky podléhající rozmarům 
klimatu. Rozmach přírodních věd a průmyslu si na Západě vynutily vznik masové společnosti a 
politické reformy, které nakonec po mnohých peripetiích vyústily do zrodu liberálně 
demokratického a tržního typu společnosti. Mimoevropské společnosti, které si chtěly zachovat 
nezávislost a vzdorovat západní vojenské síle a asertivitě, si musely osvojit západní vojenskou 
technologii a dovednost. To nebylo jednoduché, protože schopnost plnohodnotné reprodukce 
moderní vědy vyžaduje radikální transformaci celé společnosti. 
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Francis Fukuyama 

                                                          slate.com, 30.   
 

 
Horstmann.com, 30. 1. 2011 
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3. Francis Fukuyama a nástup moderní společnosti 
 
Vznik moderní vědy na Západě podmiňuje kognitivní netoleranci způsobující, že všechny 
poznávací mody reality, které se neslučují s metodou přírodních věd, jsou marginalizovány, 
vyloučeny z podílu na moci či trpěny pouze ve sféře rituálu podporujícího sociální soudržnost. 
Mocensky symetrické soužití astrologie a astronomie či alchymie a chemie není v moderní západní 
společnosti přípustné. Byla to moc a převaha Západu patrná zejména od konce sedmnáctého století, 
která ukázala, že sázka na přírodní vědy není pomíjivým kulturním rozmarem, ale zásadním 
historickým zvratem, jenž navždy změnil osudy lidstva. Úspěšná reprodukce a rozvoj přírodních 
věd vyžaduje reorganizaci společnosti, která byla dobovými aktéry často prožívána a interpretována 
jako „osvobození“. Odvrácenou stranou kognitivní netolerance je eliminace sociální hierarchie, tříd, 
kast, milétů a veškerých endogamních sociálních skupin bránících plnému využití myšlenkového 
potenciálu a nadání lidí ze všech společenských vrstev bez ohledu na jejich „urozenost“. Původ 
nesmí být překážkou uplatnění talentu. Člověk přestává být homo hierarchicus a nastupuje 
občanská rovnost a politická svoboda. Vítězství přírodních věd a modernizace rozvrátily tradiční 
sociální vazby a normy a vytvořily společnost tvořenou autonomními a nezávislými jedinci. 
Fukuyama spojil Platónovu politickou teorii s učením o přirozených právech v podání 
konzervativního myslitele Leo Strausse. Francis Fukuyama sdílí Platónovu myšlenku, že optimální 
politický systém je projekcí lidské duše či přirozenosti, která se skládá z rozumu, touhy a vlastnosti, 
kterou Platón nazval thymos a již můžeme chápat jako „vznětlivost“, touhu po uznání druhými, 
respektu, prestiži nebo také rousseauovskou „sebelásku“. Nedostatek pochopení pro politickou 
úlohu thymotické „vznětlivosti“ vytýká Francis Fukuyama klasické anglosaské politické teorii. 
Fukuyama dospěl k závěru, že touha po uznání, která je vrozenou součástí lidské přirozenosti, 
představuje hnací sílu celosvětové demokratické revoluce. Demokracie krotí touhu člověka po 
nadřazenosti tím, že ji transformuje v silnou touhu po přiznání rovnosti. Výsledkem je zrod 
parlamentní demokracie s všeobecným hlasovacím právem. 
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4. Francis Fukuyama a otázka megalothymie 
 

