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ÚVOD K BRITSKÉMU VYDÁNÍ

Zkouším si vzpomenout, kde a kdy mě to napadlo. Při první procházce po Bun-
du v Šanghaji v roce 2005? Uprostřed smogu a prachu v Čchung-čchingu, když 
jsem poslouchal místního komunistického představitele, líčícího obrovskou hro-
madu suti jako budoucí fi nanční centrum jihozápadní Číny? To bylo v roce 2008 
a zanechalo to ve mně hlubší dojem než celý ten synchronizovaný bengál zaha-
jovacího ceremoniálu Olympijských her v Pekingu. Nebo to bylo v roce 2009 
v Carnegie Hall, kde jsem seděl uchvácen hudbou neuvěřitelně nadaného mla-
dého čínského skladatele Angela Lama, zosobnění orientalizace klasické hudby? 
Myslím, že asi teprve tehdy jsem skutečně pochopil první desetiletí 21. století, 
desetiletí, které se právě chýlilo ke konci: pochopil jsem, že prožíváme konec pět 
set let dlouhého vzestupu Západu.

Jako hlavní otázka, které by se tato kniha měla věnovat, se mi stále výrazně-
ji jeví ta nejzajímavější, jakou si dnešní historik může položit. Jak je možné, že 
někdy kolem roku 1500 začalo několik malých států na západním konci eurasij-
ské pevniny ovládat zbytek světa včetně lidnatějších a v mnoha směrech vyspě-
lejších společností východní Eurasie? Moje doplňující otázka zní: Můžeme-li při-
jít s dobrým vysvětlením bývalého vzestupu Západu, dokážeme nabídnout také 
prognózu jeho budoucnosti? Jde skutečně o  konec západního světa a  nástup 
nové, východní epochy? A řečeno jinak: Jsme svědky odchodu věku, kdy větší 
část lidstva byla více či méně podřízena civilizaci, která vznikla v západní Evropě 
v důsledku renesance a reformace – civilizaci, která poháněna vědeckou revo-
lucí a osvícenstvím se rozšířila za Atlantik, dokonce až k protinožcům, a svého 
vrcholu nakonec dosáhla v érách Revoluce, Průmyslu a Impéria?

O prvním desetiletí 21. století něco vypovídá samotný fakt, že chci klást tako-
vé otázky. Narodil jsem se a vyrůstal ve Skotsku; vzdělání jsem získal na akademii 
v Glasgowě a na univerzitě v Oxfordu; ve svých 20 a 30 letech jsem si myslel, že 
akademickou dráhu strávím v Oxfordu nebo Cambridgi. O odchodu do Spoje-
ných států jsem začal poprvé uvažovat, když se mne významný podporovatel Stern 
School of Business newyorské univerzity a veterán Wall Streetu Henry Kaufman 
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zeptal, proč člověk, který se zabývá dějinami peněz a moci, nejde tam, kde peníze 
a moc skutečně jsou. A kde jinde by mohly být než na Manhattanu? Středobo-
dem globálního ekonomického systému, který měl americký design a byl převáž-
ně v amerických rukách, byla na úsvitu nového tisíciletí samozřejmě newyorská 
burza. Pravda, internetová bublina splaskávala a malá ošklivá recese se postarala 
o to, že demokraté přišli o Bílý dům právě ve chvíli, kdy jejich slib splatit národní 
dluh začínal vypadat jako splnitelný. Nový prezident George W. Bush však musel 
po pouhých osmi měsících čelit události, která jen zvýraznila skutečnost, že pro 
Západem ovládaný svět hraje Manhattan stěžejní roli. Zničením Světového obchod-
ního centra složili teroristé al-Káidy New Yorku šeredný kompliment. Pro každé-
ho, kdo to s onou výzvou západní nadvládě myslel vážně, to byl terč číslo jedna.

