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Text posudku (rozsah dlezvážení oponenta)
Předložená habilitačnípráce vrozsahu 202 stran + 31 příloh se zabývá jedním
z nejnestabilnějších světových regionů, jemuŽ věnují zvýšenou pozornost nejen politici, ale i
odbomíci z akademickó sfery v nejruznějších státech. Autor v úvodu představuje dva hlavní
cíle: (1) analyzovat vliv geografických, historických, demografických a socioekonomických
faktorů, které vedly k růstu etnopolitické mobilizace a vzniku konfliktů na Kavkaze na
přelomu 80. a 90. Iet 20. století; (2) na\ézt rozdi|y mezi zkoumanými politickými jednotkami,
které by vysvětlily různou intenzifu etnopolitické mobl|izace a potvrdily by makroregionální
diferenciaci mezi Severním a JižnímKavkazem. S těmito cíli jsou spojeny i rizné metody
výzkamu, které autor představuje v úvodníčásti, a které jsou adekvátní vymezeným cílům.
Teoretická východiska práce se věnují především problematice niároda a nacionalismu
a fenoménu etnopolitické mobilizace. Autor správně konstatuje, že tetmínnarod má spoustu
ýznami, které nejsou pro naplnění cílůpodstatné, nicméně se domnívám, Že měla být
představena specifická sovětská terminologie, která mě|a významné politické souvislosti a
vedla zqména vkavkazské oblasti kmanipulaqlm s nénody, znichž některé mají twalé
následky (např. rozdělení Adyhů na Adyhejce, Čerkesy a Kabarďany) nebo měly dočasné
důsledky (např. rozdělení osetů na Sevemí osety a Jižni osety v letech 1939-54)' S ohledem
na terminologickou variabilitu v akademické sfeře i politické praxi postrádám podrobnější
pohled na současnou ruskou, gruzínskou' arménskou a ázerbájdŽánskou oficiální terminologii,
|ďerá zda|eka není jednotná a má silný politický kontext. Totéžse týká termínu nacionalismus
a jeho vnímání v rŮzných kavkazských kulturách. V teoretické části mohla byt podrobněji
rozpracována i v práci zmíněná svébyná sociální struktura kavkazských etnik (džamáty /autót
nesprávně používá termín džamatatyl, tejpy, tuchumy, komy aj.), které se odrážely i
v politickém uspořádání a existenci sveriuných horských konfederací obcí' které zqména
v Dagestánu doplňovala Ťaďa feudálních monarchistických systémůimportovaných
z islámského světa, ale vesměs naroubovaná na původní rodové a klanové struktury.
K terminologii miím ještě několik dalších připomínek. Autor používářadu tvaru, které
se přes neustálenou variabilitu v češtinětakřka neobjevují (např. Abcházsko, Karačajsko,
Kabardsko /na několika místech dokonce nepřijatelný rusismus Kabardinsko a od něj
odvozeno i etnonymum Kabardinci/). Zatímco Abcházsko lze zhlediska tvorby geonyÍn
v ěeštině přijmout (i kdyŽ zaužívanýtvar je Abchazie), tvary Katačajsko či Kabardsko jšou
nepřijatelné (asi jako kdyby se psalo Dagestánsko). Karačaj (tj. Černýpotok) je geonymem
typu Island, Kabarda je zase vŽitý historický termín typu Morava, dle toho je potom správný
tvar etnonyma Kabarďan a nikoliv Kabardinec. Nepochopil jsem, proč autor vymezuje
V rozporu se skutečností společně Čečensko-Ingušsko,i když se jedná o dvě samostatné
politické jednotky. A na doplnění je třeba napsat, že oťtciá|ní tvar severoosetské jednotky je

