
1. Úvod: Historicko-sociologická 
perspektiva
Od vypuknutí tzv. Arabského jara se Blízký východ jeví
jako politicky nejméně stabilní a předvídatelný světový
makro-region. Tento článek se snaží vysvětlit hlubší
a strukturálně loženou příčinu obecné politické nesta-
bility, jež se vnějšně manifestuje protesty, revolucemi
a dalšími formami vyhrocené soupeřivé politiky, které

se regionem šíří po roce 2011. Nabízené vysvětlení pra-
cuje s představou vysoce nerovnoměrné dlouhodobé
sociální změny a jejího širšího kulturního a mezinárod-
ního kontextu. Řečeno jinak, cílem článku je vysvětlit
propuknutí událostí známých jako Arabské jaro s od-
kazem na specifičnost blízkovýchodního vzorce mo-
dernizace a jeho širšího kontextu. Tedy vysvětlit rozvrat
regionu v důsledku propuknutí masových protestů, re-
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volucí a občanských válek i následnou trajektorii des-
tabilizace, během níž se nedaří etablovat ani stabilní de-
mokracie, ani stabilní diktatury.2

Vysoce nerovnoměrný charakter modernizačního
procesu podle našeho názoru vedl ke vzniku a násled-
nému prohlubování tří strukturálně ložených, leč
aktéry (inter)subjektivně zažívaných, deficitů. Ty se pak
promítají do nárůstu frustrací, jež generují politickou
nestabilitu. Deficit prosperity je způsoben rychlými
změnami v demografické a sociální oblasti, takže za
nimi zaostávající vývoj ekonomického sub-systému ne-
dokáže držet krok, a kooptovat tak početně rostoucí,
stále více urbanizované a mediálně propojené generace
absolventů středních a vysokých škol s rostoucími ka-
riérními, spotřebitelskými a životními aspiracemi. De-
ficit demokracie je způsoben rychlými změnami v de-
mografické a sociální oblasti, za kterými zaostává vývoj
v politickém systému, takže nedochází ke kooptaci no-
vých politických aktérů se zvýšenými politickými aspi-
racemi. Deficit bezpečí je pak způsoben rychlými změ-
nami v demografické a sociální oblasti, za kterými
zaostává snižující se schopnost států vládnout a zajiš-
ťovat obyvatelstvu základní státní funkce, jako je fyzické
bezpečí, výkon spravedlnosti, městské plánování nebo
sociální zabezpečení. 

Jelikož se protesty a další repertoáry soupeřivé po-
litiky během roku 2011 rychle rozšířily po celém re -
gionu, jakkoliv v různé intenzitě a podobě, za hlavní
jednotku analýzy zde budeme pokládat Blízký východ
jako celek3, nikoliv jednotlivé národní státy4. Abychom
odhalili a identifikovali specifika post-koloniálního5

blízkovýchodního vzorce modernizace ve smyslu jeho
nerovnoměrnosti, uchopíme ho skrze časové řady em-
pirických indikátorů, abychom ho následně mohli
komparovat a kontrastovat s modernizačním vzorcem
dalších post-koloniálních světových makro-regionů.
Hlavní hypotéza studie zde hovoří o tom, že je blízko-
východní modernizace ve srovnání s dalšími makro-re-
giony světa výrazně nerovnoměrná. To by vysvětlovalo
dnešní relativní nestabilitu blízkovýchodního regionu

ve srovnání s dalšími makro-regiony, kde nebyla mo-
dernizace v posledních dekádách tak nerovnoměrná
především díky tomu, že zde proběhla tzv. třetí demo-
kratizační vlna (Jižní Amerika, sub-saharská Afrika)
nebo zde docházelo k výraznějšímu hospodářskému
rozvoji (Asie). Druhý typ komparací si již bude všímat
výlučně blízkovýchodního modernizačního vzorce.
Bude totiž kontrastovat jeho jednotlivé dekády počínaje
60. lety 20. století, aby odhalil narůstající míru nerov-
noměrnosti jeho vývoje během času. Druhá hypotéza
proto hovoří o tom, že rozpor tempa vývoje v jednotli-
vých dimenzích sociální změny na Blízkém východě
v čase narůstal. V 50. či 60. letech 20. století tedy podle
této hypotézy nebyl tak výrazný a vyvrcholil začátkem
21. století, což by vysvětlovalo načasování Arabského
jara. Blízký východ je tak podle naší druhé hypotézy
specifický i dlouhodobě se stupňující mírou nerov -
nováhy tempa vývoje jednotlivých dimenzí sociální
změny.

Záměrem těchto dvou typů komparací je tedy em-
piricky podpořit teoretické vysvětlení relativní nesta-
bility Blízkého východu ve srovnání s dalšími světovými
makro-regiony, načasování událostí spjatých s Arab-
ským jarem a obtížnost etablování jakéhokoliv nového
stabilního politického řádu v jeho důsledku. Spolu s tím
bude článek průběžně předkládat vybrané příklady
hlavních mechanismů, které podle našeho názoru zpro-
středkovávají kauzální vztah mezi identifikovanou ne-
rovnoměrností modernizačního procesu na makro-
úrovni, včetně jeho širšího kulturního a mezinárodního
kontextu, a výskytem frustrací a vyhrocených reperto-
árů soupeřivé politiky na mikro-úrovni.

Článek přitom vychází z široké a interdisciplinární
tradice historické sociologie (např. Abrams 1982; Smith
1991; Calhoun 2003; Delanty and Isin 2003). Za prvé,
zaměřujeme se na dlouhodobou sociální změnu ode-
hrávající se na Blízkém východě. Jinými slovy, od -
mítáme vysvětlování současné nestability Blízkého
 východu pouze s odkazy na současnost a současné fe-
nomény (např. s odkazy na zrod nových sociálních mé-
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dií, náhlé dopady klimatické změny, proměnu meziná-
rodního systému či vznik nových politických aktérů),
stejně tak pouze s odkazy na minulost (např. esencialis-
mus zdůrazňující neschopnost regionu se vymanit ze
svého hluboce zakořeněného náboženského, kmeno-
vého, kulturního či historického dědictví determinující
jakýkoliv současný vývoj, srov. Said 1981, 2008). Na-
místo toho chápeme Arabské jaro jako produkt dlou-
hodobých a kumulativních procesů odehrávajících se
v posledních dekádách. Proto se ve snaze přijít s odpo-
vídajícím vysvětlením všeobecné nestability, jež zrodila
Arabské jaro, odvoláváme na dynamiku dlouhodobých
procesů.

Za druhé, odmítáme kdysi módní tezi o tom, že je
Blízký východ inherentně stabilním regionem (např.
blízkovýchodním studiím dlouhodobě dominující pa-
radigma „autoritářské stability“, srov. Gause III 2011).
Stejně tak také odmítáme dnes módní tezi o tom, že je
Blízký východ naopak inherentně nestabilní. Jinými
slovy, historickou sociologii chápeme jako nástroj pro
zpochybnění obou iluzí hovořících o historické nutnosti.
Jak to vyjádřil Craig Calhoun (2003, 384): „Spolu se
srovnávacím přístupem je důraz na historickou speci-
fičnost jevů klíčovým nástrojem pro prokázání toho, že
to, co se stalo, se stát nemuselo.“ Naše pojetí Arabského
jara se tedy zaměřuje na dlouhodobě se prohlubující
proces nerovnoměrnosti sociální změny a jejího širšího
kontextu jako explanace minulé stability, kdy sociální
změna nejevila tak výraznou disproporci tempa vývoje
jejích jednotlivých dimenzí, a současné nestability6.

Za třetí, ačkoliv se těžiště naší analýzy orientuje na
struktury, nikoliv aktéry, soustředíme se také na vztah
mezi dlouhodobě nerovnoměrným vývojem struktury
na jedné straně a repertoáry soupeřivé politiky na
straně druhé, které se během Arabského jara skrze
různé sociální mechanismy v rámci těchto struktur pro-
sadily. Vycházíme z toho, že oblíbený sociologický hla-
volam týkající se otázky vztahu mezi strukturou a jed-
náním aktérů nelze rozpracovávat na čistě abstraktní či
teoretické úrovni, bez opory v empirii. Namísto toho
by měl být uchopen jako historický proces situovaný
v určitém čase a místě. Na Blízkém východě během
uplynulých desetiletí došlo k zásadní změně strukturou
formovaných životních šancí i omezení. Stejně tak se
zásadně proměnily významy a legitimizace, které jim
zde lidé připisují. Z tohoto důvodu se článek bude sou-
středit na sociální mechanismy, které zprostředkovávají
vztah mezi postupně se měnící strukturou a v tomto no-
vém rámci se kumulujícími frustracemi a vynořujícími
repertoáry soupeřivé politiky (srov. Gorski 2009).

Za čtvrté, modernitu pokládáme za klíčové téma pro
historickou sociologii i tuto studii, která se zabývá spe-
cifickými charakteristikami blízkovýchodní modernity
obecně a jejími historickými trajektoriemi a politicky
relevantními souvislostmi zvláště. Nicméně zájem o ne-
západní společnosti a ne-západní historie býval v tra-
dici historické sociologie dlouho sekundární a odvo-
zený, protože v centru jejího zájmu stála snaha lépe
pochopit klíčové rysy evropské modernity skrze její
kontrastování s ne-západními společnostmi a jejich his-
torickými trajektoriemi. Tato studie bude naopak kon-
trastovat blízkovýchodní modernizační trajektorii
s dalšími ne-západními modernizačními trajektoriemi
tak, abychom odhalily charakteristická specifika for-
mující a odlišující současný Blízký východ. V tomto
ohledu pokládáme předkládanou studii za součást šir-
šího projektu zvláštního proudu historické sociologie,
který se zabývá civilizačními komponentami tzv. roz-
manitých modernit. Z tohoto důvodu studie zdůrazňuje
politicky relevantní aspekty islámského náboženství
a historickou zkušenost kolonialismu. Tento širší pro-
jekt se pokouší kriticky re-definovat klíčové analytické
kategorie modernity s poukazem na její rozmanité his-
torické a civilizační kontexty s cílem oddělit univer-
zálně chápanou modernitu od specifické a nezobecni-
telné evropské zkušenosti s modernitou, jakkoliv i tato
evropská historická zkušenost sama byla vysoce plura-
listická, když lze rozlišovat nejen její liberální verzi, ale
také alternativní modernity fašistického a sovětského
typu (srov. Arnason 2009, 2010; Eisenstadt 2000, 2003).

Za páté, historickou sociologii chápeme jako per-
spektivu interdisciplinární. Bohatě zde přitom čerpáme
zejména z blízkovýchodních studií, vůči nimž se však zá-
roveň kriticky vymezujeme (srov. Gause III 2011). Po-
litická nestabilita, jež se na Blízkém východě viditelně
manifestuje od propuknutí Arabského jara, bývá domi-
nantně tematizována státo-centrickým prizmatem. Tedy
skrze narace, jež pokládají za hlavní jednotku analýzy
národní státy, a proto se zabývající děním a politickou
dynamikou uvnitř hranic daných států (např. Křížek
a kol. 2014; Mendel 2015). Tento přístup je legitimní,
naše studie se však pokouší o přístup, který za hlavní
jednotku analýzy pokládá blízkovýchodní region jako
celek. A to proto, že se snaží podat vysvětlení fenoménu
politické nestability přítomného v celém regionu a ce-
lým regionem se rychle šířícího. S fixací na státo-cen-
trickou perspektivu dále podle našeho názoru souvisí
jednostranné zaměření na aktéry – státní, nestátní či
hybridní – a na jejich proměňující se a mnohdy vidi-
telně dramatické vztahy a interakce vymezitelné na
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škále mezi konfliktem a kooperací. Příkladem by zde
byl boom – vzájemně si bohužel dosti podobné – lite-
ratury týkající se Islámského státu (např. Weiss and
Hassan 2015; Gerges 2017) či bohatá literatura studující
– opět primárně v kontextu národních států, případně
i v komparativním záběru srovnávajícím vícero národ-
ních kontextů – islamistická hnutí spadající pod hla-
vičku Muslimského bratrstva (např. Bureš, Čejka and
Daniel 2017) nebo roli armády během arabských revo-
lucí (např. Stacher 2012; Burns 2018). Tento přístup je
opět legitimní, naše studie se však primárně orientuje
na podle nás opomíjenou problematiku sociálních
struktur. Jejich pomalá proměna je dlouhodobým a ku-
mulativním trendem na způsob nepozorovaných tek-
tonických pohybů trvajících desetiletí před erupcí vul-
kánu, a proto zřejmě nemůže při upoutávání zájmu
odborníků soutěžit s daleko dramatičtějším, aktuálně
naléhavým, intuitivněji uchopitelným a lépe pozorova-
telným a „prodejným“ děním na úrovni aktérů. S fixací
na aktéry pak podle našeho názoru souvisí i tendence
vysvětlovat blízkovýchodní nestabilitu jako výsledek
primárně vnějších faktorů. Například jako výsledek za-
pojení do kapitalistického světového systému v dů-
sledku tlaku mezinárodních finančních institucí (např.
Beinin 2016) či jako výsledek ropné renty a s ní spojené
geopolitiky (např. Klare 2004), zejména ale jako výsle-
dek vojenských intervencí (např. Roy 2008; Bacevich
2016; Lüders 2017). Naše studie se naopak soustředí na
endogenní příčiny politické destabilizace regionu, jak-
koliv ponechává prostor pro jejich zřetězení s faktory
exogenními.