Následující události plnily Ameriku přehnaným sebevědomím. V Afghánis-
tánu byl svržen Tálibán. „Osa zla“ byla označena za zralou pro „změnu režimu“. 
Z Iráku byl odstraněn Saddám Husajn. „Toxický Texasan“ mířil v průzkumech 
veřejného mínění vysoko, ke znovuzvolení. Americká ekonomika se díky sníže-
ní daní vzpamatovala. „Stará Evropa“ – o liberální Americe nemluvě – bezmocně 
zuřila. S překvapením jsem zjistil, že stále více čtu a píši o impériích, zvláště pak 
o britských ponaučeních Americe; výsledkem toho byla kniha Britské impérium: 
Cesta k modernímu světu (Empire: How Britain Made the Modern World, 2003). Jak 
jsem tak přemýšlel o  vzestupu, vládě a  pravděpodobném pádu amerického 
impéria, začalo mi být jasné, že americká moc má v samém jádru tři fatální nedo-
statky: defi cit lidských sil (málo vojenských bot na půdě Afghánistánu a Iráku), 
defi cit pozornosti (malé nadšení veřejnosti pro dlouhodobé okupování dobytých 
území) a především fi nanční defi cit (málo úspor v poměru k investicím a ne do-
statečné zdanění, neodpovídající veřejným výdajům).

V knize Colossus: vzestup a pád amerického impéria (Colossus: The Rise and Fall 
of America’s Empire, 2004) jsem upozorňoval, že Spojené státy začaly při fi nanco-
vání svých nevyrovnaných běžných a fi skálních účtů pomalu ale jistě spoléhat na 
východoasijský kapitál. Příčinou úpadku a pádu nevyhlášeného amerického im -
péria by tudíž nemuseli být teroristé před branami či zlotřilé režimy, které je pod-
porují, nýbrž fi nanční krize v samém srdci impéria. Když jsme koncem roku 2006 
spolu s Moritzem Schularickem vymysleli slovo „Čímerika“ (výraz je slovní hříč-
kou se základem „chiméra“) k popisu toho, co jsme považovali za nebezpečně 
ne udržitelný vztah mezi šetrnou Čínou a marnotratnou Amerikou, narazili jsme na 
jeden z klíčů k nastávající globální fi nanční krizi. Nebýt toho, že americký spo-
třebitel měl snadný přístup k levné čínské pracovní síle i k levnému čínskému 
kapitálu, bublina let 2002–2007 by nenarostla do  tak obrovských rozměrů.
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Iluze o americké „hypervelmoci“ neutrpěla za vlády George W. Bushe jednu, 
nýbrž hned dvě rány. Poprvé udeřila Nemesis v uličkách města Sadr a na polích 
provincie Helmand a ukázala nejen to, že americká vojenská moc má své meze, 
ale také naivitu představ neokonzervativců o  demokratické vlně na  Blízkém 
východě, což je ještě důležitější. Podruhé udeřila, když se krize podřadných 
hypoték roku 2007 vystupňovala v  úvěrovou krizi roku 2008 a  v  roce 2009 
nakonec eskalovala „velkou recesí“. Po  krachu Lehman Brothers upadly faleš-
né pravdy „washingtonského konsenzu“ a „velkého zmírňování“ – pro centrální 
bankéře něco jako „konec dějin“ – v zapomnění. Nějakou chvíli to vypadalo, že 
pravděpodobnost příchodu druhé Velké krize je až úděsná. Kde došlo k chy-
bě? V sérii článků a přednášek, kterou jsem zahájil v polovině roku 2006 a uza-
vřel v listopadu 2008, kdy byla fi nanční krize nejhorší – vydáním knihy Vzestup 
peněz, jsem tvrdil, že všechny nejdůležitější složky mezinárodního fi nančního 
systému katastrofálně oslabila příliš vysoká zadluženost bank, celkově špat-
ně oceněné a doslova nadhodnocené, hypotékami jištěné cenné papíry a další 
strukturované fi nanční produkty, příliš laxní monetární politika Fedu, politiky 
vytvořená bublina bydlení a konečně neomezený prodej podvodných pojistných 
smluv (známých jako deriváty), nabízejících falešnou ochranu před nepoznatel-
nými nejistotami, které jsou pravým opakem měřitelných rizik. Od globalizace 
fi nančních institucí západního původu se očekávalo, že uvede svět do nové éry 
menší ekonomické vrtkavosti. K tomu, aby mohl člověk předpovídat, jak může 
stará známá krize likvidity srazit vratkou stavbu spekulativního fi nančního inže-
nýrství k zemi, bylo zapotřebí znát historii.

