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Bc. Karel Lachman, Kalmyci a Rusko. Praha, FF UK 2015, 94 s. rkp. 

 

Karel Lachman cíle své práce formuluje jasně: „Práce má v záměru být průřezovou studii, 

která po celé ose kalmycké historie, od objevené se Kalmyků na mezinárodní  scéně v 16. 

století, z ojratského základu, přes období Kalmyckého chanátu v carském Rusku, sovětskou 

éru ve XX. století, za 2. světové války a návrat, perestrojku až po naše dny“. 

Uvedenému záměru odpovídá i struktura práce: I. Úvod, II. Historicko-geografické 

souvislosrti, III. Rané dějiny Kalmyků – Ojraté, IV. Kalmyci a carské Rusko, V. Kalmyci a 

sovětská stát, VI. Kalmyci a postsovětské Rusko.  

Z autorů, jejichž myšlenky K. Lachmana nejvíce inspirují patří především N.A. Berďajev, 

k raným dějinám (kap. III) čerpá hlavně z E. Maximova, byť k dispozici jsou i např. práce 

významného kalmyckého historika Valentina Šorgoldajeviče Bembejeva Ojraty. Ojrat-

kalmyki. Kalmyki: istorija, kultura, rasselenije, obščestvennyj stroj do obrazovanija 

Kalmyckogo chanstva v Povolž´je i Predkavkaz´je (ve dvou knihách; 2004)2 a Ojraty i 

kalmyki na evrazijskom prostranstvě (XIII – 60-je gg. XVII věka) (2007) nebo studie Andreje 

Gorjajeviče Mitirova Ojraty-kalmyki: věka i pokolenija (1998), která je obsáhlou prací, 

zahrnující období od prvních zmínek o Ojratech (12. – 13. století), až do počátku 20. století.  

Určitá selekce literatury vzhledem k rozsáhlému tématu je pochopitelná a nutná   

Velmi kultivovaně a přehledně je psaná kapitola IV. Kalmyci a  carské Rusko.  Utváření 

Rusko kalmyckých vztahů podává velmi přehledně a v souvislosti s celkovými politickými a 

mocenskými poměry v Rusku. Zároveň autorovi neuniká  potřeba vzájemné podpory obou 

stran. Právě velmi dobrá znalost ruských dějin poskytuje autorovo prostor pro řešení vztahů 

k jiným etnikům, včetně Kalmyků.  

Cenné jsou následující dvě kapitoly Kalmyci a Sovětský svaz a Kalmyci a postsovětské 

Rusko, z nichž čtenáře silně zaujme pojednání o deportaci Kalmyků za II. Světové války a 

problémy, s tímto spojené (o deportaci sovětských národů psal autor těchto oponentních řádků 

ve studii Deportace národů Sovětského svazu a následné etnické problémy a konkrétně o 

Kalmycích Julie Džordževa, oba v SEP). 

Tak jako vstupní i tyto závěrečné kapitoly řeší autor s velkým nadhledem, drží se objektivního a 

pravdivého přístupu v hodnocení obou etnik, využívá  i českou literaturu a dokládá, že etnickou i 

politickou situaci Ruska zvládá velmi dobře. 

Práce je výsledkem soustředěného zájmu Karla Lochmana o zvolenou tématiku. Jednoznačně 

doporučuji výbornou. 

 

Praha 26.5.2015      PhDr.  Jan Pargač 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