2. Blízkovýchodní modernizace jako
příčina nestability: Příliš pomalá,
příliš rychlá?
Ve vědeckém, mediálním i veřejném diskursu o charak -
teru vývoje post-koloniálního Blízkého východu se
dlouhodobě objevují dvě zdánlivě protichůdné pozice.
Podle jedněch je region zaostalý a rigidní. Změny zde
probíhají příliš pomalu, pokud vůbec. Podle druhých
se naopak region proměňuje až příliš rychle, což tamní
společnosti traumatizuje a destabilizuje.

Tato historicko-sociologická studie nabízí alterna-
tivní perspektivu konstruktivně propojující obě zdán-
livě protichůdné pozice. A to v podobě teoreticky pů-
vodní a empiricky podložené analýzy strukturálních
příčin blízkovýchodní politické nestability, která se
v souvislosti s tzv. Arabským jarem vnějšně manifesto-
vala různými podobami: vleklou krizí vládnoucích re-
žimů, jejich ideologií a jejich legitimity; vzestupem
různě ideologicky vyprofilovaných vyzyvatelů těchto
režimů v podobě opozičního politického islámu i seku-
lárních demokratizačních hnutí; vzestupem různých

forem politického násilí v podobě terorismu, občan-
ských válek nebo revolucí; chronickou po-revoluční
 nestabilitou regionu, zhroucením řady států a erozí
 sociálního řádu ústícího ve vznik rozsáhlých kapes
chaosu, anarchie a bezvládí.

2.1  Pří l iš  pomalá  sociá lní  změna
Blízký východ je v souladu s první teoretickou pozicí lí-
čen jako zaostalá část světa, kde jsou malé ostrůvky mo-
dernity, vzdělanosti a západní kultury utopené v moři
před-moderních kulturních vzorců a islámské reakce.
Region je proto vystaven schizofrennímu napětí, když
jednou nohou nakračuje do modernity, avšak druhou
je zakořeněn v tradici (např. Longrigg and Jankowski
1963). Sofistikovanější varianty této teze Blízký východ
líčí jako region obydlený lidmi, kteří většinově neprošli
mentální změnou a adaptací na moderní svět. Nejsou
moderní, protože nejsou dostatečně vzdělaní, urbani-
zovaní, sociálně mobilní a mediálně informovaní. Ve
svých životech se jen snaží věrně replikovat vzorce jed-
nání, identit a aspirací předchozích generací (např. Ler-
ner 1964). Vulgárnější, a s rasismem hraničící, varianty
teze o neměnnosti regionu analyzují „arabskou mysl“
jako specifický a neměnný osobnostní archetyp spo-
lečný všem Arabům, který ústí v zaostalost (např. Patai
1973; Friedman 2006).

Nejnověji podobnou optikou líčí region vlivná série
studií Arab Human Development Report (2002, 2003,
2005, 2009). Hlubší příčinou zaostalosti podle ní má
být kombinace tří deficitů: deficitu svobody, ženské
emancipace a vzdělanosti. Přístup týmu z projektu Arab
Human Development Report připomíná postup, kdy se
z množství rozvojových indikátorů shromažďovaných
Světovou bankou vyberou a zdůrazní právě ty, ve kte-
rých arabský svět zaostává. Na těchto žebříčcích se pak
ukáže celková zaostalost arabského světa a zdůrazní se
pomalé tempo změn ve srovnání s ostatními světovými
regiony (ke kritice srov. Amin 2006).

Speciální variantou teze o příliš pomalém vývoji
Blízkého východu je příběh o neúspěšných a chronicky
selhávajících modernizačních projektech prosazova-
ných osvícenými diktátory „shora“ z pozice státní moci
směrem dolů k podřízené a zaostalé populaci. Tuto stra-
tegii založenou na předpokladu, že pro úspěšnou mo-
dernizaci je zapotřebí jistá míra kulturního pozápadně -
ní, nejprve zkoušeli osmanští Turci. Poté také Arabové,
Íránci či Afghánci. Většinou však selhávala a vyvolávala
odpor obyvatelstva šokovaného snahami o příliš rych-
lou změnu. Reakcí pak jsou periodicky se opakující vlny
islámského fundamentalismu, který naopak vidí pří-
činu zaostávání v odklonu od vlastní kultury a nábo-
ženství (např. Lewis 2003a; Lewis 2003b).
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2.2  Pří l iš  r ychlá  sociá lní  změna
Protichůdné stanovisko líčí blízkovýchodní region jako
rychle se proměňující, což v posledních desetiletích
zdejší obyvatelstvo traumatizovalo. Například S. A. Ar-
jomand vidí za náboženským oživením překotnou so-
ciální změnu, která vede k recyklaci tradičních funda-
mentalismů. V případě Blízkého východu jde o tyto –
paralelní a překrývající se – procesy vystupňované po
2. světové válce: (1) integraci islámského světa do me-
zinárodního ekonomického a politického systému, (2)
expanzi komunikačních a dopravních technologií a in-
frastruktury, (3) zrychlující se urbanizaci, (4) alfabeti-
zaci a růst celkové vzdělanosti, (5) budování centrali-
zovaných národních států a politizaci mas provázenou
represemi ze strany režimů (Arjomand 1986; Arjomand
1995; Arjomand 2006).

Přístup zdůrazňující rychlou sociální změnu Blíz-
kého východu se s její pomocí často snažil vysvětlit
právě vzestup opozičního politického islámu, k němuž
docházelo od 70. let 20. století. Ačkoliv jsou islamistická
hnutí vnitřně vysoce heterogenní a u každého lze vy-
stopovat formativní vliv specifického národního kon-
textu, v němž je zakořeněn, jde o jev nadnárodního roz-
sahu. Také hlavní příčiny vzestupu tedy musí být všem
hnutím společné (Dekmejian 1995). Jednotliví autoři
se pak přeli o to, zda lze nalézt styčné body a analogie
mezi současným islamismem a dřívějším evropským
marxismem (Gellner 1995; Roy 1992; 2004; Eisenstadt
2003), ruským proticarským anarchismem (Gray 2005),
německým nacismem (Lewis 1990, 2003; Buruma and
Margalit 2005) nebo sekulárním nacionalismem (Juer-
gensmeyer 1994). Avšak panovala shoda, že je široký
a vnitřně diferencovaný proud islamismu daleko spíše
produktem modernizace blízkovýchodního regionu,
jako byla svého času produktem modernizace výše uve-
dená evropská politická hnutí. Nikoliv důsledkem či re-
ziduem přežívajícího středověku, jak se donedávna do-
mnívali proponenti sekularizační teorie. Spolu s S. N.
Eisenstadtem (2000, 2003) můžeme v této souvislosti
dodat, že jde zároveň o hnutí s ambicí se vymezit vůči
západní verzi modernity, selektivně se jí inspirovat,
a přicházet tak s verzí alternativní, inspirovanou také
domácí tradicí; ať již „vynalezenou“, či autentickou.

Tento přístup dříve – dlouho před propuknutím
Arabského jara – zdůrazňoval i autor této studie (srov.
Černý 2006), když s pomocí empirických dat opera -
cionalizoval teoretickou koncepci Zbigniewa Brzezin-
ského (1993, 2004) hovořící o politickém probuzení
 modernizujících se společností. Rozvojové země tzv.
globálního Jihu podle této koncepce s jistým časovým
posunem prochází analogickou trajektorií rychlé so -
ciální změny, kterou v 19. a na začátku 20. století prošla
Evropa: populačním růstem a vzestupem podílu mladé

generace v populaci provázeným zvýšeným tlakem na
zdroje; exodem obyvatel z venkova do měst prováze-
ným snazším šířením ideologií a politickou organizo-
vatelností; růstem vzdělanostní úrovně a expanzí mas-
médií provázenými růstem kariérních, konzumních
i politických aspirací; rozvojem tržního hospodářství
provázeným vznikem viditelných nerovností. Tyto pro-
cesy vedou k vykořenění obyvatel z tradičních sociál-
ních a normativních struktur, přičemž vzniklé vakuum
vyplňují nová politická hnutí. To pak ústí v masovou
politickou mobilizaci a destabilizaci. A právě Blízký vý-
chod se dnes spolu se sub-saharskou Afrikou nachází
v dějinné fázi, kdy prochází nejsilnější kombinací
rychlé demografické, sociální a ekonomické změny.
Proto je zde politické probuzení nejsilnější i ve srov-
nání s dalšími světovými makro-regiony, kde tento pro-
ces již odezněl či odeznívá (viz graf č. 1, srov. Černý
2006).

3. Budování alternativního 
teoretického modelu
Obě výše představené pozice jsou částečně pravdivé, lze
pro ně nalézt oporu v empirii. Avšak tím, že jsou svým
pohledem selektivní, když se zaměřují pouze na dílčí
aspekty blízkovýchodní reality, jim uniká celkový ob-
rázek. Některé aspekty blízkovýchodní reality se totiž
skutečně proměňují velmi rychle; dochází k rychlému
populačnímu růstu, urbanizaci, šíření médií a vzdělání.
Některé aspekty se naopak proměňují velmi pomalu
nebo vůbec; například politické režimy byly v posled-
ních padesáti letech rigidní, na rozdíl od zbytku světa
zvyšovaly míru represí, zatímco kapacita států efektivně
vládnout a plnit základní funkce naopak erodovala.

3.1  Pr vní  teoret ická inspirace:  
Nerovnoměrná modernizace

Tato práce proto vychází z alternativního pojetí, které
do značné míry integruje obě výše zmíněné pozice,
když v prvé řadě zdůrazňuje vysoce nerovnoměrné a ne-
synchronizované tempo vývoje v jednotlivých dimenzích
blízkovýchodní sociální změny (viz obr. 1). Post-kolo-
niální blízkovýchodní modernizace je totiž charakte-
ristická (1) velmi vysokým tempem socio-demografické
modernizace; razantní demografickou revolucí prová-
zenou početním růstem populací a růstem podílu mlá-
deže v celkové populaci, urbanizací, mezigeneračním
růstem vzdělanosti a expanzí médií. Tyto rychlé změny
jsou provázeny (2) pomalejším a vysoce nestabilním
tempem modernizace ekonomické; externími vlivy roz-
kolísaným a jednostrannou závislostí na exportu pří-
rodních surovin deformovaným hospodářským růs-
tem, pomalou diverzifikací ekonomických sektorů,
dominancí veřejného sektoru, nedostatečně se rozvíje-
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jícím trhem práce a z toho plynoucí absencí mobilitních
příležitostí. A konečně (3) velmi pomalou až regresivní
modernizací politickou; erozí schopnosti blízkovýchod-
ních států efektivně vládnout, prosazovat vlastní zákony
a plnit základní státní funkce na svém teritoriu, a to
včetně vymáhání monopolu na násilí, dále posilováním
represivního charakteru politických režimů spolu s ab-
sencí demokratizace a ústavně-liberálních principů.