Když skončilo léto 2009, nebezpečí druhé krize ustoupilo, nezmizelo však 
úplně. Svět se ale změnil. Dalo se očekávat, že závratný kolaps světového obcho-
du, způsobený fi nanční krizí, kdy vyschly úvěry na fi nancování dovozů a vývo-
zů, zničí velké asijské ekonomiky, o nichž se říkalo, že jsou závislé na vývozu 
směrem na Západ. Čína však díky vysoce účinnému programu vládních stimulů, 
postavenému na masivní úvěrové expanzi, zažila pouze zpomalení růstu. Byl to 
pozoruhodný výkon, jaký očekával jen málokterý odborník. Navzdory očivid-
ným potížím s řízením kontinentální ekonomiky s jednou miliardou a třemi sty 
miliony lidí jako jednoho obrovského Singapuru je v této chvíli (prosinec 2010) 
pravděpodobnost, že Čína bude ve své průmyslové revoluci pokračovat a během 
deseti let svým HDP předežene Spojené státy stejně jako Japonsko předehnalo 
(v roce 1963) Spojené království, stále značně vysoká.

Západ si užíval skutečné a stálé převahy nad zbytkem světa po většinu před-
chozích pěti set let. Propast mezi příjmy na Západě a v Číně se začala rozevírat 
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již v 16. století a rozšiřovala se dál až do nedávné doby, do konce 70. let 20. sto-
letí, ne-li ještě déle. Pak se však začala překvapivě rychle zužovat. Z fi nanční 
krize vykrystalizovala další historická otázka, kterou jsem chtěl položit: Přišel 
Západ o svou převahu? Doufat, že mohu přinést odpověď, jsem mohl jen v pří-
padě, že zjistím, v čem tato převaha spočívala.

* * *

Následující řádky se zabývají metodologií dějin. Netrpělivý čtenář je může pře-
skočit a přejít rovnou k úvodu. Tuto knihu jsem psal pod vlivem silného dojmu, 
že lidé žijící v současné době věnují jen málo pozornosti mrtvým. Když jsem sle-
doval, jak vyrůstají mé tři děti, měl jsem nepříjemný pocit, že se o dějinách učí 
méně než já v jejich věku: ne proto, že by měly špatné učitele, ale proto, že měly 
špatné učebnice a že zkoumání minulosti bylo ještě horší. Když jsem sledoval, 
jak se rozjíždí fi nanční krize, uvědomil jsem si, že ani zdaleka nebyly samy: vy-
padalo to, že v bankách a na ministerstvech fi nancí západního světa ví o poslední 
Velké hospodářské krizi jen hrstka lidí něco víc než pár útržkovitých informací. 
Zhruba třicet let se mladým lidem na západních školách a univerzitách dostává 
liberálního vzdělání bez podstatných historických vědomostí. Výuka nemá po-
dobu příběhů, ale jednotlivých „modulů“ bez větší chronologické návaznosti. 
Studenti se učí formulkovité analýzy výňatků z dokumentů, ne zásadní doved-
nost: číst zeširoka a rychle. Jsou vybízeni k empatiím s římskými setníky nebo 
oběťmi holocaustu, které si mohou jen představovat, ale neučí se psát eseje 
o tom, jak a proč se tito lidé dostali do kritické situace. V divadelní hře The His-
tory Boys postavil dramatik Alan Bennett před diváka „trilema“: měla by být vý-
uka dějin podávána formou protichůdných argumentací, jako splynutí s Pravdou 
a Krásou minulosti, nebo pouze jako „jedna podělaná věc za druhou“? Autor si 
očividně neuvědomoval, že dnešním prvňáčkům se nenabízí ani jedno z toho – 
v tom nejlepším případě dostávají hrst „podělaných věcí“ bez nějakého zvláštní-
ho uspořádání.

