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HYBRID MEZI TRADICÍ A MODERNITOU –  

NEFORMÁLNÍ STRUKTURY  

VE STŘEDOASIJSKÝCH ZEMÍCH  

(NA PŘÍKLADU TURKMENISTÁNU)

Slavomír Horák
Výzkum politických elit na post-sovětském prostoru stále zaostává za analýzou po-

litických institutů. Tomuto fenoménu v poslední době začíná věnovat pozornost několik 
prací, které však jsou těsně před vydáním.1 Jedním z autorů, kteří se výzkumem součas-
ných elit ve Střední Asii zabývají, a to s přihlédnutím k námi zkoumanému Turkmenis-
tánu, je bývalý turkmenský vědec, dnes v norské emigraci žijící Šohrat Kadyrov. Tato 
stať se opírá o jeho bohatý empirický materiál; zároveň se snaží jej rozvinout z nového 
úhlu pohledu.

Tento výzkum lze prozatím jen velmi těžko založit na solidním empirickém zákla-
du, protože chybějí klíčové turkmenské prameny a je nutno uchylovat se k neoficiálním 

1 Z dosud vyšlých prací lze jmenovat především E. SCHATZ, Modern Clan Politics: The Power Of “Blo-
od“. In: Kazakhstan and Beyond. University of Washington Press 2004. Zatím nejsou výsledky výzkumů 
autorů, jejichž publikace jsou ohlášeny na přelom let 2005–2006. Např. S. CUMMINGS, Kazakhstan: 
Power and Elite, 2005; F. BLISS, Social and Economic Change. In: The Pamirs, Tajikistan: (Gorno-
Badakhshan, Tajikistan) 2005; K. COLLINS, The Logic of Clan Politics in Central Asia: Its Impact on 
Regime Transformation. Cambridge University Press 2005. Je charakteristické, že autoři se z větší části 
soustředili na mnohem dostupnější státy jako je Kazachstán. Výzkum klanových vztahů v této zemi pro-
zatím dospěl nejdále především díky rozsáhlému a dostupnému empirickému materiálu.
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zdrojům, vedeným především pomocí subjektivních interview. Biografická metoda sice 
může pomoci při analýze alespoň některých významných osobností dané politické elity, 
avšak není schopna postihnout celou šíři neformálních kontaktů daného člověka. Tyto 
skutečnosti se objevují jen ve velmi neúplné formě.

Na základě dlouholeté analýzy a sběru materiálů k tomuto tématu lze najít pouze 
střípky příslušné mozaiky. Přesto i z těchto střípků již lze vyvodit jisté závěry o charak-
teru a specifikách současné politické elity. Následující stať je tedy pouze snahou vytvořit 
obrázek současné turkmenské vládnoucí elity na základě značně neúplného faktogra-
fického základu (neoficiálních rozhovorů, analýzy opozičních kompromitujících článků 
na jednotlivé politiky). Je zcela jisté, že výroky lidí, kteří přešli do turkmenské opozice, 
mají výrazně subjektivní nádech, protože jsou vedeny snahou distancovat se od režimu 
i od případných vlastních problematických kroků s ním spojených.2

Práce vychází ze základní teze o kontinuálním vývoji turkmenských elit. Nelze 
však zkoumat současný stav bez opomenutí historických a tradiční kořenů. Přestože na 
lokální úrovni často přežila řada tradičních sociálních vzorců s relativně malými změ-
nami, na úrovni politických elit se projevily všechny společenské změny posledního 
století.

Vymezení některých pojmů

Pojem klan či kmen se v různé literatuře označuje jinými způsoby, a to podle toho, 
o jaké období se jedná. Pojem tradičního klanu lze aplikovat například na turkmenské, 
kazašské nebo kyrgyzské kočovné kmeny do jejich postupné sedentarizace v 19. a zejmé-
na 20. století. Tyto kmeny měly poměrně přesné vymezení geografických sfér (pastvišť, 
působnosti při loupežných napadeních apod.) a pevnou hierarchickou strukturu s přesně 
vymezenými rolemi v rámci těchto kmenů. Podobně lze charakterizovat i politické klany 
v klasických středoasijských státech (Bucharském emirátu, Chivském a Kokandském 
chanátu), které bojovaly o moc v rámci chánského (emírského) dvora.

Oba pojmy kmen (tribe) a klan (clan) prošly ve středoasijském prostředí v průběhu 
20. století značnými změnami. Desetiletími a staletími složené místní vládnoucí elity 
a dynastie vymizely a na jejich místo nastoupily kádry spojené s novým systémem. Pro-
měnou struktury vládnoucí elity však zcela nezmizel ani jeden z termínů, ovšem došlo 
k určitému posunu jeho chápání, což může být při výzkumu poněkud zavádějící.

Vzhledem k nedostatku nových příhodných pojmů, kterými bychom mohli označit 
proměnu místních struktur za posledních sto let, mnozí současní pozorovatelé používají 
nadále stejné označení současných nejvyšších sociálních vrstev slova s tradičním ná-
dechem, tj. kmen/klan.� Z tohoto důvodu literatura nadále zachovává regionální klany 

2 Nejvýrazněji se tato snaha projevila zřejmě u bývalého místopředsedy vlády a jednoho z nejvlivnějších 
mužů okolo Saparmurata Türkmenbašyho, kterým byl do roku 2001 Boris Šichmuradov. Na jím založe-
ném internetovém zpravodajském serveru Gundogar.org se snažil bagatelizovat vlastní podíl na turkmen-
ském režimu, což mu také někteří opoziční představitelé dodnes vyčítají.

� K. DAWISHA, B. PARROT (eds), Conflict, cleavage and change in Central Asia and the Caucasus. 
Cambridge 1997; P. KUBICEK, Regionalism, Nationalism and Realpolitik in Central Asia. Europe-Asia 
studies (University of Glasgow) 4, 1997, s. 6�7–655.
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v Tádžikistánu nebo Uzbekistánu, kmenové vazby v Kazachstánu (tzv. žüzy), v Kyrgyz-
stánu nebo Turkmenistánu. K těmto pojmům se obvykle přidává závěr o retradicionali-
zaci současných elit po rozpadu SSSR.

Současné chápání klanu se tedy bude v určitém smyslu lišit od předchozích pojmů 
tradičních klanů a kmenů, avšak jedná se spíše o kontinuální vývoj než o rychlou radi-
kální změnu pojmu v průběhu několika let, a to nehledě na radikální proměny sociálního, 
politického nebo ekonomického prostředí středoasijského regionu. Pro rozlišení obou 
pojmů je v této stati používáno slovo klan pro označení současných elit, zatímco sociální 
struktury dorevoluční minulosti budou označovány spíše pojmem tradiční kmen/klan.

Historický základ středoasijských post-sovětských elit

Vzhledem k charakteru některých politických režimů ve střední Asii a problema-
tičnosti výzkumů jejich elit je velmi těžké najít jakoukoliv teoretickou souvislost, případ-
ně jisté zobecnění. Následující analýza je pokusem o typologizaci středoasijských elit 
a vymezení jejich tradičních a soudobých prvků.

Při vývoji elit ve středoasijském prostoru je nutné vycházet z předpokladu, že změ-
na politického režimu daleko předchází změnám v chování společnosti. Setrvačnost je 
v tomto případě dostatečně významným faktorem, jež určuje chování jednotlivých soci-
álních skupin daného regionu, případně státu (etnosu, různých subetnických skupin, ro-
dinných struktur apod.). Z tohoto hlediska je proto důležitý výzkum historického vývoje 
elit v dané zemi a regionu.4

Analýza současných elit proto vychází z tradiční sociální struktury Střední Asie, 
která se začala měnit částečně po vpádu Ruska do této oblasti a zcela zásadní transforma-
cí začala procházet po revoluci v 1917. Otázkou však zůstává, do jaké míry se podařilo 
přeměnit společnost i její představitele v průběhu následujících desetiletí, často s pomocí 
represivních a násilných prostředků.

Pokud jde o problematiku tradičních elit ve Střední Asii, zde je možné operovat 
s klasickým rozdělením charakteristickým pro Blízký a Střední východ – tj. na kočovné 
a usedlé (městské a venkovské) elity (označované v arabštině pojmy badawa a hadara).5 
V současné literatuře ke Střední Asii se pro podobné formy používá pojmy kmen (tribe) 

4 V  případě Turkmenistánu se lze opřít o nevelkou, ale přesto fundovanou literaturu, zejména A. L. EDGAR, 
Tribal Nation: The Making of Soviet Turkmenistan. Princeton University Press 2004. Problematice sociální 
struktury Turkmenů, stejně jako problematice elit se nejvíce věnuje zmíněný turkmenský sociolog, histo-
rik a exulant žijící v Norsku Š. KADYROV. Srov. zejména následující práce: Central Asia. The Ethnology 
of Political Management: Yesterday, Today & Tomorrow. A special Report for the Conference „The Turk-
menistan: not on Orange revolution but Regional?”, Oslo, 6  june 2005; Vněšněje upravlenije etničeskim 
obščestvem v sovětskom Turkmenistane i jego perspektivy. Turkmenistan Workshop, St Antony‘s College 
Oxford and The Oxford Society for Central Asia (TOSCA), 18. až 19. 6. 2004, www.sant.ox.ac.uk/are-
astudies/lecturesarchive/Turkmenistan/KadyrovPaper.doc; „Nacia“ plemen. Etničeskije istoky, transfor-
macija, perspektivy gosudarstvennosti v Turkmenistane. Moskva 200�; Rossijsko-turkmenskij istoričeskij 
slovar, I. Bergen 2001; Turkmenistan. Institut prezidenstva v klanovom postkolonialnom obščestve. Acta 
Eurasica 1, 2001; http://turkmeny.h1.ru/analyt/a4.html.

5 Z poslední doby je v tomto směru vynikající a přehledná práce E. Gombár, Kmeny a klany v arabské poli-
tice. Praha 2005.
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a klan (clan). V tomto rozdělení existovaly, velmi hrubě řečeno, turkmenské, kazašské 
a kyrgyzské kmeny a klany na území osedlého obyvatelstva dnešních Uzbeků a Tádži-
ků.6 Hierarchická struktura tradičních kmenů vedla od kmenového náčelníka nebo chána 
(v případě Kazachů). Další hierarchie byla jednak vertikální uvnitř vlastního kmene (iden-
tita s příslušným kmenem, znalost předků apod.) a jednak horizontální v podobě svazků 
s dalšími kmeny. Zásadním rozdílem (na rozdíl od klanového společenství) je u kočov-
ných kmenů slabá teritoriální identita, která je omezena maximálně na určité vymezené 
teritorium pohybu daného kmene, které se však mohlo s určitým časem měnit.7

Říjnová revoluce přinesla především kočovným kmenům pomalé, ale přesto zá-
sadní změny. Jak píše sociolog Sergej Děmidov, mnohé tradice byly po říjnové revolu-
ci radikálně změněny, respektive měly vymizet. Mezi takovými se například objevilo 
vymizení ve své době již přežitých tradičních institutů, jako například kalym (výkupné 
za nevěstu).8 S tímto mizením „tradičního“ světa se spojuje i postupná sedentarizace 
původně kočovných kmenů. Významnou proměnou prošla i mocenská struktura v regi-
onu. Vytvoření sovětského Turkmenistánu bylo prvním útvarem v historii, v němž měly 
žít do té doby fragmentované a různorodé turkmenské kmeny. Předrevoluční elity byly 
z větší části likvidovány, ať již útěkem do zahraničí, či represivními metodami (rozkula-
čování vesnic, s nímž souvisí vymizení tradičních venkovských elit). Ještě do třicátých 
let 20. století se však projevoval odpor staré elity, představované zejména hnutím tzv. 
Basmačů.9 Na druhé straně se zakládání nových mocenských institutů (vláda, parla-
menty, kolchozy, stranický systém) odehrávalo na pozadí snahy sovětského centrálního 
vedení zachovat maximální možnou paritu mezi jednotlivými kmeny.10 Nové instituty 
tedy tradiční struktury (kmenové předáky, shromáždění nejstarších kmene apod.) buď 
eliminovaly, nebo inkorporovaly do sebe. Vycházíme-li ze setrvačnosti vývoje společ-
nosti při radikální změně formálních institutů, potom však je zcela logické, že i v těchto 
nových institutech se musela projevit původní kmenová rivalita, kterou dokázalo alespoň 
částečně tlumit vnější centrum v Moskvě.11 Boj mezi elitami se tak doslova odehrává 
„pod prapory říjnové revoluce“. Tato rivalita je již dnes poměrně dobře probádaná, a to 
nejen v případě Turkmenistánu.12

V sovětském období tedy pozorujeme vytváření jakéhosi hybridního systé-
mu, v němž se spojují prvky „tradičních“ sociálních struktur a „moderních“ institucí  

6 Pro Turkmenistán např. Turkmen Tribes. Report of Edmond O’DONALD, special correspondent of the 
Daili News, 1882. http://www.geocities.com/Athens/5246/clans.html [7. 4. 2000]; P. G. GEISS, Turkmen 
Tribalism. Central Asian Survey (1999), 18(�), s. �47–�57; M. SARAY, The Turkmens in the Age of Impe-
rialism. A Study of Turkmen People ad Their Incorporation into the Russian Empire. Ankara 1989.

