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Abstrakt 

Bakalářská práce pojednává o problematice orientalismu, který je pojímán především 

dle definice Edwarda Saida jako mocenský diskurs, v jehoţ rámci je vytvářeno vědění 

o Orientu. I dnes jsou lidé ze Západu často odkázáni pouze na zprostředkované 

informace o východním světě, které mohou být značně zkreslující. V práci jsou nejprve 

vymezeny různé významy pojmu orientalismus a kategorie Západu a Východu. 

Je představen vývoj orientalismu v jeho premoderní a moderní neboli akademické 

podobě, včetně kritiky Saidova konceptu. Kritika orientalismu je v současné době 

zařazována pod hlavičku postkoloniální kritiky, proto je v práci obsaţena také kapitola 

o postkoloniální kritice a vztahu sociologie k této problematice. V závěru práce 

pojednává o okcidentalismu, který je často nahlíţen jako opak orientalismu, coţ ovšem 

není úplně přesné. Analyzována je také dnešní podoba orientalismu, který je spojován 

hlavně s postojem západního světa (především USA) k islámským zemí.  

 

Abstract 

The bachelor thesis deals with problems of orientalism, which is considered primarily in 

Edward Said’s definition as a power discourse in which knowledge about the Orient is 

created. Even today, Westerners have to rely solely on mediated information about 

Orient, which can be quite misleading. The thesis first defines different meanings 

of orientalism and the categories of West and East. The thesis presents development of 

orientalism in its pre-modern and modern or academic form, including criticism of 

Said’s concept. Critique of orientalism is currently included in postcolonial criticism, 

therefore there is a chapter on postcolonial criticism as well, which includes part about 

relationship of sociology to this issue. In conclusion is discussed occidentalism, which 

is often seen as the opposite of orientalism, but it isn’t entirely accurate. Also is 

analyzed the contemporary form of orientalism, which is associated mainly with attitude 

of the Western world (mainly U.S.) to the Islamic countries.  
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Předběţný název: „Orientalismus včera a dnes“ 

 

Ve své bakalářské práci bych se ráda zaměřila na problematický vztah mezi 

Západem a Východem, konkrétně na problematiku orientalismu. Na základě studia 

odborné literatury  a článků zabývajících se tímto tématem bych chtěla předloţit jak 

historický vývoj orientalismu, tak i jeho současnou podobu, pokud jako taková existuje. 

Západní svět si své vědění o Orientu konstruuje jiţ od dob kolonialismu, kdy veškeří 

orientálci byli bráni jako přesný opak racionálního, ušlechtilého a liberálního západního 

člověka. I v dnešní době je východní svět zahalen pod rouškou jisté exotiky a tajemna, 

přičemţ lidé ze Západu jsou často odkázáni pouze na zprostředkované informace 

o tomto světě, které mohou být značně zkreslující. Západní svět má navíc neustále 

misionářskou potřebu „civilizovat“ veškerý svět, který se nechová podle jeho norem.  

 

Metodologie 

Práce by měla být především teoretická, přičemţ bude vycházet hlavně 

z literatury, která se týká tématu orientalismu či vztahu Západu a Východu. Pokusím se 

také o komparaci různých pohledů na danou problematiku tak, jak ji předkládají různí 

autoři. Dále budu vycházet z analýzy různých článků, které se zmiňují o východním 

světě a určitým způsobem ho tak prezentují širšímu publiku.  V analýze článků 

předpokládám čerpání ze zdrojů jako je JSTORE apod. Pokud to bude moţné, 

předloţím i příklady zpravodajských článků, aby bylo ukázáno, jakým způsobem 

východní svět zobrazují a na jaká témata se zaměřují.  

 

Cíl práce 

Cílem mé bakalářské práce bude představit vývoj orientalistického myšlení 

a zjistit, zda se toto myšlení odráţí i v dnešním vztahu Západu k východnímu světu, 

jakým způsobem ho případné ovlivňuje a jaké to má následky. Budou představeny 

a porovnány různé přístupy k problematice, případně i jejich kritika. 
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Předběţný obsah práce 

Na začátku práce vymezím pojmy, které se problematiky orientalismu týkají. 

Budu se věnovat historii koncepce orientalismu a vývoji představ o Orientu v západním 

světě. Dále představím různé teorie a pohledy na problematiku orientalismu 

(předpokládám vycházet především z klíčového díla E. W. Saida Orientalismus 

a následně děl, které na něj reagují, navazují či ho kritizují). Budu se zabývat také tím, 

jaké postavení má orientalistické myšlení v dnešní společnosti. Prozkoumám, zda je 

orientalismus stále ţivým a zda tak ovlivňuje vztah Západu a Východu, či zda je dávno 

překonaným a jejich problematický vztah je důsledkem jiných činitelů. V závěru bych 

se pokusila o analýzu článků, které se na východní svět zaměřují.  
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1. Úvod 

Vzájemný vztah mezi odlišnými lidmi a reflexe tohoto vztahu jsou klíčovými 

předpoklady pro souţití v dnešním světě. Ve své práci nahlíţím tuto problematiku 

z pohledu orientalismu, který tvoří důleţitou součást našeho smýšlení o „těch druhých“ 

či o „těch cizích“. Jsem přesvědčena, ţe toto téma je v dnešní světové situaci, kdy se 

naše západní vnímání světa musí vyrovnat s jinými přístupy k ţivotu a jeho základním 

hodnotám (především konfrontace s islámem), více neţ aktuální. Západní svět si své 

vědění o Orientu či východním světě konstruuje uţ od pradávna. Toto konstruování se 

stává patrnějším v dobách kolonialismu, kdy jsou všichni Orientálci bráni jako přesný 

opak racionálního, ušlechtilého a liberálního západního člověka. Podobná situace je 

i v dnešní době, kdy je západní člověk často odkázán pouze na zprostředkované 

informace o východním světě, které mohou být značně zavádějící. Západní svět má 

navíc stále tendenci šířit svou civilizaci a své hodnoty do zbytku světa. Právě z těchto 

důvodu je reflexe vztahu západního a východního světa ţádoucí a neměla by být 

opomíjena.  

Otázka vztahu mezi různými kulturami či civilizacemi se také dostává do agendy 

sociálních věd, kterou dříve naplňoval především západní nacionalismus. Běţně se uţ 

můţeme setkat s pojmem postkolonialismus, který analyzuje situaci dnešního 

dekolonizovaného světa, a otázkami spojenými s problematikou multikulturalismu, 

civilizační analýzy, analýzy post-sovětského regionu apod. Všechny tyto pojmy 

vyjadřují snahu nalézt cestu společného souţití, ke kterému přistupují z různých 

perspektiv. Zároveň se sociální vědy musí vyrovnávat i s protikladnými tendencemi 

jako je xenofobie, rasismus či izolacionismus. Přetrvávající orientalistické smýšlení jim 

však tuto úlohu příliš neusnadňuje.  

V bakalářské práci se nejprve zaměřím na vymezení pojmu orientalismus, který 

je pojímán především jako mocenský diskurs, a na základní kategorie s ním spojené, 

kterými je Západ a Východ. V druhé části práce představuji historický vývoj 

orientalismu. Jeho premoderní forma je analyzována na pozadí významných událostí 

jako je střetávání v bojích, šíření křesťanství a počátky západní koloniální expanze. 

Zmiňuji také důleţitost zobrazování Orientu v dobových cestopisech a literatuře. 

Moderní neboli akademický orientalismus rozebírám na základě jeho snahy o vědecký 

přístup „k těm druhým“, přičemţ tato forma orientalismu je dána do souvislosti 

s kolonialismem a imperialismem. Představuji také kritiku Saidova konceptu 
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orientalismus. Následně se zabývám postkoloniální kritikou, jejími východisky a reflexí 

vztahu sociologie a postkolonialismus. V poslední části práce pak ukazuji, ţe 

orientalismus i přes různé faktory nevymizel a v dnešní době na sebe vzal podobu tzv. 

islamofobie, která pevně zakotvila v politickém diskursu. Zmiňuji i problematiku 

okcidentalismu, který je často nahlíţen jako přesný opak orientalismu, k čemuţ mám 

ovšem své výhrady. Pokouším se také o diskusi moţných cest k překonání 

orientalistického pohledu na svět.  

Téma orientalismu, potaţmo postkolonialismu bohuţel není v české literatuře 

systematicky zpracováno, případně postrádá přesah do současnosti. Hlavním cílem mé 

práce je tak uceleně představit koncept orientalismu s jeho historickým vývojem 

a reflektovat existenci a dopady tohoto přístupu v dnešní době. Jsem si vědoma šíře 

tématu, proto se snaţím zaměřovat především na reprezentace „těch druhých“ a přístup 

k nim a zasazovat je do širšího kontextu dějinných událostí.  

 

2. Metodologie 

V bakalářské práce představuji historický vývoj orientalismu, jeho podobu 

v současném světě a s tím spojené fenomény, proto jsem jako základní metodologii 

zvolila analýzu písemných pramenů v podobě odborné literatury a článků. Poznatky 

z prostudované literatury jsem zpracovala metodou kompilace a komparace tak, abych 

vytvořila ucelený pohled na daný problém. Zároveň jsem provedla analýzu klíčových 

konceptuálních pojmů, které se k problematice vztahují. Výběr literatury jsem 

neomezovala pouze na sociologickou literaturu, zařazeny byly i tituly z oborů jako je 

antropologie, historie či politologie, coţ dle mého názoru přispělo k tomu, ţe byl 

problém nahlíţen z interdisciplinárního hlediska, které povaţuji za přínosné a pro 

problematiku orientalismu aţ ţádoucí. Jako zdroj odborných článků jsem vyuţila 

především elektronické databáze Journal STORage (JSTORE) a Sage Fulltext 

Collection. Poznatky z cizojazyčné literatury jsem všechny přeloţila se snahou zachovat 

maximální kontext. Pokud je v textu pouţita doslovná citace z cizojazyčného zdroje, je 

její originální znění uvedeno v poznámkovém aparátu. Cizojazyčné názvy či jména 

uvádím v češtině, pokud v ní mají zavedený ekvivalent. Podobně jsem zpracovala 

i odkazy na doplňující literaturu v poznámkovém aparátu, kde pokud je znám český 

název díla, případně byl český překlad pouţit v citované literatuře, je uveden v češtině, 

jinak je zachováván originální název.  
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Je třeba ještě dodat, ţe v původním projektu práce jsem předpokládala i hlubší 

analýzu článků, které prezentují východní svět širšímu publiku a vytvářejí tak jeho 

obraz mezi lidmi.  Od této analýzy jsem však po důkladném zváţení a nastudování 

příslušné literatury opustila. Důvodem byl omezený rozsah práce a také snaha důkladně 

představit teoretický koncept orientalismu s jeho vazbami a příbuznou problematikou, 

která je mnohdy poměrně široká a sloţitá.  

 

3. Vymezení základních pojmů a kategorií 

Následující kapitola tvoří úvod do problematiky orientalismu. Vymezím zde 

jednotlivé významy orientalismu tak, jak se v dějinách objevovaly, a vysvětlím, který 

z nich je pro tuto práci stěţejní. Dále představím několik pohledů na dělení světa se 

zaměřením na kategorie Západu a Východu, které jsou pro problematiku orientalismu 

klíčové, přičemţ ukáţu, na jakém základě jsou tyto kategorie v představách lidí tvořeny. 

Dané pojmy samozřejmě nejsou jediné, které jsou v této práci pouţívány, nicméně jsou 

z mého pohledu pro pochopení problematiky nejdůleţitější a ostatní pojmy budou 

postupně představovány tak, jak budou v práci pouţívány.  

 

3.1 Pojem orientalismus 

Podobně jako mnoho jiných pojmů v sociálních vědách, ani pojem orientalismus 

nemá své jednoznačné vymezení a můţeme se tak setkat s několika významy. Podle 

Edwarda W. Saida nabývá orientalismus tří významů. Za prvé se jedná o pojem spojený 

s akademickou půdou, kdy se prakticky kaţdý, kdo se zabývá Orientem, stává 

orientalistou a představitelem vědního oboru orientalistiky
1
. [viz Said 2008: 12] 

Orientalistika ve svém původním významu měla zkoumat mimoevropské národy, 

respektive civilizace, které byly povaţovány za vyspělé
2
. Jednalo se především 

o arabský a islámský svět a Čínu, u kterých bylo moţné setkat se s písmem, 

náboţenskými systémy a politickou organizací. [viz Wallerstein at el. 1998: 31] Druhý 

význam pojmu orientalismus je obecnějšího rázu a „snaží se postihnout druh myšlení 

založený na ontologickém a epistemologickém rozlišení mezi ‚Orientem‘ a (ve většině 

                                                 
1
 V současné době je orientalistika nahrazována názvy jako orientální, regionální či areální studia. [viz 

Said 2008: 12] 
2
 Ty „nevyspělé“ (kmeny) měla zkoumat, podobně jako dnes, antropologie. 
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případů) ‚Okcidentem‘ či ‚Západem‘.“ [Said 2008: 12] Na základě takového pojetí pak 

byly vytvářeny sloţité teorie týkající se různých charakteristik Orientu. Třetí význam 

představuje orientalismus jako mocenský diskurs
3
, v jehoţ rámci si Západ osvojuje 

znalosti o Orientu a na jejich základě ho následně ovládá, restrukturalizuje a spravuje.
4
 

Toto pojetí orientalismu se vztahuje k době poosvícenské, ve které dle Saida Evropa 

postupně začala Orient nejen ovládat, ale i politicky, sociologicky, vojensky, 

ideologicky, vědecky či umělecky vytvářet. [Ibid. 12-13] 

Pro jasnější vymezení různosti významů pojmu orientalismus jsem zvolila 

definice Alexandera Lyona Macfieho, který uvádí čtyři moţné. První význam pojmu 

orientalismus je uváděn v Oxford English Dictionary z roku 1971 a obecně odkazuje 

k práci orientalisty, coţ byl učenec vzdělaný v jazycích a literatuře Orientu
5
. Druhý 

význam je spojován s uměním, které se týká východních národů - charakteru, stylu či 

kvality takového umění. [viz Macfie 2000: 2] Na tomto místě stojí za povšimnutí, ţe 

Said uměleckou tvorbou explicitně ve svých vymezeních nezmiňuje a neodděluje, 

nicméně ji hojně vyuţívá pro argumentaci ohledně orientalismu jako mocenského 

diskursu, kdy se zaměřuje především na literární díla, která se Orientem zabývají, či se 

jím nechala alespoň inspirovat. Třetí pojetí orientalismu představuje konzervativní 

a romantický přístup objevující se v poslední čtvrtině osmnáctého století a týkající se 

především Indie. V rámci tohoto přístupu bylo poţadováno, aby jazyky a zákony 

indických muslimů a hinduistů byly zachovány a vyuţívány jako základ tradičního 

sociálního řádu. Bohuţel tento přístup byl přijat pouze dočasně a jiţ na počátku 

devatenáctého století nahrazen evangelismem a státním utilitarismem, jehoţ cílem bylo 

zavést v Indii anglický jazyk, který měl přenášet anglickou učenost. Poslední význam se 

                                                 
3
 Said ve svých analýzách orientalismu vychází z Foucaultovy teorie diskursu jako mocenského 

prostředku. Foucault je zastáncem diskursu ve smyslu uspořádaného souboru vět o daném předmětu, které 

představují konkrétní podobu vědění. Jakýkoliv diskurs prostupuje všemi vědeckými, literárními, 

uměleckými a dalšími díly daného období. Kaţdá společnost vlastní produkci diskursu kontroluje, vybírá 

a organizuje, čímţ se snaţí odvrátit jeho moc a nebezpečí a zároveň zvládnout jeho nahodilý výskyt. 

