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 Vzťah medzi dejinami politického myslenia a dnešnými teoretickými reflexiami 
a interpretáciami empirických fakticít je plný nečakaných zvratov, prekvapivých návratov 
zabudnutých ideí, ich vzostupov, ale aj pádov. Platí to napríklad o idei liberalizmu, 
zmluvných teóriách spoločnosti, ale aj o realpolitike či ekonomických koncepciách dejinnosti 
atď. Tento osud má aj myšlienka svetových dejín ľudstva ako jednotného kontinuitného 
procesu, ktorý napriek fluktuáciám a cyklickým udalostiam má smer a prináša pokrok. 
Politologické a historické diskusie o tvári dnešného sveta, o osudoch ľudstva vo veku 
globalizácie sú v mnohom určované dvoma relevantnými konceptmi: Fukuyamovou ideou o 
konci dejín a víťazstve liberálnej demokracie a Huntingtonovou tézou o konfrontácii 
civilizácií, pričom dejiny sú interpretované ako zápas medzi niekoľkými civilizáciami 
odlišujúcimi sa svojimi kultúrami. Kniha Francisa Fukuyamu Konec dějín a poslední člověk 
provokatívnym spôsobom oprašuje pozabudnuté hegelovské chápanie dejín, ideu 
Anerkennung ako hybného motora historického procesu a zdôvodňuje filozoficky aj 
historicky koniec dejín, ktorý neznamená koniec výskytu nových nepredvídateľných udalostí, 
ale označuje stav ekonomického a politického vývoja stelesnený v liberálnej demokracii. 
Fukuyama svoju koncepciu rozvíja na rozsiahlom materiáli: na pozadí dejinno-politickej 
matérie, ale aj na pozadí teoretických prác z oblasti sociálnej a politickej filozofie, politológie, 
ekonómie a sociológie. Hoci hlavná myšlienka je prevzatá od Hegela a jeho interpreta 
Alexandra Kojéva, ide o originálne a inšpirujúcu dielo. G. W. F. Hegela približuje ako 
liberálneho mysliteľa, hlbšieho než tradiční britskí vlajkonosiči liberalizmu (J. Locke). 
Pozoruhodné je aj zužitkovanie názorov kritika modernity F. Nietzscheho na dejiny, štát, 
národ, politický život a aktualizácia Platóna (učenie o častiach duše a idea thymu). Objemná 
kniha je rozvrhnutá do piatich častí okrem predslovu, úvodu, poznámkového aparátu a 
bibliografie (Znovu položená stará otázka s. 23- 69; Stařecký věk lidstva, s. 69-138; Boj o 
uznání, s. 149- 198; Skok přes Rhodos, s. 207-265; Poslední člověk s. 273-309). 
 V prvej časti v štyroch kapitolách autor formuluje ústrednú tézu knihy: otázku zmyslu 
a existencie dejín ako súvislého procesu, ideu, ktorá ruku v ruke s presvedčením 
o postupujúcom pokroku ovládala myslenie 19. storočia a ktorú rozmetali udalosti 
dvadsiateho storočia - dve svetové vojny, totalitarizmus, vojenské autokratické režimy, 
sociálne, ekologické katastrofy, objavy vedy schopné zničiť planétu a život. Dvadsiate 
storočie poznačil dejinný pesimizmus, ktorý vrhá tieň aj na súčasné výklady a 
sebainterpretácie udalostí. Lenže ako upozorňuje Fukuyama, udalosti konca dvadsiateho 
storočia nepotvrdzujú rozšírený pesimizmus. Bleskové zrútenie sa komunizmu - o ktorom sa 
väčšina historikov, politológov a politikov nazdávala, že vynašiel formulku vlády na večné 
časy - udalosti šesťdesiatych rokov v južnej Európe a Latinskej Amerike vnucujú otázku, či 
idea dejinného procesu ako postupného rastu a rozširovania sa slobody a pokroku, ktorého 
hybnými zdrojmi sú jednak moderná prírodoveda a na nej založená technológia, jednak snaha 
o uznanie, predsa len nemá oprávnenie. F. Fukuyama si všíma obmedzenosť výlučne 
ekonomického výkladu dejín a dejinných zvratov a upriamuje pozornosť na tieto krízy v 
širšom kontexte krízy legitimity. To mu umožňuje posudzovať pád komunistických režimov a 
možnosti nastolenia stabilnej demokracie v postkomunistických krajinách, ale aj v krajinách 
Latinskej Ameriky, východnej Ázie a južnej Afriky. V súvislosti s ústrednou tézou si všíma 