Výsledkem kolize rozdílného a vzájemně nesyn-
chronizovaného tempa vývoje v těchto třech základních

dimenzích sociální změny je region plný moderních,
městských, vzdělaných, mediálně informovaných a pře-
vážně mladých lidí s vysokými konzumními, kariér-
ními a politickými aspiracemi.7 Avšak uzavřené a ri-
gidní ekonomické a politické systémy nejsou schopny
uspokojit rostoucí poptávku po vzestupné sociální mo-
bilitě a životní seberealizaci stále modernější společ-
nosti. A tedy společnost kooptovat do ekonomického
a politického systému. Moderní společnosti jsou tedy
vylučované z participace na ekonomických a politic-
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Graf 1 Politické probuzení makro-regionů světa 1975–2003

Pozn.: Výsledný syntetický index je aritmetickým průměrem bezrozměrných veličin (z-skór) zohledňujících tempo populačního
přírůstku (1975 – 2003), tempo urbanizace (1975 – 2003), tempo mezigeneračního růstu gramotnosti (dospělá populace versus mládež)
a tempo ekonomického růstu (1990 – 2003). Neváženo populační velikostí jednotlivých států. Výpočty autora. Zdroj dat: UNDP
Human Development Report 2005; podle Černý (2006: 117). 

Obr. 1 Model nerovnoměrné modernizace: Interakce a napětí tří dimenzí sociální změny.

Poznámka: Možné interakce a napětí mezi jednotlivými dimenzemi jsou znázorněny šipkami. Tyto interakce vzájemně neprovázaných
dimenzí sociální změny generují deficit prosperity, deficit demokracie a deficit bezpečí. Interakce mezi ekonomickou a politickou di-
menzí sociální změny je pak tematizována tezí o rentiérském charakteru blízkovýchodních států.

7 Charakter blízkovýchodních společností se takto během jedné až dvou generací radikálně transformoval. Před padesáti lety totiž
žila většina populace roztroušena na venkovské periferii, byla negramotná či pologramotná, méně početná, neznala fenomén
mládeže jakožto životní fáze mezi dětstvím a dospělostí, netvořila publikum masmédií a její omezené aspirace formovaly tradiční
autority. Kvalitativní proměna tamních společností podle našeho názoru vedla k tomu, že jim nelze vládnout jako dříve, ale také
to, že do nich nelze zvnějšku úspěšně vojensky intervenovat a okupovat je, jako to bylo možné až do 50. let 20. století v éře
evropského kolonialismu. Stejně jako se přežil kolonialismus a intervencionismus, přežily se i autoritářské režimy.



kých systémech a stojí mimo tyto systémy. To generuje
frustrace a politickou nestabilitu. 

Náš alternativní model se zde inspiruje především
kritickým čtením modernizačních teorií (srov. Knöbl
2003; Lorenz 2006; Wucherpfennig and Deutsch 2009).
Koncepci modernizace používáme především jako hod-
notově neutrální analytický nástroj, který dovolí rozli-
šovat mezi jednotlivými dimenzemi modernizačního
procesu: například dimenze technologické, ekono-
mické, demografické, sociální, politické, kulturní, hod-
notové nebo psychologické změny (např. Apter 1968;
Smelser 1959). Modernizaci pak na základě toho chá-
peme jako sociální změnu vedoucí k přechodu od spo-
lečností tradičních k těm moderním a charakterizova-
nou dílčími a relativně univerzálními historickými
procesy, jako je demografická tranzice, urbanizace,
scholarizace a růst vzdělanosti, šíření masmédií, ex-
panze sekundárního (industrializace) nebo terciárního
(služby) hospodářského sektoru, politická mobilizace
a budování centralizovaných národních států (srov.
Sztompka 1993). Výhodou analytického rozlišení jed-
notlivých dimenzí modernizačního procesu je jednak
to, že je lze uchopit s pomocí empirických indikátorů
v podobě časových řad a také to, že lze uvažovat o nesou -
ladu tempa změn v takto rozlišených dílčích dimenzích.
Proto jako primární východisko přijímáme koncept
modernizace, zatímco celou naši studii lze číst i jako
kritické vymezení vůči teorii modernizace. Podobně os-
tatně naše studie neodmítá koncept sekularizace, nic-
méně se kriticky vymezuje vůči sekularizační tezi.

Zatímco tedy klasické modernizační teorie předpo-
kládaly synchronizovaný a provázaný vývoj v jednotli-
vých a vzájemně závislých sférách – rozvoj vzdělání či
médií měl přinést rozvoj ekonomiky a sociální struk-
tury, což mělo vyústit v demokratizaci a sekularizaci
(např. Lerner 1964; Lipset 1959; Lipset 1994; Rostow
1960) – tato studie naopak zdůrazňuje rozdílné tempo
a nesoulad ve vývoji jednotlivých sfér. Zatímco tedy na-
příklad klasické modernizační teorie předpokládaly, že
sekularizace jde ruku v ruce s modernizací, tato studie
si všímá toho, že společenská a politická role nábožen-

ství může být v důsledku modernizace předefinována
a dokonce posílena. Zatímco klasické modernizační
 teorie předpokládaly hladký a nenásilný vývoj moder-
nizujících se společností v protikladu k marxisticky la-
děným analýzám, naše studie naopak zdůrazňuje
 diskontinuitní, reverzibilní a nelineární charakter mo-
dernizace. A především její četné nezamýšlené důsledky
a její politicky destabilizační a konfliktní potenciál. Ko-
nečně, zatímco studenoválečným soupeřením zatížené
klasické modernizační teorie předpokládaly, že moder-
nizační trajektorie nezápadních společností budou ko-
pírovat trajektorie společností západních a budou smě-
řovat k témuž cílovému bodu v podobě západní liberální
modernity, naše studie naopak zdůrazňuje odlišný vzo-
rec blízkovýchodního modernizačního procesu, který
naprosto nezaručuje institucionální či hodnotovou kon-
vergenci ani mezinárodně-politické sbližování blízko-
východního regionu se Západem (ke kritice moderni-
zační teorie srov. Keller 2007; Arnason 2010).

Klíčovým autorem je zde pro nás Samuel P. Hun-
tington se svou klasickou prací Political Order in Chan-
ging Societies (1968), kde v reakci na první vlnu moder-
nizačních teorií z 50. a 60. let 20. století ukázal, že
tempo vývoje bývá v jednotlivých společenských di-
menzích značně nerovnoměrné, neprovázané a vzá-
jemně kolidující. Socioekonomické změny totiž během
modernizace produkují masově mobilizovanou popu-
laci a stále další politické aktéry vstupující do politic-
kého soupeření. Rychlá politizace společnosti se však
zpravidla odehrává za absence adekvátních politických
institucí, které by politické aktéry dokázaly kooptovat
do politického systému a poskytly jim pravidla pro ne-
násilné soupeření a pro nenásilné prosazování svých zá-
jmů a idejí. Političtí aktéři jsou tak vykazováni mimo
politický systém, což generuje nestabilitu. Zatímco jsou
tedy tradiční společnosti (ještě) politicky stabilní, mo-
derní společnosti jsou (opět) politicky stabilizované.
Avšak modernizující se společnosti jsou politicky des-
tabilizované; s vyšším rizikem převratů v první fázi mo-
dernizace a s vyšším rizikem revolucí ve fázi druhé
(Huntington 1968).8
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8 Prvním stavebním kamenem budovaného teoretického modelu je představa, že politickou nestabilitu společnost generuje sama
svým vlastním vývojem, může tedy být endogenního původu, a to díky vnitřním rozporům vyplývajícím z nerovnoměrného tempa
změn v jednotlivých sférách dané společnosti. Tuto tezi by nicméně šlo odvodit a do kontextu společenskovědního bádání zasadit
i jinak než skrze kritické vymezení vůči modernizační teorii. Společenské vědy totiž tradičně identifikují vnitřní rozpory
modernizujících se společností. Thomas Malthus (česky 2002) přišel s tím, že společnosti destabilizuje nesoulad mezi lineárně
rostoucími potravinovými zdroji a exponenciálně rostoucí populací. Karel Marx (česky Marx and Engels 1982) upozornil, že
politickou nestabilitu přináší kumulující se nesoulad mezi výrobními silami a výrobními vztahy. Vůči němu se vymezil Max
Weber, podle nějž může sociální změna generovat politicky destabilizující nesoulad mezi společenskou prestiží, politickou mocí
a ekonomickými zdroji jednotlivců i celých skupin (podle Krejčí 1992). Krátce po něm vystoupil William F. Ogburn (1922) s tím,
že v modernizujících se společnostech je kulturní rovnováha chronicky narušována nesouladem mezi tempem vývoje materiální
kultury (technologie, výrobní systémy) a méně adaptabilní složkou nemateriální kultury. Na tyto úvahy pak navázal Konrad
Lorenz (česky 2001), když upozornil na nesoulad mezi tempem vývoje populace, technologií a zbraní (především jaderných)



Huntington však nápadně přehlížel roli externích
faktorů při destabilizaci modernizujících se post-kolo-
niálních zemí. Především roli geopolitického kontextu,
což je do očí bijící zejména v souvislosti s tím, že svou
práci psal v době vrcholící studené války. Kromě toho
přehlížel roli před-moderní kultury a náboženství, když
psal v duchu dobově dominující sekularizační teze. Tyto
faktory však lze do našeho teoretického modelu nerov-
noměrné modernizace konzistentně zabudovat, inspi-
rovat se zde přitom budeme novější teorií rozmanitých
modernit.

3.2  Dr uhá teoret ická inspirace:  
Rozmanité  modernity

Klasická modernizační teorie chybně předpokládala
existenci jediného univerzálního vzorce modernizač-
ního procesu, který všude vyústí v totožnou verzi mo-
dernity. Západní verze se měla prosadit globálně, při-
čemž modernizace a pozápadnění byly chápány jako
synonyma. Avšak konkurenční koncepce rozmanitých
modernit (multiple modernities) zdůrazňuje existenci
rozmanitých verzí modernity i různých cest k moder-
nitě. Modernita navíc není nikdy finální, nelze proto
hovořit o konci dějin (srov. Arnason 2009; Arnason
2010; Eisenstadt 2003; Spohn 2001).

Jaké jsou důvody této institucionální i ideologické
rozmanitosti modernity? Za prvé, rozmanité verze mo-
dernity jsou výsledkem konfliktů různých sociálních
hnutí prosazujících vzájemně konkurenční programy
modernity. Za druhé, různé verze modernity jsou vý-
sledkem pozitivního či negativního vymezování vůči zá-
padnímu modelu modernity. Ten díky svému historic-
kému prvenství i geopolitické dominanci funguje jako
referenční bod, který je obtížné ignorovat (Eisenstadt
2000). Jednotlivé verze modernity nelze studovat izo-
lovaně také proto, že narůstá jejich vzájemná závislost.
Proto bývají nezápadní verze modernity výsledkem
různorodých reakcí na vzestup a globální expanzi verze
západní, se kterou se musely konfrontovat (Arnason
2010). Za třetí, různé verze modernity jsou výsledkem
interakce mezi univerzálními modernizačními procesy
a místní partikulární tradicí, kulturou a historickou
zkušeností. Proto dochází k propojování a kombinaci
moderních a tradičních zdrojů, jež ve výsledku formují
ideologickou i institucionální rozmanitost různých va-
riant modernity (Eisenstadt 2000). S oporou v rozsá-
hlých datech tuto tezi o existenci rozmanitých kultur-

ních zón a o jejich vlivu na podobu sekularizace a de-
mokratizace prokázal tým kolem Ronalda Ingleharta
(Inglehart and Norris 2004; Inglehart and Welzel 2006).