Francis Fukuyama se snaží prokázat, že demokratická práva a společenské zapojení (tzv. 
Tocquevillovo „umění sdružování“) nepředstavují pouhé „průvodní jevy kapitalismu“, ale 
reprezentují základní cíle samy o sobě, které mají univerzální platnost a přitažlivost pro všechny 
lidské společnosti. Historická kauzalita přírodní vědy – modernizace a masová společnost – touha 
po demokracii, která se zrodila na Západě, ale postupně s sebou strhává všechny ostatní civilizace a 
kultury, směřuje ke „konci dějin“, definitivnímu vítězství liberálního kapitalismu a tržního 
hospodářství. Modernita zahrnuje racionální a liberálně tržní systém uspokojující žádost a rozum. 
To ale nestačí. Je zde ještě touha po uznání, která musí být uspokojena v rámci svobodné 
demokratické společnosti. Je to thymotická hrdost a víra ve vlastní důstojnost, která podle 
Fukuyamy způsobila, že lidé i v prosperujících autoritativních režimech Jižní Koreje, Chile nebo 
frankistického Španělska usilovali o demokracii. Ekonomické zdůvodnění demokracie totiž 
neexistuje. Tam, kde se vytváří modernita bez autentické demokracie, hrozí podle Fukuyamy 
megalothymie, touha po nadřazení druhým, hledání alternativních forem uznání v podobě 
nacionalistických, totalitních, extremistických či fundamentalistických hnutí nebo také ve formě 
Huntingtonova střetu civilizací. Mimořádně agresivní formou megalothymie byla nacistická rasová 
ideologie. Příchod modernity na Blízký východ byl problematický, protože chyběly demokratické 
instituce, které by zohlednily touhu po uznání a důstojnosti, thymos, místního obyvatelstva. 
Modernita se navíc šířila ve značně selektivní a deformované podobě západního kolonialismu 
(severní Afrika), napodobování fašistického politického systému (strana Baas na Blízkém východě) 
nebo sovětizace (střední Asie).  
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5. Francis Fukuyama a vzpoura proti modernitě 
 

Francis Fukuyama nastoluje téma modernizace, z nichž činí vyvrcholení univerzálních lidských 
dějin. V obecném sociologickém smyslu modernizace představuje sociální a ekonomickou 
transformaci tradiční společnosti, to znamená monetarizaci ekonomických vztahů, privatizaci půdy, 
proletarizaci ekonomicky činných obyvatel, intenzifikaci zemědělství, nuklearizaci rodiny, 
individualizaci jedince, fragmentaci sociálních sítí a sekularizaci společnosti. Západ představoval 
první civilizaci, v jejímž lůně se zrodila sociální a hodnotová konfigurace, kterou nazýváme 
„moderní společností“. A právě v Evropě vyvolal proces ustavení modernity, za jehož projev byly 
mimo jiné pokládány osvícenství a francouzská revoluce, první odpor a pokus o konzervativní 
revoltu. Především představitelé romantismu pociťovali nostalgickou konzervativní touhu po 
ztraceném předrevolučním řádu ancien régime a usilovali – řečeno slovy Raymonda Schwaba – o 
„likvidaci osmnáctého století“, včetně jeho nejryzejšího plodu - francouzské revoluce. Dramatickou 
revoltu vůči modernitě představovalo především fašistické a nacistické hnutí. Obdobně můžeme 
pokládat bolševismus s jeho mesianistickou interpretací marxismu za projev krize recepce 
modernity a za pokus pravoslavné civilizace uniknout neúprosné logice modernizace a liberalizace.  
Shmuel Noah Eisenstadt ukázal, že extremistické, okázale antimoderní či antiosvícenské 
fundamentalistické ideologie, ke kterým řadí fašismus, nacismus, bolševismus, ale rovněž soudobý 
náboženský fundamentalismus, nepředstavují erupci nebo vzpouru tradicionalistických 
„předmoderních“ sil, ale že jde o hnutí zrozená přímo v lůně moderní doby; jsou to - podle jeho 
názoru - deriváty moderní civilizace. Eisenstadt zdůraznil, že pro moderní fundamentalistická hnutí 
je příznačné, že ačkoliv zdánlivě vyrůstají z náboženských tradic, souvisejí vždy spíše s 
heterodoxními sektářskými proudy než s vládnoucími pravověrnými ortodoxiemi. Klíčovým 
faktorem, který učinil z fundamentalismu produkt moderní doby, je převzetí jednoho z ústředních 
komponentů politického programu modernity, který Shmuel Noah Eisenstadt označuje jako 
jakobinismus. Je paradoxem, že tento emancipační a mobilizující rys sdílí fundamentalismus s 
extrémně levicovými sekulárními hnutími komunistického typu. Symbolika fundamentalistických 
hnutí je výrazně konzervativní a tradicionalistická, avšak způsob konstrukce jejich ideologického 
jazyka je výrazně moderní - jakobínský. 
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6. Samuel Huntington a koncept „střetu civilizací“ 
 