7 O těchto lokálních identitách (Bucharci, Gidžduvánci, Džizzakci a další regionální skupiny) píše ve svých 
pracích například první moderní uzbecký a tádžický spisovatel Sadriddín Ajní. Srov. např. S. Ajni, Bucha-
ra. Vospominanija. Moskva 1952.

8 S. M. DĚMIDOV, Postsovetskij Turmenistan. Moskva 2002, s. 45.
9 J. WANNER, Politicko-vojenská nestabilita sovětské moci v muslimských oblastech I–II. In: Armáda jako 

nástroj státní integrace SSSR (192�–1941). Praha,1997, s. 101–184.
10 A. E. EDGAR, Tribal Nation, s. 268.
11 Podrobněji rozebírá tuto problematiku již vzpomenutý sociolog a historik Š. KADYROV, například ve své 

práci: Etnologia upravlenija v Sredněj Asii: včera, segodňa, zavtra. A special Report for the Conference 
„The Turkmenistan: not on Orange revolution but Regional?“, Oslo, 6. 6. 2005.

12 V případě Turkmenistánu k této problematice viz např. Š. KADYROV nebo A. L. EDGAR, s. 266–288.
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a mocenské hierarchie. Otázkou, kterou bude, vzhledem k uzavřenosti archívů, řešit zřej-
mě až následující pokolení badatelů, zůstává, do jaké míry byly obě tyto složky zastoupe-
ny v tom kterém systému elit příslušné středoasijské republiky SSSR. Ve společnostech, 
v nichž převládal spíše kočovný (námi vymezený jako spíše kmenový) způsob života 
(tzv. badawa), se začíná objevovat i lokální/regionální identita, která je, jak bylo ukázáno 
výše, spíše charakteristická pro usedlé obyvatelstvo. Tento proces je důsledkem sedenta-
rizačních procesů ve Střední Asii, zejména ve dvacátých a třicátých letech 20. století.

Zemědělská a vodohospodářská reforma v letech 1925–1926 a velký teror ve třicá-
tých letech nepřispěly v Turkmenistánu ani tak k likvidaci velkých majitelů půdy (jako 
v rámci usedlého obyvatelstva ve Střední Asii), ale především k promíchání tradičních 
klanových a kmenových struktur, stejně jako k likvidaci první generace sovětských turk-
menských vůdců, především Gajgysyze Atabajeva či Nedirbaje Artikova. Po skončení 
tohoto období na konci třicátých let se vytvořily nové formální i neformální struktury 
moci, které již zdaleka neodpovídaly tradičnímu pojetí kmenů či klanů. Přestože část 
elit si zachovala svou tradiční identitu, mnohem více se prosazovaly nové kádry spojené 
spíše s národnostní (tj. turkmenskou, ruskou) či stranickou příslušností. V tomto novém 
hybridním systému tradiční prvky (kmenová identita, úcta k hierarchii v rámci kmene) 
se staly pouze jedním, byť v některých případech podstatným, faktorem. Zároveň s tímto 
procesem přichází faktické oslabování role formálních institutů na úkor vytváření nefor-
málních vazeb v systému patron-klient.1�

Rozdíl mezi současným stavem a sovětským obdobím rovněž vyplývá z mnohem 
větší vazby na Moskvu než v současnosti. Vliv moskevského centra na jmenování turk-
menských prvních tajemníků vedl novou turkmenskou elitu ke hledání podpory spíše 
v ÚV KSSS než v samotném turkmenském prostředí.14 Moskva se již v době formování 
místní politických elit snažila vybalancovat kmenově/klanově rozrůzněné nové národní 
republiky, avšak i tak se zde, v případě, že první místní tajemník byl prvním tajemníkem 
i fakticky, posiloval hybridní klanový faktor. Tento prvek však vnášel do systému potřeb-
nou stabilitu, o níž velmi usiloval především Brežněv.

Jak však dokazuje ve své knize Š. Kadyrov, vliv Moskvy nad místními elitami, 
ale i na faktické vůdcovství v tandemu prvního (místního) a druhého („moskevského“) 
tajemníka, záleželo zpočátku především na osobních kvalitách obou součástí tohoto dua. 

1� Příkladem politika tohoto typu může sloužit dlouholetý první tajemník KS Uzbecké SSR Šaraf Rašidov, 
který si okolo sebe v Uzbekistánu, stejně jako v Moskvě, vytvořil vlastní vládnoucí klan, jenž zdaleka 
nekopíroval pouze v minulosti velmi významné regionální vazby. Zde se velmi často ukazuje paušální 
chyba mnoha autorů, kteří prohlašují současný i minulý režim v Uzbekistánu za boj mezi jednotlivými 
regionálními skupinami. Není však bez zajímavosti, že mnoho blízkých spolupracovníků bylo například 
z teoreticky nepřátelského fergánského klanu. Praktiky tohoto klanu (bohužel ne vždy systematicky) na-
značil ve svých vzpomínkách jeden z hlavních vyšetřovatelů T. Gdljan. T. GDLJAN, N. V. IVANOV, 
Kremlevskoje dělo. Rostov na Donu 1994., např. s. 114.

14 Je faktem, že téměř všichni první dlouholetí prezidenti středoasijských republik (s výjimkou tádžického 
prezidenta Emómali Rahmónóva) byli jmenování „demokratem a reformátorem“ Michailem Gorbačovem 
právě pro své postavení jakoby mimo hlavní klanovou elitu. I tito lidé však měli v Moskvě i v příslušných 
republikách své patrony. Typickým příkladem jsou právě současní prezidenti Turkmenistánu a Uzbekis-
tánu. Paradoxně v těchto dvou státech se tito jmenovaní „chánové“ stali jedněmi z nejautoritativnějších 
vládců současného světa.



204

Jakmile se však upevnila určitá struktura prvního (místního) tajemníka, bylo pro druhého 
tajemníka stále těžší uplatňovat svůj vliv.15 Moc místních tajemníků posiloval i fakt, že 
v případě konfliktu obou vedoucích figur republiky centrum spíše odvolávalo „svého“ 
druhého tajemníka.

Vazba místních kádrů na Moskvu přináší ještě další významný posun identity – do 
popředí vystupuje sice místní, avšak silně rusifikovaná vrstva, jejíž vazby na tradiční 
struktury (mahally, auly, kmeny, klany) jsou velmi slabé.16 Vzhledem ke koncentraci 
těchto kádrů v centru příslušné republiky vedl tento proces ke zvětšení propasti mezi 
evropeizovaným centrem příslušné republiky a tradičnějšími regiony.

Hybridní elitní systémy nejsou charakteristické pouze pro Střední Asii, ale mají své 
analogy například v Sýrii, Libyi nebo Iráku, jejichž vládnoucí elita se zakládala nejen na 
tradičních patronsko-klientelistických vazbách, ale více či méně formálně i na stranic-
kých nebo jiných „modernějších“ politických vazbách.17

Převaha neformálních vztahů v rámci elity na úkor formálních institutů se velmi 
výrazně projevila po rozpadu SSSR. Díky tomu se ve Střední Asii mnohem pomaleji pro-
sazovaly nově vytvářené mocenské instituty (vláda, parlament, volby). Naopak, vzhle-
dem k absenci vnější kontroly došlo k upevnění (některými autory nazývaného retradi-
cionalizace) patronsko-klientských, klanových, rodinných či jiných neformálních vazeb. 
Tento faktor významnou měrou přispěl ke zformování autoritativních režimů v regionu. 
Loutkové a zmanipulované ústavní mechanismy v Uzbekistánu či Turkmenistánu vedly 
k posílení neformálních vztahů uvnitř elity, která se nemusí v tomto systému obávat vo-
lání po změně ze strany v minulosti eliminované opozice.18

Typologie současných středoasijských elit

Rozpad Sovětského svazu umožnil rozvoj již vytvořených elit bez kontroly moskev-
ského centra, což uvolnilo místním prvním tajemníkům ruce k získání úplné kontroly nad 
příslušnou zemí pro vlastní centrum – obvykle okolo vlastní rodiny. Centralizace státní 
moci měla, podle oficiální propagandy většiny středoasijských republik, snáze a rychleji 
překonat transformační obtíže. V případě některých zemí (zejména Uzbekistán nebo Tád-
žikistán) bylo možné argumentovat i hrozbami rozpadu příslušné země, jehož reálnost po-
tvrdila (jako odstrašující příklad pro ostatní prezidenty) občanská válka v Tádžikistánu.

Logickým doprovodem této centralizace se stala v první fázi místních režimů likvi-
dace zbytků opozice, ať již fyzickým odstraněním, nucenou emigrací, případně ve své 
„měkčí“ podobě (například v Kyrgyzstánu) prostým nedopuštěním ke zdrojům moci a ke 
kontrole finančních toků.

15 Š. KADYROV, s. 9�. Z jeho závěrů vyplývá, že počínajíc Ch. B. Babajevem v roce 19�8 byl první tajem-
ník měl i reálně status prvního muže v republice.

16 V případě Turkmenistánu Kadyrov nazývá tyto kádry „euroturkmeny“. V post-sovětském období se nejvý-
znamnějším příkladem tohoto typu stal Boris Šichmuradov, bývalý ministr zahraničí, později vůdce jedné 
z největších opozičních stran, v současné době zřejmě ve výkonu trestu za vlastizradu.

17 Rozbor těchto elit srov. E. GOMBÁR, Dramatický půlměsíc. Praha 2001; TÝŽ, Kmeny a klany v arabské 
politice. Praha 2005.

18 Nikoliv náhodou proběhla v roce 2005 výměna elit po volbách v Kyrgyzstánu, kde formální mocenské 
instituty (včetně voleb) měly v reálném politickém životě větší význam než v okolních republikách.
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Již za posledních let Sovětského svazu, kdy se vazby na centrum začaly uvolňovat, 
si místní první tajemníci začali vytvářet postavení reálných vůdčích figur. Toto postavení 
se lišilo od relativně demokratických a umírněných vůči ostatním oponentům (Kyrgyzs-
tán) až po vysloveně totalitní s psychopatickými sklony věřit ve spásu vlastního národa 
(Turkmenistán).

V rámci vývoje elit se v nových nezávislých zemích postupně vytvořilo několik 
mocenských okruhů, které získaly vliv na přijímání rozhodnutí.

Typ elity „rodina“

Název tohoto typu byl zpopularizován „Rodinou“ ruského prezidenta Jelcina, kte-
ré nezahrnovala pouze jeho příbuzné. Ve Střední Asii se tento typ projevuje ve všech 
republikách, a to ve spojení politika jako zdroj moci a zároveň ekonomika jako zdroj 
prostředků pro udržování moci. Tento systém se stal charakteristický především pro Ka-
zachstán a Kyrgyzstán (v době vlády prezidenta Akajeva), v poněkud pozměněné podo-
bě i v Uzbekistánu a Tádžikistánu. V Turkmenistánu je sice rodina prezidenta zapojena 
do celého systému, ale prozatím se výrazněji projevuje na vnitroturkmenské scéně spíše 
v rovině spekulací.

Schéma „rodinné“ moci zůstává ve svých základních rysech podobné. Hlavy „Ro-
diny“ vedou politiku země a rozdělují finanční zdroje a státní posty svému nejbližšímu 
okolí, které se rekrutuje z rodinného, pracovního a také klanového zázemí. Nejužší kruh 
okolo prezidenta, většinou tvořený blízkými rodinnými příslušníky (zeťové apod.), si 
rozdělil kontrolu nad ekonomickými zdroji dané země, tj. klíčovými průmyslovými, ob-
chodními či mediálními oblastmi. Jedna část nejbližších příbuzných (velmi často man-
želky prezidentů jednotlivých republik) se věnují činnosti v různých nadačních fondech, 
přes něž se filtruje a „čistí“ bohatství rodiny.19

Po upevnění Rodiny v ekonomické a mediální sféře se v letech 2004 a 2005 v Ka-
zachstánu a Kyrgyzstánu uskutečnily pokusy legalizovat politické ambice Rodiny po-
mocí „demokratických“ voleb. Tato výměna se však úspěšně podařila v řízené kazašské 
demokracii, kde se bývalá mediální magnátka a prezidentova dcera Dariga Nazarbajevo-
vá dostala se svou stranou do parlamentu. V Kyrgyzstánu však podobný pokus skončil 
vzpourou regionálních opozičních elit, která vedla k tzv. tulipánové revoluci. Zde se uká-
zala neschopnost prezidenta Akajeva k represivnějším a radikálnějším opatřením proti 
stále silnější opozici.