Bývalý prezident univerzity, kde učím, se jednou přiznal, že když studoval 
Massachusetts Institute of Technology, matka ho zapřísahala, aby absolvoval ale-
spoň jeden kurs dějin. Skvělý mladý ekonom jí odpověděl, že víc než minulost 
ho zajímá budoucnost. Dnes už ví, že taková volba je iluzorní. Neexistuje nic 
takového jako jedna budoucnost, je jen víc budoucností. Existuje mnoho výkla-
dů dějin, pravda, nikoli defi nitivních, ale existuje pouze jedna minulost. A ačko-
li je minulost pryč, ze dvou důvodů ji musíme znát, abychom pochopili to, co 
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prožíváme dnes a co nás čeká zítra a později. Za prvé, dnešní světová populace 
představuje zhruba 7 % všech lidských bytostí, které kdy žily. Mrtví počtem pře-
vyšují živé, jinými slovy, na čtrnáct mrtvých připadá jeden živý, a my, když se 
dostaneme do nebezpečí, ignorujeme nashromážděnou zkušenost tak obrovské 
většiny lidstva. Za druhé, minulost je skutečně naším jediným spolehlivým zdro-
jem poučení o pomíjivé současnosti a mnoha budoucnostech, které leží před 
námi a z nichž jediná se skutečně odehraje. Dějiny nejsou jen to, jak zkoumáme 
minulost; dějiny jsou to, jak zkoumáme samotný čas.

Seznamme se nejprve s tím, jaké má předmět našeho zájmu meze. Historici 
nejsou vědci. Nemohou (a neměli by) stanovovat obecné zákony společenské či 
politické „fyziky“ se spolehlivou predikční silou. Proč? Protože opakovat jedi-
nečný, mnohatisíciletý pokus, jenž tvoří minulost, není možné. Velikost vzorku 
lidských dějin je jen jedna. Navíc, „částice“ tohoto obrovského experimentu mají 
vědomí, zkreslované všemi druhy kognitivních vlivů. To znamená, že předpoví-
dat jejich chování je ještě těžší, než kdyby šlo o nemyslící, kroužící částice bez 
citu. K mnoha zvláštnostem chování lidstva patří i to, že lidé si postupně, téměř 
instinktivně, začali brát poučení z vlastní minulé zkušenosti. Jejich chování je 
přizpůsobivé, v průběhu času se mění. Nepotulujeme se náhodně, ale chodíme 
po cestách, a to, na co narazíme a co zůstane za námi, určuje směr, který si zvolí-
me, když se cesta rozvětvuje – což se děje neustále.

Co tedy mohou historici dělat? Zaprvé, mohou napodobit sociology, opřít se 
o  kvantitativní data a  navrhnout „pokrývající zákony“ ve  smyslu (podle Carla 
Hempela) souhrnných výpovědí o minulosti, které – jak se zdá – zahrnují větši-
nu událostí (když se například místo demokratického vůdce chopí moci diktátor, 
zvyšuje se pravděpodobnost, že země půjde do války). Nebo – a tyto dva přístupy 
se navzájem nevylučují – může historik navázat duchovní kontakt s mrtvými, a to 
tak, že ve své obrazotvornosti rekonstruuje jejich zkušenosti způsobem, který ve 
své Autobiografi i z roku 1939 popsal velký oxfordský fi lozof R. G. Collingwood. 
Tyto dva způsoby historického bádání nám umožňují proměnit přežívající pozůs-
tatky minulosti v dějiny, soubor vědomostí a  interpretací, který retrospektivně 
uspořádává a objasňuje lidské nesnáze. Základem každého vážně míněného pro-
rockého tvrzení o možných budoucnostech, které nás mohou čekat, je implicitně 
nebo explicitně jeden či oba tyto historické postupy. Pokud ne, pak takové tvrze-
ní spadá do stejné kategorie jako horoskop v ranních novinách.

Přírodní vědy a psychologie po první světové válce plné krveprolití Colling-
wooda zklamaly; jeho snahou bylo přenést historii do moderní doby a nechat za 
zády metodu, kterou odmítal jako „historii nůžek a lepidla“, kdy autoři „v různém 
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uspořádání a s různými ozdobami pouze opakují to, co už před nimi řekli jiní“. 
Stojí za to rekonstruovat si samotný Collingwoodův myšlenkový postup:

a) „Minulost, kterou historik zkoumá, není mrtvá minulost, nýbrž minulost v jis -
tém smyslu stále živá v současnosti,“ a to v podobě stop (dokumentů či arte-
faktů), které po sobě zanechala.

b) „Veškeré dějiny jsou dějinami myšlení“ v tom smyslu, že historický důkaz je 
bezvýznamný, pokud nelze odvodit jeho účel.