Jednoduše řešeno, co se nehodí do diskursu, je z něj určitým způsobem vyloučeno. Zákazy diskurs 

posilují a odhalují jeho vazbu na touhu a moc. Diskurs je předmětem touhy, je tím, pro co a čím se bojuje, 

je mocí, které se snaţíme zmocnit. [viz Foucault 1994: 9] Z Foucaultova hlediska je tedy třeba chápat 

diskurs nikoli jako pouhý soubor znaků (které odkazují k obsahům nebo k reprezentacím), nýbrţ jako 

praktiky, které systematicky vytvářejí objekty, o nichţ se mluví. Samotný diskurs je sice tvořen znaky, ale 

tyto znaky dělají více, neţ jen označují věci. [viz Foucault 2002: 78-79] Diskurs také odkazuje k pojmu 

moci a můţe být předmětem politického boje. [Ibid.: 185-186] 
4
 Představa spojení poznání a moci nad objektem našeho poznání vychází z předpokladu, ţe pokud něco 

známe, respektive jsme to poznali nebo to zkoumáme, znamená to, ţe máme nad věcí moc, autoritu, 

můţeme ji ovládnout. V případě orientálních zemí to znamená, ţe je díky zkoumání známe a ţe tyto země 

existují právě tak, jak je známe, tedy jsou takové, jaké řekneme. [viz Said 2008: 44] 
5
 Za Orient bylo bráno Turecko, Sýrie, Palestina, Mezopotámie a Arábie, později Indie, Čína, Japonsko, 

případně celá Asie. [viz Macfie 2000: 1] 
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objevuje po druhé světové válce a je spojován s korporátními institucemi a západním 

imperialismem. Někdy je dokonce povaţován za ideologii, která ospravedlňuje 

podrobení černých, palestinských Arabů, ţen a mnoha dalších strádajících skupin lidí. 

[Ibid. 2000: 1-2] Macfieho čtvrtý význam zjevně koresponduje se Saidovým pojetím 

orientalismu jako mocenského diskursu, přestoţe Macfie sám toto označení nepouţívá.  

Právě toto vymezení vyvolalo značnou, ať jiţ pozitivní či negativní odezvu, a bývá stále 

předmětem diskusí, které se v současné době přesunuly na pole tzv. postkoloniální 

kritiky, o níţ pojednávám níţe.  

 

3.2 Kategorie Západ vs. Východ 

Během historie se můţeme setkat s různými koncepcemi dělení světa na základě 

různých geografických (např. společně sdílené území) či kulturních charakteristik (např. 

společný jazyk, náboţenství, dějiny, zvyky atd.). V moderním světě existuje i několik 

paradigmat, jakým způsobem lze rozdělení světa vidět.
6
 Pro problematiku orientalismu 

je nicméně stěţejní dichotomické rozdělení světa na Západ neboli Okcident a Východ 

neboli Orient.  

Podobně jako není jednotně vymezen význam orientalismu, nejsou pevně dány 

ani kategorie Západu a Východu, na něţ se odvolává. Je důleţité si uvědomit, ţe 

vymezování se vůči „těm druhým“ není nijak novým fenoménem, ale jeho kořeny sahají 

hluboko do minulosti. V podstatě ve chvíli, kdy se začaly rozdílné kultury, či chceme-li 

civilizace
7
 střetávat, začalo docházet i k vzájemnému vymezování. Určité stanovení 

                                                 
6
 V současné době lze svět rozdělovat několika způsoby. Zaprvé můţeme svět brát jako jeden celek, 

přičemţ toto paradigma se objevuje především po konci studené války, která podle některých myslitelů 

(např.  Francis Fukuyama a jeho dílo Konec dějin a poslední člověk, 1992) znamenala konec významných 

konfliktů a dosaţení harmonického uspořádání světa. Druhé paradigma vychází z obecné tendence lidí 

neustále rozdělovat svět kolem sebe na „my“ a „oni“ (Orient x Okcident; sever x jih; střed x okraj; bohaté 

x chudé země atd.). Bipolární rozdělení nicméně nemusí být dvakrát přínosné, protoţe ve většině případů 

není zodpovězena otázka, co je vlastně pojítkem daných stran (např. v rozdělení Západ vs. nezápadní 

státy není jasně definováno, co nezápadní státy spojuje). Třetí představuje realistické rozdělení světa 

podle počtu států, přičemţ předpokládá, ţe státy jako samostatné jednotky jsou činiteli světového dění. 

Čtvrté paradigma je v současné době spíše nerealistické a pracuje se situací, kdy dojde k rozbití států 

a zesílení konfliktů, které vyústí k anarchii a chaosu. [viz Huntington 2001: 19-24] Huntington přichází 

s dalším návrhem dělení světa, a to do několika hlavních civilizací. V jeho případě by se mělo jednat 

o civilizaci čínskou, japonskou, hinduistickou, islámskou, západní, latinskoamerickou a africkou. Jejich 

vnitřním pojítkem je náboţenství. [Ibid.: 36-40] Obdobné dělení lze nalézt ještě před Huntingtonem, např. 

u Nikolaje J. Danilevskiho (Rusko a Evropa, 1871), Oswalda Spenglera (Zánik západu, 1918/22) 

a Arnolda J. Tonybeeho (Studium historie, 1934-61). [viz Krejčí 2002: 51-52] 
7
 Pojmy kultura a civilizace bývají v některých případech autory slučovány a brány takřka jako 

synonyma, ve skutečnosti se však významově liší. Pojem kultura patří mezi centrální kategorie 

společenských věd a ve svém nejširším pojetí vyjadřuje specifický lidský způsob organizace, realizace 

a rozvoje činností, který se projevuje ve výsledcích fyzické a duševní práce. V sociologii je povaţována 
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hranic mezi západním a východním světem můţeme nalézt jiţ v antice, konkrétně 

v dílech Iliada (Homér) či Bakchantky (Euripidés). [viz Said 2008: 71] Společně 

s určováním hranic byla tvořena západní identita. Podle Ivo T. Budila [viz 2007: 77] 

představují první explicitní manifest evropské identity Heródotovy Dějiny, které líčí 

řecko-perské války. V tomto díle dochází k vymezení Asie jakoţto „druhého“, přičemţ 

Asie je něco naprosto odlišného od Evropy, je její antitezí. Druhý významný manifest 

evropské identity je přítomný ve Vergiliově eposu Aeneis, kde podle mě lze nalézt 

i jistý zárodek představy o nadřazenosti Západu nad východním světem, kdyţ římské 

loďstvo porazí flotilu Kleopatry a Marka Antonia, čímţ demonstruje svou sílu 

a převahu. V průběhu historie jsou dále hranice Západu a Východu utvářeny především 

na základě vojenských výpadů a dobyvačných snah. K stále silnějšímu vymezování pak 

přispívá i rozmach křesťanství, kříţové výpravy, strach z expanze islámu apod. Ve 

středověku je například dělení světa spojeno s procesem evangelizace pohanů, kdy 

polovinu světa zaujímá Evropa a Afrika a druhou Asie, přičemţ v mapách bývá toto 

geografické rozvrţení doplněno vyznačením náboţenské rivality a etnocentrického 

vědomí výlučnosti Evropy, která musí s ostatními bojovat. [viz Budil 2001: 94] 

Výše zmiňovaná vymezení jsou důleţitá tím, ţe vytvořila koncept dělení světa 

na dvě protikladné entity, který se v různých obměnách vyskytuje dodnes. Pro rozvoj 

orientalismu jsou významná především pojetí Západu a Východu, která nastolila Velká 

Británie a Francie, po druhé světové válce pak Amerika. Zjednodušeně bychom mohli 

říct, ţe za dob mocenských expanzí představoval britský a francouzský Orient oblast 

od východního pobřeţí Středozemního moře po Indočínu a Malajsko. [viz Said 2008: 

54] Dané vymezení je bohuţel poměrně vágní a nedává konkrétnější představu o tom, 

jaké oblasti do Východu tedy patří. Během osmnáctého a devatenáctého století 

představoval pro francouzské vzdělance Orient větší část severní Afriky a východního 

Středomoří včetně Řecka, jiţního Balkánu a Malé Asie, dále Sýrii, Libanon a Egypt. 

[viz Gildea in Budil 2009: 63] Edgar Quinet pak přidal teritorium dále na východ, kam 

patřila Mezopotámie, Persie, Střední Asie, Indie a velká část Indického oceánu. [viz 

                                                                                                                                               
za třídu specifických prostředků, které pomáhají lidské adaptaci k vnějšímu prostředí. Nabývá podoby 

výtvorů lidské práce, norem, hodnot, idejí a institucí. [viz Velký sociologický slovník 1996: 547-549] 

Oproti tomu civilizace je uţívána zaprvé ve významu nejvyššího stadia společenského vývoje 

charakterizované dělbou práci, organizované územní komunity a znalostí písma či podobných znaků. Ve 

druhém významu označuje jednotlivé globální společnosti, které mají společnou kulturu a způsob ţivota. 

Problematické je, ţe se v tomto pojetí můţe vztahovat jak k zeměpisnému označení, tak k nějakému 

světově rozšířenému názoru. Třetí význam vychází z německé intelektuální tradice, kde došlo k rozlišení 

civilizace ve smyslu materiálně technické úrovně a kultury ve smyslu duchovních a uměleckých hodnot. 

[Ibid. 1996: 149] 
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Budil 2009: 64] Američané ve svém pojetí Orientu šli ještě dál a mají ho spojený hlavně 

s Čínou a Japonskem, které představují tzv. Dálný východ. [viz Said 2008: 11] 

Podle Kropáčka [viz 1999: 11-13]  se v současné době hovoří především 

o Blízkém Východu, nicméně ani toto označení není nijak jednoznačné, protoţe se často 

překrývá s označením Střední Východ.
8
 V anglických textech převaţuje vymezení 

Středního východu jako prostoru zahrnující Írán, Turecko, arabské asijské země a 

Egypt, někdy je přidáván Kypr, Súdán a Libye, v případě potřeby i Afghánistán a 

Pákistán. V českém prostředí se vyuţívá spíše označení Blízký východ či Blízký východ 

a Severní Afrika, případně souhrnně Blízký a Střední východ.  

Jak je patrné, jakékoli geografické vymezení kategorií Západu a Východu je 

značně problematické a poměrně nepřesné, pro práci s pojmem orientalismus aţ 

nevyhovující. Orientalismus se při určování kategorií Západ a Východ nesoustředí ani 

tak na geografické rozlišení, ale jeho jádro tkví spíše v kulturním vymezení. Západní 

svět bral východní jako něco naprosto odlišného, vyznávajícího hodnoty rozdílné, někdy 

aţ falešné. Jako zásadní je pro toto pojetí moţné brát islám, který byl vnímán jako 

falešná verze křesťanství a Mohamed byl označován jako falešný spasitel. Orient se 

svými hodnotami, zvyky a celkovým způsobem ţivota tak pomáhal Evropu (potaţmo 

Západ) negativně definovat. [viz Said 2008: 11] Slovy Wang Ninga [1997: 59] „Orient 

existuje geograficky oddělený od západního světa, nicméně neodkazuje pouze 

ke geografické lokaci. Má také velmi silné politické a kulturní konotace. Tento ‚Orient‘ 

se stal opakem Západu, z jehož perspektivy lidé reflektují svůj svět. Je pro ně naprosto 

nezbytné mít proti sobě takové ‚jiné‘.“
9
 Ačkoli je přiřazování spíše negativních 

vlastností „těm druhým“, v tomto případě Orientu, pravděpodobně běţnější, neznamená 

to, ţe by si Evropané alespoň částečně neuvědomovali velikost a bohatství orientálních 

zemí. Orient byl pro Evropu také oblastí, ve které měla své největší a nejbohatší 

                                                 
8
 Termín Střední východ - Middle East se postupně formoval v britském vojenském slovníku. Důleţité je 

období první světové války, kdy byly britské jednotky řízeny ze dvou stanovišť – z Indie (označení 

Middle East Forces) a z Káhiry (Near East Forces). Po roce 1932 byla obě velení spojena a zůstal 

ponechán pouze výraz Middle East Forces. Během druhé světové války byla klíčovým stanovištěm 

Káhira, která začala být vnímána jako centrum Středního východu, díky čemuţ byl původní region 

zahrnující oblasti Íránu, Afghánistánu a severní Indie posunut směrem na západ. Výraz Střední východ 

nakonec do svého slovníku přijala i arabština. Podle profesora arabské politické geografie a geopolitiky 

Mu’ína Haddáda se v současnosti pojem Střední východ rozšiřuje díky palestinské otázce a ropným 

zájmům. [viz Kropáček 1999: 12]  
9
 V originále: The Orient geographically exists separately from the Western world, but the „Orient“ does 

not merely refer to a geographical location. It also has a very profound political and cultural connotation. 

