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„Národ jako specificky evropský fenomén“ 

Jak rozumět skutečnosti, že „nacionalismus“ je v současnosti celosvětovým fenoménem a 

„národ“ se prezentuje jako všudypřítomný?  Z hlediska badatelského jde o otázku, zda tyto 

termíny vskutku všude označují zhruba stejné postoje a entity. K tomu přistupuje jako další 

problém hledisko času: ať již definujeme národy jakkoli, shodujeme se v tom, že jde o 

formace, které se utvářely historicky. Je tedy třeba se ptát, zda tento termín, stejně jako 

termín odvozený – nacionalismus – označoval i v minulosti totéž, co dnes, a to opět 

celosvětově, či podle jednotlivých kontinentů. Východiskem k řešení je diferenciace smyslu 

běžně užívaných termínů, počínaje samotným národem. Tímto termínem se označuje právě 

tak  - opět bez ohledu na definice – velká sociální skupina, jako abstrakce – představa o 

národě jako dané entitě, tedy něco jako „idea národa“. Jestliže si tento rozdíl neuvědomíme, 

otevírá se cesta k nedorozuměním. Přednáška se pokusí doložit základní tezi, že národ jako 

idea i jako jistý typ sociální skupiny (či pospolitosti) je fenoménem, který vznikl, resp. utvářel 

se ve specifických evropských podmínkách od poloviny 18. do počátku 20. století. Idea 

národa se však stala konceptem, který byl přejímán na ostatních kontinentech, nejprve na 

americké, později také v Asii a Evropě, a aplikován na zcela odlišné typy „sociálních skupin“ 

(pospolitostí). Odtud vyplývá nejedno tragické nedorozumění v ideologii i praktické politice. 

  

Prof. PhDr. Miroslav Hroch Dr.h.c., DrSc. (1932, Praha) většinu 
svého vědeckého a pedagogického působení spojil s FF Univerzity 
Karlovy. Byl ovšem také hostujícím profesorem řady světových 
univerzit (např. Saarbrücken, Los Angeles, Florencie), získal čestný 
doktorát na nejstarší švédské univerzitě v Uppsale, jeho 
zahraniční spolupráce např. s německými školami trvá dodnes. Je 
jedním z nejznámějších českých historiků v zahraničí. Široký záběr 
vědecké práce sahá od pozdního středověku a raného novověku 
(evropské politické a hospodářské dějiny) až k problematice 
evropských národních hnutí a nacionalismu vůbec, nechybí 
komparativní studium revolucí či metodologické problémy.  
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