c) Proces dedukce vyžaduje imaginativní skok v čase: „Ke znalosti historie se 
historik dopracuje, jestliže ve  své mysli rekonstruuje myšlení lidí, jejichž 
dějiny studuje.“

d) Skutečný smysl dějin se ale objevuje, postavíme-li vedle sebe minulost a sou-
časnost: „Znalost dějin je rekonstrukce minulého myšlení, zapouzdřeného 
v kontextu myšlenek současných, které tím, že jsou s ním v rozporu, je zasa-
zují do úrovně jiné, než je ta jejich.“

e) Vztah mezi historikem a nehistorikem lze tudíž „přirovnat ke vztahu mezi zku-
šeným zálesákem a neznalým turistou. ‚Nic než stromy a tráva,‘ myslí si turi-
sta a pochoduje si stále dál. ‚Podívej,‘ povídá zálesák, ‚tamhle v trávě je tygr.‘“ 
Jinými slovy, říká Collingwood, dějiny nabízejí něco „úplně jiného než [vě-
decká] pravidla, totiž pochopení“.

f) Pravým účelem historického vhledu je „informovat [lidi] o přítomnosti, pro-
tože minulost, zdánlivě předmět jejího studia, [je] v přítomnosti zapouzdře-
ná a [tvoří] její součást, i když necvičené oko ji okamžitě nevidí“.

g) Pokud jde o naši volbu problematiky, kterou chceme studovat, Collingwood 
říká, že na tom, co jeho současník v Cambridgi Herbert Butterfi eld odsoudil 
jako „současné smýšlení“, není nic špatného: „Skutečné historické problémy 
vyplývají z našich praktických problémů. Dějiny studujeme proto, abychom 
viděli jasněji do situace, která je výzvou, abychom jednali. Veškeré problémy 
tudíž vyvstávají v rovině ,reálného‘ života: rovinou, kde lze nalézt jejich řeše-
ní, jsou dějiny.“

Collingwood, polyhistor stejně zběhlý v archeologii jako ve fi lozofi i, zarytý od-
půrce politiky ústupků a jeden z těch, kdo opovrhovali novinami Daily Mail,* byl 

* Nazval je „prvními anglickými novinami, v nichž slovo ,zprávy‘ ztratilo původní význam 
faktů, s nimiž by se měl čtenář seznámit (…) a dostalo nový význam faktů či výmyslů, jejichž 
četbou by se měl pobavit“.
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mým průvodcem po mnoho let, nikdy však nebyl tak nezastupitelný jako ve chví-
lích, kdy jsem psal tuto knihu. Neboť problém, proč dochází k pádům civilizací, 
je příliš významný na to, abychom ho nechali v rukou těch, kdo nám předkládají 
dějiny nůžek a lepidla. Je to skutečně praktický problém naší doby a tato kniha by 
měla být jakousi zálesáckou příručkou. Protože v trávě se neskrývá jen jeden tygr.

* * *

Během svědomitých rekonstrukcí dřívějšího myšlení jsem se snažil nespouštět 
z očí jednu prostou pravdu o minulosti: že lidé bez historické zkušenosti mají 
sklon zapomínat. Dříve lidé většinou umírali mladí nebo očekávali, že zemřou 
mladí; ti, kdo se dožili vyššího věku, opakovaně přicházeli o  ty, které milovali 
a kteří se vyššího věku nedožili. Podívejme se, jak to bylo s mým oblíbeným bás-
níkem doby Jakuba I.: John Donne se dožil 59 let, žil tedy o 13 let déle, než kolik 
je v této chvíli mně. Tento právník, poslanec parlamentu a, poté co vystoupil z ka-
tolické církve, také anglikánský kněz, se oženil z lásky a stálo ho to místo sekretá-
ře strýce jeho nevěsty Anne, sira Thomase Egertona, lorda strážce pečeti.* Během 
šestnácti let života v nouzi Anne porodila svému muži dvanáct dětí. Tři z nich, 
Francis, Nicholas a Mary, se nedožily deseti let. Sama Anne zemřela po porodu 
dvanáctého dítěte, které se narodilo mrtvé. Poté co zemřela jeho oblíbená dcera 
Lucy a on sám ji málem následoval do hrobu, napsal Donne Modlitby nad nenadá-
lými událostmi (Devotions upon Emergent Occasions, 1624), kde nalezneme tu nej-
důraznější ze všech pobídek k lítosti nad smrtí: „Smrt každého člověka mě umen-
šuje, neboť i já jsem součástí lidstva. Proto se nikdy neptej, komu zvoní hrana; 
tobě zvoní.“ O tři roky později se smrt blízkého přítele stala inspirací k Nokturnu 
dne sv. Lucie, nejkratšího dne (A Noctural upon St Lucy’s Day, Being the Shortest Day):

Pozorně číst by mě měli ti, kdo nyjí

po lásce v příštím světě, to jest v příštím březnu:

jsem totiž každý, kdo kdy zesnul,

a láska prodchla mě svou alchymií. 

