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Posudek školitele na rigorózní práci Adama Šebesty, Národnostní politika v sovětské Karélii, 

1920-1935, Praha, FSV UK 2011, 113 s. včetně 4 příloh.  

Předkládaná rigorózní práce je upravenou a rozšířenou verzí diplomové práce. Adam Šebesta  

zvolil téma sovětské národnostní politiky ve východní Karélii jako případové studie,  case 

study, na níž zkoumal praktické uplatňování sovětské národnostní politiky v době zformování 

sovětského režimu, průběh tzv. korenizace a její odumírání až definitivní likvidaci k polovině 

třicátých let 20. století.  Za cíl si stanovil postihnout obecné rysy i specifika vývoje karelské 

autonomie a její provázanost s centrálními změnami a trendy.   

Autor při práci pracoval převážně s bohatou sekundární literaturou. Rozlišuje dva hlavní 

přístupy v literatuře – jednak zabývající se sovětskou národnostní politikou v celé její šíři a ve 

vztahu centrum - periferie, jednak  literaturu koncentrující se podrobně na vývoj v sovětské 

Karélii a pohlížející na procesy periferním prizmatem. Lze však připomenout ještě třetí 

skupinu literatury, založenou na chápání karelské otázky v její etnicko-kulturní dimenzi, jako 

téma v rámci zkoumání vývoje ugrofinských (baltofinských) etnik. K badatelským centrům, 

jež autor zmiňuje (univerzity v Petrozavodsku, Helsinkách, Joensuu) je třeba přičíst i 

univerzitu v Jyväsküle. 

Autor využívá rusky, anglicky, německy psanou literaturu; nedostatek finskojazyčné literatury 

je kompenzován četnými publikacemi finských autorů v dostupných jazycích. 

Práce je logicky strukturována do čtyř kapitol. Po konceptualizačním úvodu a zhodnocení 

relevantní literatury autor v prvých dvou kapitolách podává přehled sovětské národnostní 

politiky, charakterizuje jednotlivé přístupy k řešení národnostní otázky a k formám federace a 

autonomie. To je obsáhlé téma, jež si samo o sobě nárokuje monografický rozsah a 

zpracování rozsáhlé diferencované literatury. Pro potřeby práce autor provedl selekci a  

koncentruje se na postižení a generalizaci hlavních vývojových tendencí; toto zúžení  může 

jistě vyvolat námitky z nepodchycení některých prací a jiných  názorových hledisek, ale 

v jádru je vzhledem k tématu oprávněné.    

Těžiště práce spočívá ve dvou  kapitolách, věnovaných karelské otázce, významu Karélie a 

způsobu uplatnění konceptu korenizace s jejími specifiky jako hraničního regionu, 

odrazového můstku pro šíření revoluce do Finska a zároveň útočiště finských politických 

emigrantů po prohrané občanské válce. Šebesta analyzuje, jak finské komunistické elity v čele 



s E. Gyllingem ovlivnily převážně  finskojazyčný charakter procesu korenizace a také 

hospodářskou transformaci  Karélie během dvacátých let. Tento zahraniční aspekt ovlivnil 

míru autonomie (včetně daňové politiky a zahraničního obchodu) natolik, že lze hovořit o 

karelské anomálii.  Bezesporu zajímavá z hlediska národotvorných procesů je Gyllingova 

koncepce transformace Karelů z rolnického etnika do vyspělého národa přejmutím finštiny. 

Konec finskokarelského experimentu souvisel s uzavíráním SSSR, změnami stalinské politiky 

včetně nástupu čistek a teroru, které od roku 1933 se bezprostředně dotýkaly také stranického 

vedení sovětské Karélie. Autor přesahuje poněkud časový rámec práce, tento přesah však má 

své opodstatnění, protože stalinské čistky v Karélii kulminovaly v letech 1935—1938. Čistky 

nebyly pouze výsledkem změněné politiky centra – periférie, ale odrážely změny evropské a 

sovětské politiky.   Autor zdůrazňuje depolarizované  polohy mezinárodního faktoru: 

zahraniční faktor  - perspektiva Karélie jako odrazového můstku  pro šíření revoluce do 

Finska a  dále do Skandinávie – sehrál skutečně klíčovou  roli při vzniku autonomní 

republiky.  Druhá, negativní poloha byla naopak charakterizována od poloviny 30. let 

zhoršováním vztahů s Finskem a vedla k démonizaci Finska jako nepřátelského státu 

s agresivními teritoriálními aspiracemi, podezírání Finska z role nástupiště pro protisovětské  

aktivity  nepřátelských velmocí. Tento postoj poznamenal výrazně protifinské čistky a 

deportace obyvatelstva z pohraničních oblastí. 