Stanley Kurtz uvedl po 11. září 2001 že „toto je chvíle Samuela P. Huntingtona. Kulturní a 
náboženské střetnutí, které Huntington předpověděl ve své často probírané (a zdrcující kritice 
podrobované) knize Střet civilizací, je nepochybně tady“. Samuel Huntington napsal Střet civilizací, 
Boj kultur a proměna světového řádu, v polovině devadesátých let dvacátého století jako reakci na 
válku v bývalé Jugoslávii, avšak později byly jeho teze aktualizovány a použity jako relativně 
jednoduchý konceptuální nástroj pro porozumění událostem počátku jednadvacátého století. 
Huntington předvídá, že hlavním rysem nastupujícího světa bude jeho rozdělení na několik 
soupeřících civilizačních okruhů, mezi nimiž bude probíhat takřka permanentní konkurenční boj 
přerušovaný pouze uzavíráním čistě účelových aliancí. Jednotný ekonomický systém a volný trh 
tuto skutečnost pouze zakrývá, ale nepřekonává a globalizace je podle Huntingtona simulacrum, 
mediální falešný obraz reality, z něhož se záhy jako ze severské mlhy vynoří přízraky válek mezi 
civilizacemi. Kolonialismus svojí mocenskou hegemonií Západu a studená válka vyhraněným 
bipolarismem dočasně zastřely rozdělení světa na různé civilizace, což byl fakt, který až do 
devatenáctého století nikdo nezpochybňoval. Tak se například stalo, že Řecko bylo navzdory 
pravoslavné identitě z geopolitických důvodů spočívajících v ochraně východního Středomoří před 
sovětským expanzionismem integrováno do západního euroatlantického bloku. V době jugoslávské 
krize však jeho sympatie k pravoslavnému Srbsku a Rusku převážily a představovaly výrazný 
limitující faktor pro vytyčení jednotného západního postoje. Po zhroucení Sovětského svazu se 
mezinárodní politika začala přizpůsobovat opětovně se vynořujícím etnickým a náboženským 
identitám a definovat podle kulturních linií. Pro budoucí střety budou proto podle Huntingtona 
rozhodující náboženské a kulturní rozdíly. 

 

Samuel Huntington eurowonk.wordpress.com, 30, 1. 2011 
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7. Samuel Huntington a rozlišení základních civilizačních okruhů 
 