This „Orient“ has become the „other“ of the West, from which perspective Western people reflect its 

world. Thus it is absolutely necessary for them to have such an „other“. 
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kolonie, vzešla z ní její civilizace a jazyk, ale i kulturní a vojenští rivalové, kteří 

zákonitě museli vzbuzovat respekt. [viz Said 2008: 11] 

 

Pro účely této bakalářské práce je klíčové pojetí orientalismu jako mocenského 

diskursu, dle kterého konkrétní vědění systematicky vytváří Orient samotný. Právě toto, 

pro některé badatele leckdy kontroverzí chápání orientalismu bude předmětem následné 

analýzy, která ukáţe, jaké významné historické události přispěly k jeho vytvoření, 

jakým způsobem se rozvíjel v moderní době a zda je moţné ho ve stejném slova smyslu 

aplikovat i na dnešní vztah západního světa k východnímu, případně jakým způsobem 

se jeho význam změnil.  

Za důleţité nicméně povaţuji i pojetí orientalismu jako orientalistiky, jeţ díky 

svému vědeckému charakteru vedla k vytvoření tzv. akademického orientalismu. Tyto 

dvě formy jsou tedy vzájemně propojeny a nelze je, dle mého názoru, při výkladu 

rozvoje a působení orientalismu nijak zvlášť oddělovat.  

 

4. Vývoj představ o Orientu a orientalistického myšlení 

V této kapitole nastíním historický vývoj představ o Orientu a jeho obyvatelích 

jako „těch druhých“ či „těch cizích“
10

, přičemţ ji rozděluji do dvou částí. První 

představuje období přibliţně do 17. století, které lze s určitými rezervami nazvat 

obdobím premoderního orientalismu. Druhá část pak pojednává o vývoji tzv. 

akademického orientalismu, který Said spojuje se svou definicí orientalismu jako 

mocenského diskursu. Byť má především první část kapitoly charakter historického 

popisu, je nezbytná, protoţe je třeba pochopit souvislosti dějinných události, v jejichţ 

rámci se představy obyvatel evropských zemí a později i Ameriky o Orientu 

a orientálních lidech vytvářely. Nechci vytvořit vyčerpávající historický exkurz, proto 

analyzuji vybrané historické události, během nichţ docházelo k významnému střetávání 

západního a východního světa.  

 

                                                 
10

 O. Schäffer se pokusil vytvořit dimenze, na jejichţ základě můţeme „to cizí“ vykládat: 1) cizí jako 

resonanční plocha, na jejímţ pozadí vystupuje vlastní identita; 2) cizí jako jasný protiklad; 3) cizí jako 

asimilovatelný doplněk vlastního; 4) cizí jako komplementarita zasluhující uznání a koexistenci. [viz 

Storchová 2005: 411] 
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4.1. Premoderní orientalismus11 

Ke kontaktům mezi různými civilizacemi a kulturami docházelo uţ v dobách 

starověku. Pro účely této práce však postačí, kdyţ s podrobnějším výkladem začnu 

od středověku
12

, kdy se evropský člověk několikrát dostal do kontaktu s lidmi z oblastí 

dnešního Blízkého, Středního i Dálného Východu a zaujímal k nim určité postavení. 

 

4.1.1. Střetávání v bojích a šíření křesťanství  

Jednou z hlavních podob setkávání západního a východního světa prakticky 

během celého středověku byly vzájemné boje
13

, na jejichţ základě pak probíhalo 

vytváření, často zveličovaných představ o protivnících. Například o mongolských 

nájezdnících se tradovalo, ţe se ţiví psím a lidským masem, v arabských kruzích se 

naopak o Evropanech hovořilo jako o pomalých v myšlení, těţkopádných, hloupých či 

surových, vhodných především pro otroctví. [viz Budil 2001: 141, 99] Vojenské 

expanze přicházející z Východu svědčí o tom, ţe orientální společnosti nebyly v dané 

době stagnujícími a nerozvíjejícími se útvary. Je jasné, ţe jakékoli smýšlení o „jiných“ 

jako o nevyvíjejících se je holý nesmysl vytvořený pouze k demonstraci zářného vývoje 

vlastní společnosti a ospravedlnění mocenských expanzí. Význam těchto bojovných 

střetů vidím především ve vytváření představy, ţe hrozby a nebezpečí přicházejí 

z Východu, který je pohlcen falešným náboţenstvím. Toto vnímání se v určité míře 

zachovalo v podstatě dodnes.  

Vzájemné boje otvíraly cestu pro výpravy na Východ. Vzhledem k tomu, ţe 

středověká Evropa byla hluboce ponořena do křesťanské víry a nebyla v tu dobu 

schopna tolerovat existenci jiných náboţenství, docházelo jiţ od raného středověku 

k vysílání křesťanských misií.
14

 Mezi nejznámější projevy snah o šíření křesťanské víry 

                                                 
11

 Pojmenování „premoderní orientalismus“ jsem si vypůjčila z knihy Lucie Storchové „Mezi houfy lotrův 

se pustiti...“, která ho poprvé pouţívá na str. 420. Sama ho pravděpodobně převzala od Ziuddina Sardara. 

Premoderní orientalismus se odvíjí od dvou tématických okruhů: 1) ritus – islám jako náboţenství a jeho 

charakteristiky; 2) vita at mores – kultura a civilizace Blízkého východu. [viz Neuber in Storchová 2005: 

423] 
12

 Středověk můţeme datovat od zániku Západořímské říše roku 476 do období velkých zámořských 

objevů a převratných změn na přelomu 15. a 16. století. [Viz Všeobecná encyklopedie Universum: 2003: 

1073] 
13

 Mezi nejvýznamnější patří arabský vpád počínající 7. stol., mongolská expanze ve 13. stol. a osmanská 

hrozba v 16.-18. století.  
14

 Za symbolický počátek misijní expanze křesťanství je povaţován rok 529, kdy byl Benediktem 

z Nursie zaloţen klášter na hoře Monte Cassino. Nejprve bylo třeba na správnou víru obrátit Evropu, poté 

zbytek světa.  [viz Budil 2001: 93] 
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patří kříţové výpravy.
15

 Západní tradice většinou nepovaţuje křiţácké výpravy 

za projevy imperialismu nebo územní expanze, ale vnímají je jako pokus znovudobytí 

Svaté země, kterou dle jejich mínění muslimové neoprávněně zabrali.
16

 Naopak 

muslimové říkají, ţe evropská expanze začíná kříţovými výpravami, které jsou prvním 

projevem západního imperialismu. [viz Ferro 2007: 13] Nesmíme zapomínat, ţe v době 

kříţových výprav nebyla evropská civilizace zdaleka tak vyspělá jako islámská. 

Násilnost výprav ve svém důsledku spíše přispěla k negativnímu vnímání Evropy 

a křesťanství mezi muslimy a zvýšila vzájemné napětí.
17

 Mírovou formou šíření víry 

byly misie, jejichţ principem byla snaha obrátit muslimy na křesťanskou víru. Věřilo se, 

ţe kdyţ bude Orientu ukázána Evropa a její zvyky, lidé prohlédnou a pochopí, jak byli 

hloupí, a přestoupí na křesťanství jakoţto jedinou pravou víru. [viz Said 2008: 76-78] 

Ani tento postup však nebyl úspěšný a misionáři se navraceli s nepořízenou.  

 

4.1.2. Počátky kolonialismu a západní expanze 

Vedle vojenských výbojů a křesťanských misií hrál velkou roli v západním 

poznávání světa počátek koloniálních snah Evropy.
18

 Můţeme ho datovat do období 

velkých zámořských objevů a následného přivlastňování půdy spojeného s konfrontací 

s domorodci. Legitimizace evropské expanze vycházela především z náboţenství 

a zahalovala se do roušky práva a povinnosti šíření křesťanské víry. Poměrně jasně 

formuloval argumenty pro ovládnutí amerického kontinentu Juan Ginés de Sepúlveda
19

: 

1) američtí Indiáni jsou omezení, nevzdělaní barbaři, coţ zakládá právo je ovládat;  

2) Indiáni musí být podrobeni a musejí toto podrobení přijmout, protoţe 

představuje nápravu či trest za jejich předchozí hříchy, modlářství a lidské oběti;  

                                                 
15

 Obecně je lze charakterizovat jako všechny výpravy organizované křesťanskou církví proti heretikům 

nebo pohanům. V uţším smyslu se jedná o taţení západních křesťanů do Palestiny k osvobození Svaté 

země z rukou muslimů. První kříţová výprava byla zahájena roku 1096, poslední roku 1270, celkem se 

jich odehrálo sedm a jedna dětská. [viz Všeobecná encyklopedie Universum 2003: 546] 
16

 Západní civilizaci můţeme označovat jako alocentrickou, coţ znamená, ţe symbolický střed má 

v Jeruzalémě, který není pod její kontrolou uţ od sedmého století. [viz Budil 2002: 119] 
17

 Dnes můţeme ve východním světě najít určitou paralelu ke kříţovým výpravám, kterou představuje 

islámský dţihád, jakoţto protiklad ke kříţovým taţením, které nemají jen náboţenský podtext, ale jsou 

zaloţena na dalších pragmatických zájmech. [viz Kropáček 1999: 182]  
18

 Pokud budeme kolonizaci definovat jako zabírání cizí půdy, její následné obdělávání a usazování 

kolonistů, tak v minulosti prováděli kolonizace jiţ Řekové a Římané, dále i Arabové a Turci (Středomoří, 

část černé Afriky, západní Asie aţ k Indii), Indie (na počátku letopočtu Cejlon, část Indočíny, Sundské 

ostrovy), Čína (v 15. století Tibet), Japonsko (ostrov Hokkaidó) či Rusko (Sachalin).  [viz Ferro 2007: 6-

11] 
19

 Dílo Démocrates segundo o De las justas causas de la guerra contra los Indios (1545). 
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3) Španělé jsou zavázáni boţským a přirozeným zákonem k tomu, aby předcházeli 

pohromám, které Indiáni působí, a aby zachraňovali nevinné, kteří by mohli být 

obětováni;  

4) španělská nadvláda umoţňuje kněţím provádět evangelizaci, aniţ by byli 

ohroţováni pohany. [viz Wallerstein 2008: 15-16] 

Zjednodušeně můţeme říci, ţe argumentem pro expanzi bylo šíření pokroku, 

rozvoje, civilizace a víry, přičemţ právě evropské hodnoty byly brány jako jediné 

správné a v podstatě univerzální. Sepúlvedovy argumenty sice primárně směřují 

k ospravedlnění španělské expanze, nicméně mohou tak dobře slouţit pro legitimizaci 

jakékoli jiné evropské, potaţmo americké expanze, která má za cíl přinášet lidem 

civilizovaný ţivot, po kterém vţdy vnitřně touţí, ale zatím si to neuvědomují, případně 

k němu nedokáţou dojít sami.
20

 Podobné přesvědčení lze vidět i dnes, kdy místo 

náboţenství zaujala především ochrana lidských práv. Snaha šířit „tu správnou“ 

civilizaci zůstala prakticky nezměněna.  

 

4.1.3. Zobrazování východního světa v umění, literatuře a dobových 

cestopisech 

Setkávání se s východním světem se odrazilo i v dobovém umění a literatuře, 

které často pracovaly s orientálními motivy a přispívaly tak k tvorbě celkového obrazu 

o Orientu. Podle Saida [viz 2008: 76, 84] posílilo vnímání islámu jako falešného 

náboţenství jeho zobrazování ve středověkém a renesančním umění, především 

v básních, učených polemikách a lidových pověrách. Příkladem je Dante Alighieri 

a jeho Božská komedie, kde v Pekle zobrazuje Mohameda v osmém z devíti pekelných 

kruhů, přičemţ po něm uţ je jen Jidáš, Brutus, Cassius a nakonec Satan. Said argumenty 

pro svůj koncept orientalismu často vybírá jen z úzkého okruhu příkladů, takţe člověk 

můţe nabýt dojmu, ţe veškerá dobová literatura zobrazující Orient byla zaměřena pouze 

negativně. O opaku svědčí například islandská sbírka Edda, kde se v prologu píše: 

„Země od severu na jih po celém východním světadílu se nazývá Asie. V této části světa 

je samá krása a nádhera a převeliká hojnost plodin, zlato a drahokamy. Nachází se tam 

také střed světa. A tak jako je tam země krásnější a ve všech ohledech lepší než jinde, 

                                                 
20

 Sepúlvedovy argumenty nezůstaly bez odezvy, reaguje na ně další významný myslitel Bartolomé de 

Las Casas, který se zasazoval o přehodnocení španělského systému encomienda, který se vztahoval 

k obsazování amerických území a zacházení s domorodci.  
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tak i lidé tam byli obdařeni všemi přednostmi, moudrostí a silou, krásou a všemožným 

umem.“ [Sturluson 2003: 34] Ne všude v Evropě tedy byly etnocentrické tendence 

a výskyt určitých prvků v národních literaturách neindikuje podobné vnímání v celé 

Evropě. Dobové cestopisy měly přinášet autentický obraz
21

 z cest a zprostředkovávat 

evropskému člověku místa, která sám neměl moţnost navštívit
22

. Podle Storchové 

[2005: 410] „Cestopisům náleží v jistém smyslu privilegované místo mezi texty, které 

tematizují ,cizí‘. Jejich interpretace se proto odvíjí od toho, co chápeme jako ,cizí‘ a jak 

si vysvětlujeme jeho vznik.“ Cizotu lze v tomto smyslu chápat jako vztah, který je 

utvářen v textu, nikoli jako objektivní vlastnost. I v cestopisech se objevovaly 

protichůdné popisy Orientu, který byl někdy zobrazován se značným obdivem, jindy zas 

jeho popis obsahoval hodnotové soudy vztahující se k místním lidem a jejich víře. Mezi 

obecně zmiňované charakteristiky
23

 spojené s arabským světem patří především 

interpretace islámu jako nezdařené imitace křesťanství a přiřazování mu znaků jako 

povrchnost, faleš, modlářství, krutost, divokost, barbarství, naivní pověrčivost 

a nechutnost. Důsledkem islámu je pasivita a iracionální dětinskost Orientálců. 

Pozornost se zaměřuje i na odlišnosti orientálního těla jako něčeho cizího, muţské tělo 

je popisováno jako nechutné, tvrdé a suché, ţenské tělo naopak jako krásné a bílé, 

evokující smyslnou sexualitu, s níţ jsou spojovány i homoerotické praktiky. 