problematiku modernizácie, antidemokratické ideológie tridsiatych rokov, udalosti v 
medzinárodnej politike a s nimi späté krízy v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch (vojna 
vo Vietname, ropné embargo OPEC atď.), aby vzápätí doložil, že ak berieme do úvahy 
časový horizont 1790-1990 (tabuľka liberálnych demokracií sveta na s. 64-65), ponúka sa 
optimistickejší scenár fenoménu, ktorý v záplave udalostí nevnímame. Hoci osud demokracie 



sa vyvíjal v cykloch, je badateľný dlhodobý posun smerom k demokracii. Otázka celosvetovej 
liberálnej revolúcie v horizonte štyroch storočí s cyklami a diskontinuitami nie sú v rozpore, 
rovnako ako ekonomické cykly nepopierajú možnosť hospodárskeho rastu. Ak však platí, že 
si nedokážeme predstaviť nijaký smer, ktorý by znamenal zásadné zlepšenie nášho stavu, 
treba rátať aj s možnosťou konca dejín: „Dějiny nebyly nahodilým řetězcem událostí, ale 
smysluplným celkem, v němž se vyvíjely a projevovaly lidské představy o povaze 
spravedlivého politického a společenského řádu.“ (s. 67) Možnosť napísať celosvetové dejiny 
ľudstva sa vždy spájal s otázkou rozvoja slobody. Dejiny ľudstva neznamenajú dejiny 
univerza, nie sú akýmsi encyklopedickým súhrnom toho, čo vieme o spoločnosti a človeku. 
 V druhej časti sa skúmajú metodologické pokusy o takéto chápanie dejín (Sv. Augustín, 
Fontenelle, Kant, Condorcet a i.) Ťažisko však spočíva na interpretácii G. W. F. Hegela, 
ktorého anglosaské prostredie vždy prijímalo s nedôverou, ale Fukuyama ho naopak približuje 
ako relevantného a nedoceneného zakladateľa modernity, ktorého odkaz je sprístupnený 
najmä jedným z jeho vykladačov K. Marxom. Marx prevzal od Hegela okrem iného aj ideu 
konca dejín, ktoré však videl v beztriednej komunistickej spoločnosti, v ktorej ríšu 
nevyhnutnosti založenú na práci vystrieda ríša slobody, afirmácia človeka a rozvoj jeho 
bytostných síl. Po Hegelovi (ktorý tvrdí, že napriek všetkému sa svetové dejiny končia r. 
1806) prevzal štafetu Alexander Kojéve (s. 80-82), na ktorého sa odvoláva aj F. Fukuyama. 
Pripomína aj iné pokusy z dvadsiateho storočia o svetové dejiny z pera O. Spenglera a A. 
Toynbeeho, ktorí sa však radikálne rozišli s kresťanskou, hegelovskou a marxovskou 
tradíciou a vracajú sa k cyklickému chápaniu histórie jednotlivých národov analogickej 
gréckej a rímskej historiografie. K posledným pokusom radí Fukuyama kolektívne úsilie 
teoretikov modernizácie (napr. zväčša americkí sociológovia), ktorej hlavnou premisou je, že 
priemyselný rozvoj sa riadi spoločným koherentným vzorcom a smeruje k jednotnej 
hospodárskej a politickej štruktúre v rozličných krajinách a kultúrach. Ale teória 
modernizácie, pripomína Fukuyama, sa stala obeťou obvinení z etnocentrizmu (t.j. že 
politická a hospodárska hegemónia Západu vyúsťuje do tvrdenia, že jedine politický vývoj 
Západu predstavuje platný model (s. 83)). Otázka teda vyznieva tak, či možno predpokladať 
existenciu čohosi, čím sú svetové dejiny ľudstva nazerané optikou omnoho kozmopolitnejšou, 
než bola svojho času Kantova, alebo sa treba zmieriť s tým, že ľudstvo len opakuje 
spoločenské a politické praktiky minulosti? V tejto súvislosti sa rozoberajú a charakterizujú 
problémy vzťahu priemyselného rozvoja a vedy, podstata vedeckej metódy a jej účinky na 
sociálny život, aby sa ukázalo, že smer dejinám dáva moderná prírodoveda, ktorá nie je len 
dobrodružstvom poznania, ale uspokojuje potreby bezpečia a neohraničené nadobúdanie 
materiálnych hodnôt. (s. 90-93) V nadväznosti na fungovanie prírodovedy, ktorá určuje 
smerovanie dejinného pohybu, sa analyzuje otázka, či vektor dejín možno zvrátiť. Túto 