Dáno bylo mé lopotě

postihnout podstatu i v nicotě,

v mdlém strádání, v hubené prázdnotě;

* Za neuposlechnutí nevěstina otce se ocitl na krátkou dobu ve vězení a Anne zavtipkovala: 
„John Donne – Anne Donne – Un-done.“ Není divu, že ji miloval.
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zničený čekám na znovuzrození 

z nebytí, temnoty, smrti; ze všeho, co není. 

Tyto řádky by si měl přečíst každý, kdo chce lépe porozumět tomu, jak vypadal 
lidský život v době, kdy průměrná délka života byla oproti dnešním dnům po-
loviční.

Smrt měla mnohem větší moc vzít si člověka v jeho nejlepších letech, a život 
proto vypadal jako něco nejistého, plného trápení. Neslo to s sebou také to, že 
většina lidí, kteří budovali minulé civilizace, přicházela se svým příspěvkem již 
v mládí. Velký nizozemský židovský fi lozof Baruch či Benedikt Spinoza, který 
vyslovil hypotézu, že existuje pouze hmotný vesmír substance a deterministické 
kauzality a že „Bohem“ je onen námi nejasně tušený přirozený řád tohoto vesmí-
ru, zemřel roku 1677 ve věku 44 let, patrně na následky vdechování skelného 
prachu, protože se živil jako brusič čoček. Blaise Pascal, průkopník teorie prav-
děpodobnosti a hydrodynamiky, jehož poznámky k velkému projektu obrany 
křesťanství vyšly až posmrtně jako Myšlenky (Pensées), se dožil pouhých 39 let. 
A zemřel by ještě mladší, kdyby nehoda kočáru se splašenými koňmi, která zno-
vu probudila jeho duchovní stránku, byla smrtelná. Kdo může vědět, jaká další 
velká díla mohli tito géniové zplodit, kdyby jim byl dopřán tak dlouhý život jako 
například velkému humanistovi Erasmovi Rotterdamskému (69 let) či Miche-
lovi de Montaigne (59 let)? Mozart, autor Dona Giovanniho, nejdokonalejší ze 
všech oper, zemřel v pouhých 35 letech. Franz Schubert, autor úžasného smyč-
cového kvintetu v C dur (D956), podlehl patrně syfi lidě ve věku 31 let. Byli to 
plodní skladatelé, a co dalšího mohli ještě složit, kdyby jim bylo dopřáno 63 let 
jako fl egmatickému Johannesu Brahmsovi nebo ještě mimořádnějších 72 let jako 
těžkopádnému Antonu Brucknerovi? Když v roce 1796 zemřel skotský básník 
Robert Burns, z jehož pera pochází to nejúžasnější vyznání víry v rovnost všech 
lidí, báseň Tím vším je člověk člověkem, bylo mu 37 let. Jaká nespravedlnost, že 
mnohem delší život než tomuto básníkovi, který opovrhoval děděným postave-
ním („Postavení je jen šestáková známka / Tím vším je člověk zlatem“), měl být 
dopřán básníkovi, který choval postavení v nejvyšší úctě, totiž Alfredu Tenny-
sonovi: ten zemřel ověnčen slávou ve věku 83 let. Pro Palgravův Zlatý poklad by 
bylo lepší, kdyby bylo více Burnse a méně Tennysona. A o co jinak by dnes vypa-
daly světové umělecké galerie, kdyby se velice pečlivý Jan Vermeer dožil 91 let 
a až příliš plodný Pablo Picasso zemřel jako sedmatřicetiletý, a ne naopak?

Také politika je umění. Je stejnou součástí naší civilizace jako fi lozofi e, ope-
ra, poezie či malířství. Ale Abraham Lincoln, největší politik v dějinách Ameriky, 
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