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20. století sleduje na základě teorie Raymonda Arona a  Johana 
Galtunga události první poloviny minulého století, především 
válečné konflikty a  politická vyjednávání s  nimi spojená. Autor 
se věnuje rozboru hlavních příčin válek a analýze vývoje meziná-
rodních vztahů s důrazem na problematiku míru a války. Analýza 
tohoto období zahrnuje přehled jednotlivých teoretických škol 
zabývajících se mezinárodní politikou a  komplexní pojednání 
o proměňujícím se politickém ovzduší počátku 20. století a jeho 
dopadech na strategické uvažování čelních představitelů světové 
politiky. Klíčovou roli v  této analýze sehrálo Galtungovo pojetí 
negativního a pozitivního míru – autor vymezuje válku a mír jako 
dvě základní podoby mezinárodního uspořádání.
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Úvod

Dosavadní dějiny lidstva jsou již dost dlouhé, a tak jsou často zobecňo-
vány, a tím pádem i zestručňovány na to, co je pro ně nejpříznačnější. 
Tou nejvíce zobecněnou podstatou dosavadního běhu je střídání válek 
a míru, což jsou dva nejzákladnější stavy mezi kmeny, společenstvími, 
městy, státy a koalicemi. Ozbrojené konflikty a války provázely lidstvo na 
jeho dosavadní pouti tak často a v tak velkém rozsahu, že byly po dlou-
hou dobu považovány za neodmyslitelný průvodní znak jeho vývoje. 

Řecká mytologie, Starý zákon, Korán, ale spolu s nimi i mnoho do-
chovaných důkazů a obsáhlých historických děl nám ukazují, že právě 
cestou válek se vytvářela většina států, říší či koalic, a stejnou cestou 
ve většině případů i zanikala. Proto byly války po mnoho staletí, i přes 
škody a strádání, které lidstvu přinášely, považovány za zcela běžný, 
nevyhnutelný, legitimní, a dokonce i za racionální způsob dosahování 
politických cílů. 

Naproti tomu mír nikdy neměl neomezené trvání, vždy byl mezido-
bím mezi pravidelně se opakujícími válkami. Proto býval považován za 
období, během něhož postupně vznikalo rozestavení pro další válku, 
kterou připravovali a zahajovali ti, kdo byli se stávajícím uspořádáním 
nespokojeni, jejichž cílem bylo dosáhnout dalšího území, zdrojů, pod-
daných nebo vlivu, než do té doby měli.

Změna náhledu na válku přišla až ve 20. století. Stalo se tak přede-
vším proto, že právě toto století přineslo dvě války, které se od všech 
předcházejících výrazně lišily, a to zejména z hlediska geografie, doby 
trvání, ekonomických dopadů a důsledků pro lidstvo. Probíhaly na více 
světadílech, a proto dostaly název světové války. Navíc obě tyto války 
probíhaly nepřetržitě (na rozdíl např. od tzv. stoleté války) po velice 
dlouhou dobu (4, resp. 6 let) a byly do nich nasazeny všechny dostupné 
hmotné, finanční a lidské zdroje – proto se říká, že to byly války totál-



16

ní, což se projevilo zejména tím, že přinesly tak vysoké počty obětí (až 
70 milionů lidských životů) a takové lidské utrpení, které do té doby 
vůbec nemělo obdoby. Jejich souhrnný ničivý dopad byl takový, že od 
samého základu zpochybnily do té doby zažitý názor, že válka je legi-
timním, nevyhnutelným a racionálním nástrojem k dosahování politic-
kých cílů. 

Zároveň s tím po každé z těchto válek zavládlo přesvědčení, že něco 
takového se už nikdy nesmí opakovat a že je nutné učinit vše pro nastole-
ní trvalého míru. Nedílně s tím zavládly i naděje, že zlo válek a nesmírné 
lidské utrpení, které s sebou nesou, bude z mezinárodní politiky trvale 
odstraněno. A to je hlavní důvod, proč se tato kniha zaměřuje na osudy 
války a míru ve 20. století. Soustředí se přitom na tři hlavní cíle.

Prvním cílem této knihy je ukázat, jak se vyvíjely osudy lidstva bě-
hem 20. století. Proto se druhá, třetí a čtvrtá kapitola zaměřují na vy-
světlení hlavních příčin obou světových válek a na jejich důsledky pro 
další osudy míru ve světě. Druhým cílem knihy je ukázat, jakou úlohu 
hrály války ve změnách mezinárodního uspořádání, na něž bylo 20. sto-
letí skutečně velice bohaté. A v neposlední řadě tato kniha chce přinést 
odpověd na otázku, jakými proměnami během první poloviny 20. století 
mír prošel. Podrobněji se přitom zaměří na vývoj míru v meziválečném 
období. Toto období nebude posuzováno jako monolit, ale naopak 
jako souhrn několika dílčích úseků, během nichž nastávaly významné  
změny.