Kniha Střet civilizací Samuela Huntingtona byla širší veřejností pochopena především jako 
partikularistická odpověď na univerzalistickou Fukuyamovu výzvu. Proti osvícenské představě, 
kterou rozvíjí Fukuyama, že lze nalézt soubor hodnot a norem, s nimiž se ztotožní všichni lidé, kteří 
v jejich jménu odvrhnou veškeré místní modly, staví Huntington sílu pouta k místu, jehož 
konkrétnost se vyznačuje natolik silnou emocionalitou, že zastíní veškeré univerzalistické aspirace 
na ustavení jediného abstraktního Lidstva. Nejvyšší vymezení vzájemné solidarity, které je možno 
pomocí současných sdělovacích prostředků a informačních technologií vytvořit, a jež jsou 
nepřekročitelné, jsou hranice jednotlivých civilizací. Globalizace, která by stírala rozdíly mezi 
jednotlivými civilizacemi či kulturními společenstvími, je iluze. Modernizace není podle 
Huntingtona totéž, co okcidentalizace, a jejím výsledkem není univerzální civilizace, ale pluralita 
civilizačních okruhů disponujících a reprodukujících moderní technologii a prostředky hromadného 
ničení. Dějiny, připomínající spíše kolize velkých kontinentálních desek či srážky bludně putujících 
balvanů než lineární teleologický proces, nepřinášejí žádné ponaučení, snad kromě poznatku, že 
život je boj. Samuel Huntington rozlišuje osm civilizací: západní, islámskou, pravoslavnou, 
hinduistickou, konfuciánskou, japonskou, latinskoamerickou a africkou, přičemž jejich identita 
zahrnuje pouto náboženské (pravoslavná, islámská, hinduistická), historické a kulturně politické 
(západní, latinskoamerická a do jisté míry konfuciánská), etnické (japonská) a rasově geografické 
(africká). Civilizaci Huntington vymezuje jako „nejširší kulturní entitu“ či „nejvyšší kulturní 
seskupení lidí“; je to „nejobecnější rovina lidmi sdílené kulturní identity“, „civilizace zahrnují, aniž 
by byly zahrnovány druhými“. 
  
 

 
Světové civilizace podle Samuela Huntingtona 

europelostandfound.net, 30. 1. 2011 
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8. Samuel Huntington a problém multikulturalismu 
 
Samuel Huntington je přesvědčen, že Západ představující stále dominantní civilizaci současného 
světa, by měl radikálně přehodnotit dvě strategie, které určovaly jeho politiku vůči mimoevropským 
společnostem v postkoloniální éře: univerzalismus lidských práv navenek a multikulturalismus 
dovnitř.  
Prosazování univerzalismu lidských práv, která jsou specifickým historickým výtvorem západní 
politické kultury, je údajně chybou taktickou, protože působí na nezápadní svět jako projev 
arogance. Snaha zavést v mimoevropském prostoru západní hodnoty by měla smysl pouze tehdy, 
pokud by byl Západ ochoten plně se mocensky angažovat a použít efektivní sílu tak, jak tomu bylo 
v epoše kolonialismu. Tuto vůli Západ postrádá a jeho občasné pokusy o intervenci a prosazení 
homogenního a univerzálního státu v kulturně odlišném prostředí (například USA v Iráku) trpí 
nerozhodností a nedůsledností, která je chápána jako projev morální slabosti. Na rozdíl od Francise 
Fukuyamy se Samuel Huntington domnívá, že prosazování demokracie a modernizace v zahraničí 
nevyústí do sblížení příslušných zemí se Západem, ale působí kontraproduktivně.  Sociální a 
ekonomické změny vedou k otřesům a vykořeňování tradiční společnosti, a vyvolávají proto reakci 
tradicionalistů, agresivních nacionalistů a fundamentalistů, kteří se dostávají k moci ve svobodných 
volbách organizovaných pod západním dohledem.  Příliš tolerantní multikulturalismus představuje 
chybu strategickou, protože oslabuje západní společnost a její hodnoty zevnitř a snižuje šance na 
její přežití. Multikulturalismus a respekt k odlišnosti nejsou asertivními mimoevropskými 
civilizacemi interpretovány jako projev vstřícnosti, ale jako vítaná příležitost k plíživé conquistě.   
Francouzský autor Alexandre del Valle upozornil na paradox, že ve jménu lidských práv a svobody 
náboženských menšin sekularizovaný a antiteokratický Západ podporuje na své vlastní půdě 
expanzi islámu, který svou dobyvatelskou, netolerantní a teokratickou povahou odporuje výše 
zmíněným principům. Rezignace na univerzalismus a multikulturalismus je proto podle 
Huntingtona základní podmínkou pro zajištění vnější a vnitřní bezpečnosti Západu. 
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9. Samuel Huntington a otázka „ústředního státu“ 
 