V Uzbekistánu se staly proslulými operace dcery prezidenta Karimova Dilna-
ry, která provedla jednu z největších finančních transakcí v novodobých uzbeckých  

19 V tomto směru je důležité zmínit především dva fondy řízené přímo manželkami prezidentů – fond „Me-
erim“ Marjam Akajevové a „Bobek“ Sary Nazarbajevové. Oba svou činnosti přitahovali nejen domácí, 
ale i zahraniční kapitál, který za příslib stability svých investic odváděl část peněz do těchto fondů. Do 
podobných fondů byl převáděn i zisk z rodinných podniků a firem. Příkladem může být obchodní činnost 
prezidentových zeťů – u Nursultana Nazarbajeva tzv. Rachat Group Rachata Alijeva nebo firmy Timura 
Kulibajeva. V Kyrgyzstánu byl nejvýznamnějším představitelem rodinného obchodu zeť Askara Akajeva 
Adil Tojgonbajev, manžel ve volbách 2005 nechvalně proslulé dcery Bermet Akajevové a majitel závodů 
na výrobu alkoholických nápojů Kyrgyzalko, lihovar v Kara-Baltě, dále vlastníka novin Večerní Biškek, 
případně několika výnosných tržišť v severním Kyrgyzstánu.
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dějinách a dnes patří k nejbohatším lidem v zemi.20 Je zajímavé, že tyto operace se 
relativně málo dotkly tradičních regionálních struktur. Vůdčí osobnosti tradičních regio-
nálních a kriminálních elit zůstávají prozatím vůči „Rodině“ loajální za předpokladu, že 
prezident Karimov dokáže vybalancovat zájmy a sféry vlivu jednotlivých skupin.

Regionální/kmenový typ

Tento typ lze zřejmě považovat za nejbližší k tradiční formě. Nelze však stavět 
na jednu rovinu předsovětské a současné regionální elity, a tím hovořit o reanimaci tra-
dičních regionálních/lokálních/kmenových klanů (retradicionalizaci). Identifikace jed-
notlivce s jeho rodem či kmenem existuje opět pouze jako jeden z faktorů při vytváření 
špiček místních politických či ekonomických elit. Zřejmě nejvíce se tento typ promítá do 
dění v Kyrgyzstánu, Tádžikistánu a Uzbekistánu. V Tádžikistánu se například oddělují 
přibližně čtyři základní klanové regiony, jejichž konflikt přivedl zemi k občanské vál-
ce.21 Ještě v jejím průběhu došlo ke zúžení dřívější regionální koalice sever-jih.22 Bě-
hem posledních několika let je rovněž výrazná tendence ke zúžení jižní elity na jediný, 
dangarinský mikroregion, odkud dnes pochází většina nejmocnějších postav současné 
tádžické politiky, včetně prezidenta republiky Emómali Rahmónóva.

Již klasickým se stalo rozdělení Uzbekistánu na taškentské, fergánské, samarkand-
ské, případně některé další klanové struktury v Uzbekistánu. Je ovšem pravda, že tyto 
regionální skupiny tvoří pouze jednu část elitních struktur. Bývalý „uzbecký sovětský 
chán“ Šaraf Rašidov, v jehož období se rovněž vytvořily ve straně různé klanové skupi-
ny (včetně regionální úrovně), se neopíral pouze o kádry ze „svého“ samarkandského či 
džizzakského regionu. Lidé s původem z tohoto regionu však byli Rašidovovi známější, 
a tudíž preferovaní.2� Stejně tak i v kruzích blízkých současnému prezidentu Karimovo-
vi mohou být v jedné klanové skupině představitelé různých regionů.24 Z tohoto důvodu 
tedy nelze jako absolutní přijmout tezi o znovuoživení tradičních regionálních struktur, 
které se navíc do říjnové revoluce řídily hranicemi zcela jiných státních útvarů.

Stejně tak i v Kyrgyzstánu lze najít skupiny, které mají svůj tradiční základ v urči-
tém regionu. Prezident Akajev do značné míry spojil regionální elity keminského okresu 

20 Po svatbě s americkým milionářem pákistánského původu Maksúdím získala její rodina kontrolu nad 
významnou částí uzbeckého potravinářského průmyslu (především uzbecká pobočka Coca-Coly). Po ně-
kolika letech však Maksúdí nebyl ochoten financovat další rodinné plány Karimovových, za což zaplatil 
rozvodem s Dilnarou a nuceným odchodem z Uzbekistánem za velkého mezinárodního skandálu. K ne-
štěstí amerického podnikatele to navíc bylo v době, kdy americko-uzbecké vztahy byly nazývány oběma 
stranami strategickými, a tak se americká strana zmohla na formální protesty.

21 S. AKBARZADEH, Why did nationalism fail in Tajikistan? Europe Asia Studies 48, 1996, s. 1105–11�0.
22 Nejprve jižní, kuljóbské, klany odstavily od moci severní region s jejich nejvýznamnějším představitelem 

bývalým premiérem Abdumalikem Abdullodžonovem v prezidentských volbách v roce 1995.
2� Srov. D. CARLISLE, The Uzbek Power Elite: Politburo and Secretariat (1938–1983). In: Central Asia 

Survey 5, 1986, s. 91–1�2. Carlisle zde uvádí představitele několika regionů na reálně významných 
postech v republice.

24 V devadesátých letech 20. století kupříkladu probíhal boj o vliv na prezidenta mezi „samarkandskou“ 
skupinou pod vedením Ismoila Džurabekova a „taškentským“ klanem v čele s Timurem Alimovem. Mezi 
jejich představiteli v mocenských strukturách však figurovala celá řada jmen bez původu k jednomu nebo 
druhému regionu.
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a Talasu do svého rodinného klanu. Stejně tak mnozí bývalí opozičníci vycházeli z růz-
ných regionů, v nichž měli svou podporu.25 Kromě regionálního existuje identifikace 
s tradičními kyrgyzskými kmeny, jejichž vliv na centrální politiku se však často přeceňu-
je. Jak však ukázaly volby v roce 2005, které vedly k pádu prezidenta Akajeva, na místní 
úrovni hrají tyto tradiční struktury stále významnou roli.26 Pro současný Kyrgyzstán je 
však symptomatické rozdělení země na severní a jižní regiony. Moc severních regionů 
v době Askara Akajeva spíše přidala opozičním představitelům na jihu jejich identifika-
ci, zatímco severní části země nebyly k tomuto kroku výrazněji donuceny.

V ideologiích jednotlivých středoasijských republik potom zaujímá významné mís-
to i určitá formální restaurace některých tradičních sociálních a politických struktur. Pře-
devším se jedná o znovuobnovení jisté vůdcovské tradice v každé zemi. V Tádžikistánu 
se proto považuje za ideologicky nejvýznamnější stát Ismoíla Sómóního, v Uzbekistánu 
roste kult Amíra Timura a vrcholem je potom kompletní ideologický systém současného 
Turkmenistánu s jeho Proroky a velkými vládci.27 Nelze jistě upřít tvůrcům ideologie 
část pravdy v tom, že některé tradiční prvky středoasijské kultury zcela zmizely pod fa-
sádou jiné světonázorové ideologie. Avšak úsilí o obnovení některých jakoby tradičních 
mocenských institutů (Halk Maslahaty v Turkmenistánu, mahallové komise v Uzbekis-
tánu) přispívá v kontextu místních režimů k podpoře jejich autoritativnosti.

Stranické elity

Je samozřejmé, že stranická elita hrála svou zásadní úlohu v době Sovětského sva-
zu, kdy strana soustřeďovala mnohem větší moc, než jakákoli jiná a formálně významná 
státní instituce.

Po rozpadu SSSR se však ukázalo, že ve Střední Asii nebylo možné, na rozdíl od 
Střední Evropy nebo některých jiných post-sovětských republik, vytvořit čistě stranické 
elity. Zatímco systém pravidelných voleb v demokratických zemích nutí k zakládání po-
litických stran, ve Střední Asii (stejně jako v mnoha dalších asijských zemích) narážejí 
snahy o založení moderních politických uskupení na alternativní struktury moci ať již 
regionální elitou (kyrgyzské protostrany), rodinnou elitou (Dariga Nazarbajevová), pří-
padně i náboženskou identifikací (Saíd Abdulló Núrí, vůdce tádžické opoziční islámské 
strany zesnulý v létě 2006). Již několikrát zmíněná slabost formálních politických insti-
tutů (parlament) tento proces pouze podtrhuje. Výsledkem je sice vytvoření stranických 
systémů ve většině středoasijských republik, avšak čím autoritativnější režim, tím více 
jsou tyto stranické struktury slabší a slouží především jako fasáda pro zahraničí (zdání 
demokratičnosti a plurality) a také pro „odkládání“ nepotřebných kádrů, ať již loajálních 
(v případě Uzbekistánu) nebo opozičních představitelů (v případě Tádžikistánu). Nejdále 

25 Příkladem může sloužit region Ak-suu, který v roce 2002 povstal na podporu „svého“ kandidáta v parla-
mentu Azimbeka Beknazarova. Tyto protesty vyústily v zásah bezpečnostních jednotek proti demonstran-
tům a tragické smrti několika lidí. Byl to až do roku 2005 největší protest proti vládě prezidenta Akajeva.

26 Podle neoficiálních údajů autora se často autority na místech postavily proti určitému centrálnímu kandi-
dátovi.

27 K tomuto kultu srov. S. HORÁK, Mify velikého Turkmenbaši. Vestnik Jevrazii – Acta Eurasica 28, 2005, 
s. 105–1��; ve zkrácené anglické verzi S. Horák, The Ideology of the Turkmenbashy Regime. Perspectives 
on European Politics & Society 6, 2005, s. �05–�20.
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došla tvorba stranických v relativně nejdemokratičtějších zemích regionu – tj. Kazachs-
tánu a Kyrgyzstánu. I zde však politické strany jsou nejčastěji spojeny s regionálními či 
ekonomickými elitami a těžko lze hodnotit tyto struktury jako prvoplánově stranické (až 
na některé výjimky). Přesto zůstává především Kyrgyzstán prozatím nejúspěšnější zemí 
při budování stranického systému – samotný fakt existence mnoha politických stran není 
v rámci regionu obvyklý. Přestože jsou politické strany často spojené s tradičními regio-
nálními strukturami, někteří představitelé bez této identity již vytvořili spíše stranickou 
elitu (strana Ar-Namys Felixe Kulova).

Potenciál rozvoje stranických elit však ve Střední Asii existuje a do budoucna se 
patrně staneme svědky postupného procesu posilování těchto struktur, které však ještě 
dlouho budou vést boj s tradičními i moderními elitami.

Ekonomické elity

Tento typ elity charakterizuje turkmenský opoziční představitel Avdy Kulijev jako 
jednu z nejbohatších, ale také nejméně vzdělaných vrstev.28 Již v sovětském období se 
vyskytovaly určité skupiny na sovětské poměry velmi bohatých lidí, kteří hledali nedo-
statky v sovětském rozdělovacím systému a měli moc tento systém ovlivňovat. Po roz-
padu tohoto systému se tito lidé transformovali v obchodní elitu, která měla (stejně jako 
v sovětském období) větší nebo menší přístup k politickým elitám a mohla je ovlivňovat. 
Vzhledem k právnímu vakuu a systému neformálních vztahů zároveň existuje vzájemná 
závislost a provázanost těchto ekonomických elit s politickou elitou. Toto spojení je rov-
něž výraznější v systémech, které jsou nejen institucionálně a právně slabší, ale zároveň 
neprošly výraznější liberalizací ekonomiky (charakteristickým příkladem tohoto typu je 
Uzbekistán). Tento typ je také nejbližší strukturám, na něž lze aplikovat termín mafie.

Propojení politických a ekonomických elit v sobě nese ještě jeden důsledek pro 
současné režimy. Jestliže totiž tyto mafie již nebudou ochotny podporovat nebo tolerovat 
ostatní typy elit (regionální, případně rodinný), budou mít dosti prostředků na vytvoře-
ní alternativní mocenské struktury, která by mohla současné politické vůdce svrhnout. 
Symbióza podnikatelských a politických kruhů se tak může ukázat kdykoliv jako velmi 
křehká a současní spojenci se mohou lehce stát konkurenty a výsledek tohoto boje bude 
záviset na administrativní, respektive finanční síle jedné či druhé strany.