Tři hlavní cíle této monografie se odrážejí i v její zvolené struktuře. 
První kapitola je věnována vysvětlení hlavních používaných teoretic-
kých a metodologických východisek. Zvláště velkou pozornost věnu-
je otázkám mezinárodní bezpečnosti, zejména pak problematice míru 
a války a jejich významu pro mezinárodní politiku. Tato kapitola sestává 
ze dvou částí.

První část kapitoly rozebere historickou a politickou podmíněnost 
míru a války a jejich úlohu v dějinách lidstva. Při rozboru pojmu válka 
připomene její nejčastější příčiny, projevy a podoby. Popíšeme základní 
systémové rysy válek a také politické procesy, které k nim vedou, i ty, 
které jsou jejich výsledkem. Při vysvětlování pojmu mír text nejprve při-
pomene činitele, jevy a procesy, které mír ohrožují a které je proto po-
třeba co nejvíce omezovat či eliminovat. V návaznosti na tyto základní 
skutečnosti vysvětlí možnosti a předpoklady nastolení míru a zejména 
pak jeho uhájení.

Druhá část první kapitoly představí dva významné autory, na jejichž 
odkaz navazuje celá kniha. Prvním z nich je norský vědec Johann Gal- 
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tung, zakladatel oboru „mírová studia“, a především pak autor rozdělení 
míru na dva základní typy: na negativní a pozitivní. Právě na základě 
tohoto teoretického východiska je v další kapitole rozděleno meziváleč-
né období na dvě výrazně odlišné části, což umožňuje lépe pochopit 
dynamiku celého tohoto období a stejně tak i příležitosti, které byly na-
bídnuty jednotlivým politickým a vojenským osobnostem. Galtungův 
potenciál je pak využit i pro vysvětlení toho, proč a jak se během první 
poloviny 20. století střídala období negativního a pozitivního míru. 

Druhou velkou inspirací je francouzský teoretik Raymond Aron 
a jeho rozdělení motivů (expanze vs. boj o přežití), převažujících ná-
strojů zahraniční a bezpečnostní politiky států (diplomacie vs. strategie) 
a vzájemných vztahů mezi hlavními aktéry (kooperace vs. rivalita). Jeho 
myšlenkový odkaz dal možnost lépe pochopit a vysvětlit vývoj meziná-
rodních bezpečnostních vztahů v celém 20. století a jeho dopad na osudy 
světového míru. 

Druhá kapitola se zabývá první světovou válkou, uvádí její hlavní 
příčiny a podrobněji se zaměřuje na ekonomickou a politickou situaci 
nejvýznamnějších států a jejich přístup k dosahování strategických cílů. 
V dalších částech popisuje hlavní bitvy na jednotlivých frontách a hod-
notí význam celé války pro vojenství, mezinárodní uspořádání a pro osu-
dy války a míru po roce 1918.

Třetí kapitola se věnuje meziválečnému období, o kterém dnes již 
víme, že klid, naděje a snížený strach z války trvaly jen první desetiletí 
po roce 1918. Velká hospodářská krize z let 1929–1932 předznamenala 
sestupný vývoj, který nakonec přinesl další světovou válku. Ta byla ještě 
dramatičtější a krvavější nežli její předchůdkyně. Samotné meziválečné 
období je v této kapitole v duchu Galtungova pojetí rozděleno do dvou 
částí podle toho, jaký typ míru v nich převládal. 

Čtvrtá kapitola se soustředí na druhou světovou válku. Hodnotí me-
zinárodní situaci před jejím vypuknutím, kdy neodvratně nazrával střet 
mezi statutárními a revizionistickými, expanzivními mocnostmi. Dále se 
zabývá začátky války samotné a jejími prvními bitvami během vrcho-
lící německé expanze na západ. Podrobněji se zastavuje u roku 1941, 
kdy do války byly vtaženy dva velké státy – USA a SSSR, které i přes 
všechny vzájemné rozdíly čekal společný osud: svést ty nejtěžší bitvy 
a rozhodnout celou válku. Kapitola neopomíjí ani nejvýznamnější bit- 
vy války a její výsledky a připomíná i úlohu nejvýznamnějších politic-
kých a vojenských osobností. 

Na konci každé kapitoly této knihy se nachází závěrečné shrnutí hlav-
ních námětů a událostí. Jeho smyslem je naznačit, co je v textu dané 
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kapitoly nejdůležitější, co je skutečným jádrem celé popisované proble-
matiky a co si zasluhuje největší pozornost při případném navazujícím 
studiu problematiky války a míru ve 20. století.