Severní osetie-Alanie.
S ohledem na variabilitu geonom (ale i etnonym, kde vlastní etnonymum je často
naprosto odlišnéod mezinárodně uŽívanéhotvaru) autor také mohl při vymezení kavkazského
regionu poukézat na rizné názvosloví _ zejména v jihokavkazské oblasti. Autor se tomu
vyhnul Íím,že občas použije variabilní toponyma ve tvaru Sjunik/Zangezut, čtenář se však
neďozvi, odkud tato variabilita pramení.
Vedle drobných chyb pramenících s počeštbvrínímruských tvaru typu Kabardinec či
Kurinská nížina(správně Kurská), se objevuje několik nepřesností nebo věcných chyb. K nim
patří konstatování, Že horské národy na severu zkušenosti s vlastní státností neměly (s. 3a).
Pravdou je, že v Dagestánu všechna většíetnika vývářela státní útvary, jejichž historie sahá
stovky let do minulosti. osetové rozhodně nepatřili k nejbohatším v regionu (s. 42) - naopak
byli závislí na bohatých kabardských feudálech, cožvedlo knavá,ulění kontaktů s Rusy. Nebyli
ani pravoslavnými křesťany @, a7-a$ jak tvrdí autor, vyznáva|í staroíránský uasdin, který
přežíIdo dnešníchdnů a pravoslaví přijímali znaěně neochotně (úspěšnějšív christianizaci
byli Rusové přes vzďéIáváni dětí). A osetové rozhodně nevyhlašovali vr. 1918 Těreckou
sovětskou republiku (s. 53) _ tu vyhlásili ruštíbolševici (ve výboru byljeden Gruzín). Takó
konstatování na s. 46, že,'na konci 18. století byl Kavkaz politicky znaěně fragmentovaný a
nestabilní region.. není pravdiý. Zdejšíútvary naopak byly dlouhodobě stabilizované, ať už
se jednalo o feudální státy nebo konfederace oběinoých svazů. Tvrzení, že ,,uzemí by|o
členěno do mnoha autonomních ěi kvaziautonomních královsírí, I<nížectvíči chanátů.. by
bylo jistě přesnější použitímtermínu monarchie (protože zde by|y i sultanáty a útvary se
specifickými tituly vládců' které se nepřekládají). Současně však měly b;it na tomto místě
zminény specifické rodové svazy obcí a konfederace těchto svazů. Jednoznačně chybné je
spojování gruzínštiny se severokavkazskými ja,ryky do kavkazské jazykové rodiny (mapa na
s. 35) _ už léta je jednoznaěně ptokžaátno, že se jedná o geneticky zce|a rozdíInéja,yky

(terminologie jazykových rodin není jednoznaěně uživána _ někdy kartvelská, jindy
ihokavkazská rodina a adekvátně kavkazská nebo severokavk azská rodina).
Vysvětleny měly byt také specifické nán:,y politických stran vjihokavkazských
státech. Čtenář se nedozví' Že Dašnaci se oficiá|ně nazývali Arménská revolučnífederace
(Hay Heghapokhakan Dashnaktsutiun) a strana v textu označená Hnčak že byla Sociálně
demokratická hunčacká strana nazvaná tak podle novin HunchalďHnčak, tj. Zvon, A
azerbájďžánskýMussavat|zepře|ožit jakoRovnost.
Jakje z neúplnéhopřehledu vidět,je drobných chyb a nepřesností spojených s historií
a geografií Kavkazska poměrně dost, ale je nutno pŤiznat, že orientovat se v kavkazské
problematice je nesmírně složité,protože i odborná literatrna se často ve spleti kavkazských
souvislostí orientuje obtížněa mnohdy detaily generalizuje.
Druhá část práce, v níŽ autor zpracoval statistická ďata a naplnil beze zbyku druhý
hlavní cil, je už v zásadé bezchybná. Použitá metodika je relevantní cílůma zjištěné výsledky
vesměs odpovídajípředpokladům. Autor je přehledně vysvětluj e v precizrtím šestistránkovém
závěru a dokumentuje řadou tabulek, grafir a map. Nelíbíse mi pouze netradičníčíslování
příloh podle číslováníkapitol a subkapitol.
j

Připomínky a dotazy oponenta k obhajobě disertační práce
Zásadní připomínky jsou zmíněny výše, u obhajoby by se k nim autor mohl stručně
vyjádřit. Dále by mne zajíma| názor autora na nedávné vyčleněnínového Severokavkazského
federálního okruhu z dosavadního většího Jižníhofederálního okruhu. Dokáza|bv wsvětlit co
stojí v pozaditéto změny?

Závér

Disertačnípráce Libora Jelena,,Etnopolitická mobilizace na Kavkaze a její regionální
diferenciace.. splňuje požadavky standardně kladené na disertační práce a doporučuji ji
k obhajobě.
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