Společenské elity

Tento typ se v době existence Sovětského svazu a jistého protěžování stal jednou 
z významných a uznávaných vrstev obyvatelstva. Jedná se především o intelektuální eli-
tu reprezentovanou vědeckou, technologickou či kulturní inteligencí. Z politického hle-
diska hrála tato skupina často spíše druhořadou úlohu, nicméně společenské postavení 
těchto sociálních skupin nutilo politicko-stranické špičky k této vrstvě přihlížet, případně 
ji korumpovat. Zde se velmi často formovaly nebo také „odkládaly“ kádrové rezervy při 
častých rotacích funkcí.

28 A. KULIJEV, Turkmenskaja elita – vzgljad iznutry. http://iicas.org/articles/library/libr_rus_20_0�_01_
t.htm [25. 8. 2004].
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Současná situace těchto elit ve středoasijských autoritářských režimech je ovšem 
spíše tristní. Tato skupina si sice zachovala určitou společenskou prestiž, avšak se stále 
stoupajícím počtem pouze formálně vysokoškolsky vzdělaných lidí (korupce při přijí-
mání na školy, v průběhu studia či získávání diplomů) se i tento v minulosti prestižní 
status do značné míry rozplývá. Navíc ekonomické postavení většiny této vrstvy je jedno 
z nejslabších ve společnosti. Výjimku tvoří umělci, novináři či jiné skupiny, které po-
máhají vytvářet kulturu a ideologii režimu. V Turkmenistánu je v tomto směru viditelná 
vrstva protěžovaných deklamátorů Ruhnamy, případně režimem uznávaných básníků 
(Magtymkuli, Türkmenbašy). V Uzbekistánu či Tádžikistánu jsou to populární zpěváci 
národních písní (například Uzbek Šerali Džorajev) nebo recitátoři národních eposů (Ma-
nas v Kyrgyzstánu). Tato vrstva se tak velmi často podílí na vytváření státní ideologie, 
avšak v zásadních politických, ekonomických nebo sociálních otázkách nemá příliš prá-
vo na samostatné vyjádření. Současná vrstva inteligence je také často sycena odpadlíky 
od režimu, kteří byli „odsunuti“ z politiky na méně prestižní a především méně význam-
ná místa na univerzitách a jiných vyučovacích zařízeních. Tato vrstva, pokud nedojde 
k její definitivní likvidaci, může v případě změny režimu sloužit jako katalyzátor změn, 
případně jako zdroj nové budoucí stranické elity.

Pokud se blíže seznámíme se současnými politickými klany ve Střední Asii, lze 
tuto situaci plně srovnat s jinými státy v okolních regionech (především na Středním vý-
chodě). Podobně jako například v arabském světě, ve Střední Asii existovaly dva základ-
ní druhy elitních struktur – beduínské (badawa), které fungovaly například u Turkmenů, 
a městské/venkovské (hadara), které byly představeny především u převážně usedlého 
obyvatelstva tzv. úrodného pásu v centru středoasijského regionu. Po radikální, i když 
postupné transformaci elit se na konci 20. století objevuje výrazné oslabení typu badawa 
(nehledě na existenci kazašských džüzů či turkmenských kmenů), který se výrazně posu-
nul k městskému typu elit. Městské elity (hadara) se sice přílivem komunistické ideolo-
gie silně „evropeizovaly“, avšak dokázaly si do určité míry zachovat svou původní struk-
turu, do níž byl implantován element strany (hybridní systém). Po rozpadu Sovětského 
svazu se tyto hybridní systému transformovaly do podoby současných autoritativních 
režimů ve své měkčí či tvrdší podobě.

Turkmenská elita v post-sovětském období

Jestliže většina středoasijských zemí prochází do určité míry podobným vývojem, 
v němž lze najít určité systémové prvky, potom vývoj post-sovětského Turkmenistánu 
směřuje ve zcela osobitém a specifickém směru s elementy netradičními pro celý okolní 
region. Rozpad Sovětského svazu zastihl Turkmenistán pod vládou prvního tajemníka 
KS Turkmenské SSR Saparmurata Nijazova. Podobně jako v ostatních sovětských re-
publikách Střední Asie, i zde došlo k výraznému upevnění jeho moci a vývoj elitních 
struktur zpočátku napodoboval ostatní státy regionu (s převahou jedné regionální elity 
nad ostatními). Velmi záhy se však elita turkmenského režimu stala dostatečně amorfní 
strukturou, která v zásadě postrádala formální i neformální mechanismy protivah a brzd. 
V ideologii se sice projevila snaha prosazovat převahu jednoho regionálního typu – tzv. 
achalských Tekke, avšak v reálném politickém životě Turkmenistánu byli likvido-
váni všichni potenciální konkurenti, a to bez ohledu na klanovou, regionální či jinou  
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příslušnost. Vysvětlení tohoto nesystematického vývoje však lze vysvětlit specifickým 
osobnostním charakterem prezidenta republiky, který v zájmu udržení své moci nebyl 
ochoten připustit jen trochu silnější osobnost v řadách svého nejbližšího kruhu. Nety-
pický je i poměrně silný vliv cizineckých struktur, které nebyly spojeny ani s tradičními 
turkmenskými, ani s moderními sovětskými mocenskými strukturami. Turkmenistánu se 
stal velmi specifickou a svéráznou zemí nejen v rámci prostoru bývalého SSSR, ale i ve 
světových měřítcích. Přestože lze kořeny současného turkmenského režimu hledat ve 
vývoji v sovětském období, při analýze vývoje nezávislého Turkmenistánu je třeba vzít 
v úvahu především osobnostní charakteristiku prezidenta Türkmenbašyho, a to mnohem 
více, než v jiných režimech tohoto regionu.29

Rodinný klan prezidenta 

Hlavním určujícím faktorem v současném formování elit je od roku 1986 první 
tajemník ÚV KS Turkmenistánu Saparmurat Nijazov, jemuž bylo v roce 1992 přisvojeno 
jméno Türkmenbašyho. Jeho jmenování v tehdejší době podporoval jeden z jeho patronů 
v Politbyru Jegor Ligačov.

Zpracovat jeho životopis je možné jednak na základě oficiální biografie, která v mé-
diích i mezi jemu loajální elitou vytváří idealizovaný obraz, a jednak svědectvími těch, 
kteří s ním přímo nebo nepřímo přišli do styku. Přestože lze poslední svědectví považovat 
za věrohodnější, jsou velmi často subjektivně živena negativním postojem těchto osob.

Podle oficiálního životopisu Nijazov vyrůstal jako polosirotek, jemuž jeho otec ze-
mřel ve druhé světové válce. V roce 1948, kdy bylo budoucímu prezidentovi sedm nebo 
osm let, došlo k dalšímu významnému zvratu v jeho životě, když při tragickém zemětře-
sení v Ašgabatu a okolí zahynula prakticky celá jeho rodina a malý Nijazov byl umístěn 
do dětského domova. Přestože jsou události tragického zemětřesení v Ašgabatu a jeho 
dopady na rodinu Nijazovovů současnou propagandu silně zveličovány, pro několikaleté 
dítě byla ztráta rodiny zřejmě velmi silným traumatickým životním zážitkem. Jak píše 
Ž. A. Biržanova ve své psychologické analýze Saparmurata Türkmenbašyho, všechny 
tyto zážitky se projevily vytvořením si určité psychologické bariéry vůči okolí. Nedo-
statek rodinné lásky se, jakmile se naskytla příležitost v podobě jmenování do fakticky 
vedoucí funkce sovětském Turkmenistánu, promítla do snahy kompenzovat tento faktor 
v dospělosti „láskou ke svému národu“. Proto se v ideologii objevuje Türkmenbašy jako 
„otec národa“, obklopený lidmi, kterým nemůže pořádně důvěřovat. Z turkmenského 
státu se pak stal jakýsi „internát“ s bezplatnými službami pod vedením přísných a neú-
prosných vychovatelů.�0 Z toho vyplývají velmi časté kádrové změny v jeho okolí, kte-
rým dříve nebo později podlehli všichni jeho nejbližší spolupracovníci, přestože mu byli 
sebevíce oddáni. Z toho vyplývá, že lze pouze velmi těžko vytvořit systematický obraz  
post-sovětské turkmenské politické elity. Spíše lze hovořit o jednotlivých vlnách oblí-
benců prezidenta Türkmenbašyho, které budou rozebírány dále.

29 Ideologický portrét prezidenta Türkmenbašyho byl shrnut v příspěvku autora na mezinárodní konferenci 
„Comparative Institutional Transformations and Institutional Design in the Post-Soviet Region” v Jereva-
nu v květnu 2006 (Portret preziděnta Turkmenbaši kak osnova turkmenského režima).

�0 Ž. J. BIRŽANOVA, Ličnostnyje osobennosti v ostraženii gosudartvěnnych reform.
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Nejvyšší postavení v patronsko-klientelistických vztazích má rodina prezidenta 
Türkmenbašyho. Syn Murad Nijazov vystudoval práva, později se stal vyšetřovatelem 
v Moskvě a dnes je jedním z největších turkmenských obchodníků. Podle novin Mos-
kovskij Komsomolec se jeho firmy „Gok Gušak“ a „Oriental“ zabývají dovozem cigaret 
a alkoholu do Turkmenistánu, pochopitelně bez cla.�1 Podle některých neoficiálních 
údajů je zapleten i do obchodů s drogami. Proslavil se i výměnou ukrajinského plynu 
za tanky T-72, které byly obratem prodány do Pákistánu. Rozporuplné zprávy kolují 
i o místu jeho pobytu a rodinném životě.�2

Dcera Irina žije dnes se svým mužem v Paříži, kde vlastní banku a podle vyjádření 
bývalého guvernéra centrální banky Turkmenistánu Chudajberdyje Orazov se zabývá 
převodem financí a správou osobních účtů prezidenta Türkmenbašyho.�� Rovněž je 
možné ji často vidět v Moskvě, kde rodina vlastní nemovitosti na prestižních místech.

Regionální/kmenové elity

Jestliže lze v ostatních post-sovětských republikách hovořit o posílení či jisté 
kontinuitě tradičních elit (regionálních kmenů a klanů), v případě Turkmenistánu je 
tento proces rozmělňován neotřesitelným postavením první figury ve státu. Pod vlá-
dou Türkmenbašyho proto nedochází k tak výrazné renesanci tradičních regionů jako 
v ostatních zemích.

Türkmenbašy přihlíží při jmenování určité figury do určité funkce především k její 
loajalitě vůči vlastní osobě často bez ohledu na jeho tradiční příslušnost. Velmi časté 
kádrové rotace jsou potom uskutečňovány bez ohledu na jakékoli preference klanového, 
regionálního či jiného typu elit – klíčové je opět rozhodnutí Türkmenbašyho, které může 
být vedeno pouhým rozmarem vůdce.

Z hlediska tradičních sociálních struktur se prezident Türkmenbašy snaží zobrazit 
sám sebe jako člověka stojícího nad všemi tradičními kmeny, jejichž formální opětovné 
vytvoření je však režimem podporováno. Vytvoření tzv. „tradičního“ nejvyššího ústa-
vodárného shromáždění v zemi – Halk Maslahaty – nebo Rada stařešinů jsou podle ofi-
ciální ideologie vedeny snahou znovu vybudovat tradiční struktury Turkmenů ztracené 
pod nadvládou ruských kolonizátorů.�4 Vzhledem k reálnému soustředění veškeré moci 
v rukou prezidenta a jeho nejbližšího okolí však plní oba instituty ve skutečnosti jen 
zástupnou, případně pouze reprezentativní úlohu a předpokládá se od nich pouze jedno-
myslné schvalování zákonů a nařízení.

�1 Děti patriotov. Nasledniky po prjamoj v SNG ně projdut? Moskovskij Komsomolec 2�. 11. 200�.
�2 V literatuře jsou často citovány jeho pobyty v kasinech, v nichž dokáže prohrát až několik miliónů dolarů.
�� Beseda předáka Sjednocené turkmenské opozice Avdy Kulijeva s bývalým vicepremiérem a předsedou 

centrální banky Turkmenistánu Chudajberdy Artykovičem Orazovem. Euroasijský express 9 (�), 2002, 
http://euroasia.euweb.cz/9-2000_sa_kulijev.htm. [29. 4. 2002]. Originál rozhovoru na stránce Sjednocené 
turkmenské opozice http://www.erkin.net. [29. �. 2002].

