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Abstrakt 

Historické kořeny konfliktu v Náhorním Karabachu 

Obsahem této práce bude problém historického pozadí územního sporu Arménie a 

Ázerbájdžánu o Náhorní Karabach. Hlavním cílem by mělo být zodpovědět otázku, jakou roli 

v tomto sporu hrály územní změny, které se na jižním Kavkaze v průběhu staletí udály a jak 

problém Náhorního Karabachu ovlivnila politika třech velkých říší – Ruska, Turecka a Persie. 

Dalším cílem bude nastínit i etnické a náboženské faktory a vyjasnit vztah křesťanských 

Arménů s muslimským obyvatelstvem Zakavkazska. Otázka stýkání a potýkání se Arménů 

s okolo usídleným obyvatelstvem vyznávajícím islám – ne jen s Azery na východě, ale i 

s Turky a Kurdy, je nezbytná pro pochopení celkové situace v regionu. 
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Abstract 

The Historical Causes of the Nagorno-Karabakh conflict 

The following bachelor thesis covers the historical development of the Nagorno-Karabakh 

conflict. The main goal is to analyse the question of the area changes that have occured in the 

Caucasus during centuries and also to show the influnce of policy of three main empires – 

Russian, Ottoman and Persian. The text is also trying to outline the ethnic and religious 

factors and clarify a relation of Christian Armenians and Shi´a Muslim Azeris in the 

Transcaucasus. The problem of coexistence between Armenian Christians and surrounding 

Muslim majority – not only Azeris on the east but also Turks and Kurds, is crucial for 

understanding of situation in the region. 
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1 Úvod 

Válka o Náhorní Karabach
1
, která v letech 1992 až 1994 plnila stránky novin i televizní 

zpravodajství, za sebou zanechala na 40 tisíc mrtvých a další tisíce raněných. Okolo 1 milionu 

lidí pak bylo nuceno opustit své domovy, ti z ázerbájdžánské strany se do nich 

pravděpodobně již nikdy nevrátí. Ačkoliv od samotného začátku války uběhlo již bezmála 

dvacet let, ani roky vzájemných jednání, většinou pod taktovkou Ruska, nevedly k faktickému 

vyřešení situace, průzkumy veřejného mínění v Arménii i v Ázerbájdžánu navíc ukazují, že 

politická neochota ke skutečnému posunu je jen odrazem veřejného mínění, které si prakticky 

žádné ústupky nepřeje. Cílem této práce však není zkoumat samotný novodobý konflikt, 

nýbrž pokusit se v alespoň základních obrysech nastínit co k tomuto konfliktu vedlo a jak 

mohly různé dějinné události podpořit jeho vznik. 

V první části práce nejprve v krátkosti rozeberu dostupnou literaturu na toto téma, 

s přihlédnutím k faktu, že válka o Náhorní Karabach se nevedla jen na frontové linii, ale i (a 

ještě dříve) na akademické půdě. Součástí úvodního úseku je také stručný rozbor hlavních 

současných teoretických přístupů k otázkám etnické identity, etnocentrismu a vzniku 

etnických konfliktů. Druhá část obsahuje nastínení dějin daného regionu od zhruba 16. století 

až do období, kdy vládu nad jižním Kavkazem převzali Rusové, tedy do 19. století. Cílem 

tohoto úseku rozhodně není násilně vést (v duchu některých zastánců primordialismu) linii od 

nejstarších sporů k současnému konfliktu. Domnívám se, že podstatná je především 

interpretace těchto dějin ze strany jak Arménů, tak Ázerbájdžánců
2
, neboť legitimizace 

vlastních územních nároků právě prostřednictvím historie se táhne celým moderním 

konfliktem. Znalost nejstarších dějin regionu Karabachu navíc může pomoci v pochopení, 

proč je tento kousek náhorní plošiny (ze strategického či surovinového hlediska jinak 

nevýznamný) tak důležitý pro vědomí obou národů, že někteří badatelé mluví o karabašském 

konfliktu jako o „identitárním“ (např. Marsch, 2007; Souleimanov, 2007). Třetí část práce má 

již přímou návaznost na vývoj Náhorního Karabachu v postsovětských časech. Vycházím zde 

z názoru D. Laitina a R. Sunyho, že pro pochopení novodobého konfliktu jsou klíčové tři 