možnosť tematizuje s obľubou sci-fi, ale manifestuje sa aj v zavrhovaní civilizačného 
vzostupu, čo má svoje korene v diele J. J. Rousseaua, romantikov, hipies šesťdesiatych rokov, 
až k rôznym new- agistom a islámskemu fundamentalizmu. To, že vynálezy vedy majú aj 
svoju odvrátenú tvár a deštruktívny potenciál, je zdrojom antimodernistických, 
antiscientistických „náboženstiev“, ktorých zmyslom je vytýčiť morálne a psychologické 
limity proti produkovaniu nových technológií. Fukuyama argumentuje, že vzostup vedeckého 
poznania a na ňom spočívajúca technika a technológia je nezvratný. „Skutečně cyklické 
dějiny jsou myslitelné pouze za předpokladu, že by nějaká civilizace mohla úplně zmizet, aniž 
by zanechala jakýkoli odkaz těm následujícím. To se skutečně dělo před objevením moderní 
přírodovědy.“ (s. 101) Rozvoj prírodovedy vyvoláva sociálne zmeny (technológia 
a racionalizácia práce plodia podmienky pre industrializáciu sprevádzanú urbanizáciou, 
zánikom predmoderných štruktúr, rastom vzdelanosti, sekularizáciou, byrokratizáciou 
správy). Homogenizácia, vytváranie jednotného priestoru globálneho trhu a vynáranie sa 
paralelných ekonomických ašpirácií sa stáva vzorom pre rozmanité ľudské spoločnosti. 



Osobitnú pozornosť Fukuyama venuje skúmaniu vzťahov medzi liberálnou demokraciou, 
prírodovedou a hospodárskym rozvojom a skúma rôzne argumenty, ktoré ich pomer 
rozoberajú (napr. M. Lipset, T. Parsons, J. Schumpeter, s. 127-129). Ide najmä o funkcionálny 
argument, podľa ktorého jedine demokracia dokáže harmonizovať komplikovanú sieť 
konfliktných záujmov; druhý argument, prečo by mal ekonomický vývoj viesť k demokracii, 
vychádza z tendencie diktatúr a vlád jednej strany časom degenerovať v závislosti od toho, do 
akej miery musí riadiť vyspelú technologickú spoločnosť; tretí argument spája ekonomický 
rast s demokraciou a predpokladá, že úspešná industrializácia vytvára strednú vrstvu, ktorá sa 
dožaduje rovnosti práv a nástojí na politickej participácii. Prepojenosť a korelácia medzi 
stupňom ekonomického rozvoja a liberálnej demokracie existuje, ale názor, že je to najlepší 
nástroj na riešenie konfliktov (T. Parsons), platí len do tej miery, do akej ide o ekonomické 
konflikty: „medzi záujmovými skupinami, ktoré spája konsenzus so zreteľom na základné 
hodnoty a pravidlá hry, ktorých konflikty sú predovšetkým hospodárskej povahy“. Ale 
demokracia si nepočína nijako mimoriadne úspešne pri riešení a zvládaní konfliktov iných, 
neekonomických problémov, vyplývajúcich napríklad zo statusu, národnosti, etnicko-
náboženských zdrojov. Ako upozorňuje Fukuyama: „ Liberální demokracie možná lépe 
funguje ve společnostech, které již dosáhly vysokého stupně společenské rovnosti a konsenzu 
ohledně jistých základních hodnot. Ovšem ve společnostech výrazně polarizovaných třídně, 
národnostně nebo nábožensky může vést k patové situaci nebo stagnaci. “ (s. 127) Tento 
názor dokladá a ilustruje na konkrétnych príkladoch v Peru, v krajinách tretieho sveta. Pri 
riešení sporov medzi etnikami a národnostnými skupinami demokracia nijako neoslňuje. Čím 
viac sa spoločnosť diferencuje, nadobúda na komplexnosti, tým viac problémov stojí pred 
demokraciou, ktorá sa vonkoncom nestáva funkčnejšou úmerne vzrastajúcej zložitosti. Ako 
hovorí autor: „Ve skutečnosti selháva přesně v okamžiku, kdy různorodost společnosti 
přesáhne určitou hranici.“ (s. 129) Z analýz sprevádzaných exemplifikáciou na konkrétnom 
historicko-politickom materiáli potom vyvodzuje záver, že základ smerovania dejín môže 
znamenať byrokraticko-autoritatívnu, aj liberálnu budúcnosť. A logika ekonomického vývoja, 
moderná prírodoveda, industrializácia sa uberajú v ekonomike jedným smerom, ktorý však 
