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Kolega Kaumen si vybral pozoruhodné téma a ambiciózně jej zpracoval. Sleduje genezi 

středoasijských národů se zaměřením na jejich vzájemný vztah s ruským kolonialismem a zejména 

pak s různými řešeními „národnostní otázky“ v SSSR. 

Mezi největší klady práce patří:  

1) Velké množství zpracovaného historického materiálu.  

2) Schopnost pohybovat se na různých úrovních analýzy. Autor je schopen přecházet od 

etnografických debat k teoretickým sporům uvnitř bolševické strany, od analýz ukotvených 

spíše v historii či sociální geografii k interpretaci nejnovější historiografické literatury i 

dobových marxistických a nacionalistických textů. Autor je schopen často velmi 

nuancovaného úsudku a pozoruhodných analytických vhledů.  

3) Formulace inspirativních odpovědí. Pokud jsem práci dobře porozuměl, oproti představě o 

záměrném uplatňování strategie „rozděl a panuj“ z moskevského centra autor dochází k tezi 

o velkém vlivu lokálních komunistických elit. Jakkoli se domnívám, že tento argument není 

zcela rozvinut (viz níže), pokládám ho potenciálně za velmi cenný a inspirativní.  

Mezi problematické stránky práce:  

1) Práce s teorií. Autor tvrdí, že navazuje na teoretické práce k nacionalismu a hlásí se ke 

konstruktivistickému proudu (s. 8), ale jejich vliv není příliš patrný. Problém samozřejmě 

nespočívá v tom, že by klíčové práce v textu neshrnoval, to by již tak rozsáhlou práci zbytečně 

zatížilo, ale spíše v tom, že v textu prakticky absentuje nějaký rozsáhlejší dialog s teorií (třeba 

Anderson je zmíněn jen dvakrát, jednou v úvodním výčtu a jednou epizodně, s odkazem 

k cenzu, mapě a muzeu – není diskutován např. ve vztahu k jinému tématu, které 

pozoruhodně uchopil, a to je re/konstrukce národních dějin). Dokonce i v práci, která je 

dominantně historická (autor sám ji poněkud bizarně charakterizuje jako „quasi-historical 

analysis“) by vztažení k teorii nemělo chybět. Jinak i pozoruhodné autorovy otázky působí 

trochu jako spadlé z nebe a u jinak inspirativních závěrů si lze klást otázku, zda netrpí jistým 

parochialismem (viz níže).  

S tím souvisí ještě jiný problém – autor se jistě nemusel hlásit ke konstruktivistickému 

chápání národní identity, existují jiné přístupy. Když už to ale činí, mělo by se to patrně v jeho 

práci více projevovat. Není např. jasné, zda do ní patří kapitola věnovaná důsledkům 

středověké mongolské expanze. I způsob, jakým autor pracuje s ekonomickými a 

geografickými faktory či etnickými odlišnostmi se zdá být poněkud vzdálen konstruktivistické 

perspektivě: jako kdyby představovaly nějaké „reálné“ základy pro tvorbu národů, ale ony 

byly jaksi uměle „zkonstruovány“ jinak. (Viz např. debatu na s. 36-7 o odlišení Uzbeků a 

Tádžiků. Není mi jasné, co je „ethnic self-consciousness“ ani zda zapadá do 

konstruktivistického rámce práce.) 

2) Ne vždy jasná formulace. Autorovy často pozoruhodné analýzy bohužel v důsledku absence 

jasnějšího teoretického rámce trpí dekontextualizovaností. V textu absentuje srovnání 

panturkismu s jinými „pan-hnutími“ a „pan-nacionalismy“, ač jde o fenomény pro danou 

dobu typické a ač sám autor zmiňuje (s. 31), že panturkismus „byl vnímán“ jako reakce na 

panslavismus (autor nám už ovšem ani neřekne, zda oprávněně či ne, a neposkytne žádné 

další usouvztažnění).  

Více rozvinout by dle mého názoru potřebovala rovněž autorova pozoruhodná polemika 



s Royem (zejména na s. 70) – autor zde odmítá jeho tezi, že za odmítnutím panturkismu ze 

strany SSSR byla zásada rozděl a panuj. Ukazuje jednak na aktérství lokálních komunistických 

elit, jednak na obecné principy sovětské národnostní politiky, nediskutuje ale, zda tento 

princip nestál v pozadí sovětské národnostní politiky jako celku, zejména pokud explicitně 

mluví o její kontinuitě se správním členěním v carském Rusku (s. 65) a pokud sám dodává, že 

akceptace panturkismu (byť i v komunistickém hávu) by pro sovětský projekt bylo 

přinejmenším potenciálně ohrožující. V důsledku toho nepůsobí autorova polemika tak 

přesvědčivě, jak by mohla, navzdory tomu, že další argumenty (vnitřní rozpory panturkismu a 

aktérství jednotlivých komunistických politiků na lokální úrovni) vyznívají vcelku suverénně.  

Podobně problematická, respektive nevyargumentovaná či prostě nevysvětlená tvrzení 

nacházíme epizodně jinde v práci. Navzdory autorově argumentaci o prospěšnosti ruské 

kolonizace střední Asie není jasné, co myslí tvrzením, že Rusko může být vnímáno jako 

„impérium bez imperialismu“ (s. 16) – jednak není jasné, na jaký pojem imperialismu 

navazuje, a jednak daná argumentace pochybností o imperialismu v jakémkoli smyslu 

nezbavuje.  

Není také jasné, v jakém smyslu můžeme o SSSR ve dvacátých letech mluvit o „politickém 

pluralismu“ (s. 69), rozhodně je to pluralismus poněkud jiného než běžného typu. Rovněž 

mluvit v singuláru o „Stalin´s purge between 1928-1941“ (s,. 48) pokládám za přinejmenším 

netypické, hovoří se o čistkách v plurálu či o období čistek v autorem vymezeném období, 

případně o „Great purge“ v letech 1936-1938. 

3) Jazyk. Autor se sympatickou ambicí zpracovává své téma v angličtině, ale není jazykově zcela 

suverénní, přítomné jsou chyby ve slovosledu nebo neobratné formulace.  

 

Šíří svého záběru, množstvím prostudované literatury i projevenými analytickými schopnostmi daná 

práce přímo volá po tom, aby byla hodnocena nejvyšší možnou známkou, problematické stránky 

práce ale její kvality poněkud srážejí, takže se domnívám, že bude od oponenta spravedlivější 

navrhnout známku velmi dobře. Nad rámec hodnocení mi budiž dovoleno vyjádřit naději, že autor 

k tomuto tématu ještě neřekl své poslední slovo. 
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