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NACIONALIZMUS A MODERNITA - HORÚCI 
PROBLÉM SÚ»ASNEJ TEÓRIE NÁRODA 

SMITH, A. D.: Nationalism and Modernism (Nacionalizmus a modernizmus). London 
and New York, Routlege 1998, 284 s. (XIV + 270) 

Anthony D. Smith, profesor zaoberajúci sa problémami etnicity a nacionalizmu na 
Európskom inötitúte na London School of Economics, nie j e  naöej odbornej verejnosti 
celkom neznámy. Do je j  povedomia sa zapÌsal vysoko hodnoten˝mi prácami Theories of 
Nationalism (1971), The Ethnic Origins of Nations (1986), National Identity (1991) 
a Nations and Nationalism in a Global Era (1995). 

V roku 1998 vydal svoju zatiaæ poslednú knihu Nationalism and Modernism, ktorá 
j e  podæa vyznania autora v˝sledkom jeho spolupráce s aktÌvnymi, prem˝öæav˝mi ötu-
dentmi, ktor˝m svoje dielo aj s vÔakou venoval. Kniha j e  koncipovaná ako prehæad 
súËasn˝ch koncepciÌ nacionalizmu - má byù pohotovou prÌruËkou pre ötudentov 
a uËiteæov, j e  vöak prÌstupná aj pre beûného Ëitateæa. Deklarovan˝ zámer autor skutoËne 
splnil. ätudenti odboru etnicity a nacionalizmu na LSE teda môûu uû v tomto prebie-
hajúcom akademickom roku svojmu profesorovi klásù Ôalöie detailnejöie, fundova-
nejöie, ba aj rafinovanejöie otázky uû podloûené jeho vlastn˝m textom, a teda, ako on 
sám tvrdÌ, aj Ôalej mu takto pomáhaù zdokonaæovaù práve dohotovené dielo. 

Nacionalizmus a modernizmus j e  prehæadom teóriÌ nacionalizmu koncipovan˝m na 
pozadÌ súËasn˝ch diskusiÌ o modemite. Za "zásadnú rozhraniËujúcu Ëiaru" oddeæujúcu 
star˝ svet od sveta moderného povaûuje Smith pád Bastily. Rok Veækej francúzskej re-
volúcie j e  rokom zrodu modernity a zároveÚ rokom zrodu nacionalizmu, ktorého 
"prÌbeh j e  ústrednou niùou spájajúcou a rozdeæujúcou æudÌ moderného sveta" (s. 1). 
A ak aj j e  foriem nacionalizmu mnoho, j e  len jedna "zásadná Ëiara". Smith si uvedomuje 
existenciu oponentov, predovöetk˝m z koöiara historikov, na druhej strane si vöak uve-
domuje aj jasnú podporu zo strany teoretikov sociálnej vedy, ktorÌ spolu s nÌm tvrdia, ûe 
"nacionalizmus j e  modemé hnutie a ideológia, ktorá vznikla v druhej polovici 18. sto-
roËia v západnej Európe a v Amerike, po svojom vyvrcholenÌ v dvoch svetov˝ch 
vojnách zaËÌna upadaù a uvoæÚovaù cestu globálnym silám, ktoré prekraËujú hranice 
národn˝ch ötátov" (s. 1). 

V˝razn˝ nárast etnického nacionalizmu v mnoh˝ch Ëastiach sveta v ostatnej dobe 
zaktualizoval potrebu nielen jeho praktick˝ch rieöenÌ, ale aj  hlböieho teoretického báda-
nia. Nastal posun v chápanÌ dôleûitosti konkrétnych problémov a do centra pozornosti 
bádateæov sa postupne dostala otázka starobylosti Ëi modernosti národov. Za rok, ktor˝ 
inicioval tento posun, povaûuje Smith rok 1990, rok rozpadu svetového socialistického 
tábora, kedy sa náhle odkrylo mnoûstvo problémov spojen˝ch s národom, nacionaliz-
mom, etnicitou, identitou atÔ., ktoré sa po dlhé dekády vedome skr˝vali za problémy 
triedneho rozdelenia spoloËnosti v globále a za Ôalöie, v priestore socialistického tábora 
vraj neaktuálne, otázky delenia spoloËnosti. Po roku 1990 nastal prudk˝ rozvoj bádania 
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tejto problematiky nielen v spomÌnanom priestore, ale akademická obec prakticky na 
celom svete sa zapojila do j e j  intenzÌvneho skúmania. Za posledn˝ch desaù rokov vznik-
lo mnoûstvo prÌstupov a teóriÌ, ktoré sa Smith vo svojej práci podujal kriticky zhodnotiù 
a zaradiù. 