nesleduje politika. Otázka, či koniec dejín je plauzibilnou alternatívou, však musí uplatniť isté 
meradlo, ktorým meriame a hodnotíme dejiny, inštitúcie a stupeň pokroku. Takéto meradlo 
môže objaviť len diskusia o podstate človeka, o ľudskej prirodzenosti. Fukuyama sa pokúša 
nájsť odpoveď tak, že analyzuje abstrakciu prvého predhistorického človeka. To je téma asi 
najabstraktnejšej tretej časti knihy s názvom Boj o uznání. Nosnou myšlienkou je Hegelova 
dialektika dejín založená na dialektike vzťahov pána a raba, na uplatnení ľudskosti a 
humanity stelesnenej v schopnosti človeka rozlišovať dobro od zla, schopnosti morálnej 
voľby. Autor ukazuje produktívnosť týchto hegelovských konštrukcií pri vysvetľovaní 
moderného sveta. Porovnáva Locka, Hobbesa, ich liberalizmus, názory na prirodzený stav s 
Hegelovými názormi a zdôrazňuje rozdiely medzi nimi v otázke podstaty človeka. (s. 164-
155) S tým súvisí aj chápanie slobody ako neprírodného, ba priamo proti prírodného 
fenoménu: „Lidská svoboda vzniká pouze tehdy, dokáže li člověk přesáhnout svou 
přirozenou, živočíšnou existencii a vytvořit nové já pro sebe. Symbolickým výchozím bodem 
tohoto procesu sebeutváření je boj na život a smrt o prestiž.“ (s. 157) Fenomén uznania 
Fukuyama analyzuje na pozadí teórie siahajúcej k Platónovej koncepcii thymu a troch častí 
duše. (s. 167-173) Thymus má okrem civilizačno-politickej dimenzie aj menej príťažlivú 
stránku a treba nájsť cestu, ako ju neutralizovať. Okrem thymu sa uvažuje o megalothymii a 
isothymii a ich prejavoch v procese modernizácie. (s. 183- 191) Interpretáciu Hegelovej 
filozofie dejín a koncepcia thymu uzatvára analýza tzv. univerzálneho a homogénneho štátu, 
ktorý zabezpečuje materiálny dostatok, ale zároveň naznačuje aj iný cieľ- uznanie našej 
slobody. Rozpor medzi rabom a pánom sa rieši v štáte, ktorý spojil morálku oboch. Tento 
názor však podrobil kritike už Nietzsche, a tak vzniká problém, že síce sa megalothymiu 



podarilo skrotiť, ale nie je to dôvod na oslavu, ale naopak, katastrofa. Napriek Hegelovej 
výstrahe, že z dejín sa nedá čerpať poučenie pre budúcnosť a že nemožno prekročiť hranice 
danej doby, Fukuyama sa pokúša objasniť šance a vyhliadky celosvetovej liberálnej revolúcie 
a jej dosah na medzinárodné vzťahy v štvrtej časti diela Skok přes Rhodos. Úvahy tejto časti 
začína kapitola venovaná Realpolitik alebo Machtpolitik, jej charakteristike, protagonistom a 
implikáciám vo svete politiky, hlavným tézam (napríklad, že rozdelenie moci je hlavnou 
determinantou vojny a mieru (s. 240-244), že nestálosť, agresia sú permanentne prítomné, 
lebo pramenia z ľudskej prirodzenosti). Fukuyama kritizuje základy realpolitiky pre jej 
redukcionizmus, pokiaľ ide o motiváciu spoločností a rezignáciu na dejiny, všíma si zdroje 
vojny koreniace v starších predmoderných formách uznania, ale veľkú pozornosť venuje 
prevleku thymu, akým je aj nacionalizmus v modernom štáte. Výsledky rozpadu sveta po 
skončení studenej vojny, problémy aj vyspelých demokracií s nezamestnanosťou, 
zločinnosťou, konkurencieschopnosťou, ekologickými výzvami nasvedčujú, že pravidlá 
a postupy historického sveta sa nedajú efektívne uplatniť v svete posthistorickom. Aj keď 
môžeme do omrzenia omieľať, že žijeme v historickom svete, do ktorého môžu znenazdajky 
vpadnúť noví diktátori, na scéne sa môžu objaviť nové ríše, neuspokojené nacionalizmy alebo 
po uznaní prahnúce nové náboženstvá, nemôžeme sa vyhnúť odpovedi, či ľudia chcú 
posthistorický dom, ktorý si postavili ako úkryt pred víchricami dvadsiateho storočia, obývať 
natrvalo alebo nie. (F. Fukuyama) Je však demokracia, ktorej výhody voči autoritatívnym 
a totalitárnym alternatívam môže spochybňovať len totálny ignorant, cenná sama osebe? 