1. Teoretická a metodologická 

východiska

Tato kapitola se zaměřuje na vysvětlení dvou ústředních pojmů knihy, 
jimiž jsou pojmy válka a mír. Na následujících stránkách se nejprve vy-
světlí, že mezi nimi po celou dobu lidských dějin existuje tzv. dyadic-
ký vztah, což znamená, že vedle sebe existují a působí v neoddělitelné 
a vzájemné vazbě. V dalších částech kapitoly se objasní, jak k těmto 
pojmům přistupují jednotlivé teoretické myšlenkové proudy. Pozornost 
se poté soustředí na podrobnější rozbor pojmu válka, včetně její úlohy 
v dlouhých lidských dějinách. Až teprve potom se zbytek kapitoly, pře-
devším v zájmu optimistického vyznění, zaměří na pojem mír jakožto 
ideální, i když zatím spíše vysněný a ne trvalý stav mezinárodního uspo-
řádání. 

1.1 Pojmy válka a mír a jejich vzájemný dyadický vztah

Na samém počátku je třeba připomenout, že pojmy válka a mír patří 
do kategorie tzv. dyadických pojmů, tedy pojmů, které máme spojené 
s jejich protiklady a které bez těchto protikladů vlastně ani nemohou 
být pořádně pochopeny, natož pak vysvětleny. Pro příklady takových 
pojmů vůbec nemusíme chodit daleko, naopak, můžeme začít běžným 
rodinným životem.

1.1.1 Co je dyadický vztah

V rovině partnerských vztahů již po mnoho staletí platí, že nemůže být 
manželem ten, kdo nemá manželku, a že manželkou nemůže být tako-
vá žena, která nemá manžela. Stejně tak platí, že nemůže být rozveden 
ten muž, který předtím nebyl ženatý, a rozvedená nemůže být ta žena, 
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která předtím nebyla vdaná. Na úrovni vztahů rodinných zase platí, že 
rodičem může být pouze ten, kdo má dítě. A pokud jde o děti, žádné ne- 
může přijít na svět bez toho, aniž by jej počali jeho rodiče. Nemůže být 
dětí bez rodičů a rodičů bez dětí. A v dalších generacích pak nemůže  
být prarodičem ten, kdo nemá vnoučata, a stejně tak neexistuje nikdo, 
kdo by mezi svými předky, byť už třeba nežijícími, neměl dvě babičky 
a dva dědy. 

Zvláště výmluvným příkladem dyadického vztahu je pojem úspěch: 
v každodenním životě nemohou existovat pouze úspěšní lidé, jejich 
neoddělitelným protikladem jsou lidé neúspěšní. Na divadelní nebo 
filmovou roli, na místo trenéra či řídícího pracovníka je vždy vypsáno 
výběrové řízení a u toho může uspět pouze jeden, zatímco ostatní jsou 
neúspěšní. Zvláště výrazně to vyniká ve sportu – tam nemůže být vítězů 
bez poražených, a to jak v individuálních, tak i v kolektivních sportech. 
Ve finále je vždy jeden sportovec či jeden tým jásajícím vítězem, zatímco 
druhý má skloněnou hlavu, protože je poraženým. Proto někteří sportov-
ci nebo i trenéři říkají, že není horšího místa, než jakým je místo druhé. 
A tím i potvrzují dyadický vztah ve sportu. Není úspěšných bez neúspěš-
ných a naopak. 

Podobně je tomu i ve zdravotnictví: zdravý je pouze ten, kdo netrpí 
žádnou vážnou nemocí nebo chorobou. Zdravý organismus dokáže odo-
lávat nepříznivým vnějším vlivům, ať už jsou to klimatické podmínky, 
epidemie (které poškozují tělesné zdraví) či špatné mezilidské vztahy 
(které zhoršují nejprve duševní a posléze i tělesné zdraví). A nemocným 
je ten, kdo má nějak, ať už krátkodobě nebo dlouhodobě, poškozené 
zdraví, a tak není schopen odolávat nepříznivým vlivům vnějšího pro-
středí. 

Následuje tabulka, která se zamýšlí nad tím, co vše by mohlo patřit 
do kategorie negativního zdraví a co je naopak součástí pozitivního zdra-
ví. V jejím rámci se ukáže, jak velký je rozdíl mezi pouhým překonáním 
nemoci na jedné straně a zajištěním dlouhodobé odolnosti lidského or-
ganismu na straně druhé. Stejně tak se poukáže na rozdíl mezi kurativ-
ními a preventivními prostředky či mezi různými styly života.

Tabulka č. 1: Grafické znázornění rozdílů mezi negativním a pozitivním zdravím

Negativní zdraví Pozitivní zdraví
Hlavní cíl Překonání vážné nemoci, 

která by mohla zavinit trvalé 
snížení odolnosti organismu 
nebo dokonce úmrtí

Zajištění dlouhodobé odol-
nosti lidského organismu
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