Jestliže tedy klasické teorie modernizace ignorovaly
či přinejmenším podceňovaly roli kulturního i geopoli-
tického kontextu, v němž k modernizaci dochází, náš
model nerovnoměrné modernizace je doplněn právě
o tento širší kontext. Srovnávací analýza blízkovýchod-
ního vzorce modernizace proto zohlední i jeho kontext
a interakci jednotlivých rovin nerovnoměrné moder -
nizace s tímto kontextem (viz obr. č. 2). Za prvé, zdůraz-
níme interakci modernizačního procesu a před-mo -
derního kulturního substrátu. Tedy primordiálních
kmenových či etnických identit a zejména islámského
náboženství, v jehož kontextu k nerovnoměrné moder-
nizaci dochází. Politicky relevantní koncepty islámu zde
poskytují inspiraci protichůdným politickým aktérům
a stávají se prostředkem politické imaginace a mobilizace.

Za druhé, zohledňujeme širší mezinárodní kontext
nerovnoměrné blízkovýchodní modernizace. Ten je cha-
rakteristický dopady evropského kolonialismu, který
často vytvořil umělé, slabé a neživotaschopné státy, s je-
jichž hranicemi, elitami a institucemi se obyvatelstvo ne-
ztotožňuje (srov. Barr 2011). Dále je charakteristický iz-
raelsko-palestinským a izraelsko-arabským konfliktem,
jenž vygeneroval několik vln uprchlíků, region destabi-
lizoval a blokoval jeho hospodářský i politický rozvoj,
když arabské diktatury hrozbou Izraele ospravedlňovaly
omezování politických práv i svá selhání (Laurens 2013).
Mezinárodní kontext blízkovýchodní modernizace je
charakteristický také tím, že se na rozdíl od historické
modernizace Evropy neodehrává v centru světového po-
liticko-ekonomického systému, ale na jeho periferii. Mo-
dernizaci proto neprovází dostatečný rozvoj hospodář-
ství či světová dominance, což by generovalo dostatek
pracovních příležitostí či umožnilo exportovat popu-
lační explozí generované obyvatelstvo v dostatečném
počtu na ostatní kontinenty – a tím průběžně upouštět
kumulující se politické napětí – jako tomu bylo v případě
modernizující se Evropy (srov. Kennedy 1996). Konečně,
blízkovýchodní region je charakteristický výrazným ne-
rostným bohatstvím, geostrategickou pozicí mezi Evro-
pou, Afrikou a Asií, strategickými trasami ropovodů,
plynovodů a námořních cest. Z toho vyplývá etablování
autoritářských a ekonomicky nediverzifikovaných ren-
tiérských států, ale také intervence velmocí do záležitostí
regionu (Klare 2004; Fawcett 2009). 
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a zaostávajícím tempem vývoje a adaptace kultury, především morálky a etiky. Vedle toho existuje tradice teoretizování o re volucích
zdůrazňující destabilizující vnitřní rozpory v dynamicky se rozvíjejících společnostech. Klasiky oboru jsou zde James Davies
(1962) a Ted Gurr (1970), podle nichž se revoluce rodí z nesouladu mezi růstem materiálních či politických aspirací a mírou,
jakou jsou uspokojovány. Podobně již strukturní funkcionalismus (Smelser 1963; Johnson 1966) přišel s tím, že politickou
destabilizaci a revoluce přináší nesoulad v tempu vývoje dílčích společenských sub-systémů (politický, ekonomický, socializační).



Součástí tohoto problému je skutečnost, že západní
mocnosti (ale také Rusko) po dlouhá desetiletí podpo-
rují zdejší autoritářské režimy. Místní populace jsou
proto kritické nejen vůči svým zkorumpovaným diktá-
torům, ale také vůči Západu. Opoziční hnutí, islamis-
tická i sekulární, pak vystupují nejen proti diktátorům,
ale i zahraničním mocnostem, jež diktátory podporují
(Juergensmeyer 2000). Jakkoliv je blízkovýchodní ve-
řejnost kritická ohledně zahraniční politiky Západu,
Západ zároveň pokládá za svou referenční skupinu, při-
čemž touží po stejné životní úrovni i po stejné míře po-
litických práv a občanských svobod. Pokud však nejsou
tyto rostoucí aspirace uspokojovány, dochází k šíření
frustrací, se všemi politickými důsledky z toho vyplý-
vajícími (např. Pew Center 2007; Jamal and Tessler
2008; Zogby 2012). Frustrace dále zvyšuje sebe-pojetí
blízkovýchodních muslimů, kteří se cítí být legitimní
avantgardou lidstva Bohem povolanou chránit a napl-
ňovat boží proroctví, přičemž však těmto ambicím me-
zinárodní postavení blízkovýchodních zemí naprosto
neodpovídá (Esposito and Mogahed 2007).

3.3  Výsledný teoret ický model  
bl ízkovýchodní  modernizace

Výsledný teoretický model, jehož rámec bude oriento-
vat analýzy dílčích mechanismů destabilizace postupně
prezentovaných v další části této studie, tedy sestává ze
vzájemných a mnohočetných interakcí následujících
nezávislých proměnných (viz obr. 2): (1) islámu a jeho
politicky relevantní imaginace, (2) velmi rychlé demo-
grafické a sociální změny, (3) pomalejší a fluktuující
změny ekonomické, (4) zanedbatelné až regresivní
změny politické a (5) nepříznivého mezinárodně-poli-
tického rámce.

Vycházíme z předpokladu, že jednotlivé nezávislé
proměnné mohou samy o sobě vysvětlit nestabilitu Blíz-
kého východu jen parciálně a nedostatečně. Analýzy pra-
cující izolovaně s jednotlivými nezávislými proměnnými
proto nepokládáme za efektivní, protože nezohledňují
komplexnost reality. Důležitý je totiž souběh a protnutí
příslušných makro-trendů a jejich širšího kontextu v da-
ném časoprostoru. Teprve vzájemné interakce nezávis-

lých proměnných generují výslednou nestabilitu regionu.
Teoretický model proto chápeme jako hrubé, avšak
nutné, zobecnění daleko komplexnější reality. Tedy jako
abstrakci zdůrazňující ty aspekty reality, které pokládáme
za důležité pro analýzu příčin nestability manifestující se
Arabským jarem. Od ostatních aspektů reality odhlí-
žíme, abychom redukovali těžko zvládnutelnou komple-
xitu. Model je nám tedy jakýmsi Weberovým ideálním
typem, který s jistým zjednodušením poskytuje vodítko
pro orientaci v nepřehledné realitě.

Ideální typ v podobě teoretického modelu lze navíc
porovnávat s empirickou realitou, a tedy ověřovat jeho
oprávněnost. Jako takový je proto model východiskem
pro historicko-sociologické komparace, jež jsou prove-
dené s oporou v empirických datech. Cílem operaciona-
lizace je převod teoretického modelu do empiricky
uchopitelné a šetřitelné podoby. Jednotlivé dimenze
modernizace proto budou pokryty odpovídajícími em-
pirickými indikátory, aby bylo možno prověřit míru ne-
rovnoměrnosti blízkovýchodní modernizace jako celku
a provést příslušné komparace. Pro operacionalizaci
a prověřování oprávněnosti modelu hovořícího o vysoké
nerovnoměrnosti blízkovýchodní modernizace budou
používány indikátory v podobě časových řad mapují-
cích vývoj jednotlivých dimenzí sociální změny: dimen -
ze politické, ekonomické, sociální a demografické. 

Studie se přitom zaměří na dva typy komparací. Dů-
raz bude kladen na komparaci vzorce post-koloniální
blízkovýchodní modernizace (1950 – 2012) a vzorce
modernizace v dalších světových makro-regionech,
především v těch post-koloniálních (sub-saharská Afri -
ka, Jižní Amerika, Asie). Hlavní hypotéza hovoří o tom,
že je blízkovýchodní modernizace ve srovnání s dalšími
makro-regiony světa výrazně nerovnoměrná. To vy-
světluje dnešní relativní nestabilitu blízkovýchodního
regionu ve srovnání s dalšími makro-regiony, kde ne-
byla modernizace v posledních dekádách tak nerovno-
měrná především díky tomu, že zde proběhla tzv. třetí
demokratizační vlna nebo zde docházelo k výrazněj-
šímu hospodářskému rozvoji.

Za druhé, budou srovnávány jednotlivé fáze post-ko-
loniální blízkovýchodní modernizace, pokud jde o míru
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Obr. 2 Model blízkovýchodní modernizace a její kontext: Interakce nezávislých proměnných.



nerovnoměrnosti tempa vývoje v jejích jednotlivých di-
menzích v jednotlivých obdobích. Hlavní hypotéza zde
hovoří o tom, že rozpor tempa vývoje v jednotlivých di-
menzích v čase narůstal. V 50. či 60. letech 20. století ne-
byl tak výrazný a vyvrcholil začátkem 21. století, což vy-
světluje načasování Arabského jara. Blízký východ je tak
specifický dlouhodobě se stupňující mírou nerovnováhy
tempa vývoje jednotlivých dimenzí sociální změny.

4. Od makro-úrovně struktur 
k mikro-úrovni aktérů: 
Mechanismy destabilizace
Poslední krok analýzy znamená přechod od makro-
úrovně nerovnoměrné strukturální změny k mikro-
úrovni aktérů a jejich jednání. Tedy přechod od re -
lativně dlouhodobých a postupně se stupňujících
a kumulujících procesů, v souhrnné podobě zde ozna-
čovaných jako nerovnoměrná modernizace, k jejich so-
ciálním a politickým důsledkům, které generují kon-
flikty a nestabilitu. Přitom v našem pojetí jde zároveň
o přechod od nezávislých proměnných k proměnným
závislým, od příčin k následkům (viz obr. č. 3).

Na omezeném prostoru časopisecké studie uvedeme
pouze vybrané příklady kauzálních mechanismů, ja-
kými makro-procesy ovlivňují mikro-realitu, frustrace
a jednání aktérů. Půjde o příklady mechanismů, které
logickým řetězcem příčin a následků propojují nerov-
noměrnou modernizaci a její širší kontext s kumulací
frustrací, destabilizací a vyhroceným politickým sou-
peřením. Systematicky proto v každém z příkladů kau-
zálních mechanismů vyšetříme relevantní interakce
mezi jednotlivými dimenzemi nerovnoměrné moder-
nizace, a případně také jejího širšího kontextu, a poté
budeme na mikro-úrovni stopovat jejich konkrétní
a politicky relevantní důsledky.

Teoretický model zde tedy poskytne rámec a výcho-
disko pro systematické vyšetřování konkrétních kau-
zálních mechanismů prezentovaných v následujícím
textu. Jakkoliv studie vychází ze srovnávací historické
sociologie, zde se projeví interdisciplinární přístup čer-
pající zejména z tzv. blízkovýchodních studií. Vyšetřo-
váním jednotlivých kauzálních mechanismů však pře -
devším zdůvodníme a obhájíme relevanci modelu
nerovnoměrné modernizace jako obecného explanač-
ního rámce pro výklad strukturálních příčin blízkový-
chodní nestability, jež se viditelně manifestuje od pro-
puknutí Arabského jara.

4.1  Def icit  demokracie  a  schopnosti  
v ládnout:  Z amrzlá  pol it ická změna

Zatímco jsou tradiční společnosti složené z převážně
apolitických a vzájemně izolovaných segmentů, během
modernizace se postupně rodí politicky uvědomělí
aktéři: nejprve intelektuálové a reformně laděné špičky
byrokratických a armádních hierarchií, poté studenti
a stále sebevědomější městské střední vrstvy, po nich
dělníci a nakonec také venkovské masy. Právě masová
politická participace představuje definiční znak mo-
derní politiky. Politické systémy modernizujících se
zemí se tedy musí vypořádat se třemi vlnami politické
participace: městských středních vrstev, dělníků a ven-
kova. Avšak blízkovýchodní autoritářské režimy, na
rozdíl od těch demokratických, problém řeší primárně
represemi nově vzniklých a uvědomělých skupin s am-
bicí vstoupit do politiky. Kooptace nových aktérů do
stávajících politických systémů se tak nedaří, dynamika
socioekonomických změn se stále více rozchází s rigi-
ditou změn politických, politika a političtí aktéři jsou
vykazováni do ilegality nebo na ulici, nestabilita a ná-
silnost politických konfliktů (nejprve vojenských pře-
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Obr. 3 Vztah makro-úrovně a mikro-úrovně: Od strukturální změny k jednání aktérů.



vratů a poté revolucí a občanských válek), narůstá
(Huntington 1968; Lerner 1964).