Slabinám aj silným stránkam demokracie, ktorá stojí na slobode a rovnosti, sú venované 
úvahy v závere knihy, v ktorom sa tematizuje problematika rovnosti, jej formy, kritika 
liberálnej demokracie z radov ľavice aj pravice, pokusov demokracie o uspokojenie 
isothymie, povahy a podstaty práv, ľudskej dôstojnosti, pričom za hlavnú hrozbu sa pokladá 
tendencia liberálnej demokracie zaručiť rovnaké uznanie nerovným ľuďom. Ďalej sa 
analyzujú prejavy kanalizácie a neutralizácie megalothymie v demokracii, pozitívne efekty 
thymu a jeho uplatnenie ako základu sociálnych cností a iné otázky spojené s thymom v 
liberálnej demokracii. (s. 275-328) 
 V intenciách Hegelovho odkazu sa konštatuje, že moderný štát nie je založený na 
eliminácii túžby po uznaní, ale na jej modifikovanej kanalizácii do racionálnejšej formy. 
Liberálna demokracia poskytuje uspokojenie všetkých troch častí duše. Hoci nevyhovuje 
kritériu najspravodlivejšieho mysliteľného režimu, v skutočnosti je tým najspravodlivejším 
režimom. Podľa Fukuyamu tento systém najlepšie vyrovnáva napätie medzi racionálnou 
túžbou a racionálnym uznaním, ale hrozbou ostáva rozpor medzi politickým systémom 
demokracie a myslením, ktoré uviazlo v pasci neschopné definovať, čo utvára ľudskú 
prirodzenosť a dôstojnosť človeka a na tomto základe potom definovať jeho práva. Tak sa 
otvára Pandorina skrinka pre rôzne odiózne požiadavky na uznanie rovných práv a prichádza 
k opätovnému odblokovaniu podviazanej megalothymie. (s. 317) 
 Demokracia sa nemôže presadiť sama osebe nejakým zázračným imanentným 
mechanizmom a podľa Fukuyamu nie je možné ani ekonomické zdôvodnenie demokracie. 
Nastolenie demokracie je vecou politického rozhodnutia, voľby a teda idea potrebuje 
demokratov. Fukuyamova kniha, jej téma, argumentácia, sprítomnenie a oživenie ideí, ktoré 
sa s ústupom marxizmu celkom vyparili z domáceho politického aj intelektuálneho diskurzu, 
nás podnecujú k zamysleniu sa aj nad stavom Slovenska, ktoré sa onedlho stane súčasťou 
ekonomického priestoru, kde zvíťazil ekonomický liberalizmus a demokracia, ale kde sa idea 
politického uznávania a rôzne prejavy thymu musia riešiť každodenným politickým 
rozhodnutím. Kniha je aj odpoveďou na cynizmus politiky ekonomických záujmov, ktorá sa 
uhniezdila v domácom kontexte, lebo pripomína, že bez legitimizácie nemožno zabezpečiť 
efektívne vládnutie a že napätie medzi rovnosťou a slobodou je a zostane aj naďalej naším 
osudom a výzvou. Budeme im čeliť pri riešení naliehavých problémov, ktoré sú vodou na 



mlyn ľavicovým doktrinárom šíriacim reštauračné nostalgie za časmi, kedy sa zápasy na 
medzi-národnom poli odohrávali bez našej účasti. Knihu možno vrelo odporúčať politológom, 
historikom, filozofom, sociológom, žurnalistom, aby tak ľahkovážne nemávali 
vyprázdnenými floskulami a problémy analyzovali a artikulovali v kontexte dejinných 
udalostí, v prúde ktorých stojíme. Fukuyama nás núti nanovo premýšľať o vzťahu štátu, 
občianskej spoločnosti, politických inštitúciách, o možnostiach a limitoch trhu a o vzťahu 
medzi bezpečnosťou a slobodou a o cene, ktorú sme ochotní za ne zaplatiť, a čo to znamená 
pre našu budúcnosť. 
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