�4 K úloze Halk Maslahaty nejnověji J. ŠÍR, Halk Maslahaty in the Context of the Constitutional Evolution 
of Post-Soviet Turkmenistan. Perspectives on European Politics & Society 6, 2005, s. �21–��0. K úloze 
tradice a modernity v případě formálních struktur srov. stať stejného autora v tomto sborníku. Oficiální 
turkmenský pramen srov. např. Ruhnama, s. 262–26�.
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Nástin vývoje elitních skupin nezávislého Turkmenistánu

Rozpad Sovětského svazu a radikální změny v kursu již nezávislého Turkmenis-
tánu měly svůj velký vliv i na formování elitních skupin. Vyhlášený kurs turkmenizace 
místní politiky odstranil postupně v nejvyšších funkcích všechny neturkmeny, především 
ruského a rusifikovaného původu. Určitou výjimkou zůstávala část ekonomické elity, 
která dodnes pomáhá při prodeji ropy a zemního plynu na zahraniční trhy.�5 Ještě na 
počátku devadesátých let lze do značné míry dohledat vlivné klanové a zájmové skupiny 
(často propojené), tvořené často členy bývalého aparátu.

Tyto skupiny byly obvykle tvořeny vlivnými jednotlivci, kteří okolo sebe soustře-
ďovali okruh svých klientů. Na vrcholku elitní pyramidy ovšem stál prezident Türkmen-
bašy, jenž mohl v jakémkoliv momentu do formování těchto elit promluvit. Tento zásah 
obvykle končil odvoláním příslušného člověka a vyklizením pozic prakticky všech jeho 
klientů. Na počátku budování nového státu však prezident prozatím neměl tolik moci, 
aby mohl uvolňovat vládnoucí elity podle vlastní svévole. Avdy Kulijev ve své autobio-
grafické analýze turkmenských elit počátku 90. let podtrhuje několik vládnoucích skupin 
rozdělených, kromě jiného i podle regionálního příznaku.�6

Regionální mocenské skupiny

Maryjská skupina byla tvořena zejména Kurbanmuradem Orazovem (bývalý 
gubernátor Maryjské oblasti), Atou Čaryjevem (bývalým vicepremiérem), který měl 
podporu achal-tekkinské skupiny Agadžana Babajeva (tehdejší prezident Akademie 
věd sympatizující s opozicí) a jeho zetě Geldymurada Nurmuhammedova (člena pre-
zidentské rady a do roku 1994 ministra kultury). Ata Čaryjev byl na počátku deva-
desátých let jedním z nejbližších spolupracovníků Nijazova/Türkmenbašyho, v roce 
1992 však byl odeslán do „vyhnanství“ do Íránu.�7 Podle Avdyho Kulijeva nebyli 
oba hlavní představitelé této skupiny – Orazov a Čaryjev – v dobrých vztazích mezi 
sebou.�8

K maryjským Tekke patřil i dlouholetý šéf ochranky prezidenta Akmurat Redže-
pov, spřízněný rodově s Muhammetem Nazarovem a také s klanem Durdyjev-Nepesov 
z Čerdžou.�9 Přestože oba tito vlivní lidé vyrůstali podle Kadyrova společně, neměli se 
zřejmě příliš v lásce, o čemž svědčí pokus Nazarova nahradit Redžepova v roce 2002 
svým klientem, což se mu stalo ve skutečnosti osudným.40

�5 Příkladem může být například Valerij Otčercov, v letech 1991–1996 jeden z místopředsedů vlády s odpo-
vědností za ekonomiku a finance. Po svém odchodu do zahraničí však zůstal v dobrých vztazích s Türk-
menbašym a stal se vlivným člověkem ve skupině společností ITERA, která se zabývala prodejem turk-
menského zemního plynu.

�6 A. KULIJEV, op. cit. (2001).
�7 V roce 1995 se na půl roku stal předsedou kolchozu, poté však byl „předčasně penzionován“, tj. zbaven 

možnosti pracovat a veškerý majetek byl konfiskován.
�8 V. PONOMARJEV, Besedy s Abdy Kulijevym, 2. http://www.memo.ru/hr/politpr/asia/turkmenistan/ku-

liev2.htm. [2�. 8. 2005].
�9 Š. KADYROV, Nacija plemen, s. 26�–265.
40 http://centrasia.ru/person.php4
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Kyzyl-Arvatská skupina (město na západě Turkmenistánu). Podle Kulijeva byla 
tato skupina silně zastoupena zejména na středních vedoucích pozicích ve státní správě. 
Jejím hlavním představitelem byl ministerský předseda Chan Ahmedov, podporovaný 
na vysokých postech ministrem lehkého spotřebního zboží Aširem Atajevem a tehdejší 
předsedkyní Nejvyššího Sovětu Rozou Bazarovou (údajně příbuznou Chana Ahmedova, 
původem však z Čardžou).41 Významným člověkem se stal i Jagmur Ovezov, v roce 
1992 náměstek předsedy vlády.42 Tato skupina měla údajně přes Ahmedova spojení na 
Maryjskou, ale i některé další skupiny.

Velmi nebezpečnou a vlivnou skupinou se pro prezidenta stala i balkánská skupina 
(pobřežní region Turkmenistán), kterou lze v mnohém spojovat s tradičním turkmenským 
kmenem Jomudů. Balkánský velájat je pro turkmenskou ekonomiku klíčový z hlediska 
zásob ropy, a tak není divu, že většina vlivných lidí této skupiny byla nějakým způsobem 
spojena s tímto odvětvím. Hlavní postavou byl především ministr pro ropu a zemní plyn 
Nazara Sujunova, na počátku devadesátých let 20. století blízký člověk Nijazova. Vzhle-
dem k velmi citlivému resortu, který tato skupina držela pod kontrolou, se Sujunov a jeho 
lidé ocitli pod drobnohledem turkmenského prezidenta. V regionu dominoval gubernátor 
velájetu a rovněž Jomud Redžep Puchanov. V letech 1994–96 byla však tato skupina po-
stupně zlikvidována a Sujunov sám byl donucen v roce 1995 odejít do emigrace.

Silové orgány potom z větší části kontrolovala tzv. čardžouská skupina (bývalé 
město Čardžou, dnes Turkmenabat na východě Turkmenistánu), v tradičním pojímání 
vymezený kmenu Lebap. Z tohoto regionu pocházel i někdejší první tajemník Turkme-
nistánu Muhammetnazar Gapurov. V devadesátých letech 20. století se hlavní figurou 
stal Muhammet Nazarov, dlouholetý šéf turkmenského KNB (nástupnická organizace 
KGB v Turkmenistán). Z Čardžou pocházela i Roza Bazarova, spojena rodinnými pou-
ty s bývalým gubernátorem Maryjské oblasti Kurbanmurada Orazova. Tento klan byl 
zlikvidován ještě dříve – již v roce 1996. K Lebapcům patřil i klan Nepesov-Durdyjev, 
jejichž nejvýznamnějšími představiteli dodnes jsou zejména bývalá ředitelka Institutu 
světových jazyků v Ašgabatu Rozygul Durdyjeva (rozená Nepesova), její bratr a podni-
katel Bajram Nepesov. Samotná Durdyjeva byla údajně ženou strýce Türkmenbašyho.

Ze severního Dašoguzského (Tašauzského) regionu pocházeli v nedávné minulosti 
významné osobnosti turkmenské politické scény. Na počátku éry samostatného Turk-
menistánu byl tento region představen v aparátu prezidenta figurou Jazgeldy Gundog-
dyjewem, který přišel spolu s Nijazovem jako předseda turkmenského Komsomolu. Byl 
spojen s achalským klanem Nurklyčeva. Do poloviny devadesátých let se okolo Türk-
menbašyho pohyboval i místopředseda vlády pro otázky zemědělství Sapargeldy Mota-
jev. Ten však byl sesazen spolu s dalšími regionálními lídry v roce 1996 a stal se pouhým 
předsedou kolchozu. Až do roku 2005 však byl nejvýznamnější dašoguzskou figurou 
v blízkosti prezidenta téměř neotřesitelný vedoucí aparátu prezidenta Redžep Saparov, 
jeden z nejvěrnějších lidí prezidenta Türkmenbašyho, což mu umožnilo infiltrovat na 
důležité pozice své lidi z Ašgabatu.4�

41 V. PONOMARJEV, Besedy s Abdy Kulijevym. Rukopis v archívu autora.
42 V roce 1996 byl jmenován hákimem v Dašoguzském velájetu, ale ve stejném roce byl zbaven možností práce. 
4� Vystoupení Türkmenbašyho před vedoucími pracovníky 24. 5. 1999. Podle http://centrasia.ru/person.

php4.
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Achalská skupina

Nehledě na významné posty, které zastávali jednotliví představitelé regionů, hlavní 
pozornost Nijazova při formování turkmenské elity se soustředila především na jeho 
rodný achalský region. Na Achalský velájat připadá 85 % všech zahraničních i státních 
investic a novostaveb.44 I zde se vytvořilo několik vlivných skupin. Specifikou toho-
to regionu byl výrazný podíl tzv. rusifikovaných Turkmenů (tzv. euroturkmenů). Přes 
odstranění mnoha achalských rodin zůstává skutečností jejich protěžování v rámci mo-
cenských struktur a tím i celková loajalita kmenového svazu k prezidentovi. Podpora 
achalských rodů se projevuje i ve jmenování hakimů ve velájatech. V tomto procesu jsou 
postupně místní elity odstraňovány ve prospěch Achalců. V symbolické rovině se toto 
vykořenění týká i přejmenování řady tradičních turkmenských toponym, které jsou na-
hrazovány názvy spojenými s prezidentem a jeho rodinou nebo mají za cíl i symbolicky 
snížit váhu daného regionu.45

Jmenování Nijazova jako prezidenta, tj. jako Turkmena č. 1, znamenalo, že i je-
ho kmen (v tomto případě achalští Tekkinci) se stal protěžovaný vůči jiným skupinám. 
Proto neudivuje postupné vytlačení většiny představitelů bývalého stranického aparátu, 
jehož hlavní představitel (Muhammetnazar Gapurov) pocházel z Čardžou.46 Nicméně 
sám Türkmenbašy byl vzhledem ke své „rusifikaci“ i v achalském klanu do značné míry 
„cizí mezi svými“, což se stalo jedním z důležitých momentů upevňování především 
silné osobní moci – tj. kultu osobnosti.47 Tato nedůvěra v posledních letech přerůstá až 
v paranoiu a stihomam, což se projevuje v častých čistkách ve vládě a v nejvyšších kru-
zích a při odvolání zdánlivě „nesesaditelných“ postav z nejbližšího okolí prezidenta.

Přehled vybraných achalských klanů

Své rodinné klany si vytvořili i nejvlivnější lidé z okolí prezidenta Türkmenbašyho. 
V průběhu devadesátých let se však okolo turkmenského vůdce vystřídalo hned několik 
takových postav. V první fázi se jednalo především o představitele nejvlivnějších rodin 
ještě ze sovětského období – např. rodiny Sujunov (Jomud), Ahmedov (Jomud), Oraz-
muhammedov (Mary), Šichmuradov, Orazov (Mary), Čaryjev, Nurklyčev (Ašbagat), 
Babajev (Ašgabat, byl poslán do Balkánského velájetu), Chanamov (Ašgabat) aj. Větši-
na těchto rodin však byla nucena odejít z důležitých pozic v zemi a převážná část jejich 
nejvýznamnějších členů dnes působí v emigraci.

Klan Chanamovů do roku 2002 představoval především Nurmuhammet Chana-
mov, syn bývalého „bavlníkového krále Turkmenistánu“ Čary Chanamova. Chana-
mov pracoval na Gossnabu Turkmenistánu, později byl kvůli údajným pochybným  

44 Š. KADYROV, Rossijsko-turkmenskij istoričeskyj slovar 1. Biblioteka almanacha Turkmeny, s. �57–�58. 
Opticky je tato převaha při srovnání nových nebo rekonstruovaných staveb nebo podniků v Ašgabatu a 
okolí ve srovnání s ostatními turkmenskými regiony.

45 Příznačné je v tomto směru přejmenování města Daškovuz (Tašauz) na Dašoguz – v překladu „Vnější 
Oguzzové“ (roz. Turkmeni na okraji).

