
Dňa 4. 4. sa uskutočnila pútavá prednáška 

docenta Ališéra Abidžanova z Uzbeckej národnej 

univerzity v Taškente. Téma prednášky znela 

„Fukayamova kritika teórie Samuela 

Huntingtona“, dotýkajúc sa praktickej, zaujímavej 

a pomerne aktuálnej problematiky globálneho 

politického a konštitučného usporiadania 

budúceho sveta. Problematika je taktiež bytostne 

spätá s problémami kultúry a otázkou jej 

univerzálnosti. Prednáška sa realizovala 

v univerzitnej budove na Štefánikovej ulici, 

v miestnosti číslo 113, s účasťou takmer plne 

vyčerpávajúcou jej možnosti. Celkovo sa niesla 

v neformálnej atmosfére, s ohľaduplným 

didaktickým prístupom prednášajúceho. Docent 

Ališér Abidžanov predviedol výstižnú charakteristiku a následnú komparáciu dvoch 

svetoznámych autorov, ponúkajúcich dva diametrálne odlišné pohľady civilizačnej analýzy, 

s pomerne dôveryhodnou prognostickou hodnotou. Prednáška bola koncipovaná 

propedeuticky, ako hodnotný úvod do problematiky, videnej cez nevyhnutne zjednodušujúcu 

optiku zovšeobecnenia. F. Fukuyama bol výstižne charakterizovaný ako predstaviteľ 

optimistickej koncepcie, rozvíjajúci heglovské inšpirácie a vplyvy svojho učiteľa A. 

Kojeveho, pokladajúci liberálnu demokraciu za konečný cieľ ľudských dejín a vyvrcholenie 

politickej, ekonomickej či kultúrnej 

globálnej evolúcie. Súčasné problémy, 

ktoré by mohli svedčiť o nesprávnosti 

Fukuyamovej teórie, majú podľa neho 

iba dočasný a lokálny charakter 

a nemôžu ním opisovaný globálny 

vývoj v konečnom dôsledku zvrátiť. 

Západné hodnoty liberálnej 

demokracie, ako poukázal na 

prednáške náš hosť, majú u Fukuyamu charakter univerzálnych ľudských hodnôt, vedúcich po 

dlhom období zápasov, k definitívnemu univerzálnemu poriadku. Názorová pozícia S. 

Huntingtona, zdôrazňujúca pluralitu a nepreniknuteľnosť kultúr, má naproti tomu vo svojich 



konzekvenciách, efekt presne opačný. Zdôrazňuje sa v nej konflikt kultúr, lokálny charakter 

liberálnej demokracie a v celku vyznieva pesimisticky. Huntington vo všeobecnosti poukazuje 

na krvavé konflikty, pri ktorých je hlavnou príčinou, neodstrániteľná kultúrna odlišnosť. Po 

odznení zaujímavej prednášky docenta Abidžanova, nasledovala diskusia so študentmi. Hosť 

z Uzbekistanu záujemcom o problematiku hlbšie objasnil špecifiká teórií spomínaných 

autorov a poskytol relevantné odborné informácia. Kladené otázky, ich kvalita aj kvantita, 

svedčili o značnom záujme študentov o danú problematiku.     

Mgr. Martin Kubálek, Katedra filozofie 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


