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Ačkoli výzkum kolektivních identit, a to zejména v rámci studia etnicity a ještě 

spíše nacionalismu představuje v českých společenských vědách od změny režimu 

v roce 1989 (a v některých případech i dříve) jedno z ne-li zcela klíčových, tedy 

alespoň dominantních témat, zaplňuje antologie Petra Lozoviuka Etnicita a nacio-

nalismus v diskurzu 20. století. Příspěvek intelektuálů z českých zemí ke studiu ko-

lektivních identit místo doposud zcela neobsazené a prázdné. Důvodem této 

skutečnosti je fakt, že dosavadní autorské, resp. badatelské, jakož i překladatelské 

aktivity na daném poli byly orientovány především na tradici angloamerickou, 

konkrétně pak zejména antropologickou, jejímž jazykem je – jak také jinak – 

angličtina. Právě z této tradice pocházejí aktuálně u nás parně nejcitovanější 

(překladová) díla, jejichž autory jsou např. E. Gellner, L. Holý, B. Anderson, E. J. 

Hobsbawm, T. H. Eriksen a další. Vůči uvedené linii představuje Lozoviukova 

antologie (zcela vědomě a podle všeho programově) takříkajíc diskurzivní 

alternativu. Lozoviuk předkládá českému (a slovenskému) čtenáři výbor z textů, 

které se s naznačenou linií v řadě ohledů míjejí, resp. které sledují linii odlišnou a 

svébytnou. Společnými znaky zařazených textů je přitom poměrně specifická 

kombinace několik prvků: zaprvé, veškeré texty byly přeloženy z němčiny; tento 

fakt si přitom na řadě míst vyžaduje zařazení poznámek k příslušné terminologii 

z pera editora, který takto (nemaje nač navázat) v řadě případů teprve etabluje 

odpovídající překladovou terminologii. 

 Dalším distinktivním rysem celého souboru je to, že autoři zařazených textů se 

narodili v českých zemích, které ovšem byli později nuceni, a to právě pro svůj 

původ, resp. skupinovou příslušnost opustit. Lozoviuk přitom poukazuje na forma-

tivní vliv této zkušenosti stejně jako předchozí zkušenosti soužití před druhou 

světovou válkou v českých zemích žijících skupin (zejm. Čechů a Němců, resp. 

Židů) na dílo daných autorů, přeložené texty nevyjímaje. Vazba na české země se 

přitom u řady autorů promítla do jejich textů také v poloze tematické, tedy v poloze 

předmětu zájmu, ať již jím je právě soužití příslušných skupin a jej provázející 

problémy a snaha o jejich řešení či reflexe vazby na rodnou (tedy /v nenacionál-

ním, zemském smyslu/ českou) zemi anebo její ztráty během pozdějšího nuceného 

exilu. Toto tematické zaměření ovšem nijak neznamená, že dotyčné texty mají prá-

vě proto jen lokální význam a dopad – naopak, autoři tematizující uvedené lokálně 

ukotvené zkušenosti tyto využívají k úvahám a závěrům obecné platnosti, resp. tyto 

uchopují v jejich paradigmatických polohách; rovněž jejich perspektiva není nik-

terak lokálně-centrická, ale v typickém případě naopak široce komparativní. Dluž-

no přitom dodat, že právě tato tematická blízkost činí zařazené příspěvky pro 

českého čtenáře specifickým a zcela nezaměnitelným způsobem značně atraktivní, 

neboť v řadě případů se dotyční autoři zabývají promýšlením zcela konkrétních 
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otázek, událostí a vztahů, jejichž promýšlení se často věnoval i on sám. A přiznejme si, 

že možnost podívat se, jak o „našich“ dějinách, identitě a osudech přemýšlí autor 

přinejmenším celoevropského formátu, nemá český čtenář zrovna moc často. 
 Po formální stránce je výbor uspořádán do tří oddílů, vždy po třech textech, 

vykazujících z odpovídajícího hlediska shodné rysy. První oddíl zahrnuje texty Waltera 

Kuhna, Hanse Lemberga a Emericha K. Francise. Zaměření této sekce je obecně 

historicko-etnografické, kdy dané stati sledují „myšlenkový vývoj badatelského 

zaměření, které směřovalo od zájmu o národnostní enklávy ke srovnávacímu studiu 

etnických a národnostních skupin“. (s. 13) Ačkoli věhlasem se autoři textů z této partie 

knihy s těmi z části následující zcela srovnávat spíše nemohou, jsou jejich příspěvky 

patrně nejcharakterističtějšími reprezentanty (odpovídající dobové) linie editorem 

akcentované evropské etnologie. Druhá sekce je tvořena překlady textů Hanse Kohna, 

Eugena Lemberga a Karla W. Deutsche. S ohledem na intelektuální laťku či světové 

renomé dotyčných autorů představuje tato část podle všeho vrchol celé publikace, 

přinejmenším v případě H. Kohna a K. W. Deutsche možná ovšem také vrchol pro 

Lozoviukem zastávanou a propagovanou pozici zmíněné evropské etnologie nejméně 

typický (oba texty byly nejprve publikovány v angličtině, překlad je pořízen až 

z následné autorizované verze německé). Závěrečný oddíl je pak věnován příspěvkům 

Karla Valentina Müllera, Georga R. Schroubeka a Ferdinanda Seibta, jejichž 

jednotícím prvkem je reflexe česko-německé koexistence, jejích specifik a povahy; po 

tematické stránce se tedy jedná o sekci českému čtenáři patrně nejbližší (třebaže závěry 

předkládané uvedenými autory mu již zdaleka tak blízké být nemusí). 

 Celá překladová kolekce je uvedena vstupní studií editora, kde P. Lozoviuk čtenáře 

seznamuje s odpovídající myšlenkovou linií, kterou zahrnuté studie reprezentují, 

nastiňuje dobový kontext vzniku příslušných textů a v krátkých biograficky laděných 

medailoncích přibližuje po řadě všechny příslušné autory. Právě tato úvodní studie 

poskytuje celému výboru takříkajíc rám, neboť činí explicitními vazby, které jednotlivé 

studie pojí, resp. rysy, které jsou dotyčným statím společné a které by dnešní český 

čtenář mohl bez takového komentáře poměrně snadno přehlédnout a minout tak jedno 

z centrálních poselství celé publikace. Škoda snad jen, že úvod není doplněn o přehled 

doposud do češtiny přeložených prací autorů zahrnutých textů, čtenář, a to zejména ten, 

kterého Lozoviuk přesvědčí o nosnosti odpovídající linie přemýšlení o skupinových 

identitách a v četbě by chtěl pokračovat, by takový seznam „rozšiřující četby“ patrně 

ocenil.  

 V obecné poloze představuje antologie P. Lozoviuka Etnicita a nacionalismus 

v diskurzu 20. století. Příspěvek intelektuálů z českých zemí ke studiu kolektivních 

identit příspěvek k tradici evropské etnologie, která je v našich zemích (nepochybně i 

díky svému německojazyčnému podloží) v současnosti spíše opomíjená. Nosnost dané 

tradice Lozoviuk svým výborem prokázal, zda si ale uvedená linie v našem prostředí 

získá příznivce a (znovu) se prosadí jako relevantní výkladové paradigma, to ukáže 

teprve budoucnost. 
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