Rozpor mezi politickými aspiracemi mobilizované
veřejnosti a politickou realitou je dále umocněn tím, že
blízkovýchodní veřejnost touží po režimy slibované
ekonomické prosperitě, demokracii i konzervativní
morálce svých zkorumpovaných elit. Na Blízkém vý-
chodě tak byl před Arabským jarem celosvětově největší
rozpor mezi pro-demokratickými postoji veřejnosti
a represivním charakterem politických režimů. Výsled-
kem byl intenzivně pociťovaný deficit demokracie (In-
glehart and Welzel 2006). Nicméně lidé v regionu
 pociťovali také deficit prosperity; s výjimkou ropou
oplývajících a populačně nepočetných monarchií Zá-
livu (Pew Center 2007). Souběh těchto deficitů pak
podle samotných obyvatel regionu vedl k arabskému
jaru (srov. Zogby 2011). Na transformaci apolitického
tradičního obyvatelstva v politicky uvědomělou, sebe-
vědomou a aktivní veřejnost tedy na Blízkém východě
musí reagovat autoritářské režimy, duchovní i opozice
včetně islamistů. Jestliže se chtějí ucházet o podporu ve-
řejnosti a zajistit politickou stabilitu, musí reagovat na
hlubší názorové a postojové posuny ve veřejném mí-
nění a uzpůsobit tomu svou politiku i rétoriku. Režimy

i opozice tak musí reagovat na poptávku po prosperitě,
demokracii a morální obrodě, chtějí-li získat legitimitu
v očích modernizujících se populací.

Blízkovýchodní společnosti, v mnoha ohledech mo-
derní, jsou tedy ovládány politickými systémy, jejichž
základní charakter se v posledních desetiletích příliš
neměnil. V regionu tak dlouhodobě převažují nedemo-
kratické státy s nízkou schopností vládnout. Přitom se
jedná o nejhorší kombinaci dvou hlavních dimenzí cha-
rakterizujících politické režimy (srov. Tilly 2006): sla-
bosti a autoritářství (viz grafy č. 2, 3 a 4).

Občané se v takovémto režimu nemohou spolehnout
na slabé státy neschopné garantovat své základní funkce.
Ale mohou si být jisti, že budou-li nad stavem veřejných
služeb a zkorumpovaností státních institucí chtít vyjádřit
nevoli, nedostanou k tomu legální prostor a budou uml-
čováni. Pokud pak budou ve jménu reformy nefunkč-
ního státu organizovat kolektivní akci, budou perzeku-
ováni. Také se mohou vzhledem k dosavadní rigiditě
politických systémů trvající v obou dimenzích po dese-
tiletí spolehnout, že postupná reforma není pravděpo-
dobná. Případná změna politického režimu pak je s větší
pravděpodobností násilná, namísto evoluce nastupuje
revoluce (Tilly 2006). Proč je tomu tak? 
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Graf 2 Vývoj politických práv a občanských svobod v makro-regionech světa v l. 1973 – 2008.

Pozn.: Vlastní výpočty aritmetického průměru jednotlivých makro-regionů světa (není váženo populační velikostí států). Prezentovaný
index je syntetický, jde o aritmetický průměr indexu pro občanské svobody a pro politická práva. Turecko je zde zařazeno do západní
Evropy, Izrael do regionu MENA. Index nabývá hodnot od 1 do 7, čím vyšší hodnota indexu, tím vyšší míra represí. Zdroj dat: Freedom
House.



Vládci autoritářských režimů mívají mnoho od-
půrců. A naopak málo skutečně oddaných příznivců,
protože systematicky oslabují a rozdělují kontra-revo-
luční elity (důstojníci, státní byrokracie, byznysmeni),
jež pokládají za potenciální soupeře. Obávají se totiž
vzniku alternativních mocenských center a převratu.
Výsledkem je úzká sociální základna režimu. Na druhou
stranu autoritářství generuje širokou sociální základnu
odpůrců. Svým fungováním vytváří nepřátele, protože
většinu politicky mobilizovaných skupin vylučuje od
politické moci a ekonomických zdrojů. Naopak k de-ra-
dikalizaci dochází, když jsou mobilizované skupiny ko-
optovány do systému, když získají podíl na moci a zdro-
jích. Nebo alespoň pocit, že mají realistickou šanci
takový podíl získat v budoucnu. Kooptace dává pocit,
že stát je reformovatelný bez použití násilí. Pocit, že ne-
vládne úzká klika vylučující všechny ostatní.

Specialisté na politické násilí proto v podmínkách
autoritářských režimů potenciálně prosperují. Společ-
ností vyloučenou od podílu na moci a zdrojích jsou
chápáni jako realisté. Jimi nabízené repertoáry soupe-

řivé politiky mohou být vyhodnoceny jako efektivní.
Naopak pozice umírněných je v autoritářských reži-
mech systematicky erodována. Společnost je chápe
jako neefektivní idealisty neschopné cokoliv změnit.
Autoritářství tak exkluzí širokých segmentů populace
od moci a zdrojů ospravedlňuje radikální ideologie,
identity a politické jednání. Vůči politickému násilí
 totiž nenabízí alternativu (Tilly 1978; Tilly 2006; Good -
win 1997). Jak konstatuje R. Dahl: „Opozice, která by
byla nenásilná, pokud by byla tolerována, se stává
 násilnou, protože není tolerována“ (podle Anderson
1997, 17).

Dalším důsledkem dlouhodobých represí započa-
tých kolonialismem a pokračujících post-koloniální
vládou autoritářů je zablokování rozvoje politické kul-
tury založené na diskusi, toleranci, kompromisu, par-
ticipaci, občanské zodpovědnosti či angažovanosti.
Autoritářská politická kultura a tendence k politickému
násilí u všech zúčastněných – vlády i opozice – tak není
důsledkem charakteru islámu, ale spíše novověké poli-
tiky. Jakkoliv poté dochází k interakcím s politicky re-
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nižší. Zdroj dat: World Bank 2015, World Governance Indicators (WGIs).



levantní imaginací islámu, a to včetně konceptů jako je
džihád (Esposito 2003).

Dlouhodobý zákaz opozičních stran, absence práva
na sdružování či shromažďování, absence svobody
slova a cenzura, to vše systematicky oslabuje většinu
blízkovýchodních opozičních skupin. Jednou z mála
platforem, na které se lidé mohou v prostředí blízkový-
chodních diktatur sdružovat a organizovat, je mešita
a náboženský život. Mešity a modlitebny se proto staly
nejen centry náboženského a sociálního života, ale také
života politického (Lewis 2003b; Lewis 2009). A opo-
ziční skupiny s nejrůznějšími zájmy se rozvinuly na
platformě náboženského života, přičemž islám, jeho
symbolika, rétorika a politicky relevantní imaginace
pak hraje klíčovou politickou roli (Eickelman and Pis-
catori 1996). Právě interakce mezi nemorálními poli-
tickými systémy personifikovanými zkorumpovanými
vůdci a politicky relevantní a moralizující dimenzí is-
lámského světonázoru je zásadní. Nejde totiž o to, že by
spolu na Blízkém východě soupeřily jen vzájemně kon-

kurenční interpretace islámu. Daleko důležitější je, že
spolu o pozornost soupeří protichůdné interpretace po-
litické reality, které jsou inspirovány prizmatem islámu
a jeho imaginace (Juergensmeyer 1994, 2008).

Slabé a nefunkční státy neschopné garantovat své
základní funkce čelí krizi legitimity v očích svých ob-
čanů. Pokud pak režim ztrácí legitimitu, stává se poli-
ticky nestabilním a v rostoucí míře se musí spoléhat na
státní násilí. Většinou přitom také hledá externí legiti-
mitu a silného vnějšího spojence, který by ho podpořil.
Jestliže je pak takový režim viděn jako primární nepří-
tel opozice, západní velmoci a další jeho spojenci jsou
chápáni jako sekundární nepřátelé, někdy dokonce
jako okupanti (srov. Pape 2006; Pape 2010). Občané
mezitím hledají novou ideologii, která by zaplnila ide-
ologické vakuum vzniklé pádem sekulárních doktrín,
na které se po desetiletí odvolávali blízkovýchodní dik-
tátoři. Kulturní dekolonizace je proto často chápána
jako nezbytný krok k dovršení dekolonizace ekono-
mické a politické. V tomto kontextu pak opoziční poli-
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Poznámka: Vlastní výpočty aritmetických průměrů jednotlivých dimenzí politických režimů v jednotlivých makro-regionech světa za
léta 2006 – 2010 (neváženo populační velikostí států). Zdroj dat: Freedom House, World Bank.
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Poznámka: Vlastní výpočty průměrných měr růstu hrubého domácího produktu za jednotlivé země a dekády. Následný výpočet
průměrné míry růstu za makro-regiony nezohledňuje ekonomickou významnost jednotlivých států (nevážené průměry států). Za 60. a 70.
léta 20. století byl z analýz vyřazen region střední a východní Evropy a bývalého SSSR. Kompletní data nebyla dostupná. Zdroj dat:
World Bank Development Indicators 2010.
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tický islám tvrdí, že se muslimské společnosti musí re-
islamizovat, aby dosáhly spravedlivého řádu a ekono-
mické prosperity (Lewis 1990; Kepel 1996). Re-islami-
zaci však napomáhají i režimy samy, když se v rostoucí
míře poohlížejí po islámu jako náhradním zdroji své
vlastní legitimity, čímž přispívají k rychlé politizaci ná-
boženství a dále nahrávají islamistické opozici (srov.
Starret 1998).

4.2  Def icit  prosperity :  Rentiérský efekt  
a  rozkolísaný hospodářský rozvoj

Hospodářský vývoj Blízkého východu je v čase ex-
trémně fluktuující, silně závislý na kolísání cen ropy na
světových trzích. Region tak v 60. a 70. letech 20. století
vykazoval nejrychlejší ekonomický růst na světě. V 80.
letech 20. století ale došlo k dramatickému zpomalení,
růst se propadl pod světový průměr. A poté průměrné
tempo růstu odpovídalo relacím v ostatních regionech
rozvojového světa, jakkoliv přetrvala závislost na exter-
ních vlivech (viz graf č. 5). Makro-ekonomický vývoj
regionu je tak charakteristický vysokou rozkolísaností;
fáze rychlého růstu střídají fáze dramatických propadů.
Politicky destabilizující přitom může být jak rychlý růst
sám o sobě (Kuznetz 1955; Olson 1963), tak především
kombinace rychlého růstu – provázeného ještě rychlej-
ším růstem aspirací – a následné stagnace či propadu
(Davies 1963; Gurr 1970).

Druhým souvisejícím problémem je neschopnost
regionu generovat dostatek kvalitních pracovních míst.
Vývoj trhu práce tak v posledních dekádách přestal dr-
žet krok s tempem demografické tranzice, s rychlou ex-
panzí vzdělávacích systémů produkujících stále větší
množství stále ambicióznějších absolventů a také s kul-
turní proměnou, která vede k tomu, že na trh práce ma-
sově vstupují i ženy. Pomalejší tempo vývoje ekonomiky
tak koliduje s daleko rychlejším tempem demografic-
kých, sociálních a kulturních změn.

