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Dalyko anotacija 

 

Istorijos mokslas dažnai kaltinamas perdėtu empirizmu, aprašomosios prieigos dominavimu ir 

atsiribojimu nuo kitų humanitarinių ar socialinių disciplinų. Tuo pat metu, neretai, pavyzdžiui, 

sociologinė teorija, pretenduojanti į istorinių procesų paaiškinimą, nesiremia istoriografija. 

Todėl istorikams labai svarbu žinoti gretutinių mokslų tendencijas, teorijas ir, esant reikalui, 

pasinaudoti jų įžvalgomis, teorijomis ir pan. Pirmiausia, šiame kurse analizuojamos 

svarbiausios mokslinės prieigos, aiškinančios nacionalizmo atsiradimą bei raidą (nuo 

primordialistinių iki konstruktyvistinių). Daugiausia dėmesio skiriama E. Gellnerio, A. 

Smitho, B. Andersono, R. Brubakerio bei kitų teoretikų darbams. Atskirai aptariama čekų 

istoriko M. Hrocho „mažųjų tautų“ tautinių sąjūdžių periodizacijos koncepcija ir jos 

pritaikomumas Vidurio bei Rytų Europoje. Antroji kurso dalis skirta konkretiems Vidurio bei 

Rytų Europos nacionalizmams skirtos istoriografijos aptarimui. Čia daugiausia dėmesio 

skiriama šiems klausimams: kas nulemia etnolingvistinio nacionalizmo susiformavimą šiame 

regione (modernizacija; raštingumo sklaida; tautinė diskriminacija; Romantizmo idėjų 

sklaida; vakarietiškio modelio „mėgdžiojimas etc); kokią įtaką konkrečių nacionalizmų 

atsiradimui bei jų pobūdžiui turi imperinė politika; ar egzistavo alternatyvos „nugalėjusiems“ 

nacionalizmams; kokios aplinkybės šiame regione sukuria prielaidas pilietinių nacionalizmų 

(pavyzdžiui, krajovcų istorinėje Lietuvoje) atsiradimui ir kas sąlygoja jų „nesėkmes“ ir pan. 

Dar vienas svarbus teminis blokas – tai XIX a. imperijų santykis su nacionalizmu.  
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