Orientálcům byly také přisuzovány zvířecí charakteristiky, obzvlášť ve spojitosti 

s vysokou porodností a konzumací potravy. [Ibid.: 425-442] Je patrné, ţe 

charakteristiky muslimů vznikají primárně ve spojitosti s islámskou vírou a následně 

jsou rozvíjeny tak, aby co nejvíce ukázaly rozdíl mezi civilizovaným Evropanem 

a divokým Orientálcem, čímţ dochází k jeho degradaci a k upevnění přesvědčení 

o nadřazenosti evropského světa a správnosti jeho hodnot.  

 

                                                 
21

 Ve 14. století přišly do obliby tzv. fantastické cestopisy. Nedělaly si nároky na pravdivost, jejich 

primárním úkolem bylo pobavit, případně moralizovat. Středověký čtenář očekával, ţe se v cestopisech 

setká s popisem obludných ras a monster, které se vyskytují v odlehlých končinách. [viz Budil 2001: 195, 

200]  
22

 Člověk se mohl s Orientem dostávat do kontaktu skrze cestování a nepřímo v podobě pocitu neustálého 

ohroţení, informací z kronik, cestopisů a kosmografií, v některých vrstvách byly dostupné i dobové verze 

novin. [viz Navrátilová 2005: 400]  
23

 Storchová čerpá převáţně z cestopisu Kryštofa Haranta Cesta z Království Českého do Benátek, odtud 

do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii. 

Dané charakteristiky však lze brát jako typické pro vnímání Orientu dané doby, protoţe Harantův cestopis 

můţe dobře poslouţit jako ukázka humanistického vidění světa a pomáhá nám určit, jak byl 

středoevropský vzdělanec na cestách schopen recipovat poznatky, jaké měl předběţné znalosti a co z nich 

sděloval dál. [viz Osterhammel in Navrátilová 2005: 401] 
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4.2. Moderní neboli akademický orientalismus 

Díky rozšiřující se mocenské expanzi Evropy a stále častějším stykům 

s domorodými obyvateli vyvstala nutnost přistupovat k jejich zkoumání z vědeckého 

hlediska. Navíc náboţenská legitimizace začala pomalu ustupovat do pozadí a bylo 

proto třeba přijít s jinými důvody, které by ospravedlňovaly evropskou expanzi. Právě 

popis procesů, které vedly k ustanovení orientalismu jako vědecké disciplíny, bude 

předmětem následující části práce. Popíšu jednotlivé způsoby zkoumání a v závěru 

ukáţu, jaký vliv má na problematiku moderní způsob kolonialismu a následný 

imperialismus.  

 

4.2.1 Přechod k akademickému orientalismu 

Počátky akademického orientalismu lze datovat do 17. století, ve kterém se 

začínají objevovat snahy o vědecký přístup k „těm druhým“ a také o vědeckou 

legitimizaci jejich ovládání. Evropští badatelé se zabývají zkoumáním nově objevené 

Ameriky jakoţto „Nového Orientu“, nicméně pozornost je stále upřena i na východní 

svět. Orientalisté se nejprve zaměřují na zkoumání textů o Orientu, které následně 

konfrontují s často odlišnou realitou, a na studium orientálních jazyků, které představují 

jako určitým způsobem podřadné
24

 oproti jazykům evropským. K získávání stále 

systematičtějších poznatků o Orientu přispívá také rozvoj poznávacích věd jako 

etnologie, srovnávací anatomie, filologie a historie. [viz Said 2008: 52] Na počátku 

19. století se ve spojitosti s orientalismem objevují hypotézy o biologickém základu 

rasové nerovnosti.
25

 Z toho vznikají binární typologie a na Orientálce je pohlíţeno jako 

na problém, který je třeba řešit. [Ibid. 235] Postupně dochází k tomu, ţe orientalismus 

jako disciplína, která zastupuje západní poznání Orientu, svůj předmět zkoumání 

orientalizuje. Jedná se o proces, který přisuzuje Orient orientalistovi a nutí západního 

čtenáře, aby orientalistické kodifikace pokládal za pravý Orient. Pravda se tedy stává 

výsledkem určité interpretace, která nemá jistou vazbu na výchozí materiál. [Ibid. 82-

83] K zájmu o výzkum Orientu také přispívá vznik mnoha orientalistických společností 

                                                 
24

 Např. Ernest Renan analyzoval orientalistické jazyky, přičemţ pro něj představovaly projev morální i 

biologické degradace a znamení úpadku Orientu. Jeho díla o orientálních jazycích jsou díla o moci, která 

poukazují na chyby, nedostatky či barbarství daných jazyků, lidí a civilizací. [viz Said 2008: 155-165] 
25

 Přestoţe s rasovou ideologií je spojeno především jméno Arthur Gobineau, k jejímu vytvoření přispěli i 

učenci jako François Bernier, Gottfried Wilhelm Leibniz, David Hume, Carl Linné, Georges Louis Le 

Clerc de Buffon a Johann Friedrich Blumenbach. Rasistické sklony měli i Voltaire, Immanuel Kant, 

Alexis de Tocquevile, Ernest Renan či Karel Marx. [viz Budil 2009: 18-20, 12] 
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a pořádání orientalistický kongresů.
26

 Ve spojitosti s vědeckým poznáním světa se 

orientalistika jako věda dostává z područí církve, kde byla vyuţívána jako podpora 

evangelizace, do oborových struktur univerzit. Základním předpokladem bylo, ţe 

zkoumané civilizace neměly vlastní autonomní historii, nevyvíjely se a díky tomu 

nedošly k modernitě. [viz Wallerstein 1998: 31-32] Moderní orientalistika se tak jako 

vědecký obor zmocnila svého předmětu zkoumání a ve své podstatě ho definovala 

a udrţovala nad ním kontrolu, k čemuţ dopomáhalo vytvoření specifické terminologie 

a zasazení Orientu do srovnávacího rámce. Orientalismus nepracuje s jednotlivci, ale 

pro své účely vyuţívá kategorie, kterým přisuzuje charakteristiky bez ohledu na limity 

jejich zobecnitelnosti. [viz Said 2008: 172-178] Orient je tedy brán jako pasivní, 

neautonomní, nesuverénní objekt studia, který se zastavil ve svém vývoji a sám 

nedokáţe dojít k modernitě, k čemuţ potřebuje pomoc od vyspělé Evropy, coţ zakládá 

její právo ho za tímto účelem ovládat.  

Orientalisté vyuţívali pro výzkum několik metod. Především byli zaměřeni na 

minulost orientálních národů a kultur, v čemţ se odráţí předpoklad, ţe nejlepší léta má 

Orient jiţ za sebou. Samotná minulost Orientu byla studována z hlediska kulturních 

aspektů, především jazyka a náboţenství, které ovšem byly odděleny od sociální 

evoluce. Docházelo pak k tomu, ţe i arabština byla studována jako mrtvý jazyk, coţ 

pochopitelně vedlo k mnoha chybám a rozporům. Z podstaty orientalistického 

uvaţování nebyla historie brána jako ţivý a tvůrčí proces, ale pouze jako pokračování 

zářné, ale zaniklé minulosti. Navíc vědecké práce učenců z orientálních zemí byly 

prakticky ignorovány a aţ na malé výjimky prohlašovány za bezcenné a zaostalé. [viz 

Abdel-Malek 2000: 51-52] Z uvedeného je patrný silný eurocentrismus
27

, který 

zapříčiňuje naprosto scestný přístup ke zkoumání Orientu a zkreslené výsledky 

podporující představy o něm. Problematické byly i zdroje, z nichţ orientalisté ve svých 

studiích vycházeli. Zaměřovali se zaprvé na původní prameny, které sebrali na území 

Orientu. Tyto materiály byly převezeny do Evropy, kde jsou aţ doposud uschovány 

v knihovnách a archivech, coţ představuje velký problém pro arabské učence, kteří se 

k nim nemohou dostat a ve vlastních studiích se musí spoléhat na nepřímé a sekundární 

prameny. Druhým zdrojem byly zprávy koloniálních úředníků, náboţenských misií, 

                                                 
26

 Orientalistické společnosti Batavia 1781; Société Asiatique, Paris 1822; Royal Asiatic Society, London 

1834; American Oriental Society, 1842 atd. První orientalistický kongres se konal v Paříţi r. 1873 

a do první světové války jich bylo celkem 16. [viz Abdel-Malek 2000: 48] 
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obchodních společností, cestovní zápisy apod. Tyto zdroje byly však často poskvrněny 

etnicismem a byly paternalistické. [Ibid. 52-53] Je vidět, ţe i vyuţívané zdroje, které 

nebyly odděleny od vedlejších vlivů, mohly zapříčiňovat nepřesnou představu 

o Orientu. Přestoţe dle Saida [viz 2008: 180] některé orientalistické tradice byly 

zaloţeny na přímém pobytu v Orientu, orientalisté v něm pobývali jako občané země, 

která ho vojensky, ekonomicky a kulturně ovládala. Osobní zkušenosti a poznatky byly 

proměňovány na oficiální tvrzení o objektu zkoumání. V ţádném případě tedy nebyla 

zaručena objektivita zkoumání a na Orientálce bylo pohlíţeno prizmatem západní 

společnosti, byl s ní neustále porovnáván a z tohoto porovnání vycházel jako zaostalý.
28

 

  

4.2.2. Od kolonialismu k imperialismu 

Jak jsem několikrát zmínila, kolonialismus hrál významnou roli v utváření 

pohledu na „ty druhé“ a vůbec v kontextu celého orientalismu. Podle Saida [viz 2008: 

55] je klíčový uţ rok 1789, kdy došlo k vpádu Napoleona do Egypta a k přivlastnění 

jedné kultury druhou. S Egyptem jsou spojeny i orientalistické myšlenky, které 

ospravedlňují jeho okupaci Velkou Británií.
29

 Said také zastává názor, ţe moderní 

kolonialismus a průnik na území Orientu či koloniální zápas o Afriku je „výsledkem 

dlouhého a pomalého procesu přivlastňování, v jehož průběhu původně textový a 

myšlenkový evropský přístup k Orientu postupně nabýval forem administrativních, 

ekonomických a nakonec i vojenských.“ [Said 2008: 239] Jasně však nerozlišuje mezi 

kolonialismem a imperialismem
30

, coţ je důleţité pro pochopení filosofie současné 

postkoloniální kritiky, proto je třeba tento rozdíl vysvětlit. 

                                                                                                                                               
27

 „Jednostranné vymezení a absolutizování sebe sama, a to obecně proti mimoevropskému světu 

a speciálně proti jiným světům eurasijské kultury.“ Obecně bráno za to, ţe jeho kritika je správná - 

v současné době např. v postkolonialismu. [Arnason 2009: 85-86] 
28

 „Orientálci či Arabové jsou dále popisováni jako naivní, ,bez energie a vlastní iniciativy‘, se sklonem 

k ,nevkusným lichotkám‘ a pletichám, jako lstiví a hrubí ke zvířatům; nedokážou chodit po cestě ani po 

chodníku (jejich neuspořádaná mysl nedokáže pochopit, co je chytrému Evropanovi jasné okamžitě, totiž 

že cesty a chodníky jsou tu proto, aby se po nich chodilo); jsou notoričtí lháři, jsou ,neteční 

a podezřívaví‘, tvoří zkrátka naprostý opak jasnozřivé, přímé a ušlechtilé anglosaské rasy.“ [Said 2008: 

51] 
29

 Orientalisticky uvaţuje například Lord Cromer, který odmítá jakékoli nacionalistické projevy 

(konkrétně v Egyptě) a tvrdí, ţe obyvatelé ovládané země nemohou vědět, co je pro ně dobré. Vychází 

z předpokladu, ţe Orientálci jsou vlastně všude stejní a všude se jim dá stejně vládnout. [viz Said 2008: 

50] 
30

 Pro koncept orientalismu je důleţitý kolonialismus a imperialismus Velké Británie a Francie. Velká 

Británie v době svého největšího rozmachu ovládala rozsáhlá území v Africe (Egypt, Súdán, Uganda, 

Keňa, Britské Somálsko, Nigérie a další), důleţitá byla samozřejmě Indie a tzv. bílé osady či dominia, 

kam patřila Kanada, New Foundland, Austrálie, Nový Zéland a Jihoafrická unie. V těchto dominiích je 

imperiální dědictví zřetelné dodnes, kdy je britská královna stále jejich oficiální hlavou státu (sdruţení 
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V rámci kolonialismu docházelo k vytváření závislých území, kolonií, které 

měly slouţit pro osídlení individuálními komunitami nebo pro komerční účely 

jednotlivých obchodních společností. Aţ do 19. století byl běţně prováděn náhodně 

na lokální úrovni a fungoval jako ekonomicky řízená aktivita na periférii, kterou bylo 

z perspektivy domácí vlády občas těţké řídit. Oproti tomu imperialismus vytváří závislá 

území, impéria, která jsou byrokraticky a ideologicky kontrolována vládou 

z mocenského centra. Týká se především prosazování a rozšiřování státní moci. 

Imperialismus je spojen s koncem 19. století a s 20. stoletím a je pro něj charakteristické 

pouţívání moci skrz přímé podrobení a později skrz politický a ekonomický vliv. [viz 

Young 2001: 15-17, 27] Lze říct, ţe kolonialismus je historická aktivita, která je spojena 

s určitým obdobím a prostorem, a uţ neexistuje, kdeţto imperialismus je stále ţivým 

konceptem.  

Právě v rámci imperialismu byly plně vyuţity rasové teorie. „Základní tezí 

rasové teorie byla jednota fyzických, biologických charakteristik jednotlivých ras 

a jejich mentálního vývoje. Sloučením se sociálním darwinismem dala rasová teorie 

impulz ke vzniku doktríny, jež předpokládala boj mezi jednotlivými rasami jako součást 

evolučního řádu vývoje lidstva. (…) Méně extrémní názor postuloval, že tzv. nižší rasy, 

tj. divoši nemají na půdu, na níž žijí, žádné právo, mohou tedy být této půdy logicky 

zbaveni, případně vysídleni.“ [Horáková-Novotná 2007: 50] Do kontrastu bylo dáváno 

především evropské bělošství s orientálními rasami. Bělošství představovalo formu 

autority a prostředek určený k formování a uskutečňování politiky vůči okolnímu světu. 

