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ORIENTALISMUS 

(1) Západní vědecká disciplína 18. a 19. století
[studium jazyků, literatur, náboženství, filozofií, dějin,
umění a zákonů asijských společností - zejména
starověkých]

(2) Imitace některých prvků východních kultur západními
autory a umělci v 19. století

(3) [v oblasti postkoloniálních studií] Způsob myšlení a
nahlížení na obyvatele kulturního prostředí mimo západní
civilizaci

(4) Dílo Edwarda Saida



Edward Said
* 1. 11. 1935, Jeruzalém
† 25. 9. 2003, New York

v Profesor komparativní literatury (Kolumbijská 
univerzita), veřejný intelektuál a zakladatel 
akademické oblasti postkoloniálních studií

v Život na pomezí Západu na Blízkého východu, 
v Bilingvní 

v I politickým aktivistou; angažoval se ve věci 
práva Palestinců na sebeurčení; prosazoval 
jejich rovnoprávnost v rámci Izraele

v Kritika americké zahraniční politiky, zejména v 
souvislosti s válkou v Iráku



v Orientalismus (1978) 

v Kritika kulturních reprezentací, které jsou 

základem orientalismu, tj. jak západní svět 

vnímá Orient

v "Východ“ = diskurzivní konstrukt Západu, 

cíl: udržet západní hegemonii

v Vyvolal mezi akademiky mnoho 

profesionální i osobní kritiky E. Saida



Orient 
• Rozkládá se od východního Středomoří, přes Blízký východ až 
po Indočínu a Malajsko
• Tradiční označení zemí a kultur, které leží z pohledu Evropanů 
na východě

Orientálec
• Příslušník Orientu 

Orientalista
• Ten, kdo se zabývá Orientem na úrovni vědecké či literární

Orientalistika 
• Interdisciplinární vědní obor zkoumající Orient

• Orientalista píše /schopnost pozorovat a studovat/

• Orientálec je popisován /pasivní objekt ke zkoumání/ - neměnný a stabilní, žádá si informace o sobě samém 

• Tj. zdroj poznání a zdroj informací 



v Aktér světové politiky – USA; po WWII, Arabsko-izraelských válkách – arabský muslim součást 

americké masové kultury – karikatura nomáda à karikatura „semitského“ Araba s čerpací stanicí 

v Filologie a orientalistika rozděleny na areální studia – služby vlády a obchodu

v Orientalistika ve specializovanou společenskou vědu – v Americe není orientalistická tradice silně zakořeněná

v Arabové – hrozba pro Izrael a Západ 

v Západ – představy o Arabech, násilní, barbarští; vyobrazení ve filmech: jedinec (chlípný, podlý, 

krvežíznivý) x dav (bez individuality, osobních rysů a zkušeností)

v Džihád a strach muslimské vlády nad světem

v E.Tyrrell: „Arabové jsou vrahy se sklony k násilí a podlosti“ 

v Sociolog M. Berger, 1967: „Blízký východ pro své vnitřní nedostatky nepoutá větší vědecký zájem“ –

chybný úsudek – dovoz ropy do USA

v Podrobení Orientu, zástup orientálců lidmi ze Západu hovořícími jejich jazykem

E. Said: Orientalismus



v Edward Said na základě analýzy historických spisů, literárních děl i vědeckých 

prací ukazoval, jak je dlouhodobě evropský kulturní pohled na oblast známou 

jako Orient veden k tomu, aby ji reprezentoval stereotypně a vytvářel z ní 

samozřejmý a odvěký protějšek Evropy.

v Orientalismus vytváří jakési imaginativní geografie Orientu, pro které je 

především důležité, že v nich Orient i Orientálci vypadají esenciálně odlišně a 

neslučitelně s Evropou, potažmo Západem

v Vůči orientálcům tři druhy orient. přístupů

(1) Lidé jsou neviditelní, nefigurují tam a geografie Orientu je umrtvená 

(2) "odlidštění“  zahrnutí lidí do rámce kolektivních pojmů (naplněny lidskou masou 

bez ohledu na konkrétní jednání a myšlenky 

(3) oblast Orientu (zde Blízkého a Středního  východu) se takřka vše točí kolem 

náboženství, tj. islámu





Orientalism once more

• O Orientalismu se široce debatuje, dokonce i na 
území „Orientu“

v Kritika vztahu Západu k Blízkému východu –
nedošlo k zlepšení, hegemonie Západu, mylné 
zjednodušené představy o obyvatelích Blízkého 
východu – „nepřátelé“ à 9/11, válka v 
Afghánistánu a Iráku

v Said se nezastává žádného “skutečného 
Orientu“, svůj postoj označuje za humanismus 
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