46 Š. KADYROV, Rossijsko-turkmenskij istoričeskij slovar I, s. �56–�57.
47 J. ALEKSANDROV, Turkmeny: naučno-publicističeskij aľmanach. Věstnik Jevrazii 2 (�), 1996, s. 18�.
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manipulacím poslán do Turecka jako velvyslanec, odkud přešel v roce 2002 do opozice. 
Tento klan byl spojen s rodinou další vlivné rodiny Nurklyčevů. Její hlavní představi-
tel za Muhammada Gapurova Nijazklyč Nurklyčev vedl jednu z největších organizací, 
kde bylo možné získat černé peníze – obchod a spotřební zboží. V době počátku samo-
statného Turkmenistánu byl přezdíván „pokladníkem Nijazova“, a to pro své přijímání 
úplatků.48 Tento člověk měl velmi bohaté kontakty mezi elitou Turkmenské SSR, které 
dodával deficitní zboží.

Později však na něj jeho konkurenti (zejména siloví ministři Serdar Čaryjarov 
z ministerstva vnitra a Danatar Kopekov z KGB) sebrali kompromitující materiály, které 
posloužily i jako záminka k jeho odchodu na velvyslanectví Turkmenistánu v Rusku 
a později v Belgii. Ze všech postů byl sesazen až v roce 2004. V případě brzkého konce 
režimu prezidenta Türkmenbašyho mohl být jednou z vlivných figur post-Nijazovského 
Turkmenistánu, což se s postupujícím časem jeví jako stále méně pravděpodobné. K jeho 
největším klientům patřil například Halnazar Agachanov, bývalý ministr obchodu a prů-
myslu a dnešní velvyslanec Turkmenistánu v Rusku, který podle některých zdrojů patří 
mezi hlavní partnery Türkmenbašyho při převodu jeho majetku do ciziny.49

I rodina Oraznazara Orazmuhammedova, bývalého předseda Rady ministrů Turk-
menské SSR, patřila k poměrně vlivnému klanu. Jeho syn Nury Orazmuhammedov patřil 
až do roku 2001 k dalším významným prominentům nezávislého Turkmenistánu – nejpr-
ve na postu ministra stavebního průmyslu a architektury, později na postu starosty Ašga-
batu a ve druhé polovině 90. let působil v diplomatických službách, nejprve v Rusku a do 
října 2001 v Moldávii, kdy bylo velvyslanectví z rozmaru Türkmenbashyho zavřeno.

Z těch zástupců vlivných rodin, kteří vydrželi v bezprostředním okolí prezidenta 
nejdéle, je třeba brát v úvahu především bývalého ministra Borise Šichmuradova, který 
byl ze své funkce uvolněn v březnu 2001 a na podzim téhož roku, po svém odvolání 
z postu velvyslance v Číně, oznámil přechod do opozice.

K dalším významným lidem z achalského okruhu je třeba zařadit například Sahata 
Muradova bývalého předsedu Medžlisu (parlamentu), kterému se v roce 2001 dostalo 
čestné penze. Z dalších velmi významných figur byl vlivným mužem generál a bývalý 
ministr vnitra a obrany Kurbageldy Kasymov z achalských Tekkinců. Podle Kulijeva 
se jednalo o poměrně zdatného člověka, který byl schopen uskutečnit i státní převrat, 
z jehož přípravy byl také v letech 1998–2000 několikrát nepřímo obviněn.50 Zřejmě 
z tohoto důvodu byl Türkmenbašym odeslán na velvyslanecké místo do Pekingu namísto 
uprchlého Borise Šichmuradova.

 Po smrti Türkmenbašyho se ukázalo, že významný vliv mohl mít i dlouholetý 
místopředseda vlády Gurbangelddy Berdymuhammedov, který podle neoficiálních zdro-
jů patrně stál u smrtelné postele Türkmenbašyho jako jeho osobní lékař. Vedle spekulací 
o rodinných vztazích s prezidentem lze na jeho vliv ukázat i tím, že přežil veškeré čistky 

48 V. PONOMARJEV, Besedy s Abdy Kulijevym, 2. http://www.memo.ru/hr/politpr/asia/turkmenistan/ku-
liev2.htm. [2�.8.2005]. 

49 Č. TOPPYJEV, Turkemnija posle aresta Je. Kurbanmuradova stala druhou stranoj. 6. 6. 2005, http://cen-
trasia.org/newsA.php4?st=1118058900.

50 Kadrovaja selekcija Turkmenbaši. Kratkije svedenija o vice-premjerach strany i o tom, čo s nimi stalo… 
11. 10. 2002, http://www.centrasia.ru/news.php4?news=view&st=10�4�12940.
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od roku 2001 a po smrti prezidenta byl (navzdory ústavním principům) jmenován do-
časným prezidentem. Otázkou zůstává, zda se jedná o formální figuru, nebo se skutečně 
jedná o vlivnou osobnost v rámci turkmenské elity.51 

Čistky turkmenských elit

Prezident Türkmenbašy není schopen strpět ve svém okolí kohokoliv, kdo by mu 
mohl jenom vzdáleně konkurovat. Z tohoto důvodu v turkmenské elitě mohou vydržet 
především lidé se sklony k přisluhovačství a podlézavosti, případně lidé, bez jejichž slu-
žeb se Türkmenbašy prozatím nemůže obejít. Především se jedná o bezpečnostní struk-
tury, které sbírají kompromitující materiály na další struktury, a odborníky v ekonomice. 
Nikdo z místní elity si však nemůže být jist, kdy bude muset pod nějakou záminkou 
odejít.

Je zajímavé sledovat, jakým způsobem byla ukončována kariéra odvolaných pro-
minentů. Při prvních vlnách čistek se odstupující figury ocitly obvykle na některém 
z méně významných postů, velmi často na velvyslaneckých postech (N. Chanamov, Ch. 
Ahmedov, A. Atajev apod.).52 V případě starších lidí byla situace řešena čestným odcho-
dem do důchodu. V pozdějších letech se však sankce začaly stále více přiostřovat. Od let 
1995–1996 byli uvolnění lidé přeřazováni v lepším případě na nízké pozice (předsedové 
zemědělských družstev, nižší úředníci v regionech), případně byli zcela zbaveni možnos-
ti získat práci. Od poloviny devadesátých let začal také Türkmenbašy uplatňovat tvrdé 
represe se zabavením veškerého majetku dotčené osoby a její široké rodiny. Poprvé byly 
rovněž uplatněny vězeňské tresty.

Někteří prominenti bývalého režimu na místech velvyslanců unikli výraznějšímu 
trestu emigrací (B. Šichmuradov v roce 2001, N. Chanamov o několik měsíců později). 
Nebezpečí tohoto typu útěku se Türkmenbašy snaží řešit nuceným ponecháním rodin-
ných příslušníků v Turkmenistánu v době pobytu příslušného člověka v zahraničí. Pro 
příslušníky elity, kteří zastávají funkce doma, se začaly uplatňovat téměř bez výjimky 
sankce v podobě vězeňských trestů. Od roku 2002, kdy proběhla čistka v KNB v čele 
s Muhammetem Nazarovem, jsou nejvýznamnější prominenti posíláni na vysoké tresty, 
obvykle na dvacet let (v roce 2005 tento osud postihl například R. Saparova). Spolu 
s těmito vůdčími typy se tvrdé (i když o něco mírnější) tresty vztahují i na celé sítě ro-
dinných příslušníků, členů klientelistické skupiny či prosté podřízené.

Pokud se chronologicky podíváme na vývoj jednotlivých vln čistek, je třeba za-
čít už v roce 1992, kdy byl nucen odejít Chan Ahmedov. Ten byl v roce 1992 odvolán 
z funkce premiéra a odeslán nejprve do čestného vyhnanství jako velvyslanec do Turecka 
a později do předčasného důchodu.5� S ním musela odejít i jeho klientelistická struktura, 

51 Podle neoficiálních informací Deutsche Welle, Chronika Centraľnoj Azii, 22.12.2006, http://www.dw-
world.de/dw/0,2142,7869,00.html

52 Klasickým postupem bylo odeslání příslušného činitele do vyhnanství na určitý zastupitelský úřad, o ně-
kolik měsíců později byl takový člověk odvolán, propuštěn do penze a v horším případě odsouzen k tres-
tům odnětí svobody.

5� V roce 2002 byl konfiskován jeho majetek ve vesnici Bikrova nedaleko Ašgabatu, stejně jako majetky 
jeho potomků v samotném hlavním městě. Ahmedov byl vyslán do „vyhnanství“ v Kyzyl Arvatu. M. ŠA-
MAJEV, Gde byl žildom – tam ŽET stoit. Turkmenbaši metodično uničtožajet vsech, kogo sčitajet umneje 
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k níž patřil především v letech 1990–1994 ministr národní spotřeby Ašir Atajev (v tomto 
roce byl odeslán jako velvyslanec do Indie).

Následovalo vytěsnění dalších několika významných činitelů z vlády. Jedním 
z nejvýznamnějších lidí byl i Avdy Kulijev. Ten v roce 1992 odstoupil z postu ministra 
zahraničí a odjel do Moskvy, kde se stal uznávaným lídrem turkmenské opozice.54

V roce 1996 čistky postihly především hakimy, kteří mohli vytvořit prezidentem 
nekontrolované regiony, a také staré sovětské kádry, které měly dostatečný vliv v cen-
trálních orgánech. Sesazeni tak byli čtyři z pěti hákimů provincií, mezi nimi například 
nejvyšší představitelé Balkánského velájetu na západě země (Redžep Puchanov, Jomud), 
na severu padl hákim Tašauzské (Dašoguzské) oblasti severní Jomud Sapargeldy Mota-
jev nebo Kurbanmurad Orazov z Maryjských Tekkinců. Všichni jmenovaní si za svého 
působení v centrálních orgánech (Motajev, Puchanov) nebo v regionech (Orazov) vytvo-
řili vlastní klientelistické struktury a měli své patrony v centru, což byla pro prezidenta 
Türkmenbašyho, který si v té době upevňoval své postavení v čele země, velmi silná 
konkurence. Tím spíše, že hrozba určitého sjednocení těchto gubernátorů do určité jed-
notné opoziční fronty se tehdy zdála prezidentovi příliš vysoká.55

Na jaře 2002 došlo k jedné z nejrozsáhlejších čistek v novodobé historii Turk-
menistánu. Hlavní obětí se stal předseda KNB Muhammet Nazarov, do té doby jedna 
z klíčových postav „rodiny“ Türkmenbašyho. Podle některých zdrojů Nazarov upadl 
v nemilost v souvislosti s přechodem Šichmuradova do opozice, podle jiných se po-
sledním hřebíkem do jeho rakve stalo vyšetřování, při kterém byl z pašování drog ob-
viněn Türkmenbašyho syn Murad. Nazarov byl obviněn kromě řady deliktů (obchod 
s drogami, zneužití pravomoci veřejného činitele, nezákonnými odsouzeními lidí, apli-
kací mučení při výsleších) zejména z pokusu o státní převrat. Spolu s Nazarovem byly 
z KNB uvolněny stovky lidí. Vzhledem k těmto do té doby bezprecedentním opatřením, 
které zlikvidovaly velkou část nejvyššího vedení KNB (včetně okamžité popravy čtyř 
vysokých důstojníků), lze usuzovat na dobře promyšlenou akci soupeřících klanů okolo 
prezidenta Türkmenbašyho. Není bez zajímavosti, že právě v tuto dobu začala mít stále 
větší vliv na prezidenta nová generální prokurátorka Kurbanbibi Atadžanová. I pro další 
klany (např. okolo vedoucího prezidentského aparátu Akmurata Redžepova nebo vice-
premiéra Jelly Kurbanmuradova) byl Nazarov překážkou jejich vlastního postupu. Podle 
některých informací byl Nazarov obviněn z pokusu o státní převrat poté, co se pokusil 
nahradit právě Redžepova jedním ze svých lidí.56

V květnu a červnu 2005 došlo v Turkmenistánu pro mnohé pozorovatele ke dvěma 
velmi neočekávaným čistkám. Nejprve byl uvolněn dnes již bývalý místopředseda vlády 
Jelly Kurbanmuradov, jehož postavení se rovněž zdálo být neotřesitelné. První vnější 
známky nespokojenosti se objevily počátkem května 2005, kdy Türkmenbašy pokáral 

sebja. Gundogar.ru, 24. 9. 2002.
54 O okolnostech vypráví sám Kulijev ve svých vzpomínkách. V. PONOMARJEV, Besedy s Abdy Kulijevym 

2. http://www.memo.ru/hr/politpr/asia/turkmenistan/kuliev2.htm. [2�. 8. 2005].
55 Jsou známy velmi blízké kontakty mezi Motajevem a Orazovem, stejně jako mezi Motajevem a Puchano-

vem.
56 Srov. http://centrasia.ru/person.php4, heslo Redžepov, Akmurat [2�. 8. 2005].
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vícepremiéra, který zároveň řešil otázky ropného průmyslu.57 Koncem stejného měsíce 
byl definitivně odvolán z funkce a odsouzen na dvacet let.58 Spolu s ním byli �1. května 
osvobozeni i „jeho“ lidé okolo centrální banky – bývalá výkonná ředitelka centrální ban-
ky Šekersoltan Muhammedova či její první náměstek Bajramgeldy Nurmammedov.