V přesvědčení o nadřazenosti evropských ras se snoubí jak rasové teorie a poslání 

bělošské rasy, tak touha po koloniálních územích. Tvrzení jsou podpořena 

i biologickými výzkumy a předpokladem, ţe pokud se od sebe kvalitativně liší jazyky, 

pak se liší i jejich nositelé, coţ bylo opřeno o zdánlivě nepopiratelné empirické 

poznatky. [viz Said 2008: 257-264] V rámci imperialismu tak získaly rasové teorie 

praktické uplatnění a jejich výsledky byly pouţívány jako další argumenty pro 

legitimizaci evropské expanze, přestoţe rasa byla většinou pouhým konstruktem.
31

  

V současné době je imperialismus spojován hlavně s USA, které se z původní 

kolonie po vyhlášení nezávislosti staly postupně imperiální silou. Můţeme říct, ţe USA 

je případem imperialismu bez významnějšího koloniálního impéria. Je to 

                                                                                                                                               
Commonwealth). Hlavní francouzské kolonie leţely v Asii (Indočína) a v saharské a subsaharské Africe. 

[viz Encyklopedie moderní historie 1999: 192] 
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pravděpodobně důsledek toho, ţe primárním důvodem amerického imperialismu byla 

ekonomika, s čímţ souvisí preference nepřímé vlády a vlivu. [viz Osterhammel in 

Young 2001: 42] 

Jak bude ukázáno, přetrvávající, byť často skrytý imperialismu je jedním 

z hlavních předmětů postkoloniální kritiky, která svým způsobem navazuje na Saida 

a různě ho rozvíjí, přestoţe v určitých směrech opouští od jeho konceptu orientalismu 

jako mocenského diskursu, který na základě poznání ovládá svůj objekt studia.  

 

4.3 Kritika Saidova konceptu orientalismu 

Saidovy teze o orientalismu jako mocenském diskursu samozřejmě nezůstaly 

bez odezvy. Povaţuji proto za nutné zde uvést alespoň hlavní rysy kritiky směřující 

k jeho konceptu. Mezi obecné znaky této kritiky patří poukazování na ahistorický 

a zevšeobecňující charakter orientalismu, na mylný předpoklad, ţe se diskurs o Orientu 

za celá dvě tisíciletí nezměnil či na schematickou konstrukci identity Západu, který je 

představován jako jednoznačně rasistický, imperialistický a etnocentrický. [viz 

Horáková-Novotná 2007: 68] Připisováním těchto charakteristik západnímu světu se 

Said v podstatě dopouští velmi podobné praxe, kterou kritizuje u orientalistů, protoţe 

tak vytváří ze Západu jeden homogenní celek, kterým ovšem Západ, stejně jako Orient, 

není. Said samotnou oblast Orientu redukuje pouze na Střední východ, potaţmo na 

arabský svět v dané oblasti, přičemţ z analýzy vynechává studium tureckého, perského 

i semitského světa, čímţ izoluje arabská studia z historického i filologického kontextu. 

[viz Lewis 2000: 258] Saidovo zaměření pouze na určité oblasti Orientu je zčásti 

pochopitelné, protoţe sám jako palestinský rodák měl pravděpodobně snahu reflektovat 

problémy, které se vztahují na místa jemu blízká. Problematický je nicméně i výběr 

literatury, o kterou svá tvrzení opírá. Vychází v podstatě pouze z textů anglické či 

francouzské literatury a nebere v potaz ţádné jiné materiály, které by přispěly k jeho 

komparativní analýze.
32

 [viz Ning 1997: 61] Said opravdu systematicky opomíjí 

příspěvky například německých či ruských orientalistů, navíc se ani nezaobírá 

                                                                                                                                               
31

 Srov. ŠMAUSOVÁ, Gerlinda. "Rasa" jak rasistická konstrukce. Sociologický časopis. 1999, vol. 35, 

no. 4, s. 433-446. 
32

 Mezi autory, kteří se problematikou zabývali, nejsou zmiňováni např. Claude Cahen, E. Lévi-

Provençal, Henri Corbin, Marius Canard, Charles Pellat, William and Georges Marçais, William Wright, 

pouze okrajově jsou zmíněni R. A. Nicholson, Guy Le Strange, Sir Thomas Arnold, E. G. Browne. U 

autorů, které Said zmiňuje, je silně zúţen výběr jejich prací a někdy je jejich skutečný přínos k vědě 

upozaděn a přednost je dána jejich méně důleţitým pracím. [viz Lewis 2000: 263] 
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literaturou vzniklou v arabském světě, jakoby snad ani ţádná neexistovala. 

S opomíjením přínosu arabského světa souvisí i opomíjení odporu na straně 

kolonizovaných a ovládaných. Odpírá tak Orientálcům autonomii, jednání a v podstatě 

i samostatné myšlení. [viz Sax 1998: 293] Na základě této kritiky bychom mohli říct, ţe 

Said svým způsobem vlastně podporuje představy o pasivitě a zaostalosti Orientu, 

protoţe mu nepřipisuje ţádnou významnou tvůrčí činnost. Po vydání Orientalismu se 

zvedla vlna odporu i z oblasti antropologie, která je v Saidově pojetí, byť nepřímo, také 

kritizována.
33

 

Ačkoli jsou zmiňované body kritiky orientalismu jistě oprávněné, nemohu se 

zbavit dojmu, ţe se ve většině případů zaměřují především na formu Saidova konceptu, 

nikoli na jeho obsah, případně ho zahrnují jen obšírně. Nezabývají se tedy kritikou 

konceptu orientalismu jako mocenského diskursu, stejně tak často neposkytují ani 

zamyšlení nad tím, jaký je vztah zkoumajícího a zkoumaného a jakou moc mají na 

základě toho vytvořené diskursy. Z mého pohledu by taková kritika byla přínosnější, 

protoţe by mohla napomoct k větší korektnosti výzkumů, odstranění etnocentrických 

tendencí i k pochopení obecného vztahu k „těm druhým“, který si kaţdá společnost 

vytváří.  

 

5. Postkoloniální kritika  

Orientalismus se ve své moderní podobě uplatňoval prakticky aţ do druhé 

světové války. Po jejím skončení se však zásadně mění světová situace a dochází 

k postupné dekolonizaci a uznávání nezávislosti dříve kolonizovaných států.
34

 Samotný 

proces dekolonizace je v současné době označován spíše jako nepovedený a ozývají se 

hlasy, ţe došlo pouze k formálnímu přesunu moci na bývalé kolonie, které jsou ale stále 

ovládány zvenčí. Právě toto je jedna z hlavních otázek, které řeší postkoloniální kritika, 

mezi kterou je zařazován i Saidův koncept orientalismu. V následující kapitole 

                                                 
33

 Srov. DIRKS, Nicholas B. Edward Said and Anthropology. Journal of Palestine Studies,. 2004, Vol. 

33, No. 3, s. 38-54. nebo RICHARDSON, Michael. Enough Said. In MACFIE, Alexander Lyon, et 

al. Orientalism : A Reader. New York : New York University Press, 2000. s. 208-216. ISBN 0-8147-

5665-4. 
34

 Doktrína vzájemného nezasahování do záleţitostí jiného suverénního státu zakotvena v Chartě 

Organizace spojených národů, online dostupné z http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/charta-

organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf. V Chartě však není řešena 

otázka nezávislosti koloniálních států, to vyřešeno aţ roku 1960, kdy OSN přijala Deklaraci o poskytnutí 

nezávislosti koloniálním zemím a národům, online dostupné z http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/152/88/IMG/NR015288.pdf?OpenElement. 

http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf
http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/152/88/IMG/NR015288.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/152/88/IMG/NR015288.pdf?OpenElement
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představím problematiku postkolonialismu a postkoloniální kritiky a zároveň ukáţu, 

jaký je vztah postkolonialismu a sociologie a jakým způsobem byla sociologie na novou 

situace schopna reagovat.  

 

5.1 Postkolonialismus jako pojem35 

Pro pojednání o postkoloniální kritice je nejprve potřeba vymezit pojem 

postkolonialismus, který je v sociálních vědách relativně nový a můţe nabývat různých 

významů, stejně jako bývá zaměňován s jinými, byť podobnými pojmy. Termín 

postkolonialismus či postkoloniální
36

 se objevuje na začátku osmdesátých let, aby 

postupně nahradil označení jako studium Třetího světa
37

, nezápadního světa či minorit. 

[viz Moore 2001: 111] Postkolonialismus by měl být brán především jako koncept, 

který označuje rozsáhlá historická fakta dekolonizace a vyjadřuje odhodlání dosáhnout 

suverenity, ale zároveň také označuje realitu národů, které se dostaly do nového 

imperialistického kontextu ekonomické a někdy politické dominance. Vedle tohoto 

vymezení stojí pojem postkolonialita. Ta klade důraz na ekonomické, materiální 

a kulturní podmínky, které determinují globální systém, v němţ postkoloniální národ 

musí fungovat. [viz Young 2001: 59] Přetrvávající ekonomická či politická dominance 

některých států bývá označována jako neokolonialismus, sama bych však zvolila spíše 

pojmenování neoimperialismus, coţ by více korespondovalo se současnou situací 

bývalých kolonií. Ta je označována jako postkolonialismus, nikoli jako 

postimperialismus, coţ vyjadřuje konec éry klasického kolonialismu, ale stále existující 

imperialismus. Postkolonialismus bývá někdy zaměňován s pojmem anti-kolonialismus, 

který je ovšem identifikován výhradně s oblastním nacionalismem, kdeţto 

postkolonialismus je spojován s diasporou, mezinárodní migrací a internacionalismem. 

[Ibid. 2] Můţeme se také setkat s podobou post-kolonialismus, coţ je označení pro 

                                                 
35

 K jazykové tvorbě pojmu postkolonialismus srov. MISHRA, Vijay; HODGE, Bob. What Was 

Postcolonialism?. New Literary History. 2005, Vol. 36, No. 3, s. 375-402. 
36

 Samotný termín postkoloniální můţeme definovat různými způsoby: 

1) jako literární popis situace v původně koloniálních společnostech – má poměrně konkrétní rámce 

uţití (v postkoloniálních společnostech nebo mezi postkoloniálními intelektuály), 

2) jako popis globálních podmínek po éře kolonialismu (abstraktní a málo konkrétní rámec uţití, 

takřka porovnatelné s vágním označením Třetí svět), 

3) jako popis diskursu spojeného s výše uvedenými podmínkami. [viz Dirlik 1994: 332] 
37

 V teorii tří světů označuje: První svět (First World) – západní Evropu a Severní Ameriku; Druhý svět 

(Second World) – původní socialistické ekonomiky; Třetí svět (Third World) – všechno ostatní, 

v podstatě světově ekonomicky nejslabší státy. [viz Moore 2001: 117] 
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historické období, které je spojeno s rozpadem světové koloniální soustavy a se 

vznikem nových, nezávislých států. Postkolonialismus oproti tomu překračuje 

historickou periodizaci a má ideologický význam v podobě různých forem reprezentací, 

praktik a hodnot. [viz Horáková-Novotná 2007: 59] Ačkoli by neměly být zmíněné 

pojmy brány jako synonyma, všechny ve své podstatě vyjadřují odpor proti hegemonii 

jiného státu, nejčastěji pak státu západního. Zároveň ale také ukazují, ţe ani jeden z nich 

nemůţe být brán jako homogenní pojem, protoţe podmínky, ve kterých jsou vyuţívány, 

se mohou značně lišit, a vţdy záleţí na konkrétním kontextu jejich pouţití.  

 

5.2 Východiska postkoloniální kritiky 

Jak je patrné z výše uvedené charakteristiky pojmu postkolonialismus, zabývá se 

postkoloniální kritika současnou situací ve světě, který se neustále vypořádává se svým 

historickým zatíţením v podobě kolonialismu a přetrvávajícího imperialismu. 

Postkoloniální kritika tak v sobě zahrnuje nový pohled na historii (důraz kladen 

především na pohled těch, kteří snášeli koloniální útlak) a definuje současné sociální 

a kulturní dopady minulosti. V podstatě propojuje minulost s přítomností, aby byla 

současnost aktivně přetvořena a vymaněna ze spárů minulosti. Vychází z předpokladu, 

ţe celý svět momentálně operuje v ekonomickém systému, který je vytvořen a primárně 

ovládán Západem, díky čemuţ pokračuje jeho politická, ekonomická, vojenská 

i kulturní dominance. Politická liberalizace v procesu dekolonizace tak nepřinesla 

liberalizaci ekonomickou a bez ekonomické liberalizace nemůţe v pravém slova smyslu 

existovat ta politická. [viz Young 2001: 2-5] Pro postkoloniální teorii je důleţité zrušit 

ideologické dědictví kolonialismu nejen v dekolonizovaných zemích, ale také na samém 

Západě. Ve chvíli, kdy začne proces politické dekolonizace, musí následovat 

dekolonizace kulturní
38

, během které dojde k dekonstrukci Západu. Tento proces 

nezbytně zahrnuje odmítnutí intelektuální suverenity a dominance Evropy (potaţmo 

USA) a kritiku předpokladu, ţe pohled západního bělocha na věc je normou a pravdou. 

[Ibid. 65] Pro své teorie vyuţívá postkoloniální kritika mnoho ideologických zdrojů, 

mezi které patří především postmodernismus a francouzský postrukturalismus, 

                                                 
38

 Někdy se také hovoří o tzv. dekolonizaci mysli (decolonization of mind), která zahrnuje proměnu 

myšlení a zpochybnění či naprosté odmítnutí dominantního jazyka bývalých koloniálních mocností. [viz 

Horáková-Novotná 2007: 69] 
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marxismus
39

 či feminismus.
40

 Jako předchůdce postkoloniálních studií můţeme brát tzv. 

literaturu Commonwealthu
41

, kterou tvoří anglicky psaná literatura v zemích 

s koloniální minulostí, a teorii koloniálního diskursu, která zkoumá mechanismy 

koloniální praxe se zaměřením na psychologickou kolonizaci mysli
42

. [viz Horáková-

Novotná 2007: 60-65] Různá ideologická východiska se odráţejí i v různém zaměření 

autorů postkoloniální kritiky, mezi které se řadí výše zmiňovaný Said, dále pak Gyatri 

C. Spivak, Homi Bhabha
43

 [viz Ning 1997: 57], Frantz Fanon, Ngũgĩ wa Thiong’o, 

Aimé Césaire [viz Moore 2001: 112], Aijaz Ahmed, Gyan Prakash, Lata Mani [viz 

Dirlik 1994: 339] a mnoho dalších. Různorodost těchto autorů je někdy vyuţívána 

ke kritice toho, ţe bývají dáváni jednotně pod označení postkoloniální. Samotní autoři 

se také musejí vyrovnávat s tzv. hybriditou (hybridity/in-betweenness), která je 

pro postkoloniální kritiku ústřední. Označuje situaci, kdy postkoloniální autoři často 

pocházejí z rozvojových zemí, ale aby mohli uplatňovat své myšlenky, přicházejí na 

západní univerzity, odkud je postkoloniální kritika řízena. [viz Young 2001: 61] Jejich 

situace je tak trochu paradoxní, protoţe vlastně vyuţívají moţností, které nabízí západní 

společnost, k tomu, aby ji mohli kritizovat a poukazovat na její přetrvávající dominanci.  