Základní podmínkou pro zajištění vnější bezpečnosti Západu je podle Samuela Huntingtona 
vytvoření mezinárodního řádu založeného na jakési globální obdobě vestfálského systému. 
Úlohu svrchovaných států respektujících svoji suverenitu a vnitřní integritu převezmou 
civilizace reprezentované tzv. ústředními státy, představující nezpochybnitelné vůdce 
jednotlivých civilizačních okruhů.  Identifikace ústředních států je v rámci některých civilizací 
poměrně snadná. Málokdo bude upírat tento status Spojeným státům americkým v případě 
Západu (snad jenom Francie) a Rusku uvnitř pravoslavné civilizace; Indie, Čína a Japonsko 
téměř nebo úplně splývají s příslušnými civilizačními okruhy.  Problém nastane u 
latinskoamerické civilizace a subsaharské Afriky, která však nepředstavuje skutečnou hrozbu 
pro stabilitu současného globálního společenství. Po skončení studené války spočívá nejvážnější 
riziko pro bezpečnost západního světa v údajném neúspěchu modernizace islámské civilizace, 
jejíž nestabilita do značné míry vyplývá z nepřítomnosti respektované (a obávané) autority 
ústředního státu. Samuel Huntington je přesvědčen, že Turecko by mělo ukončit rozštěpení mezi 
Evropou a Blízkým východem, upustit úsilí o vstup do Evropské unie a přihlásit se k muslimské 
identitě a odpovědnosti za islámský svět. Západ se musí podle Samuela Huntingtona v blízké 
budoucnosti vyrovnat s ambicemi a zároveň nestabilitou a nevypočitatelností islámské civilizace 
a čelit rostoucí hospodářské síle a asertivitě Číny. Partnery pro případné aliance by mohl kromě 
Japonska, ohroženého rovněž Čínou, nalézt v Indii, latinskoamerické civilizaci a možná v 
subsaharské Africe, pokud zde nepřevládne nějaká forma protizápadního radikalismu či 
spojenectví s Čínou. Na druhé straně je ale rovněž pravděpodobný scénář, ve kterém jsou Západ 
a Čína partnery při zadržování hrozby radikálního islámu. 
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10. Teorie imperialismu Johna Hobsona a teorie závislosti Raúla 
Prebische 