Přitom oba uvedené problémy souvisí s rentiérstvím
deformovaným hospodářstvím (viz graf č. 6), silně zá-
vislým na těžbě a exportu nerostných surovin (Richards
and Waterbury 2008; AHDR 2002; AHDR 2003). Ren-
tiérský efekt sám je pak strukturální příčinou uvíznutí
regionu v autoritářství. Závislost na těžbě a exportu
ropy či na extrakci jiného typu renty (zahraniční fi-
nanční podpora, poplatky z provozu Suezského kanálu
či energovodů), nikoliv islámské náboženství či arabská
kultura, tak ústí v přetrvávání autoritářství (Ross 2001).

Podle dostupných dat z výzkumů veřejného mínění
blízkovýchodní obyvatelstvo v předvečer Arabského
jara pociťovalo silný deficit prosperity svých zemí a bylo
nespokojeno s životní úrovní a životními perspektivami
(Pew Center 2007; Pew Center 2011; Zogby 2012;
Noueihed and Warren 2012). Heslem protestů se pak
od Tuniska, přes Egypt až po Sýrii stalo: „Chléb, práce
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Graf 7 Populační růst v makro-regionech světa v l. 1960 – 2010 (v % za rok).

Poznámka: Vlastní výpočty průměrných měr růstu populací za jednotlivé země a dekády. Následný výpočet průměrné míry růstu za makro-
regiony nezohledňuje populační velikost jednotlivých států (nevážené průměry států). Zdroj dat: World Bank Development Indicators 2010.



a důstojnost!“ Intenzivní protesty se v této situaci vy-
hnuly především monarchiím Perského zálivu, jež dis-
ponovaly ekonomickými zdroji a politickou vůlí tyto
zdroje přerozdělit ve prospěch nespokojených seg-
mentů populace, čímž dokázaly spolu s represemi a pří-
slibem reforem utlumit revoluční mobilizaci (Gause III
2011; Mendel 2015).

4.3  Ztracená generace:  
Rychlá  demograf ická změna

Blízký východ od 60. let 20. století prošel razantním po-
pulačním vývojem, nejdynamičtějším ze všech světo-
vých makro-regionů (viz graf č. 7). Za půl století se tak
počet tamních obyvatel téměř zpětinásobil (Richards
and Waterbury 2008).
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Poznámka: Vlastní výpočty průměrných podílů mládeže (15–24 let) za jednotlivé makro-regiony a roky. Neváženo populační velikostí
států. Zdroj dat: World Bank Development Indicators 2010.

              
Světový region 2008 2009 2010 2011 
Střední východ 25,3 25,5 27,4 27,7 
 Muži  21,7  22,2  23,7  23,8 
 Ženy  39,3  38,2  41,7  42,1 
Severní Afrika 20,3 20,4 20,1 23,3 
 Muži 16,8 16,0 15,7 17,8 
 Ženy 29,1 31,7 31,0 37,1 
Sub-saharská Afrika 11,8 11,8 11,8 11,7 
Jižní Amerika 13,5 15,4 14,0 13,3 
Střední Evropa a SNS 17,0 20,4 19,3 17,9 
Východní Asie 9,1 9,2 8,9 9,2 
Jihovýchodní Asie 14,4 14,3 13,8 13,1 
Jižní Asie 8,5 9,4 9,7 9,2 
OECD 13,3 17,4 18,1 17,6 
Svět 11,7 12,7 12,5 12,3 
Muži 11,5 12,5 12,3 12,1 
Ženy 11,9 12,8 12,7 12,6 

Tab. 1 Míra nezaměstnanosti mládeže dle makro-regionů v letech 2008 – 2011 (v %).

Zdroj dat: ILO, Global Employment Trends for Youth. A Generation at Risk (2013). Pozn.: Mládež je zde definována věkem 15–24 let.



S demografickou tranzicí souvisí také nárůst podílu
mladé generace (15–24 let, resp. 15–34 let), který je
spolu se sub-saharskou Africkou nejvyšší na světě (viz
graf 8). Mladí obyvatelé regionu jsou proto součástí nej-
početnější, nejlépe vzdělané, nejvíce ambiciózní, nej-
podrobněji informované a globálně nejpropojenější ge-
nerace, která kdy na Blízkém východě žila (Herrera
2009). Populační těžiště se tak přesunulo od dětí smě-
rem k dospívajícím a raně dospělým, což blízkový-
chodní společnosti dále politicky destabilizuje (Ri-
chards and Waterbury 2008).

Blízký východ trpí celosvětově největší nezaměstna-
ností, jak naznačila předchozí sub-kapitola. A nejhorší
je právě postavení mládeže trpící výrazně vyšší ne -
zaměstnaností než etablované starší generace (viz ta-
bulku 1). Jde tak o generační problém. Jedná se o výsle-
dek rozporu mezi zpomalujícím hospodářským růstem
neschopným generovat dostatek kvalitních pracovních
míst (viz graf č. 5) a rychlým populačním růstem, ex-
panzí počtů vzdělaných absolventů (viz graf č. 10) a ne-
dávným trendem, kdy na přetížený pracovní trh vstu-
pují také vzdělané absolventky toužící po profesních
kariérách, ale také ženy středního věku, jejichž manželé
ze svého příjmu nadále nedokážou udržet středostavov-
ský status rodiny (ILO 2013; Richards and Waterbury
2008).

Vše je dále komplikované rostoucí dualitou pracov-
ního trhu. Absolventi jsou vytlačováni z formálního
trhu práce a nuceni hledat obživu v neformální ekono-
mice. Zde však pracovní pozice zpravidla neodpovídají
úrovni jejich vzdělání, neposkytují prostor pro kariérní
rozvoj a nezajišťují příjem dostačující k zabezpečení
 základních životních potřeb, natož k pořízení bytu
a úsporám nutným pro uzavření sňatku (Hoffman
1995; Lubeck and Britts 2002; Amin 2004).

Zatímco v generaci rodičů či prarodičů představo-
valo absolvování střední nebo vysoké školy záruku ka-
riéry, středostavovského statusu a celoživotního blaho-
bytu, dnes to již neplatí, ačkoliv kariérní očekávání od
svých titulů má mládež obdobně vysoká. Avšak na roz-
díl od svých rodičů nemůže mládež v regionu pomýšlet
ani na saturaci veskrze tradičních tužeb, které před-
chozí generace pokládaly za samozřejmost. Nečelí totiž
pouze krizi na trhu práce a sociální marginalizaci, ale
také související sňatkové krizi a vážné demografické
marginalizaci.

V konzervativních blízkovýchodních společnostech
s vysokou hodnotou početné rodiny a s nezpochybni-
telně pozitivním sociálním statusem dětí i dospělých je
dospívání rizikovou životní fází. Mládež v regionu touží
založit rodinu, pokládá to za nejdůležitější životní cíl
a za hlavní kritérium úspěšnosti či neúspěšnosti života

47

Studies

Země Hlava státu Nástup k moci Rok narození 

Alžírsko Abdelaziz Bouteflika 1999 1937 
Bahrajn Hámid ibn Ísa al-Chalífa 1999 1950 
Komorské ostrovy Ahmed Sambi 2006 1958 
Džibutsko Ismail Omar Guelleh 1999 1947 
Egypt Husní Mubárak 1981 1928 
Irák Núrí Málikí 2006 1950 
Jordánsko Abdalláh II. 1999 1962 
Kuvajt  Sabah al-Ahmad as-Sabah 2006 1929 
Libanon Nádžíb Míkátí 2011 1955 
Libye  Muammar Kaddáfí 1969 1942 
Mauretánie Mohamed Ould Abdel Aziz 2009 1956 
Maroko  Muhammad VI. 1999 1963 
Omán Sultán Kábús bin Saíd 1970 1940 
Palestina Mahmúd Abbás 2005 1935 
Katar  Hamád Ibn Chalífa as-Sání 1995 1952 
Saúdská Arábie Král Abdalláh  2005 1924 
Somálsko Šejk Šaríf Ahmed 2009 1964 
Súdán Umar al-Bašír 1989 1944 
Sýrie Bašár al-Asad 2000 1965 
Tunisko Zín Abidín bin Alí 1987 1936 
Spojené arabské emiráty Chalífa ibn Saíd al-Nahaján 2004 1948 
Jemen  Alí Abdulláh Sálih 1978 1942 

 

Tab. 2 Stárnoucí arabské režimy a diktátoři v roce 2011 (země Ligy arabských států).

Zdroj: Různé zdroje, kompilace autora.



(The Arab Millennials 2008). Avšak zatímco bylo do-
nedávna běžné zakládat rodinu ve velmi mladém věku,
dnešní Blízký východ objevil v masovém měřítku do-
spívání. Mnoho dvacátníků a třicátníků je tak chyceno
z hlediska tradiční kultury v nejasně definované kate-
gorii mezi dětstvím a dospíváním z důvodů ekonomic-
kých obtíží (nezaměstnanost, nedostupnost bydlení,
 inflace znehodnocující úspory na svatbu) a hlubokých
sociálních (prodlužování vzdělávání) a kulturních změn
(mládež začíná odmítat rodiči domluvené sňatky, sva-
tební hostiny se proměňují v nákladný statusový sym-
bol, rostou očekávání na věno pro nevěstu). Jejich so-
ciální status a sociální role nejsou jasně definovány,
sebe-pojetí proto bývá narušováno a zejména v případě
svobodných žen je prožíváno jako silně stigmatizující
(Booth 2002). Postavení mládeže je dále komplikováno
sexuálními frustracemi, protože před-manželské či mi-
momanželské vztahy jsou v konzervativních společnos-
tech zapovídány (Kholoussy 2010).

Na Blízkém východě jsme před Arabským jarem též
viděli prohlubující se generační odcizení stárnoucí mo-
censké elity (viz tabulku č. 2). V regionu se prohlubuje
generační propast mezi vládnoucí elitou a zbytkem pře-
vážně mladé populace, jež je patrně největší na světě (Ri-
chards and Waterbury 2008). Rodiče a prarodiče dnešní
mládeže měli tendenci podporovat nebo alespoň tole-

rovat neúspěšné diktátory, profitovali totiž z post-kolo-
niálních reforem, budování národních států, pamatují
slavnější začátky diktatur nebo dokonce étos boje za ne-
závislost. Avšak podíl touto historickou pamětí nada-
ných generací se snižuje a místo toho jsou  nahrazovány
mladšími kohortami, pro které jde o irelevantní zále -
žitosti (Kepel 2002). Mezi-generační odcizení je však
způsobeno také rozdílnými komunikačními kódy. Sou-
časnou arabskou mládež například irituje tradiční pa-
ternalismus blízkovýchodních vládců projevující se tím,
že občany svých států chápou jako své ne zcela svéprávné
děti, jež je zapotřebí čas od času napomínat, mentorovat
či potrestat (Ghonim 2011; Bowker 2013).

4.4  Morální  panika:  Rychlá  urbanizace
Blízký východ však v posledních desetiletích nepro-
chází jen populační explozí, ale také související explozí
urbánní. Až do 60. let žila ve městech méně než třetina
obyvatel, ale od 90. let je to již nadpoloviční většina (Ri-
chards and Waterbury 2008). Tempo urbanizace zde
přitom bylo nejvyšší na světě, takže se podíl městského
obyvatelstva ze všech post-koloniálních makro-regionů
nejvíce přibližuje měrám známým z rozvinutých zemí
(graf č. 9).

Anonymní a chaotické blízkovýchodní metropole,
se svými četnými a viditelnými rozpory, kontrasty a de-
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Graf 9 Vývoj průměrné míry urbanizace v makro-regionech v l. 1960 – 2010 (v % populace).

Pozn.: Výpočty průměrné míry urbanizace za makro-regiony a dané roky (neváženo populací států). Zdroj dat: World Bank 
Development Indicators 2010.



viacemi, poskytují v kontextu převážně konzervativně
smýšlejícího obyvatelstva téměř nekonečnou studnici
důkazů o neúspěchu zkorumpovaných režimů a jimi
ordinovaných socialistických či kapitalistických mode -
lů rozvoje, ale také o morální degeneraci celé společnos -
ti. Toho pak může využít opozice, včetně té islamistické.
V islamistické imaginaci totiž moderní velkoměsto evo-
kuje představy spjaté s érou před-islámského barbarství
(džáhilíja), kdy ještě lidé neznali či nenásledovali boží
zvěst a člověk člověku byl vlkem (Buruma and Margalit
2005).