Ačkoli se dá říct, ţe je postkoloniální kritika díky svému upozorňování 

na přetrvávající dominanci západního světa a kritice eurocentrismu brána jako dobrá 

a potřebná, nevyhnula se ani ona mnoha výtkám. Patří mezi ně výše zmiňované 

problematické určování a identita autorů, ale i fakt, ţe často přehlíţí rozdílné zkušenosti 

s kolonialismem a nereflektuje, ţe ne všude přinesla dekolonizace automaticky výrazné 

zlepšení ţivotních podmínek. Dokonce se můţeme setkat s tvrzeními, ţe se 

postkolonialismus sám podílí na přetrvávajícím útisku lidí díky tomu, ţe teorie vznikla 

na Západě a nevyhovuje tak bývalým kolonizovaným územím a udrţuje asymetrický 

                                                 
39

 Předpokladem postkolonialismu je, ţe mnoho špatností a zločinu proti lidství je produktem ekonomické 

dominance severu nad jihem → právě v tomto směru zůstává historická role marxismu jako zdroje anti-

kolonialistického odporu základním rámcem postkoloniální kritiky. Marxismus byl vţdy v určitém smysli 

anti-západní – od doby, co byl vytvořen jako kritika západních sociálních a ekonomických praktik a 

hodnot, aţ po bolševickou revoluci, která byla identifikována jako východní. Bolševická revoluce byla 

důleţitá také z toho důvodu, ţe vůbec poprvé v dějinách se vláda mocného státu explicitně vymezila proti 

západními imperialismu. [viz Young 2001: 6, 10] 
40

 Postkoloniální kritika své koncepty bere i ze široké škály dalších disciplín a teorií, zahrnující 

antropologii, historii, zeměpis člověka, filosofii, psychoanalýzu či sociologii. [viz Young 2001: 67] 
41

 „Vlivem literatury Commonwealthu se studium postkolonialismu nejrychleji rozvíjí v oblasti literární 

teorie, kde zastřešuje tři oblasti: 1. četbu textů spisovatelů pocházejících ze zemí s historickou zkušeností 

kolonialismu, 2. četbu textů těch, kteří z výše uvedených zemí emigrovali a nyní žijí v diaspoře, 3. re-

evaluaci textů vzniklých za kolonialismu.“ Základním rysem je, ţe jazyk je nástrojem dominance 

a prostředkem k vytváření identity.  [Horáková-Novotná 2007: 64] 
42

 Např. Frantz Fanon (Black Skin, White Masks, 1952). 
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neokoloniální vztah mezi badateli ze Západu a bývalých kolonií. Zároveň je kritizována 

nedostatečná intelektuální báze postkolonialismu a problematické pouţití pojmu díky 

jeho mnohovýznamnosti. [viz Horáková-Novotná 2007: 71-72] Kritika 

postkolonialismu tak v sobě odráţí mnoho podobných rysů, které byly zmiňovány 

ve spojitosti s kritikou Saidova konceptu orientalismu. Jedná se především o přílišnou 

generalizaci a zjednodušování. Na druhou stranu je kritizována mnohovýznamovost 

pojmu postkolonialismus a šíře jeho vyuţití, coţ si podle mě značně protiřečí, protoţe 

právě šíře a různost vyuţití svědčí o tom, ţe postkoloniální kritika není homogenní a lze 

ji aplikovat v různých situacích bez toho, aby docházelo k nebezpečným generalizacím.  

 

5.3. Postkoloniální kritika a sociologie 

Postkoloniální kritika dnes představuje koncept, který zahrnuje prakticky celý 

svět. Je proto v podstatě nemoţné se mu vyhnout a je ho třeba reflektovat i v sociálních 

vědách, protoţe se postupně stal jejich běţnou agendou. Nicméně vztah sociologie 

a postkolonialismu byl, a v jistém ohledu stále je, poměrně problematický. Doba vzniku 

samotné sociologie se shoduje s největším rozvojem západního imperialismu, díky 

čemuţ nebyla dynamika impéria zahrnuta v základních kategoriích, modelech 

vysvětlení a námětech sociálního vývoje, zkoumaných klasickými sociology. [viz 

Seidman 1996: 314] V rámci sociologie můţeme registrovat selhání, co se týče 

zaměření na koloniální vztahy jako integrální součást modernity, i co se týče následného 

zanedbání dekolonizace a postkolonialismu. Sociologie tedy nereflektovala vztahy 

v postkoloniálních společnostech, ale zaměřovala se spíše na nacionalismus západních 

států. Sociologie je vůbec obecně spojována s moderními společnostmi, coţ jsou 

společnosti, které se angaţovaly v procesu modernizace. Postkoloniální společnosti jsou 

pak spojovány s pre-moderností, coţ je charakteristika společností, které tradičně 

spadají do oblasti antropologie. [viz Bhambra 2007: 872, 875]
44

 Toto dichotomické 

rozdělení nicméně správně neodráţí současnou postkoloniální situaci, protoţe ta se týká 

jak států nezápadních, tak států západních a vytváření jejich vzájemného vztahu v nové 

světové situaci. Díky své zaměřenosti na západní státy a částečně i díky vytváření 

                                                                                                                                               
43

 Said, Spivak a Bhabha jsou pravděpodobně nejvýznamnější představitelé postkoloniální kritiky, někdy 

označováni jako „svatá trojice“. [viz Horáková-Novotná 2007: 69] 
44

 Viz téţ Bhambra Rethinking Modernity: Postcolonialism and the Sociological Imagination (2007). 
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teoretických dichotomických rozdělení
45

 je sociologie kritizována jako eurocentrická.
46

 

Problematická je především sociologicky široce zastávána teze, ţe v industriálních nebo 

industrializujících se společnostech dochází v různém rozsahu k sekularizaci, přičemţ 

islám bývá označován jako jediná výjimka. [viz Gellner 1997: 19] Na základě tohoto 

tvrzení je pak jednoduché vytvářet teze o zaostalosti islámských zemí a o jejich 

neschopnosti dojít k modernitě, v čemţ bývá právě islám označován jako hlavní 

překáţka. Podobné teze pak podporují moderní orientalistické myšlení, ve kterém jsou 

islámské země viděny jako zastavené v čase a neschopné se dále samy vyvíjet, coţ pak 

z části zakládá oprávnění zasahovat do jejich záleţitostí zvenku.  

Snahy o překonání centrismu ohledně západní modernity představuje teorie 

o mnohonásobných modernitách (multiple modernities). Tato teorie identifikuje 

modernitu s významnou transformací západních společností skrz proces industrializace, 

urbanizace a politické změny na konci 18. a na začátku 19. století. [viz Wittrock 1998: 

19] Tato definice modernity dovoluje badatelům brát evropskou modernitu jako 

originární a zároveň počítá s odlišným kulturním kódováním, které vyúsťuje 

v mnohonásobné modernity. Idea tak vlastně odmítá univerzální modernitu tím, ţe 

připouští odlišné cesty v tom, jak být moderní. Ve výsledku je ovšem evropská 

zkušenost brána jako základní pro jiné kategorie modernit a ostatní historické 

zkušenosti pouze prokazují lokální odlišnosti. [Bhambra 2007: 877-878] Koncept 

mnohonásobných modernit by ze své podstaty mohl poslouţit k překonání centrického 

pohledu na svět, nicméně se sám bohuţel nedokázal oprostit od eurocentrického 

pohledu. Evropská modernita je tak stále brána jako centrální a ostatní způsoby 

dosaţení a proţívání modernity jsou brány spíše jako určité odnoţe či odchylky neţ 

jako rovnocenné cesty, které je třeba respektovat.    

Bylo by ovšem nespravedlivé sociologii pouze kritizovat. Postupem času se 

v postkoloniálním období ustavila komparativní sociologie
47

, která představuje vyuţití 

oboru „areálně k testování obecných principů a hypotéz v daném zvláštním 

společenském a kulturním kontextu.“ [Kropáček 1999: 17] Arabské terénní výzkumy 

                                                 
45

 Protikladná charakteristika moderního Západu a jiných společností vyskytujících se na jiném místě 

nebo v jiném čase je důleţitý rys v historii sociologie i antropologie. Je to znát především v základních 

teoretických pracích, kde autoři často popisovali, co vidí jako klíčové odlišující znaky moderního Západu. 

Patří sem například Marx a jeho před-kapitalistické a kapitalistické společnosti, Durkheim se svými 

mechanickými a organickými společnostmi nebo Lévi-Strauss s konceptem horkých a studených 

společností. [viz Carrier 2003: 3] 
46

 Srov. MCLENNAN, Gregor. Sociology, Eurocentrism and Postcolonial Theory. European Journal of 

Social Theory. 2003, Vol 6, No. 1. s. 69-86. 
47

 Postkolonialismu i mnohonásobným modernitám se věnuje i civilizační analýza, srov. Arnason 2009. 
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ukázaly, ţe v dané oblasti nelze aplikovat obecné západní teorie o sociálních proměnách 

způsobených modernizací, pokud nebudou řádně modifikovány. Západní vědci dnes 

připouštějí, ţe modernizace v postkoloniálních zemích nemusí mít podobu převzetí 

západních hodnot. Stále se sice ozývají hlasy, ţe blízkovýchodní svět odmítá 

sekularizaci a její prosazování je potlačováno diktátorskými reţimy, které porušují 

lidská práva, na druhou stranu velká část badatelů dospívá k poznatku, ţe islámská 

hnutí
48

 mohou být nositeli specifického druhu modernizace. [Ibid. 19-21] Je nutné 

bohuţel poznamenat, ţe podobná zjištění nejsou moc reflektována v politických 

přístupech západních mocností k východním zemím, kdy stále přetrvává přesvědčení, ţe 

západní hodnoty jsou prakticky univerzální a lze je implantovat, byť za pomoci násilí, 

takřka kdekoli.
49

 

V souvislosti s kritikou toho, ţe sociologie nereflektuje postkoloniální situaci 

nezápadních států, je třeba říct, ţe se narozdíl od postkoloniální kritiky zaměřuje na 

situaci post-sovětských států, které ne všechny jsou brány jako klasicky západní, a jejich 

transformaci po rozpadu sovětského bloku
50

, coţ někteří autoři přirovnávají k určitému 

způsobu dekolonizace.
51

 Zároveň také sociologie ve svých studiích zahrnuje 

kapitalismus a jeho důleţitost pro rozvoj moderního světa, coţ postkoloniální kritika 

nedělá, čímţ vlastně podkopává svoji ideologii, protoţe bez rozvoje a úspěchu 

kapitalismu v západním světě by pravděpodobně nevznikl eurocentrismus, který je 

v rámci postkoloniální kritiky napadán.
52

 

 

Postkoloniální kritika nejenţe otevřela otázku vypořádání se s koloniální 

minulostí na straně kolonizovaných i na straně kolonizátorů, ale zároveň se zabývá 

současnou situací ve světě a postavením jednotlivých států v něm. Přeneseně by se její 

východiska dala vyuţít i na postavení minorit v jednotlivých státech a na jejich snahu 

domoci se rovnoprávného jednání. I přes snahy postkoloniální kritiky však v dnešní 

době přetrvává aţ orientalistický pohled na „ty druhé“, kteří jsou zobrazováni určitým, 

často zkreslujícím způsobem a jsou jim připisovány generalizující charakteristiky, jak 

ukáţu v následující kapitole.  

 

                                                 
48

 K problematice islámských hnutí a islamismu srov. Barša 2001. 
49

 Srov. Wallerstein 2008. 
50

 Např. HOLÝ, Ladislav. Malý český člověk a skvělý český národ : národní identita a postkomunistická 

transformace společnosti. Praha : Sociologické nakladatelství, 2001. 209 s. ISBN 80-85850-97-4. 
51

 Srov. Moore 2001. 
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6. Současný vztah mezi Západem a Východem 

V dnešní době jsme svědky velmi napjatého vztahu mezi západním a východním 

světem, který se v rétorice střetu civilizací
53

 zúţil takřka jen na islámské či celkově 

arabské země. Události v dříve kolonizovaných či polokolonizovaných
54

 zemích 

nasvědčují jasnému vývoji a vyvracejí tak orientalistický předpoklad, ţe tyto země jsou 

stagnující a nedokáţou se samy vyvíjet. Přesto však přetrvávají snahy západního světa 

šířit své hodnoty, které uţ nejsou zahaleny do roušky správného náboţenství, ale zásahy 

do cizích záleţitostí jsou legitimizovány nutností chránit lidská práva a šířit 

demokracii.
55

 Tyto snahy však ne vţdy vzbuzují kladné odezvy, o čemţ svědčí 

například hrozba terorismu, která by měla spíše neţ svévolná akce být vnímána jako 

nutná reakce. V následujícím textu se na danou problematiku zaměřím z pohledu 

vnímání „těch druhých“, které má vliv na celkovou situaci i na ochotu k dialogu. 

Zároveň chci upozornit na to, ţe představy o „těch druhých“ nejsou záleţitostí pouze 

západního světa, ale vyskytují se i jinde. V závěru kapitoly se pak pokusím nastínit 

debatu o moţnostech překonání orientalistického pohledu na svět.   

 

6.1. Okcidentalismus 

Vzhledem k tomu, ţe kaţdá společnost má tendence vytvářet si představy 

o ostatních, kteří jsou pro ni cizí, není orientalismus jako takový ojedinělou záleţitostí. 

V postkoloniálním období si východní svět vytvořil strategii, která se nazývá 

okcidentalismus. Přestoţe by se mohlo zdát, ţe jde výlučně o opak orientalismu, není 

tomu úplně tak.  