Šebesta přesvědčivě dokumentuje, jak se změny zahraničně politické koncepce a politiky 

promítaly nejen do vnějších vztahů a ekonomické politiky, ale až do ideologicky podloženého 

hodnocení jazyků (revoluce nebo jazyk nepřátelského finského imperialismu a fašismu) a 

sporů o jazyk vzdělání  (soupeření finštiny a karelštiny) v Karélii. 

Vytknout lze několik nepřesností: terminologických - tvrzení, že Rusko ztratilo během první 

světové války přístup na Balt – i přes ztrátu pobaltských gubernií mělo přece Petrohrad a 

okolí, šlo však o ztrátu spojení přes Baltské moře se západními Spojenci (36-37);  v roce 1920 

neexistoval Sovětský svaz, ale sovětské Rusko (39), Čičerin byl komisařem nikoli ministrem 

zahraničních věcí (tamtéž);   jazykových - v češtině používáme termín pravoslaví místo 

ortodoxie (36). Drobné nepřesnosti vznikly při překladu jmen finských autorů z ruštiny (např. 

Nevalainen místo Nevalajnen); místo termínu socializace (53, 91) je vhodnější sovětizace. 

Jägeři byli vojenští myslivci (79). Autor zmiňuje pozoruhodný fenomén imigrace amerických 

Finů začátkem 30. let, rozhodujícím důvodem přistěhovalectví byla hospodářská krize. Je 

třeba rovněž zmínit, že do SSSR přicházeli i finští dělníci z vlastního Finska (80-83). Při 

hodnocení úlohy finské radikální levice při uznání osamostatnění Finska Leninovou vládou je 



třeba připomenout, že osamostatnění podporovalo i Německo; v této souvislosti použitý 

termín Osa je chybný, správně Centrální mocnosti (92). 

Doporučuji ověřit tvrzení, že v polovině 20. let tverských Karelů bylo čtyřikrát více než 

Karelů v KASSR; podle mých údajů byl poměr 1,4 : 1. (66). Obdobně pak počty a 

procentuální podíly Karelů v ruské (sovětské) Karélii. Je třeba být opatrnější při přejímání 

některých paušalizujících tvrzení – byla kominterna skutečně obsolentní institucí na začátku 

30. let? (68)  Je třeba rozlišovat koncepci šíření revoluce a roli instrumentu sovětské 

zahraniční politiky. 

Hodnotíme-li práci celkově, je zřejmé, že autor splnil cíle, zadané v úvodu práce. Karelská 

problematika je v české historické produkci ojedinělou. Osvětlení specifik  karelofinského 

experimentu  jako sovětské varianty jazykové a kulturně vzdělávací modernizace karelského 

obyvatelstva může být užitečným příspěvkem k poznání variability řešení národnostní otázky 

a srovnání s přístupy v jiných autonomních republikách během dvacátých let a dále i 

k přehodnocení korenizace, nové politice  a národnostnímu aspektu stalinských čistek ve 

třicátých letech. Autor analyzoval přístupy k řešení národnostní otázky, mezinárodně politické 

koncepce a souvislosti i  ekonomické a kulturně jazykové varianty karelské autonomie. 

Zhodnotil  obecné rysy i specifika a zařadil je do kontextu sovětské národnostní politiky 20./ 

prvé poloviny 30. let.  Užitečné by bezesporu bylo doplnění práce ještě o strukturu, způsob 

řízení a fungování nejvyšších republikových orgánů.  

Navrhuji publikaci rigorózní práce v tisku po provedení zmíněných úprav. Práce naplňuje 

požadavky kladené na rigorózní práci, a proto ji doporučuji ji k obhajobě. 
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