Městské prostředí navíc stimuluje konzumní, kari-
érní i politické aspirace urbanizujících se vrstev. Ty však
nebývají naplňovány, což ústí v široce rozšířené frus -
trace. Zatímco bývaly referenční skupinou tradičního
venkovského obyvatelstva předchozí generace a jejich
víceméně neměnný životní styl a preference, referenční
skupinou urbanizovaného obyvatelstva se stávají lépe
situované městské vrstvy (bazar, lékaři, inženýři, úřed-
níci). Právě s jejich životním stylem, konzumem a ka-
riérami je v městském prostředí každodenně přímo
konfrontováno. Zatímco lze tedy tradiční postoj chu-
dého beduína, který však subjektivně nepociťuje žád-
nou deprivaci, ilustrovat takto: „Jsem spokojený s tím,
co mi Bůh dal.“ Oproti tomu o něco blahobytnější ves-
ničan vystavený intenzivním kontaktům s movitějšími
lidmi z města vyjadřuje své frustrace typicky takto: „Ži-
jeme jako zvířata. Neznáme nic jiného než práci, jídlo
a spánek.“ Vzdělaný a ve městě žijící člověk nakonec
vidí dopady urbanizace takto: „Nejsou-li si lidé vědomi
existence určitých věcí, netouží po nich a nescházejí
jim“ (Lerner 1964, 318, 338, 117). Jelikož je však tempo
blízkovýchodní urbanizace rychlejší než tempo indus -
trializace, jen malá část migrantů do měst zde nachází
solidní pracovní uplatnění. Například v Egyptě našel
dvakrát lépe placenou práci v průmyslu jen jeden bý-
valý zemědělec z deseti (Richards and Waterbury 2008).
Venkovská a městská chudoba tak mívá rozdílné poli-
tické důsledky (Kennedy 1996). Zatímco ta venkovská
bývá po generace chápána jako „normální“ a legitimní,
ta městská bývá politicky destabilizující (Kaplan 2003).
V důsledku urbanizace totiž narůstají viditelné sociální
nerovnosti v bohatství, dostupnosti vzdělání i životních
šancích. Proto klesá i jejich legitimita, což přispívá k so-
ciálnímu napětí a politickému konfliktu (Huntington
1968).

Exodus do měst navíc koncentruje množství – frus -
trovaných – lidí na malém prostoru. Politické ideologie
se pak mezi nimi mohou snáze a rychleji šířit. Kromě
agitace je pak snadnější též jejich politická organizace
a mobilizace k politické akci. Zatímco rurální populace
sestávají z množství vzájemně izolovaných a relativně
soběstačných vesnických či kočovných komunit roz-

troušených na velkém geografickém prostoru, urbani-
zace vede ke koncentraci a snazšímu propojování vět-
šiny populace na malém prostoru několika málo velko-
měst (Brzezinski 1993). Politicky relevantní je zároveň
to, že se obyvatelstvo koncentruje především v hlavním
městě, neuralgickém bodě politické a ekonomické moci
(Huntington 1968). Extrémním dokladem tohoto me-
chanismu je Afghánistán konce 70. let 20. století. Tehdy
byli jakkoliv aktivní islamisté pocházející z měst izolo-
váni od většiny obyvatelstva roztroušeného na venkově,
a tedy bez šance šikovat společnost pod praporem is-
lámu proti komunistické vládě. Teprve rychlá urbani-
zace vyvolaná útěkem Afghánců do měst a uprchlic-
kých táborů z důvodů sovětské okupace vytvořila
podmínky pro efektivní agitaci islamistů (Kepel 2002).

S tím souvisí také to, že sekulární i islamistická opo-
ziční hnutí se sociální základnou ve městech se mohou
stát náhražkami soudržných rurálních komunit, které
se během urbanizace rozpadají. Například islámské
charitativní sítě zorganizované kolem mešit či nefor-
málních modliteben dokázaly do městského prostředí
integrovat čerstvé migranty z venkova a ve svých funk-
cích nahradit rurální komunity, když migrantům na-
bídli příslušnost ke společenství, bezpečí, jasná pravidla
a autority. Migranti tak nejsou v anonymních velko-
městech ponecháni o samotě, zatímco jsou jejich tra-
diční formy apolitického, venkovského a nereflektova-
ného lidového islámu transformovány do nových pojetí
islámské víry a praxe, včetně těch nabízených opozič-
ními islamisty (Arjomand 1986; Chekroun 2005). Nic-
méně je to i islamistická propaganda sama, kdo přispívá
k rostoucí dezintegraci rurálních a tradičních struktur.
Islamisté totiž k de-kulturaci tradičních muslimů při-
spívají tím, že zpochybňují místní muslimské kultury,
místní náboženské autority a lokální pojetí víry. Z vy-
kořeněných a čerstvě urbanizovaných muslimů se tak
stává tabula rasa, kterou je poté snazší konvertovat
k politickému islámu (Roy 2004).

4.5  Zrod lumpen-intel igence:  Rychlá
expanze vzdělávacích systémů
Od 60. let 20. století prošel Blízký východ mimořádně
rychlou kvantitativní expanzí vzdělávacích systémů.
Absolutní většina dnešní mládeže je proto gramotná,
okolo 80 % absolvuje středoškolské vzdělání (viz graf
č. 10), přičemž stále pokračuje expanze vysokého škol-
ství (Richards and Waterbury 2008).

Také rostoucí úroveň vzdělání stimuluje růst kariér-
ních, konzumních i politických aspirací: lidé se základ-
ním vzděláním mívají vyšší aspirace než lidé negra-
motní, středoškoláci zase vyšší než lidé se základním
vzděláním a vysokoškoláci vyšší než maturanti. Po
druhé světové válce byla referenční skupinou zdejších
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absolventů středních a vysokých škol západní střední
vrstva nebo blízkovýchodní elita (Lerner 1964). Později
se referenční skupinou staly bílé límečky státní byro-
kracie. Avšak od 70. let 20. století začíná zrychlující se
expanze středoškolského a vysokoškolského vzdělávání
kolidovat s pomalejším ekonomickým růstem a s nasy-
ceností pře-zaměstnaného veřejného sektoru, který je
však nadále chápán jako zdroj těch nejprestižnějších
pracovních míst. V důsledku tak dochází k přetížení
a uzavření dosud obvyklých kanálů vzestupné sociální
mobility (Richards and Waterbury 2008). Nezaměst-
naní příslušníci inteligence, s vysokými aspiracemi, leč
vylučovaní od ekonomických příležitostí i politických
pozic, začínají být hluboce frustrováni. Proměňují se
proto v anti-systémovou „lumpen-inteligenci“ zpo-
chybňující status quo a poohlížející se po alternativních
ideologiích, včetně politického islámu (Roy 1992).

Čím déle navíc lidé tráví ve vzdělávacím systému
a narůstá jejich vzdělání i schopnost pronikat do růz-
ných textů, tím více jsou vystaveni nejrůznějším ideo -
logiím a politizují se (Starrett and Doumato 2007).
Střední a vysoké školy se totiž staly ideálním prostředím
k šíření opozičních ideologií a politického aktivismu
všeho druhu. Stejně jako mešita totiž představují místo,
kde se mohou lidé i v těch nejrepresivnějších režimech
omezujících právo na shromažďování a sdružování le-

gálně shromažďovat a komunikovat tváří v tvář bez nut-
nosti zprostředkování komunikace skrze anonymní
média (Richards and Waterbury 2008). Například
z univerzit se takto od 60. let 20. století stala první spo-
lečenská a intelektuální centra, odkud se politický islám
začal zvolna šířit do společnosti. Přitom původně byly
univerzity spíše baštou opozičního marxismu a dalších
sekulárních ideologií (Arjomand 1986).

Poněkud komplikovanější mechanismus destabi -
lizace souvisí s pokusem blízkovýchodních diktatur
kontrolovat náboženský diskurs prostřednictvím celo-
národního náboženského kurikula a poté ho použít
k ospravedlnění svých politik a k legitimizaci své moci.
Užití celonárodních centralizovaných vzdělávacích sys -
témů k podpoře oficiálního pojetí víry v dlouhodobém
horizontu proměnilo přístup obyvatel k náboženství.
Ale jiným způsobem, než režimy očekávaly. Namísto za-
mýšlené propagace upravené interpretace kultury se jim
podařilo stvořit nekontrolovatelnou kulturu interpre-
tace, která se obrátila proti svému stvořiteli. Režimy totiž
probudily rostoucí poptávku po dalším studiu islámu,
po jeho alternativních verzích a zejména po diskusi jeho
různých rovin a aspektů, jež se vážou ke společnosti,
ekonomice a politice. Nakonec se tak režimy staly cílem
kritiky založené na náboženském diskursu, který samy
pomohly stvořit (Starrett 1998; Heffner 2007).
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Graf 10 Hrubá míra zastoupení středoškoláků v populačním ročníku v regionech 1970 – 2010.

Poznámka: Vlastní výpočty průměrných měr zastoupení středoškoláků v populačním ročníku za jednotlivé makro-regiony (neváženo
populační velikostí států). Střední školou zde rozumíme vyšší primární a sekundární stupeň vzdělávání dle mezinárodní klasifikace ISCED.
Reportujeme tzv. hrubé míry zastoupení všech studentů středních škol vztažené na populační velikost příslušné kohorty ve věku středoškolské
školní docházky. V některých státech mohou přesahovat 100 %, pokud střední školu studují také lidé starší. Zdroj dat: UNESCO.



Tento mechanismus souvisí s tím, že masově gra-
motné blízkovýchodní obyvatelstvo mohlo ve druhé
polovině 20. století poprvé v historii číst Korán psaný
spisovnou arabštinou bez toho, aby mu víru musel
někdo zprostředkovávat. A to je přesně to, co politický
islám povzbuzuje. Ještě o něco později se objevil nový
související trend, kdy se sebevědomí inženýři, lékaři
a přírodovědci díky svým vysokoškolským titulům za-
čínají domnívat, že si islámskou tradici mohou samo-
statně nejen číst, ale jsou ji také schopni interpretovat
stejně dobře, ne-li lépe, jako tradiční duchovní vystu-
dovaní v madrasách (Anderson 2003; Berkey 2007).
Tito samozvaní samouci jsou laickými kazateli, kteří na
náboženském trhu začínají soutěžit s tradičními du-
chovními, přičemž zpochybňují jejich historický mo-
nopol na výklad islámu. Část z nich masovému publiku
napojenému na nová média nabízí apolitické, ale část
naopak vysoce zpolitizované čtení islámu, které s po-
mocí náboženství útočí jak na tradiční duchovní, tak
na vládnoucí režimy (Eickelman and Piscatori 1996;
Turner 2007).

4.6  Zmenšování  světa :  Rychlá  expanze 
médií

Starší (tisk, rozhlas) i novější média (satelity, mobilní
telefony, internet) se Blízkým východem vždy rychle
rozšířila (UN Development Report 2011; World Bank
2012), jak ukazují grafy 11 a 12. Region se tak silněji na-
pojil na zbytek světa, zejména pokud jde o přebírání
kulturních vzorců, konzumních aspirací i politických
postojů. Kromě toho posílilo propojení blízkovýchod-
ních společností navzájem; proto se v kulturně, histo-
ricky a jazykově spřízněném regionu během Arabského
jara projevil dominový efekt.