Pro účely této práce lze okcidentalismus definovat
56

 jako určitou démonizaci 

Západu a západní modernity, která je globální a projevuje se i v samotném západním 

                                                                                                                                               
52

 Srov. Dirlik 1994. 
53

 Srov. Huntington 2001 a SAID, Edward W. The Clash of Ignorance. The Nation. 2001. Dostupný 

online: <http://www.thenation.com/article/clash-ignorance>. 
54

 Mezi polokolonizované oblasti se řadí Sovětský svaz (původně hrozba komunismem, dnes spíše 

historická vzpomínka), Čínská republika (dříve tzv. ţluté nebezpečí, dnes problematický, ale 

kultivovaných přítel Západu) a islám jako region (hrozba islámským terorismem, přetrvává dodnes). [viz 

Wallerstein 2005: 94-95] 
55

 Srov. Wallerstein 2008. 
56

 V češtině se výraz okcidentalismus uţívá i ve významu napodobování či uctívání Západu. [viz Baruma; 

Margalit 2005: 22] Můţeme také rozlišovat okcidentalismus jako esencialistické vykreslování Západu 

lidmi ze Západu a etno-okcidentalismus jako esencialistické vykreslování Západu členy jiných 

společností. Obdobně lze rozlišit i orientalismus a etno-orientalismus. [viz Carrier 1992: 198-199] 
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světě
57

. Původ nachází v ideologii německého romantismu a jeho odporu vůči 

francouzské revoluci a s ní spojené sekularizaci, kapitalismu a zákonu jako univerzální 

hodnoty. Původně nebyl okcidentalismus spojen s náboţenským cítěním, teprve islámští 

radikálové do něj vnášejí náboţenský prvek. [viz Hála 2005: 10-12] V současné době je 

protizápadní cítění zaměřeno především na USA, nicméně nelze říct, ţe okcidentalismus 

je totéţ co takzvaný antiamerikanismus.
58

 [viz Baruma; Margalit 2005: 25] 

Okcidentalisté vidí industrializovaný Západ jako strojovou civilizaci, která je sice 

racionální, ale díky tomu bezcitná a bez duše. Západní myšlení v očích okcidentalistů 

postrádá duchovno a nemá pochopení pro lidské utrpení. Radikální islamisté vnášejí 

do okcidentalismu přesvědčení, ţe hmotné statky jsou bohem Západu a materialismus je 

západním náboţenstvím, kdeţto Východ stále zůstává sám sebou a je hluboce duchovní. 

[Ibid. 96-97, 130] Podle islámských tvrzení propadají západní země morálnímu 

rozkladu, protoţe se v nich vyskytuje: „prostituce, homosexualita, rozpad rodin, 

sebevraždy, degenerace umění, alkoholismus, drogy, stoupající kriminalita atd.“, jejichţ 

původcem je sekulární, materialistické myšlení. [Kropáček 1999: 183] Zároveň jsou lidé 

ze Západu navyklí na rozkoš a blahobyt, díky čemuţ se z nich staly změkčilé, neduţivé 

a zhýčkané bytosti, které nemají smysl pro čest, statečnost a boj, coţ jsou hodnoty 

naopak široce uznávané ve východním světě. [viz Baruma; Margalit. 50, 69] Trnem 

v oku okcidentalistů je i západní model města
59

, který pro ně představuje odlidštěnost 

a chtíč. Lidé se v západních městech raději věnují obchodu a radovánkám namísto 

zboţnosti, charakterizuje je pýcha, ateismus, individualismus, moc a touha po penězích. 

Moderní město, kapitalismus a západní „mechanická civilizace“ je pro okcidentalisty 

v podstatě lačnou prostitutkou bez duše. [Ibid. 33-37] Okcidentalisté tak kritizují 

racionalitu a materialismus Západu, které neberou jako výhodu, ale spíše jako něco, co 

ochuzuje lidský ţivot o skutečný proţitek a přetrhává přirozená pouta s přírodou 

                                                 
57

 Dle Barumy a Margalita [viz 2005: 54] by se o okcidentalismu dalo mluvit i v případě Hitlerova 

Německa. Ten vyhlásil válku Západu, který byl v jeho očích umělými, racionalistickými celky, které jsou 

rasově nečisté, materialistické a plné chamtivých Ţidů. Představoval tak v podstatě okcidentalismus 

v srdci Evropy. 
58

 „Obecně pociťovaný antiamerikanismus v „islámské civilizaci“ má především politické, resp. 

ideologické, a nikoli kulturní nebo civilizační příčiny.“ Patří mezi ně především: a) podpora USA 

reţimům, které jsou v očích veřejnosti brány jako nelegitimní (islámské právo, etický pohled, ideově-

politický pohled); b) absolutní podpora Izraeli, který je brán jako poslední prvek kolonialismu (spory 

o zákonnosti jeho zaloţení, americké vlivy a prosazování zájmů atd.); c) projevení mála respektu 

a pochopení při prosazování svých zájmů, neúcta k místním hodnotám, jazyku, potřebám atd. [viz Mendel 

2002: 44-45] 
59

 V této perspektivě byl útok na Twin Towers z 11. září 2001 „současně útok skutečný i symbolický: na 

New York, na Ameriku a na obraz Ameriky a Západu, který věrně reprezentovaly. Byla to promyšlená 
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a Bohem.  Projevy okcidentalismu bývají také spojeny s otázkou univerzálnosti lidských 

práv a rozpadem sociálních hodnot v západním světě.
60

  

Je třeba si uvědomit, ţe otázka okcidentalismu i orientalismu představuje víc, 

neţ jen obecnou touhu odlišit a zvýraznit rozdíly mezi známým a cizím. Pro oba 

přístupy je důleţitý esencialismus, který vzniká v procesu esencializace. V tomto 

procesu se formují konstrukce a interpretace esenciálních vlastností daných společností, 

které jsou pak brány jako typické a zároveň neměnné. [viz Carrier 2003: 8] Pokud jsou 

vytvořené esence redukovány pouze na několik charakteristik, můţe být na jejich 

základě konstruován falešný obraz o společnosti, která je následně brána jako 

monolitická. Esencializace je nicméně v lidském myšlení poměrně běţná 

a pravděpodobně ji nelze odstranit. Je proto důleţité na její existenci pamatovat 

a nenechávat se zlákat zjednodušujícími závěry. 

Okcidentalismus sice v určitém smyslu představuje inverzní orientalismus, 

ovšem z mého pohledu vznikl především jako reakce na západní mocenskou 

rozpínavost a zasahování do záleţitostí východního světa. Orientalismus oproti tomu 

vznikl jako nástroj, který měl pomoci Orient ovládnout. Orientalismus navíc vytvořil 

celou vědeckou disciplínu, coţ bychom o okcidentalismu mohli říct jen stěţí. Přestoţe 

síla okcidentalismus není tak velká, jeho vliv by neměl být podceňován, protoţe jak 

přetrvávající orientalismus, tak okcidentalismus brání rovnému dialogu mezi Západem 

a Východem a pomáhá zdůrazňovat vytvořené protiklady mezi nimi. Reflektováno uţ 

bohuţel není, ţe protiklady jsou tvořeny na obou stranách velmi podobně a zaměřují se 

i na podobná témata.
61

 Oba koncepty navíc přistupují „k těm druhým“ jako 

k jednotvárné entitě, coţ je samo o sobě nesmyslné a zkreslující. Řešením orientalismus 

tedy v ţádném případě není vytvoření jeho zdánlivé protiváhy v podobě okcidentalismu.  

 

                                                                                                                                               
hromadná vražda připomínající dávný mýtus – mýtus o zničení hříšného Města.“ [Baruma; Margalit 

2005: 31] 
60

 Srov. HOWARD, Rhoda E. Occidentalism, Human Rights, and the Obligations of Western 

Scholars. Canadian Journal of African Studies. 1995, Vol. 29, No. 1. s. 110-126.  
61

 Laura Nadern ve své studii Orientalism, Occidentalism and the Control of Women ukazuje politické 

vyuţívání reprezentací jak na Západě, tak na Východě v termínech genderu. Na Středním východě je 

pohled na Západ často konstruován tak, ţe se vyobrazují ţeny jako znehodnocené sexuální objekty, které 

jsou neustále obtěţovány, ohroţovány znásilněním, pornografií, incesty a domácím násilím → snaha 

znázornit, jaké bezpečí pro ţeny poskytují patriarchální vztahy na Východě. Na Západě naopak zobrazují 

východní ţenu jako zahalenou a nucenou se drţet v podřízeném postavení, jako oběť domluvených 

manţelství, polygynie a násilných zvyklostí → představa patriarchálních západních vztahů jako místa pro 

nezávislost ţen. [viz Nadern in Carrier 2003: 9-10] Západ i Východ se tímto vzájemným srovnáváním 

snaţí potvrdit moc a privilegia ve společnosti tím, ţe ukazují, jak strašné je to jinde. 
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6.2. Dnešní podoba orientalismu 

Mohlo by se zdát, ţe ve světle událostí jako byla dekolonizace a s ní spojený boj 

za nezávislost ovládaných území či jako je současná postkoloniální kritika, která se 

snaţí upozorňovat na přetrvávající hegemonii Západu ve světě, nemají myšlenky 

orientalismu uţ valné uplatnění. Bohuţel to není ani zdaleka pravda. Jak uţ ukázal 

popis okcidentalismu, stále v myšlení lidí přetrvávají mylné představy o „těch druhých“, 

které se často zakládají pouze na zprostředkovaných informacích. Velkou roli hrají 

v současnosti média, která mají často tendenci zobrazovat věci pouze jednostranně. Tato 

část práce ukáţe, ţe dnes stále přetrvávají i mezi vědci orientalistické myšlenky, 

přestoţe orientalismus jako pojem jiţ není na akademické půdě prakticky vyuţíván.
62

 

 

6.2.1 Orientalismus ve své americké podobě 

V současné kritice orientalismu převládá přesvědčení, ţe roli hlavního 

orientalisty převzaly od Velké Británie a Francie Spojené státy americké, pro které se 

Orient zúţil výhradně na islámské země. Said [viz 2008: 339] tuto skutečnost datuje 

uţ ke skončení druhé světové války, kdy byla sice ohromná suma poznatků o Orientu 

roztříštěna a včleněna do nových forem orientálních studií, orientalistické smýšlení však 

nevymizelo. Jeho základní dogmata si uchovávají arabská studia a islamistika. Orient je 

stále brán jako nadčasový, stejnorodý a neschopný se dobrat vlastní podstaty a zároveň 

jako něco, čeho je třeba se obávat nebo co je třeba ovládnout. Na Araby je pohlíţeno 

negativně kvůli ohroţování Izraele a Západu, k čemuţ přispívají i geopolitické 

zkušenosti.
63

 Zobrazování Orientu v literatuře přenechalo místo filmům, kde je Arab 

často zobrazován jako chlípník, posedlý sexem, podlostí a krvelačností, intrikující, 

nízký, obchoduje s otroky, velbloudy a je podvodník.
64

 Arabové jsou všeobecně 

zobrazováni jako dav zbavený individuality a osobních rysů, zachycena je kolektivní 

bída, hněv a iracionalita, přičemţ je prezentovaná neustálá hrozba dţihádu. [Ibid: 321-

324] V médiích je prezentován obraz Arabů pouze z pohledu „vyspělé“ západní kultury, 

kdy Arabové jsou buď dobří, tedy nekladou odpor, nebo špatní, coţ jsou teroristé. [Ibid. 

                                                 
62

 Roku 1973 došlo ke změně názvu Mezinárodního kongresu orientalistů na Mezinárodní kongres 

humanitních věd v Asii a severní Africe. Za dalších deset let přišla změna na Mezinárodní kongres pro 

asijská a severoafrická studia. Výraz orientalismus nikdy oficiálně oţiven nebyl. [viz Wallerstein 2008: 

45] 
63

 Např. ropné šoky (1973, 1979), američtí rukojmí v Iránu (1979), válka v Perském zálivu (1990-91), 

snahy o vyvinutí jaderných zbraní, izraelsko-palestinský konflikt apod.  
64

 Kumar [viz 2010: 258] uvádí jako příklad orientalistických filmů snímky Sheik a Thief of Baghdad.  
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345] Musím poznamenat, ţe Said ve své studii poměrně úspěšně směšuje označení Arab 

a muslim, coţ není úplně vhodné. Všichni Arabové totiţ nemusí být islámské víry. 

Přestoţe Said svou knihu poprvé vydal před více neţ třiceti lety, musím 

podotknout, ţe jeho kritika orientalismu je stále ţivá a ve světle událostí posledních let 

více neţ ţádoucí. Americký orientalismus se sice začal rozvíjet uţ po druhé světové 

válce, ale svou jasnou podobu dostal aţ po konci studené války. Podle některých kritiků 

totiţ po pádu Sovětského svazu
65

 hledalo NATO pod vedením USA nového nepřítele, 

kterého našlo v islámu. [viz Fadlallah 2002: 79] Hrozba komunismu tak byla nahrazena 

hrozbou islamismu. S islámem je spojeno i smýšlení nové generace orientalistů. 

U klasických orientalistů převládala teze, ţe společnosti Středního východu jsou imunní 

vůči demokratizaci. Neo-orientalisté
66

 se opírají o pojmy jako je občanská společnost
67

 

a její vztah k demokracii, na jejichţ základě tvrdí, ţe je islám naprosto nekompatibilní 

s demokracií a je tedy v podstatě nemoţné, aby byl proces demokratizace v této oblasti 

úspěšný. [viz Sadowski 1993: 14, 17] Jak jsem ovšem zmínila výše, vědci se dnes 

pomalu shodují na tom, ţe určitá islámská hnutí mohou prosazovat prvky modernizace 

a vytvářet určitou podobu občanské společnosti, která můţe slouţit jako půda pro 

demokracii v regionu. Fakt, ţe se demokracie na Středním východě ještě neobjevila, 

totiţ neznamená, ţe je její rozvoj v oblasti nemoţný.
68

 

Orientalistické myšlení je podporováno mnoha činy islámského světa prakticky 

od skončení druhé světové války aţ do dnes.
69

 Vyostření však přišlo na začátku nového 

tisíciletí společně s útoky 11. září 2001. Po této události se zvedla neskutečná vlna 

                                                 
65

 Po pádu komunismu (1989) a vítězství nad Irákem ve válce v Zálivu (1991) se objevilo přesvědčení, ţe 

veškeré alternativy k západnímu liberalismu jsou vyčerpány či zdiskreditovány. Lidé z rozvojových zemí 

musí nyní rozpoznat, ţe liberální demokracie je jediná moţná forma vlády v moderním světě. Podpora 

demokratizace by proto měla být centrálním cílem diplomacie USA a dalších. [viz Sadowski 1993: 14] 
66

 Mezi neo-orientalisty patří např. Daniel Pipes či Patricia Crone. Ta je úzce spojena se skupinou neo-

Weberiánů, která zahrnuje mladé vědce z různých disciplín jako je J. G. Meriquor (politický filosof), 

Michael Mann (politický sociolog), John Hall (politický vědec), kteří propagují její ideje v široké vědecké 

komunitě. Důleţitou postavou je i Ernest Gellner, jehoţ pohled na historii měl vliv, který je evidentní 

v mnoha aspektech neo-orientalismu a také v ideji, ţe spolupráce státu a společnosti je klíčová pro rozvoj. 