SúËasné koncepcie národa vymedzuje ich vzùahom k prahovej historickej udalosti 
novodob˝ch dejÌn - k Veækej francúzskej revolúcii. Z tohto hæadiska uvádza v dvoch 
hlavn˝ch skupinách koncepcie modernistické a ako alternatÌvu koncepcie ne-modemis-
tické, resp. anti-modernistické; öpeciálnu kapitolu tvorÌ postmodemistick˝ prÌstup. 

Skupina modernistick˝ch koncepciÌ j e  bohato diferencovaná. Sú v nej zastúpené 
najrôznejöie prÌstupy - od klasického modernizmu, reprezentovaného teóriami "na-
tion-building" K. Deutscha a jeho nasledovnÌkov, cez ideologizujúci prÌstup E. Kedou-
rieho, reformulovanú teóriu E. Gellnera (ktorá u nás zaznamenala veæk˝  ohlas), 
socioekonomické prÌstupy na ideovej báze marxizmu T. Nairna a M. Hechtera, kon-
cepcie Ch. Tillyho a A. Giddensa, zdôrazÚujúce v˝znam politiky, aû po teórie B. Ander-
sona a E. Hobsbawma. 

Do skupiny alternatÌvnych koncepciÌ zaradil antimodemistické prÌstupy reprezento-
vané P. van den Berghem a C. Geertzom, ktoré moûno Ôalej rozdeliù do dvoch pod-
skupÌn - na prÌstupy perenialistické a primordialistické. Druhú alternatÌvnu skupinu 
tvoria nemodemistické prÌstupy A. Hastingsa, S. Reynoldsovej, H. Seton-Watsona za-
loûené na predpoklade existencie star˝ch, kontinuálnych, Ëi pred-modem˝ch národov, 
ale a j  kultúrny a politick˝ nacionalizmus J. Hutchinsona a v neposlednom rade sem 
autor zaradil svoju vlastnú koncepciu zaloûenú na etno-symbolizme, ku ktorému sa hlási 
a j  J. Armstrong. 

Klasifikáciu uzatvára kapitola venovaná postmodemizmu. Tu i sám autor priznáva 
akúsi konfúznosù, keÔûe uvádzané prÌstupy nie sú v pravom zmysle teórie národa Ëi 
nacionalizmu. Zaradil ich sem vöak s vedomÌm, ûe bez nich by nebol jeho obraz kom-
pletn˝. Sú to skôr úvahy o situácii, ktorá prÌde po národoch, j e j  prÌchod vöak Smith 
kladie do veæmi blÌzkej budúcnosti. 

Smith si uvedomoval obmedzenia dané rozsahom knihy prijateænej pre jeho ötuden-
tov, preto a j  zredukoval v˝ber autorov v jednotliv˝ch skupinách na ich najv˝raznejöÌch 
reprezentantov, na prácach ktor˝ch mohol kriticky ukázaù klady a zápory, silu i slabosti 
konkrétnych koncepciÌ. ZároveÚ by sa mohlo zdaù, ûe sú tu isté disproporcie 
v udeæovanÌ priestoru na rozbor jednotliv˝ch prÌstupov. To vöak vypl˝va z dôleûitosti, 
ktorú im Smith pripisuje pre rozvoj danej oblasti bádania. Sám pripúöùa, ûe z iného uhla 
pohæadu, pri zameranÌ na iné problémy, by sa moûno mohli proporcie jednotliv˝ch vstu-
pov zmeniù. 