 
John Hobson byl vyslán v roce 1899 jako zahraniční korespondent listu Manchester Guardian do 
Jižní Afriky. Výsledkem tohoto pobytu těsně před vypuknutím búrské války byla kniha 
Imperialism, A Study (1902) reagovala na rozčarování části britské veřejnosti, která po entuziasmu 
z imperiální hrdosti, podníceném velkolepými oslavami diamantového jubilea královny Viktorie, 
podlehla v důsledku neuspokojivého průběhu burské války pochybnostem o „ušlechtilosti“ motivů 
britského kolonialismu. John Hobson nabízel odpověď. V pozadí rozsáhlé koloniální expanze 
Západu se nacházejí zájmy imperialismu, jenž prostřednictvím akumulace kapitálu odváděného ze 
závislých zemí (sloužících zároveň jako odbytiště zboží) zvyšuje své vlastní bohatství a prohlubuje 
chudobu zbytku světa. Imperialismus je tak konspirací hrstky podnikatelů, poháněných touhou po 
zisku. Levicově radikální kruhy, tradičně spíše skeptické vůči imperiální myšlence, Hobsonův 
příspěvek přivítaly. John Hobson inspiroval marxisty, například Otto Bauera, Rudolfa Hilferdinga, 
Rosu Luxemburgovou a Vladimíra Iljiče Lenina, který v roce 1917 publikoval v Petrohradě svůj 
propagandistický text o „imperialismu jakožto nejvyšším stádiu kapitalismu“. Koncepci 
imperialismu v Hobsonově pojetí rozvinuli další badatelé, zejména Leonard Woolf v knihách 
Empire and Commerce in Africa (1920) a Economic Imperialism, Achille Viallate, autor La Crise 
Anglaise, Impérialisme et Protection (1905), W. S. Culbertson, Carlton Hayes nebo Parket T. 
Moon, autor Imperialism and World Politics (1928). Určité završení britské debaty o imperialismu 
před vzestupem postkoloniálních studií představovala kniha The End of Empire z roku 1959 od 
Johna Stracheye. Ideově s výše zmíněnými úvahami o imperialismu úzce souvisel teorie závislosti, 
která dodnes zůstává ideologicky nejvlivnějším nástrojem konceptualizace vztahů mezi tzv. 
bohatými a chudými oblastmi současného světa. Teorie závislosti měla tradičně nejsilnější zázemí 
v Latinské Americe, jejíž relativní stagnace byla vysvětlována jako výraz ekonomické závislosti a 
marginalizace především ze strany Spojených států amerických. K jejím nejvlivnějším zastáncům 
náleželi argentinský ekonom Raúl Prebisch, ekonom a historik André Gunder Frank, Samir Amim, 
ekonom Celso Furtado a sociolog a bývalý brazilský prezident Fernando Henrique Cardoso, Maria 
del Rosario Green, Gonzáles Casanova, Osvaldo Sunkel, mexický antropolog Rodolfo Stavenhagen, 
Albert Memmi nebo brazilský sociolog Theotonio dos Santos. Zásluhou úsilí výše zmíněných 
osobností a dalších badatelů, mezi nimiž významné postavení zaujímal například americký 
antropolog Eric R. Wolf, autor knihy Europe and People Without History z roku 1982, Walter 
Rodney nebo ekonom Kenneth Boulding, se teorie závislosti rozšířila v západním akademickém, 
mediálním a politickém prostředí a stala se integrální součástí soudobé „politicky korektní“ 
ortodoxie. André Gunder Frank a Ernesto Laclau zdůraznili rozdíl mezi kategoriemi 
„undevelopment“ a „undervelopment“.  



                                                                                                                                         
                                          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. 
 

 

 
John Hobson 

oll.libertyfund.org, 30. 1. 2011 
 

 
Raúl Prebisch 

  en.wikipedia.org, 30. 1. 2011  
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11. Immanuel Wallerstein a teorie „světového systému“ 
 
Stoupenci teorie světového systému, jehož autorem je americký historik a sociolog Immanuel 
Wallerstein, pracují s termíny jako je jádrová oblast (core, nuclear area), periférie (peripheral 
area) a vnější či marginální oblast (external, marginal area). Wallerstein vylíčil novověkou historii 
Západu jako expanzi původního kapitalistického jádra, které vzniklo v šestnáctém století v 
merkantilistických obchodních státech severozápadní Evropy. Tím se vytvořil zárodek 
mezinárodního hierarchického ekonomického systému, v jehož rámci určité oblasti získaly 
privilegované postavení mocenského jádra. Zmíněné ohnisko hospodářské moci, které vysílá do 
svého okolí ekonomické, technologické a ideologické podněty, udržuje v permanentní ekonomické 
závislosti regiony, poskytující suroviny a levnou pracovní sílu, které Immanuel Wallerstein nazývá 
periférie. Periférie byly petrifikovány v civilizačně podřadném postavení, materiálně ochuzeny a 
jejich veškerý vývojový potenciál byl zmrazen. Tomuto údělu nemohou podle Wallersteina 
vykořisťované oblasti za daných podmínek světového hospodářského systému uniknout. Immanuel 
Wallerstein například srovnává novověký vývoj polského a ruského státu, jehož rozdílnost vyplývá 
právě z odlišného postavení v rámci světového hospodářského systému. Polsko bylo v raném 
novověku integrováno do rodícího se světového systému, ovšem pouze v podřadném postavení 
periférie. Tato země, v mnoha směrech rozvinutější než Rusko, nebyla proto nikdy schopna 
překonat navzdory značnému hospodářskému potenciálu jistá rozvojová omezení, která ji odsoudila 
k postavení relativně zaostalé a politicky nevýznamné agrární společnosti. Podle Wallersteina 
podobný osud potkal rovněž rozsáhlé oblasti východní Evropy, Latinské Ameriky a třetího světa 
obecně. Naproti tomu Rusko se v době formování raně kapitalistického systému nacházelo příliš 
daleko od jeho ohniska v severozápadní Evropě a nestalo se jeho součástí. Uniklo tak postavení 
periférie a získalo prostor k vytvoření svého vlastního nezávislého mocenského jádra, které 
ovládalo severní Eurasii. Jeho zhroucení na sklonku dvacátého století bylo již způsobeno zcela 
jinými faktory. 