[viz Sadowski 1993: 17-18] 
67

 Gellner definuje občanskou společnost jako „takový soubor nevládních institucí, který je dost silný, aby 

mohl fungovat jako protiváha státu, a zatímco ponechává státu funkce garanta míru a arbitra zásadních 

zájmů, zabraňuje mu atomizovat zbytek společnosti a ovládnout ho.“ Zároveň také říká: „Muslimský svět, 

(…), je příznačný pružností své formální víry, a když vůbec nějakou, tak pouze slabou touhou po občanské 

společnosti. Absence občanské společnosti není skoro nikdy pociťována jako skandální a vyvolává jen 

relativně malý lokální zájem. Namísto toho je samozřejmá nelítostná klientelistická politika, politika ,vše 

pro vítěze‘ - předpokládá se, že je obsažena v přirozeném řádu věcí.“ [Gellner 1997: 10, 18] 
68

 Srov. ASANI, Ali S. ''So That You May Know One Another'' : a Muslim American Reflects on 

Pluralism and Islam. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science . 2003, Vol. 

588, No. 1. s. 40-51.  
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nenávisti
70

 vůči prakticky všem ze Středního východu. Orientalismus dosáhl nové síly 

a vymezil se do pěti rámců, které jsou pouţívány pro reprezentaci arabského světa, 

Arabů a muslimů. Mezi tyto rámce patří tvrzení, ţe 1) islám je monolitické náboţenství, 

2) islám je unikátně sexistické náboţenství, 3) „muslimská mysl“ je neschopná 

racionality a vědy
71

, 4) islám je z podstaty násilný, 5) Západ šíří demokracii, zatímco 

islám rodí terorismus. Jak je patrné, orientalismus na sebe v dnešní době bere podobu 

islamofobie čili strachu z islámu a muslimů. [viz Kumar 2010: 257, 259] Spojitost 

Orientu s islámskou hrozbou není nic tak nového, přesto však došlo k významnému 

posunu. Orientalismus se se svými tvrzeními a interpretacemi totiţ dostal do politického 

diskursu, kde se hluboce zakořenil a je neustále přiţivován.
72

 Toto smýšlení je 

prosazováno bez ohledu na to, ţe islám prokazatelně není jednolité náboţenství, ţe 

ţenská práva byla široce omezována a porušována i na Západě, ţe muslimský svět 

vyprodukoval mnoho učenců či ţe i historie křesťanství je plná násilí. Lidé ovšem mají 

neustále tendence přemýšlet v dichotomických kategoriích, v čemţ jsou hojně 

podporováni médii a moderními diskursy, ve kterých jsou Arabové a muslimové házeni 

do jednoho pytle s terorismem a zlem. [viz Said 1998: 34-35] Na jednu stranu je třeba 

říct, ţe se orientalismus jistě stále objevuje v západním myšlení. Na druhou stranu je 

také nutné si uvědomit, ţe stejně jako Východ či islám není západní svět monolitický, 

tudíţ ne všichni v něm mají orientalistický pohled na věc a bylo by nesprávné si to 

myslet. Díky přesunu orientalismu do politické sféry jsou ovšem orientalistické 

myšlenky za valné podpory médií slyšeny více.  

 

6.2.2. Cesty k překonání orientalistického pohledu na svět 

Mluvit o způsobech překonání zatíţeného přístupu k „těm druhým“ a pohledu 

na ně je poměrně snadné, realizace je ovšem sloţitější. Svědčí o tom různé snahy 

a iniciativy, jejichţ cílem je obnovení debaty o orientalismu a hledání cesty k jeho 

                                                                                                                                               
69

 Srov. GERGES, Fawaz A. . Islam and Muslims in the Mind of America : Influences on the Making of 

U. S. Policy. Journal of Palestine Studies. 1997, Vol. 26, No. 2. s. 68-80. 
70

 Srov. CAINKAR, Louise. No Longer Invisible : Arab and Muslim Exclusion after September 

11. Middle East Report. 2002, No. 224. s. 22-29.  
71

 Ve svém projevu z 12. září 2006 dokonce i papeţ Benedikt XVI. spojil islám s násilím a nedostatkem 

rozumu, kdeţto křesťanství s racionalitou. [viz Kumar 2010: 265]  
72

 Orientalistickým vyjádřením se nebrání ani politikové. Bývalý prezident George W. Bush např. v roce 

2006 řekl: „Čelíme nepříteli, který má ideologii. Věří věcem. Nejlepší cesta, jak popsat jejich ideologii je 

uvést fakt, že myslí naprosto opačně, než myslíme my.“ [Kumar 2010: 259] Italský premiér Berlusconi 

zase před novináři hovořil o svém přesvědčení, ţe Západ je nadřazen civilizaci islámu. [viz Barša 2001: 

9] 
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vymýcení. Objevují se myšlenky, ţe podobné přístupy by mohla pomoct překonat 

globalizace. Vychází se z úvahy, ţe pokud budeme interpretovat svět jako jeden světový 

systém, mohli bychom přispět ke změně charakteru sociálních věd a tím pádem by došlo 

ke změně od tradičního etnocentrismu orientalistického přístupu. [viz Turner 1989: 635] 

Přestoţe je globalizace všeobjímající jev
73

, který by měl smazávat vzájemné rozdíly, 

nepřipadá mi, ţe by byla řešením nynější situace. Ve skutečnosti v rámci obrany proti 

globalizaci společnosti vyzdvihují a posilují charakteristiky, které je zásadním 

způsobem odlišují od ostatních. Je tak řečeno, ţe unifikace světa či nastolit 

univerzalismus, který prezentuje především západní hodnoty, není v současnosti moţné. 

Bhambra [viz 2007: 879] zastává názor, ţe je třeba celková rekonstrukce vědění, 

porozumění a teorií. Jednou cestou jsou tzv. propojené historie (connected histories), 

které místo pohledu z jednoho úhlu dovolují dekonstruovat dominantní názory, zároveň 

jsou otevřeny novým perspektivám a snaţí se tyto perspektivy sladit systematicky 

dohromady. V termínech rekonstrukce teoretických kategorií začleňují nová data 

a důkazy. Koncept propojených historií chápu jako snahu začlenit do obecného diskursu 

i jiné, neţ dominantní názory a interpretace historických událostí. Ve své podstatě by 

tento přístup mohl být přínosný, je však ohroţen tím, ţe dominantní přístup bude 

neustále více zvýrazněn podobně, jako tomu je u konceptu mnohonásobných modernit.  

Osobně vidím důleţitost v tom, aby se ve vztahu k Východu opustilo od vnímání 

islámu jako monolitického a od jeho vnímání jako podstaty pro celý arabského světa. Je 

třeba si uvědomit, ţe islám je vnímán rozdílně i v muslimských společnostech, které se 

samy potýkají ve sporech o jeho vymezení. Zároveň je třeba na islám nahlíţet z globální 

perspektivy, protoţe uţ dávno není pro západní svět jen okrajovou záleţitostí. Důleţité 

místo má samozřejmě vzdělání, ke kterému můţe přispět provádění antropologických 

a sociologických výzkumů. Tyto výzkumy by měly z nezaujatého hlediska prezentovat 

situaci v daných oblastech a seznamovat lidi ze Západu s odlišným způsobem ţivota, 

který je zde praktikován, aby nebyli odkázáni pouze na zprostředkované informace 

z masových médií. Je třeba přestat pohlíţet na Východ a na islám jako na něco 

kvalitativně odlišného a výjimečného a snaţit se ho chápat a respektovat. Skromně se 

domnívám, ţe větší míra respektu ze strany západního světa by přispěla ke zlepšení 

vzájemného dialogu i celkovým vztahům. Dějiny nás ostatně neustále usvědčují v tom, 

ţe vnucovat někomu svou ideologii se nevyplácí a násilná implementace západních 

                                                 
73

 Objevovaly se i tvrzení, ţe pro globalizaci není ţádná jiná alternativa. Viz TINA = „there si no 

alternative“ jako slavný výrok Margaret Thatcher. [viz Wallerstein 2005: 111] 
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hodnot nikdy nepřinesla kýţený účinek. Zastávám v tomto ohledu názor, ţe pokud má 

nějaká země či region dojít k západním hodnotám a nastolení demokracie, musí se tak 

stát vlastním vývojem, nikoli zásahem zvenčí.  

 

7. Závěr 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo představit vývoj orientalismu 

a způsoby nahlíţení na „ty druhé“ s přesahem do dnešní doby.  Pokusila jsem se ukázat, 

jaké posuny se v tomto ohledu udály během historie. Ve svých počátcích byl 

orientalismus spíše způsobem, jakým se nahlíţelo na cizí kultury a civilizace, s kterými 

západní svět přicházel do kontaktu. Vytvářely se tak představy o druhých zaloţené 

na kontaktech v konkrétních situacích, jako byly například vzájemné boje, či zaloţené 

na zprostředkovaných informacích z cestopisné literatury či kronik. Velkou roli zde 

hrálo náboţenství, které bylo povaţováno za klíčový odlišující a hodnotící prvek. 

S rozvojem technologií a moderních věd se orientalismus přesunul na akademickou 

půdu, kde byl včleněn do vědeckých struktur. Stala se z něj tak uznávaná vědní 

disciplína, coţ mělo potvrzovat pravdivost jeho poznatků. Náboţenství v roli 

hodnotícího prvku střídají srovnávací vědy a filologie. V rámci těchto věd byly 

vytvářeny hierarchie, které následně podpořily i rasové teorie. Právě v této době vzniká 

koncept orientalismu jako mocenského diskursu, který má za úkol přinášet poznatky 

o jiných kulturách a civilizacích. Tyto poznatky pak mají napomoci jejich snadnějšímu 

ovládnutí a implementaci západních hodnot. Tento přístup přetrvává prakticky aţ 

do konce druhé světové války, po které se v rámci dekolonizačních snah formuje 

postkoloniální kritika. Postkoloniální kritika přináší revizi jak orientalistického 

diskursu, tak celkové světové situace, ve které jsou dřívější kolonie zdánlivě 

nezávislými státy, přesto však přetrvává skrytá hegemonie západního světa. 

Na existenci a škodlivost orientalismu je sice systematicky upozorňováno, nepřináší to 

však vymazání orientalistického smýšlení. Objevuje se navíc určitý protiklad 

orientalismu v podobě okcidentalismu, kdy si naopak východní svět vytváří představy 

o Západu a vyuţívá je k obraně proti západním myšlenkám, hodnotám a rozpínavosti. 

V posledních několika letech došlo k vyostření situace, kdy je západní svět nucen čelit 

reakci nespokojeného východního světa, který se snaţí zoufale bránit proti zásahům 

zvenčí. Místo otevření debat o nahlíţení a přístupu k „těm druhým“, které by bylo 

namístě, došlo spíš k revitalizaci orientalistického diskursu. Ten je v současnosti spojen 
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především s islámským světem, který je vnímán jako naprostý opak západního světa 

a jeho hodnot. Orientalistické myšlení se navíc dostalo do politického diskursu, kde 

pomáhá legitimizovat zásahy vůči jiným zemím či regionům, které jsou dle západního 

pohledu nekompatibilní se smýšlením a směřováním současného světového systému 

a univerzálních hodnot a musejí být proto změněny, byť za cenu ozbrojených střetů.  

Existují samozřejmě snahy o vyřešení nastalé situace, pokud ovšem nedojde 

k dekonstrukci Západu a Východu, tyto snahy budou bohuţel slepé. Uţ ve chvíli, kdy 

smýšlíme o ostatních jako o „těch druhých“, si vytváříme určitý rámec, v němţ je 

vnímáme. Je pak jednoduché přisuzovat jim protikladné charakteristiky a vytvářet si 

k nim nepřátelský postoj, protoţe neuznávají podobné hodnoty jako my. Ţijeme dnes 

v době plné napětí, toto napětí je ovšem třeba reflektovat, hledat jeho příčiny a snaţit se 

o jejich vysvětlení. Je zároveň třeba se na problematiku dívat z různých hledisek, ať uţ 

z historického, geografického, kulturního, politologického, sociologického, 

antropologického a dalších, abychom pochopili její podstatu a nevytrhávaly určité 

události z jejich kontextu. Vztah západního a východního světa je problematický 

a napjatý uţ od nepaměti, nelze proto čekat, ţe ho půjde změnit během několika let.  

Na závěr povaţuji za nutné se zamyslet nad tím, zda je orientalismus něčím 

unikátní. Pokud ho budeme brát výhradně v definici Edwarda Saida jako mocenský 

diskurs, který má slouţit k ovládnutí zbylého světa, pak se dá říct, ţe byl skutečně 

unikátní strategií západního světa. Jedná se o typický příklad snah o ovládání světa 

za pomoci vědění. Pravděpodobně zde také hraje roli technologická a ekonomická 

vyspělost západních zemí. Pokud bychom ovšem brali orientalismus jako způsob 

nahlíţení na „ty druhé“, nemyslím si, ţe by v tomto ohledu byl něčím výjimečným. 

Ukázala jsem to ostatně na problematice okcidentalismu. Obecně má totiţ podle mě 

kaţdá společnost tendence nahlíţet na sebe jako na ty lepší, kdeţto na ostatní jako na ty 

horší. Toto vnímání existovalo uţ od pradávna a pravděpodobně vţdy existovat bude 

bez ohledu na to, zda ho pojmenujeme orientalismus, okcidentalismus nebo úplně jinak. 

Etnocentrické tendence jsou lidskému pokolení vlastní a je třeba na ně ve vztahu 

k ostatním pamatovat a reflektovat je.  
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