Odvolání Kurbanmuradova bylo Pyrrhovým vítězstvím jednoho rovněž mocného 
muže v okolí Türkmenbašyho – vedoucího prezidentské kanceláře Redžepa Saparova.59 
Postavení tohoto člověka a jeho klientelistické struktury se rovněž zdálo být zcela pevné. 
Přesto byl tento člověk, který se v polovině osmdesátých let 20. století živil krádežemi 
a později se stal jedním z nevětších patolízalů nového prezidenta, v červnu 2005 odvolán 
a ve velmi rychlém procesu odsouzen na dvacet let do vězení. Podle jednoho z předáků 
exilové opozice a do roku 2002 velvyslance Turkmenistánu v Ankaře Nurmuhammeta 
Chanamova byl tento krok možným důsledkem příliš velké ambice Saparova po odstra-
nění Kurbanmuradova, který byl jedním z jeho významných soupeřů v rámci boje turk-
menských špiček.60 Saparov byl podle některých spekulací zapleten do obchodu s af-
ghánskými narkotiky.61 Toto odvětví si Saparmurat Türkmenbašy speciálně hlídá jako 
zdroj svých příjmů a podle potřeby přivírá oči na tuto činnost ve svém nejbližším okolí. 

Prozatím při posledních větších čistkách na jaře roku 2006 padla za oběť i Kur-
banbibi Atadžanová, vlivná generální prokurátorka. Dosud je otázkou, co vlastně stálo 
za jejím odvoláním, nicméně její rozmařilý život byl Türkmenbašym několikrát zmíněn. 
Soudní proces znamenal zároveň i velkou čistku v aparátu generální prokuratury, v je-
jímž čele stanul její dosavadní zástupce Muhammedkuli Ogšukov. Příčinu tohoto náhlé-
ho odvolání lze prozatím hledat jenom velmi těžko a motiv tak zůstává nejasný, přičemž 
lze uvažovat o dalším rozmaru prezidenta, až po spiknutí nepřátelských elit, mezi nimiž 
měla Atadžanová mnoho nepřátel.62

Bez zajímavosti není ani odstranění bývalého hlavního ideologa turkmenského 
prezidenta Kakamurata Ballyjeva v létě roku 2006. Kromě možných bojů mezi již tak 
zdecimovanou elitou může za odvoláním jednoho z nejvíce loajálních mužů režimu.

Zároveň se ukazuje, že prezident Türkmenbašy dostává skvělý přehled o kom-
promitujících činech na celé své okolí, proplouvá na vlnách vzájemného obviňování 
a v případě potřeby odstraňuje vedení příslušného a momentálně nepohodlného mocen-
ského orgánu.

Není však vyloučeno, že prezident Türkmenbašy si zachová alespoň některé z od-
souzených a odvolaných lidí jako kádrovou rezervu, která bude podle potřeby sedět ve 

57 Nejtral´nyj Turkmenistan, 7. 5. 2005.
58 Nejtral´nyj Turkmenistan, 21. 5. 2005.
59 Redžep Saparov,, nar. 1947 v Dašoguzském velájatu. Jedna z nevlivnějších postav nejbližšího okolí prezi-

denta. Od roku 1989 působil na různých vládních postech Turkmenské SSR. V roce 1992 se stal vicepre-
miérem, od roku 2001 je vedoucím aparátu prezidenta a ministr zemědělství.

60 V. VOLKOV, Vor na doverii? Za čto postradal eks-glava preziděntskogo apparata Turkmenbaši Redžep 
Saporov. Centrazija.ru, 4. 7. 2005.

61 Tamtéž. Podle tohoto zdroje tyto obchody řídil bývalý náměstek ministra národní bezpečnosti Hait Ka-
kajev, který byl zatčen na konci roku 200� a později zemřel ve vězení. Tento muž byl klientem právě 
Saparova.

62 K celé otázce viz stať autora: Rumbles in the Turkmen Elite. Central Asia and The Caucasus Analyst. Vol. 
8, No. 9, � May 2006. s. 7–8.
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vězení (otázkou totiž zůstává, do jakého vězeňského režimu budou tito bývalí prominen-
ti umístěni).

Boj silových struktur

V rámci achalské struktury se vnitřní politický boj vede mezi vlivnými státními or-
gány, především mezi silovými strukturami – ministerstvem vnitra, generální prokuratu-
rou, Komisí pro národní bezpečnosti (KNB, nástupnická organizace KGB) a prezident-
skou gardou. Výhrou v této soutěži se staly kromě moci i pohádkové zisky z nezákonné-
ho obchodu s narkotiky. Tyto obchody později poskytly prezidentovi Türkmenbašymu 
záminku k likvidaci aktuálně nepohodlných struktur. Soupeření silových složek vedlo 
k několika vlnám čistek ve státním aparátu. 

Jako první byl odstraněn vliv ministerstva vnitra, jehož nejvyšší vedení bylo v le-
tech 1996–1997 úsilím KNB a generální prokuratury odsouzeno. Později se nejmoc-
nějším orgánem stala KNB, které se podařilo odstranit prokuraturu od lákavých zdrojů 
obohacení. Při této čistce prudce stoupl vliv generální prokurátorky Kurbanbibi Atadža-
nova, která se stala jednou z hlavních iniciátorek odstranění hlavy KNB Muhammeda 
Nazarova v roce 2001, čímž se prokuratura pod jejím vedením dostala opět na výsluní. 
Po neúspěšném pokusu o atentát na prezidenta v listopadu 2002 sehrála Atadžanova 
hlavní roli v procesu s organizátory údajného teroristického činu.6� Tato okázalá akce 
ji umožnila stát se fakticky pravou rukou prezidenta a generální prokuratura tím získa-
la privilegované postavení. Arogance a silné postavení generální prokurátorky se však 
zjevně nelíbily ostatním silovým složkám. 

Po odstranění poslední větší vlivné skupiny okolo generální prokuratury v čele 
s Atadžanovou se zdá, že mezi turkmenskou elitou ani nedochází k vytváření novým 
skupin v obavě z toho, že by to mohlo znamenat ohrožení vlastního a často křehkého mo-
cenského postavení. Ovšem i pod novým vedením patrně generální prokuratura zůstane 
důležitou složkou státního aparátu, kterou Türkmenbašy potřebuje pro shromažďování 
kompromitujících materiálů na jednotlivé vysoké státní činitele. Jejich medializací se 
potom zabývají novináři, kteří jsou nejvíce úlisní k prezidentovi. V minulosti jim vé-
vodila především postava bývalého tiskového mluvčího Türkmenbašyho Kakamurata 
Ballyjeva. 

Mezi důležité státní orgány patřili do roku 2005 i aparát prezidenta, v jehož čele 
stál donedávna Redžep Saparov. Jeho nástupcem se stal Aganijaz Akyjev, který do té 
doby pracoval v aparátu bezpečnostní služby prezidenta a v letech 200�–2005 byl v čele 
administrace významného města Türkmenbašy (bývalý Krasnovodsk). Je otázkou, zda 
se právě tento člověk může stát další významnou figurou současného Turkmenistánu. 
Prozatím lze konstatovat, že prezident k němu chová na turkmenské poměry značný 
stupeň důvěry,64 avšak se zdá, že jde o pouhou figuru, kterou mohli prosadit někteří  

6� K. ATADŽANOVA, Oni choteli zachvatit vlast. Nejtral´nyj Turkmenistan, 19. 12. 2002, http://www.turk-
menistan.ru/index.cfm?d=2419&op=viw, [9. 1. 2004].

64 Ukaz Preziděnta Turkmenistana ob Akyeve, A. M. Nejtral´nyj Turkmenistan, 1. 7. 2005. V tomto dekretu 
prezident neoperuje s šestiměsíčním zkušebním obdobím, které prezident často uděluje v případě jmeno-
vání osob na nižších postech, nebo osobám, které pro něj nejsou zcela důvěryhodné.
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významnější členové aparátu prezidenta, kteří tvoří nejbližší kruh okolo Türkmenbašy-
ho. Lze očekávat, že aparát prezidenta bude i nadále vystupovat jako jedna z význam-
ných mocenských struktur současného Turkmenistánu.

Po likvidaci vedoucího aparátu KNB, ministerstva vnitra i generální prokuratury 
zůstala jediným vážným hráčem na turkmenském poli prezidentova ochranka, sbor při-
bližně dvou tisíc nejvěrnějších mužů prezidenta Türkmenbašyho pod vedením Akmu-
rata Redžepova. Ten byl rovněž jedním z iniciátorů likvidace vedoucích představitelů 
KNB a na přelomu roku 200�–2004 zaútočil i na rozmařilý život Atadžanové.65 Po 
jejím úspěšném odstranění se ukazuje, že právě tento člověk patří k nejmocnějším lidem 
v turkmenské státní hierarchii. Právě Redžepov má šanci stát se jednou z klíčových po-
stav nové turkmenské elity po smrti Türkmenbašyho v prosinci 2006.

Cizinci v rámci turkmenské elity

Vedle místní elity hrají významnou (a často i mnohem významnější) úlohu v turk-
menské ekonomice i další cizinci. Základní příjmy i průmyslová odvětví státu jsou kont-
rolovány prezidentem, který je rozděluje svými projekty zahraničním partnerům a pouze 
část zůstává domácí elitě. 

V aparátu prezidenta vystupují především významné figury tzv. poradců preziden-
ta, které mají zcela nepochybně vliv na Türkmenbašyho, avšak jejich skutečné postave-
ní je těžko ověřitelné. Mezi ně patří například Viktor Chramov, Alexandr Žadan nebo 
Dmitrij Umnov (všichni ruského, případně rusko-židovského původu). V turkmenských 
oficiálních pramenech a literatuře tato jména nefigurují s výjimkou občasných pozdravů 
prezidentovi k nejrůznějším výročím, avšak lze předpokládat jejich význam pro prezi-
denta, už jenom v souvislosti se stálostí jejich postů.

V klíčových otázkách palivo-energetického sektoru má důležité slovo Izraelec Jo-
sif Majman (podle Kadyrova Najman), který má status poradce pro energetickou proble-
matiku. Prezident ho „vybavil“ turkmenským občanstvím a kromě jiného ho jmenoval 
velvyslancem v Peru, kde Majman dlouhá léta žil.66 Tento muž v devadesátých letech 
lobboval za plán USA na výstavbu plynovodu po dně Kaspického moře, který by Turk-
menistán napojil na světové trhy přes Ázerbajdžán, Gruzii a Turecko. Realizace toho-
to projektu však ztroskotává na neochotě Türkmenbašyho vyjednávat s Ázerbajdžánci. 
V současné době lobbuje za zájmy Turkmenistánu na různých ekonomických fórech i při 
vyjednávání o velkých investicích. Má výborné kontakty po celém světě, které prezident 
Türkmenbašy s oblibou používá a je ochoten za ně dostatečně štědře zaplatit.67

Významný vliv mají ve státě Turci. Jejich sférou vlivu zůstává zejména textilní 
průmysl a stavebnictví. Někteří autoři vidí v tomto příchodu „turkizaci“ země, avšak 

65 V. VOLKOV, Turkmenistan: narkovojna silovikov. Služba ochrany preziděnta vytěsňajet prokurorov 
s narkorynka. Centrasia.ru, 5. 1. 2004. http://www.centrasia.ru/news2.php4?st=107�256840, [9. 1. 2004].

66 Blíže k životopisu a činnosti tohoto muže srov. Erkin Turkmenistan 2, 2000, s. 75–77. http://www.erkin.
net [7. 5. 2002]. Podle Kadyrova jej k prezidentovi přivedla žena Saparmurata Türkmenbašyho.

67 A. BIRMAN, Induľgencija za $35 millionov. Freelance burelu, 21.1.200�. http://flb.ru/?path=�&info_
id=148�1&text_version=10, [8.8.2006].
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vzhledem k charakteru Türkmenbašyho i jeho ideologie o tom lze spíše pochybovat.68 
Jednou z nejdůležitějších postav mezi těmito Turky je například Ahmed Čalyk, dlouho-
letý náměstek ministra textilního průmyslu, který má pod kontrolou zpracování a vývoz 
klíčové zemědělské suroviny země – bavlny.69 Díky němu dosáhl turkmenský textilní 
průmysl podle místní propagandy velmi výrazných úspěchů. Firma Čalyk Holding se 
rovněž angažuje na četných stavebních úpravách v Ašbagatu.