Za svoj cieæ svojej najnovöej práce si autor vyt˝Ëil opis a zhodnotenie expla-
naËn˝ch teóriÌ národa a nacionalizmu. 1 napriek vöetk˝m obmedzeniam vypl˝vajúcim 
z uûöie öpecifikovaného zámeru a rozsahu knihy Smith uviedol podæa svojej klasifikácie 
vöetky typy koncepciÌ. ZároveÚ sa pokúsil uviesù základné tézy a viaceré závaûné 
problémy charakteristické pre kaûd˝ rozoberan˝ prÌstup. Venoval sa tieû ozrejmeniu 
(ideového, sociálneho, politického, ekonomického, etc.) pozadia, na ktorom vznikali. 
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Úplne na záver podal struËn˝, prehæadn˝, mimoriadne inötruktÌvny zoznam 
základn˝ch problémov, paradigiem a moûn˝ch teoretick˝ch v˝chodÌsk súËasnej teórie 
národa a nacionalizmu. 

Kniha obsahuje kvalitne spracovanú bibliografiu kniûn˝ch prác a najv˝znamnejöÌch 
Ëasopiseck˝ch prÌspevkov spomÌnan˝ch autorov, Ëo j e  tieû mimoriadne nápomocné pre 
kaûdého, kto sa serióznejöie venuje tejto problematike. 

Nationalizmus a modernizmus A. D. Smitha j e  zaujÌmavou prácou, ktorú urËite 
ocenÌ kaûd˝, kto sa zaujÌma o problémy národa a nacionalizmu, ale a j  ötudenti, ktor˝m 
bola pôvodne urËená, ako a j  teoretici i beûná Ëitateæská verejnosù. PozitÌvna j e  a j  refle-
xia problému modernity oboch fenoménov, ktor˝ sa v poslednom Ëase a j  u nás hojne 
pertraktuje, ba dokonca a j  autorov prechod za pomyselnú historickú hranicu do 
budúcnosti, ktorú predznamenávajú koncepcie postmodemizmu. V kaûdom prÌpade j e  to 
dielo, ktorého ËÌtanie môûe i na Slovensku zohraù pozitÌvnu úlohu v rozvoji bádania na 
tomto poli. 

Jana Baláûová 

PhDr. Jana Baláûová, CSc. 
Filozofick˝ ústav SAV 
Klemensova 19 
813 64 Bratislava 
SR 

PROBLÉMY MODERNEJ SPOLO»NOSTI 

NOAM CHOMSKY: Perspektivy moci. Praha, Karolinum 1998, 323 s. 

Recenzovaná publikácia vyöla ako zbierka ôsmich, na prv˝ pohæad tematicky 
rôznorod˝ch prednáöok, ktoré odzneli na austrálskom kontinente. Slovenskému 
Ëitateæovi j e  pomerne známa doterajöia tvorba profesora Chomského z oblasti lingvis-
tiky; pripomeniem, ûe sa v˝znamne podieæal na vzniku teórie generatÌvnej gramatiky, 
ktorá si nachádza stále viac priaznivcov. Okrem lingvistick˝ch prác tvorÌ v˝znamnú 
zloûku Chomského aktivÌt politické pôsobenie v rôznych oblastiach sveta, kde obhajuje 
æudské práva a snaûÌ sa upozorÚovaù západnú verejnosù na neprávosti páchané v mene 
vyööÌch ideÌ. 

V knihe PerspektÌvy moci sa môûe slovensk˝ Ëitateæ po prv˝krát zoznámiù 
s hlbok˝mi, neortodoxn˝mi myölienkami v˝znamného lingvistu 20. storoËia t˝kajúcimi 
sa zásadn˝ch otázok modernej spoloËnosti. Preto sa v recenzii zameriam na kapitoly so 
sociálno-filozofick˝m apolitick˝m obsahom. V prv˝ch dvoch kapitolách (1. Jazyk 

a myslenie: niekoæko úvah na starobylé témy, 2. Jazyk a prÌroda) sa autor venuje prob-
lematike jazyka a mysle. Zvyöné kapitoly sú zamerané na vybrané sociálno-filozofické 
apolitické otázky súËasnosti. Na tomto mieste sa musÌme zamyslieù: Ëo môûe spájaù  
problematiku pouûÌvania kaûdodenného jazyka a politiku? Ako lingvista sa Chomsky 
zameral na "slovnÌk", ktor˝ pouûÌvajú politici a publicisti; exaktne dokazuje, ûe pojmy, 
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