Expanze médií napomáhá růstu konzumních, ka -
riérních i politických aspirací. Ale také následných hlu-
bokých frustrací, nejsou-li rostoucí aspirace v dosta-
tečné míře a včas saturovány. To pak může přispět
k revolucím z rostoucích očekávání (Gurr 1970). Změ -
ny, které do regionu vpadly spolu s médii, svého času
viděl libanonský venkovan takto: „Večer chodí do kina
[syn]. A hned chce klobouk, nové kalhoty evropského
střihu. Chce si koupit revolver a nevím co ještě!“ Média
totiž publiku předvádějí příběhy cizích lidí reprezentu-
jících dosud neznámé role a potenciální vzory. Publi-
kum se s nimi nikdy přímo nesetká, ale může zatoužit
stát se jedním z nich. Filmy proto byly blízkovýchod-
ními respondenty v 50. letech 20. století označovány
jako „učitelé“ ukazující, co všechno lidé mohou dělat,
rádio bylo zase viděno jako „škola o světě“. Jak to shrnul
Libanonec vystavený vlivu médií: „Pokud si lidé nejsou
vědomi existence určitých věcí, tak po nich netouží
a nescházejí jim“ (Lerner 1964, 196, 177, 346).

Toto srovnávání ekonomické a politické úrovně
Blízkého východu s vyspělým Západem bylo vždy
 frustrující, dvojnásob frustrující je však srovnání s dy-
namickými zeměmi rozvojového světa. Zatímco napří-
klad Egypťané před Arabským jarem sledovali Olym-
pijské hry v Pekingu (2008), nemohli se ubránit
srovnání čínského ekonomického zázraku s egyptskou
stagnací. Stupeň ekonomického rozvoje obou zemí byl
přitom před padesáti lety podobný. To arabské vlády de-
legitimizuje, jsou činěny zodpovědnými za fatální his-
torický neúspěch (Friedman 2011). Blízkovýchodní
 publikum bylo navíc od poloviny 90. let díky nástupu
internetu a satelitních televizí – médií schopných ob-
cházet cenzuru – stále lépe informováno o fungování
a výhodách demokracie. Mohlo tak začít srovnávat zko-
rumpované diktatury ve vlastních zemích s politikou
v zemích demokratických, a to včetně Izraele. To pod-
kopalo důvěru v diktatury a naopak zpopularizovalo
demokracii jako realistickou alternativu. Tato informo-
vanost zvýšila měřítka politické kultury, jimiž nově po-
měřují politiku ve svých zemích (El-Nawawy and
Iskandar 2003). Klíčovou roli zde patrně sehrála pan-
arabská televize Al-Džazíra. Ta se nikdy netajila jistým
aktivismem, ambicí demokratizovat cenzurou a repre-
semi intelektuálně izolovaný region. Podkopala tak
úctu, s jakou o arabských diktátorech hovoří státní mé-
dia. A začala přinášet různé úhly pohledu, aby tak dala
hlas všem stranám, včetně opozičních, což bylo na Blíz-
kém východě naprosté novum (Eickelman, Tessler, and
Anderson 2003; Kouřilová 2004). Poté, co se v regionu
objevil internet (1995), bylo ještě jednodušší obcházet
cenzuru a dokumentovat nefunkčnost a nespravedlnost
režimů. Aplikace Google Earth například před Arab-
ským jarem pomohla odhalit nespravedlivou distribuci
půdy v Bahrajnu (2006). V Egyptě se zase stalo roznět-
kou revoluce zdokumentované umučení aktivisty Chá-
leda Saida (2010) policií, v čemž sehrál klíčovou roli
mobilní telefon s fotoaparátem a Facebook (Ghonim
2011). Sociální média na bázi internetu navíc vedle ší-
ření potenciálně subversivních informací či ideologií
sehrála důležitou roli i při propojování dosud izolova-
ných či apolitických jedinců a skupin, mobilizaci mas
a organizaci protestů v průběhu arabských revolucí. Je-
stliže tedy byla nespokojenost s režimy v regionu pří-
tomna dlouho, teprve interakce těchto frustrací, mladé
vzdělané generace a nových médií vytvořila novou po-
litickou kvalitu, jež přispěla k propuknutí Arabského
jara (Howard and Hussain 2011).

Konečně, na Blízkém východě se etabluje nová ve-
řejná sféra vzniklá nástupem nových médií, nového
vzdělaného publika a nového pojetí islámu, ve kterém
roste poptávka po interpretacích přizpůsobených sou-
dobým problémům (Eickelman and Anderson 2003).
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Dosavadní mnoho dekád trvající monopol vlády a ofi-
ciálních duchovních na interpretaci islámu mezitím
eroduje, protože pro-režimní vykladači nenabízejí
uspokojivé odpovědi na současné výzvy, jsou zdiskre-
ditovaní kolaborací s režimy a státy ztrácí schopnost
účinné cenzury. Interpretační střety se přitom týkají
i sporu o to, kdo je vůbec oprávněn islám reprezentovat
a interpretovat. Oficiální duchovní a režimy zdůrazňují,

že takovými autoritami jsou pouze duchovní s klasic-
kým náboženským vzděláním. Naopak islamisté a noví
islámští intelektuálové tvrdí, že právo na interpretaci
potenciálně náleží každému laickému samoukovi – po-
kud nabude dostatečnou erudici a získá důvěru komu-
nity následovníků (Roy 1992, 2004). Bryan S. Turner
dokonce tvrdí, že nově expandující veřejná sféra pod-
kopávající dosavadní autority vzniká z interakce nových
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Graf 11 Vybavení domácností televizí ve světových makro-regionech 2005 (v %).

Zdroj dat: World Development Indicators 2007.
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médií a nového publika s tradičně vysoce heterogenním
islámem. Islám byl totiž vždy ne-hierarchický a vnitřně
rozrůzněný, nesouhlasné disputace duchovních proto
nebývaly výjimkou. Moderní média jen rozšířila pro-
stor pro tradičně otevřenou a čtrnáct století probíhající
diskusi. Nová mediální platforma pro pokračování sta-
rých debat tak dynamizovala tradiční vzorec nábožen-
ské plurality. Jestliže totiž duchovním může být každý,
kdo má díky erudici autoritu věřících, internet udělal
z každého potenciálního muftího. Všem, kdo ovládají
spisovnou arabštinu, zpřístupnil rozsáhlé náboženské
texty a staletou interpretační tradici. Každý se tak může
zapojit do promýšlení a interpretace islámu. Každý
může za náboženství mluvit a publikovat fatawá. Pro-
sazuje se tak nová reflexivní a uvědomělá religiozita,
kdy náboženství nelze neproblematicky přejímat od
předchozích generací či pro-režimních autorit. Naopak
se etabluje představa, že interpretaci islámu je nutné ak-
tivně hledat a zdůvodňovat. Na bázi internetu tak vznikl
nový – a potenciálně subversivní – náboženský trh. Za-
hladil mocenskou nerovnost mezi státem, občanskou
společností a jednotlivci. Alespoň na internetu se lidé
mohou svobodně shromažďovat, sdružovat a vyjadřo-
vat i v represivních režimech. Cenzurovat internet se
zdá býti obtížnější než starší typy médií. Naopak ná-
klady na publikování jsou zde oproti tisku či rozhlasu
minimální. Internet se tak vedle mešity a univerzit stal
oázou svobody v moři nesvobody (Turner 2007).

Tradiční duchovní jsou zde obcházeni, nové publi-
kum má totiž pocit, že je nadále nepotřebuje. Spory
o interpretaci islámu se demokratizují, účastní se jich
stále více lidí. Rostoucí různorodost interpretací je pak
také důsledkem rostoucí třídní, kulturní a politické růz-
norodosti lidí, kteří se diskuse účastní (Eickelman and
Anderson 2003). Na internetu tak dochází ke kontaktu
a prolínání vědy, západní kultury a sekulárních ideologií
s islámskou imaginací (Turner 2007). Novými islám-
skými intelektuály jsou vysokoškoláci, kteří jsou frustro-
vaní neúspěšnou modernizací svých zemí. Ve věci víry
jde o samouky nabízející vlastní pojetí islámu. Nejprve
vystoupili proti sekulárním intelektuálům a režimům,
poté proti tradičním duchovním. Dožadují se inovativní
interpretace islámu, která by reagovala na jejich prob-
lémy (Roy 2004). Jde tak o obdobu revolučních intelek-
tuálů, kteří připravují cestu k revolucím tím, že dlouho
před jejich propuknutím zpochybňují stávající sociální
řád a ideologii, na které je založen (srov. Brinton 1965).

5. Závěr
Komparativní analýza světových makro-regionů uká-
zala, že vzorec post-koloniální blízkovýchodní mo -
dernizace mírou nerovnoměrnosti tempa vývoje v jed-
notlivých dimenzích v globálním měřítku vybočuje.

V regionu se totiž nacházejí nejvíce represivní, ale velmi
slabé státy, v jejichž hranicích dochází jen k omezenému
a nejvíce křehkému ekonomickému růstu, k nejrychlejší
demografické změně (srovnatelné jen se sub-saharskou
Afrikou) a k velice rychlé sociální změně (srovnatelné
jen s Jižní Amerikou). Blízkovýchodní modernizace je
tedy ze všech post-koloniálních makro-regionů nejvíce
nerovnoměrná a nejméně provázaná, co do tempa změn
v jejích jednotlivých dimenzích. Důvodem je především
to, že se pouze zde neodehrála tzv. třetí globální demo-
kratizační vlna. A také to, že zde nedošlo ke vzniku
 dynamických a konkurenceschopných ekonomik při -
tahujících světové investice a generujících dostatek kva-
litních pracovních míst. Významné segmenty stále po-
četnějších a stále modernějších blízkovýchodních
společností proto nemohou být kooptovány do tamních
politických a ekonomických systémů. Strukturální ne-
rovnoměrnost blízkovýchodního vzorce modernizace
proto vysvětluje politickou nestabilitu, která ve srovnání
s ostatními světovými makro-regiony narůstá.

Také komparace míry nerovnoměrnosti sociálních
změn během jednotlivých dekád post-koloniálního vý-
voje Blízkého východu ukazují nárůst nerovnoměrnosti
a neprovázanosti rozvoje v jednotlivých dimenzích
dlouhodobého modernizačního procesu. Celkově vi-
díme, že v regionu až do propuknutí Arabského jara
vládly autoritářské a zároveň slabé režimy, které se
v těchto dvou parametrech příliš neměnily. Ekono-
mický rozvoj byl oproti tomu vysoce fluktuující, po-
stupně však ztrácející svou původní dynamiku, přičemž
pro svůj rentiérský charakter nedokázal generovat do-
statek odpovídajících pracovních míst pro středoškol-
ské a vysokoškolské absolventy. Tempo populačního
růstu se mezitím snižovalo jen zvolna, jakkoliv region
začíná přecházet do druhé fáze demografické tranzice,
přičemž podíl dvacátníků a třicátníků v populaci mo-
mentálně kulminuje na svém vrcholu. Demografická
změna je navíc provázena dynamickou a vrcholící ur-
banizací, primární, sekundární a terciární vzdělávání
také expanduje, přičemž se zároveň rychle prosazují
jak tradiční, tak především nová média. Nerovnoměr-
nost rozvoje ve třech základních dimenzích sociální
změny – politické, ekonomické a sociodemografické –
se tak v uplynulých dekádách zvětšovala. Během 50.
a 60. let 20. století nebyla tak výrazná. Postupně však
narůstala a vyvrcholila na začátku 21. století.

Postupné vystupňování nerovnoměrné moderni-
zace tak přinejmenším částečně vysvětluje načasování
propuknutí arabských revolucí. Stejně tak ovšem vy-
stupňování nerovnoměrné modernizace vysvětluje
i následnou chronickou po-revoluční nestabilitu, kdy
se jeví jako obtížné etablovat a stabilizovat jakýkoliv typ
režimu, ať již autoritářského či demokratického typu.
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Strukturální příčiny současné blízkovýchodní ne-
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tickou interakci a vzájemnou kolizi (1) heterogenního
před-moderního kulturního substrátu, (2) rychlé so -
ciální a demografické změny, (3) nestabilního a poma-
lejšího ekonomického růstu, (4) velmi pomalé politické
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volající po vypracování takového modelu (srov. Fu-
kuyama 2011), není nám však známo, že by byl takový
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