 
  

 
Immanuel Wallerstein 

strictlycritical.blogspot.com, 30. 1. 2011 
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archatlas.dept.shef.ac.uk, 30. 1. 2011 
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12. Kritika teorie závislosti  
 
Kritici teorie závislosti pocházející především z řad žáků Maxe Webera zdůrazňují, že sociální 
faktor představuje nejdůležitější faktor ekonomického rozvoje. Příčinou chudoby a zaostalosti není 
globální asymetrická distribuce hospodářské a politické moci, ale historicky vzniklé endogenní 
kulturní dispozice tak, jak to v jiné souvislosti ukázal Max Weber v Protestantské etice a duchu 
kapitalismu. Průkopníkem kulturologického přístupu v rozvojových studiích byl Edwarda Banfield, 
autor The Moral Basis of a Backward Society,  a Lawrence Harrison, bývalý ředitel U.S. Agency for 
International Development (USAID), který publikoval mimo jiné knihu Underdevelopment is a 
state of mind (1985); k významným představitelům náležejí Peter Berger, James Fallows, Ronald 
Inglehart, Robert Putman, Lucien Pye, Francis Fukuyama, Robert Kaplan, Seymour Martin Lipset, 
Thomas Sowell nebo Hernando de Soto. Západní expanzionismus, který započal v patnáctém století 
a završil se na sklonku devatenáctého století, zásadním způsobem změnil podobu světa a vztahy 
mezi civilizacemi. Přesto je teze, že západní prosperita je výlučně plodem ekonomického 
vykořisťování závislých zámořských území, které se naopak propadly do strukturálně podmíněné 
zaostalosti, po bližším prozkoumání problematická. Ukazuje se, že tzv. imperialismus, pojem, který 
razil od roku 1872 Benjamin Disraeli, byl spíše než ekonomickou konspirací finančního kapitálu 
projevem svébytné imaginace západní společnosti čelící vnějším politickým výzvám rané 
globalizace a vnitřním sociálním problémům modernizace. Patrick O´Brien ukázal ve své 
systematické kritice teorie závislosti a konceptu „underdevelopment“, že v období 1450 až 1750 
probíhal mezi „jádrem“ a „periferií“ pouze v omezeném rozsahu a nemohl poskytnout rozhodující 
impulz ke zrodu západního kapitalismu.  Evropské hospodářství se úspěšně rozvíjelo především 
díky obchodu mezi samotnými evropskými státy a technologickým inovacím, nikoliv v důsledku 
vykořisťování periferních oblastí. Daron Acemoglu, Simon Johnson a James A. Robinson si ve své 
analýze světového ekonomického vývoje všimli, že na počátku západní expanze kolem roku 1500 
byla indická, aztécká a incká civilizace rozvinutá a prosperující, zatímco rozsáhlé oblasti v Severní 
Americe, Novém Zélandu a Australasii méně rozvinuté a relativně chudé. Po pěti stoletích je situace 
výrazně odlišná. Proč došlo k tomuto obratu? Odpověď nacházejí zmínění autoři v 
„institucionálním zvratu“ odrážejícím odlišné strategie hospodářské exploatace v rozdílných 
sociálních, demografických a environmentálních prostředích. V hustě zalidněných a civilizačně 
pokročilých teritoriích střední a jižní Ameriky a Indie Evropané převzali místní daňový a tributární 
systém a instituce donucující obyvatelstvo pracovat v dolech a na plantážích. Naproti tomu v řídce 
osídlených regionech s méně komplexními společnostmi Evropané vytvořili etnicky homogenní 
kolonie a zavedli vlastní ekonomické a politické instituce podporující podnikatelské a obchodní 
aktivity. 
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13. Perspektivy komparativního studia civilizací 