Další turečtí „poradci“ působí v oblasti stavebnictví, což se projevuje v zakázkách 
některých významných staveb v novém Ašgabatu, které jsou často zadávány tureckým 
firmám. Příkladem je stavební firma „Erku“ pod vedením Ilhana Ipekčiho, který se však 
zkompromitoval svou spoluprací s bývalým vicepremiérem Kurbanmuradovem. V roce 
1994 byl do čela turkmenského velvyslanectví v USA dosazen další Turek Halil Ugur, 
který získal čestné turkmenské občanství. Na tomto postu vydržel až do roku 2000.

V posledních letech vlády Saparmurata Turkmenbašyho získal rovněž mnoho 
kontraktů na rekonstrukci a výstavbu domů v Ašgabatu Erol Tabanca. Tento turecky 
podnikatel a vlastník firmy Polimex má patrně výborné kontakty na prezidenta Türk-
menbašyho. 

Podle některých neoficiálních zdrojů turečtí obchodníci se významnou měrou po-
dílejí na pašování narkotik z Afghánistánu a zároveň v této sféře spolupracují se samot-
ným Türkmenbašym.

Kromě těchto hlavních postav se okolo Türkmenbašyho pohybují i zástupci mnoha 
dalších firem – především francouzské stavební firmy Buygues, jejímž dílem jsou zakázky 
na četné stavby v rámci velkolepé přestavby Ašgabatu. Tato spolupráce se táhne již od roku 
1991.70 Tajemstvím dnes nejsou ani úzké kontakty Türkmenbašyho s německou Deutsche 
Bank, v níž je uložena velká část majetku prezidenta, jež dosahuje řádu miliard dolarů.

U těchto skupin zřejmě podle Türkmenbašyho neexistují politické ambice, které 
by jej, na rozdíl od případné domácí podnikatelské elity, mohly ohrozit. Tato zahraniční 
konkurence úspěšně brání jejímu podnikání v klíčových oblastech (textilní, ropný a ply-
nový průmysl, narkotika apod.). Podle mínění opozice právě tito poradci táhnou Turk-
menistán do závislosti na cizích mocnostech, především na Turecku a USA; to může vést 
až k ohrožení vlastní existence státu.71 Nicméně tento předpoklad je pravděpodobně 
poněkud přehnaný.

Závěr

Přestože se občas objevuje názor, že analýza klanů a kmenů v současném Turk-
menistánu upevňuje postavení Saparmurata Türkmenbašyho a je pouze jeho výmys-
lem k udržení vlastní moci, v současné době se zdá, že existence klanových skupin je  

68 A. KULIJEV, op. cit. (2001).
69 A. ESENOV, Tureckij bizněsmen Achmet Čalyk: „seryj kardinal“ turkmenskoj politiky. Centrazija.ru, 

28. 9. 200�. http://www.centrasia.ru/news2.php4?st=1064699520, [8. 1. 2004].
70 P. BUAŠE, „Ja voschiščen diplomatijej vašego liděra.“Na voprosy korresponděnta Turkmen Press otre-

čajet kommerčeskij direktor francuzskoj firmy Buig. Turkmenskaja Iskra 26. 4. 1994, s. 1.
71 Autorovo interview s předákem turkmenské opozice Avdy Kulijevem v Moskvě v říjnu 1999. http://slavo-

mirhorak.euweb.cz/kulijev.htm [7. 5. 2002].
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významnou součástí turkmenské politiky.72 Jak však bylo ukázáno, tyto klanové skupi-
ny dnes již zdaleka neodrážejí pouze tradiční skupiny, které mají své místo v regionech 
či kmenových tradicích. Naopak stále významnější pozici v turkmenském režimu hra-
jí určité skupiny kolem některých centrálních institutů či jednotlivých osob. Vzhledem 
k nedůvěře, kterou Türkmenbašy má pouze k několika málo vybraným lidem, jsou právě 
tyto mocenské skupiny podrobovány častým kádrovým čistkám a v některých případech 
dokonce vedou k totální kádrové výměně, jejichž výčet v této stati se omezil pouze na 
ty nejdůležitější.

Současná kádrová politika v podání Saparmurata Türkmenbašyho již nemá oporu 
v tradičních klanech, nýbrž v „moderních“ strukturách okolo dlouholetých vysokých 
funkcionářů. Ti však nemohou z důvodu nepředvídatelnosti turkmenského vůdce po-
čítat s dlouhodobou stabilitou svého postu. Nehledě na politický režim, který se ve své 
podstatě definitivně pokusil zlikvidovat tradiční klany, identita obyvatelstva s tradičními 
sociálními strukturami, především mimo velká města, nadále zůstává relativně nedotče-
ná. Tento rozpor mezi tradičními a moderními strukturami bude řešit i následující gene-
race politiků, která přijde po očekávaném ukončení režimu prezidenta Türkmenbašyho. 
Ve svém důsledku tzv. euroturkmena nemusejí přijmout Jomudi na západě nebo severu 
země či naopak, Maryjský Tekkinec nemusí být respektován v Ašgabatu nebo v centrál-
ním Turkmenistánu. Tato skutečnost může nakonec vyústit ve vytvoření různorodých 
politických klanů, jejichž střet (ať již v jakékoli formě) může vyústit ve vítězství jednoho 
z nich a nastolení nového autoritativního režimu v zemi.

Alternativa současné vládnoucí struktury v Turkmenistánu prozatím není viditelná, 
ani předvídatelná, protože Türkmenbašy (na rozdíl od svých kolegů ve Střední Asii – ze-
jména v Kazachstánu a Uzbekistánu) se nesnaží vytvořit nástupnický mechanismus po-
mocí výchovy svého následníka, případně skupiny následníků. Jak trefně poznamenává 
analytik Čoušir Toppyjev, v Turkmenistánu neexistuje jeden „druhý člověk“, zato exis-
tuje celá řada „třetích“, kteří však nemají příliš možností, jak převzít moc po odchodu 
prezidenta Türkmenbašyho.7� 

S růstem počtu sesazených státních činitelů se postupně rozšiřuje vnitřní a pře-
devším vnější opozice vůči Türkmenbašymu, což by se mohlo stát katalyzátorem jeho 
odstranění. Pokud k takovému scénáři dojde, nový vůdce bude muset hledat podporu 
u achalského klanu, tj. u představitelů žijících v okolí hlavního města Ašgabatu. Lze 
z toho odvodit, že novým mužem v čele státu by se s největší pravděpodobností měl stát 
příslušník tohoto kmenového svazu.74

V roce 2004 Türkmenbašy poprvé připustil možnost odstoupení z prezidentské 
funkce, přičemž se objevila různá data tohoto kroku. Naposledy se objevil termín 2008 
a zároveň došlo k formálnímu nazvání několika případných nástupců – jednalo se o tři 

72 Uvedený názor zastával velmi často v osobních besedách s autorem předák moskevské opoziční skupiny 
Avdy Kuliev. Jeho názory na tuto problematiku se však, podle velmi dobře informovaných zdrojů (Ka-
dyrov, 6 .6. 2005), vyvíjejí. Podobný názor zastává například i neznámý autor v komentáři internetových 
novin Turkmenistan segodňa (Komu vygoděn tězis o rodoplemennom děleniji Turkmen, 9. 6. 2004). http://
www.nesil.org/print.php?article=174.

7� Č. TOPPYJEV, Vozmožna-li „graždanskaja vojna“ v Turkmenistane? 11. 11. 2004, publikováno na Erkin.
net [�. 8. 2005].

74 Š. KADYROV, Turkmenistan. Acta Eurasica 1, 2001. http://turkmeny.h1.ru/analyt/a4.html.
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tehdejší hakimy velájetů: Enebaj Atajevovou (Achalský velájet), Kakageldy Kurbyšov 
(Balkánský velájet) a Išankuli Gulmuradov (Dašoguzský velájet). Všichni byli jmeno-
váni do funkce při dalších kádrových čistkách v listopadu 2002. Během následujících 
let však byli všichni tři uvolněni za korupci. Toto jmenování zřejmě mělo spíše připravit 
prostor pro další z mnoha čistek v regionech, protože všichni vysoce postavení úřed-
níci v regionální správě jsou v daném systému v podstatě nuceni zabývat se korupcí 
centrálních orgánů, včetně samotného Türkmenbašy. Na seznamu nástupců, o nichž se 
v poslední době spekuluje, se objevil po mnoha letech i prezidentův syn Murad, který 
podle několika zdrojů v poslední době několikrát pobýval v zemi, učí se turkmensky 
a připravuje se na převzetí moci. Podle některých komentářů Türkmenbašy pod závo-
jem nejrůznějších prohlášení připravuje skutečně svůj odchod z politické scény, k čemuž 
slouží stálé přesuny majetku do zahraničí.75 Najít pravou podstatu politické a ekono-
mické scény současného Turkmenistánu je téměř nemožné.

Faktem zůstává, že klanové struktury ve své tradiční podobě budou na turkmenské 
scéně stále méně významné. Jejich místo zaujmou struktury, které budou založeny na 
kombinaci dožívajících tradičních a nastupujících moderních elit, které budou nejspíše 
založeny na kombinaci moderních klanů, politických stran (v případě určité pluraliza-
ce budoucího politického režimu) či ekonomických elit (oligarchie). Přechodné období 
těchto hybridních elit však může přežívat velmi dlouho s ohledem na převažující retradi-
cionalizaci nebo modernizaci (a tím i atomizaci) společnosti.

Dodatek napsaný těsně před odevzdáním do tisku: 

Již v prvních hodinách po smrti Saparmurata Türkmenbašyho se ukazuje, že před-
poklady o rozdělování postů mezi jednotlivými klany a jimi reprezentovanými mocen-
skými strukturami bylo poměrně přesné. V současné době se zdá, že nejvýznamnější část 
moci si uzurpuje nejužší vedení bývalého režimu představené Bezpečnostní radou státu, 
kam spadají všichni významní představitelé režimu. Otázkou zůstává, do jaké míry se 
jedná o dočasné či dlouhodobé řešení.

(V Praze, dne 21.12.2006).

Abstrakt

Mnozí autoři velmi často vidí současné politické elity v mnohých asijských zemích 
jako pokračování vlastních tradičních klanových a kmenových tradic. Na rozdíl napří-
klad od Blízkého východu, kde tradiční klanové struktury prošly kontinuálním vývojem, 
ve Střední Asii do tohoto procesu silně zasáhl proces sovětizace. Na druhé straně se ani 
sovětské moci nepodařilo plně zlikvidovat tradiční struktury, které se částečně dokázaly 
transformovat do nově budovaných rámců. Rozpad Sovětského svazu vedl v některých 
asijských částech bývalého impéria k přirozené i umělé reanimaci těchto struktur. V tom-
to případě došlo k opačnému procesu – do „tradičních“ sovětských rámců byla inkor-
porována staronová síť neformálních struktur. Soudobé klanové systémy ve Střední Asii 

75 Č. TOPPYJEV, Turkemnija posle aresta Je. Kurbanmuradova stala druhou stranoj. 6. 6. 2005, http://cen-
trasia.org/newsA.php4?st=1118058900.
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proto vycházejí ze sovětského systému a zároveň se snaží imitovat dosovětské struktury. 
Jednou z typických zemí, kde došlo k tomuto procesu, zůstává Turkmenistán, na něž se 
příspěvek bude soustředit. Turkmenský systém je tradičně založen na pokrevní příbuz-
nosti kmenových skupin (Lebap, Mary Tekke, Achal Tekke atd.). Nehledě na vyjádření 
prezidenta Saparmurata Nijazova o svém postavení nad klany, hlavním protěžovaným 
kmenem zůstává tradiční skupina okolo Achal Tekke. Pouze malá část současné politické 
elity země nepochází z této skupiny.

Kromě opětovného posílení tradičních kmenových vazeb po rozpadu SSSR hrají 
v turkmenském systému neformálních struktur důležitou roli i přiblížení se k okruhu 
prezidenta, který nemusí vždy nutně respektovat zájmy většiny Achalských Tekkinců. 
Vzniká tady nová elitní sociální struktura, která se neřídí tradičními zásadami, které byly 
charakteristické například v 19. století. 

Příspěvek vychází z minulých výzkumů autora (Horák, S.: Střední Asie mezi vý-
chodem a západem, Karolinum, Praha, 2005). Je samozřejmé, že sběr materiálu k tomuto 
příspěvku se neobejde bez problémových bodů. Bude učiněn pokus o terénní výzkum 
v samotném Turkmenistánu, jehož realizace je však velmi komplikovaná. Dalším zdro-
jem zůstává archív autora se svědectvími několika bývalých i současných postav turk-
menské politické scény.
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