
Posudek vedoucího na diplomovou práci Armana Kaumena „Between Turkism and 

Bolshevism: the Formation of Central Asian Nation-States“ 

 

Tři otázky práce Armana Kaumena se týkají historických příčin a okolností vzniku 

středoasijských republik: (1) znemožňovalo rozdělení středoasijského prostoru na 

nomádských východní Turkestán a převážně usedlou Transoxianii sjednocení této oblasti do 

jednoho panturkického celku, anebo jeho rozdělení bylo vnuceno bolševiky v rámci strategie 

„rozděl a panuj“ kterou praktikovalo již samoděržaví; (2) byla bolševická národnostní politika 

ve střední Asii jako celek pouze pokračováním této strategie pod jiným hávem, anebo 

skutečně zvláštní politikou sui generis; (3) jak a proč byly hranice středoasijských republik 

vedeny tak, jak byly?  

Práce pak na základě historického shrnutí carského období a náčrtu hlavních peripetií 

a konfliktů let 1917-1924 odpovídá tři otázky následovně: (1) socio-ekonomický rozštěp 

východního Turkestánu a Trans-oxianie, jenž byl od konce 19. století ještě posílen rozštěpem 

mezi pan-turkickým hnutím ve druhé oblasti a hnutím Alaš ve druhé, byl objektivní přikážkou 

sjednocení; sovětská národnostní politika ve střední Asii sice nesla rysy strategie „divide et 

impera“, ale přesto šla daleko nad rámec carské politiky, na níž tudíž není redukovatelná; (3) 

demarkace hranic středoasijských republik byla výsledkem tří faktorů – konfliktů mezi 

domorodými elitami a jejich různými projekty na straně jedné a carských a posléze 

bolševických politik na straně druhé.  

Práce naplňuje své cíle, i když občas zeje mezera mezi někdy až příliš deskriptivními 

historickými pasážemi a koncepčními rámci a závěry. Problémem však je nezvládnutá 

jazyková stránka: až příliš často používá autor anglických slov v nesprávném či posunutém 

významu. Jen namátkový příklad z prvních stran práce. V odstavci o akademické literatuře 

k tématu autor hodnotí dílo Arne Haugena jako „popular“, v následujícím odstavci chce říci, 

že střední Asii je třeba studovat jako „sjednocený“ či „jednotný“ prostor a používá při tom 

slova „unique“. Vzhledem k množství podobných sémantických karambolů v celé práci 

navrhuji jinak velmi kvalitní výkon ohodnotit jako velmi dobrý. 
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