 
V  úvahách o vztazích a interakcích mezi civilizacemi nemůžeme opominout tzv. vznikající 
paradigma civilizační analýzy. Jedním z průkopníků „dekolonizace“ světových dějin, to znamená 
relativizace západní perspektivy při popisu lidské historie a uvědomění si skutečnosti, že hegemonie 
Západu v oblasti vědy, technologie a vědění představuje relativně pozdní a s největší 
pravděpodobností pouze pomíjivý fenomén, byl například holandský historik J. C. van Leur (1908-
1942), autor studie Indonesian Trade and Society: Essays in Asian Social and Economic History.  
Jak zdůraznil Victor Lieberman na odborném setkání, které uspořádala v červnu 1995 School of 
Oriental and African Studies (SOAS) na půdě University of London, je třeba odmítnout tradiční 
dichotomii vnějšího dynamismu a lokální nehybnosti při studiu asijské historie. Dualismus mezi 
Západem jako centrem politické, ekonomické a symbolické moci a Východem, který je údajně s to 
drtivou převahu Západu v materiální oblasti kompenzovat pouze v duchovní sféře (sloužící jako 
esoterická psychoterapie vyčerpaným nositelům „břímě bílého muže“), byl důsledkem teprve 
velkých globálních otřesů přibližně v údobí mezi lety 1750 až 1830. Kenneth Pomeranz dokonce 
poukázal na „překvapivé strukturální podobnosti“ mezi Evropou a Asií před rokem 1800, které byly 
teoreticky ve stejné míře připraveny k uskutečnění „velkého skoku“ do průmyslového věku. Řada 
studií věnovaných světovým dějinám přesvědčivě ukázala, že mezi šestnáctým až devatenáctým 
stoletím existovala v eurasijském prostoru přinejmenším v embryonálním stavu pluralita různých 
cest k modernitě, přičemž západní typ modernity získal výlučné postavení především díky šťastné a 
v zásadě nahodilé shodě okolností. Mnohé atributy mimoevropských společností, které byly (a stále 
jsou) uváděny jako doklad jejich zaostalosti, představovaly ve skutečnosti výraz soužití mezi 
koloniální mocí a domorodou realitou; v některých případech reprezentovaly mentální konstrukci 
exotismu (a existovaly tak výlučně „v hlavách“ kolonizátorů), občas však šlo o skutečné nástroje 
vytvořené koloniální mocí za účelem její reprodukce či legitimace.  Je nepopiratelnou skutečností, 
že západní státy vytvořily přibližně v letech 1870 až 1940 globální svět, ve kterém dnes žijeme. 
Jeho základem byl masivní mezinárodní obchod, který nezahrnoval již pouze luxusní či exkluzivní 
artefakty jako v raném novověku, ale průmyslové a zemědělské výrobky a suroviny, a celosvětová 
teritoriální expanze evropské moci. Tento vývoj představoval nicméně relativně pozdní fenomén a 
byl výrazem dramatického porušení eurasijské rovnováhy ve druhé polovině osmnáctého století.     
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