                                                 
1
 V textu používám označení Náhorní Karabach pro území tak, jak je pojímáno od 1. poloviny 20. století. 

Označení Karabach se vztahuje k širšímu území, do nějž kromě samotného Náhorního Karabachu patří i okolní 

nížiny, dnes součásti okupovaných teritorií. Je také nutné si uvědomit, že v minulosti se nepoužívalo specifické 

označení Náhorní Karabach, mnoho státních a administrativních útvarů zde vzniklých územně přesahovalo 

dnešní podobu. 
2
 Ve své práci používám, ve shodě s většinou západních autorů, výraz Ázerbájdžánci pro označení novodobé 

identity (tj. pro období SSSR), pro označení etnické skupiny ve starších historických obdobích používám 

většinou výraz azerští Turci. Pro označení jazyka používám výrazy ázerbájdžánština a azerská turečtina 

synonymicky. 
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aspekty: obecně samotný proces „tvorby“ moderních národů, konkrétněji tento proces v SSSR 

a konečně kolaps Sovětského svazu. (Laitin, Suny, 1999: 146) Rozebírám zde příčiny a 

důsledky vytvoření Náhorně Karabašské autonomní oblasti (NKAO) ve 20. letech 20. století, 

sovětskou národnostní politiku 1. poloviny 20. století a nástup etnokulturních požadavků 

v době vlády M. Gorbačeva. V této souvislosti je vhodné zmínit citát již zmiňovaných D. 

Laitina a R. Sunyho: „Je vskutku ironií, že sovětská národnostní politika, která chtěla 

vykořenit nacionalismus, případně spojením všech etnických skupin vytvořit „sovětský lid“, a 

také umenšit politický význam národního vědomí, ve skutečnosti propojila etnicitu s politikou 

tím způsobem, že někteří z toho mohli profitovat a jiní nikoliv.“(tamtéž: 149) V této části 

práce se též zabývám konstituováním moderních národních identit Arménů a Ázerbájdžánců. 

V závěrečné části se pak pokusím zodpovědět otázku, jako roli v počátku konfliktu hrály 

faktory etnické a politické a jakou náboženství. S vědomím, že otázka, zda je možno označit 

konflikt v Náhorním Karabachu jako náboženský, je spíše interpretační spor o to, co vlastně 

naboženský konflikt je, předkládám nejdůležitější pohledy na danou problematiku. 
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2 Zhodnocení použité literatury 

Dostupná literatura jak o samotném Karabachu, jeho vývoji a historii, tak i o soužití 

jednotlivých skupin v Zakavkazsku je v mnoha případech jen pokračováním vzájemného 

sporu. Zvláště akademická pracoviště v Baku a v Jerevanu publikovala mnoho článku, statí a 

studií o Náhorním Karabachu, které mají dokazovat jejich náhled na dějiny. Pro studium 

historie Arménů a Ázerbájdžánců existuje řada publikací jak od místních autorů, tak i od 

západních badatelů. Historický vývoj ázerbájdžánského národa zpracoval T. Swietochowski v 

Historical Dictionary of Azerbaijan (1999), obdobím pod ruskou správou se zabýval A. 

Aldstadt v The Azerbaijani Turks: Power and Identity under Russian Rule (1992) a konkrétně 

událostmi počátku 20. století a hledáním modení identity opět T. Swietochowski v Russian 

Azerbaijan 1905 – 1920. The Shaping of National Identity in a Muslim Community (2004). 

Pro studium historie arménského národa existuje mnohem více odborných publikací a 

sborníků, především jde o dvoudílnou The Armenian People from Ancient to Modern Times 

(1997) editora R. Hovannisiana, do níž přispívali i západní badatelé. Podobnou přehledovou 

prací je i The Armenians. Past and present in the making of national identity (2005) editora E. 

Herziga. Jako maximálně objektivní lze brát studie západních vědců (především politologů), 

jako je Small Nations and Great Powers. A study of ethnopolitical conflict in the Caucasus S. 

Cornella (2005), který se v této knize zabývá jak samotnou historií Kavkazu od dob ruské 

expanze, tak i nejdůležitějšími konflikty, které se zde udály od počátku 90. let. Rozborem 

stavu před a krátce po kolapsu SSSR a hledáním nového rovnovážného stavu se zabývá M. 

Saroyan v knize Minorities, Mullahs, and Modernity: Reshaping Community in the Former 

Soviet Union (1997). Saroyanova studie také do hloubky osvětluje otázku identity a 

náboženství v pozdní fázi SSSR a stala se jedním z výchozích bodů pro pozdější diskuze o 

důvodech začátku války. Přínosnou publikací je sborník Transcaucasian boundaries editora J. 

Wrighta et al. (2005), v němž jsou vedle sebe předloženy pohledy na historii Karabachu z per 

proarménského historika Ch. Walkera a ázerbájdžánského historika S. Alijarlyho. Jedna 

z mála odborných prací, která se snaží analyzovat konrétně události, které vedly ke konfliktu 

v Náhorním Karabachu je kniha M. Croissanta The Armenia-Azerbaijan Conflict: Causes and 

Implications (1998). Velké množství rozborů z per politologů a bezpečnostních analytiků se 

zabývá otázkou, proč došlo v roce 1992 k válce samotné. Vlivné realistické přístupy teorie 

mezinárodních vztahů akcentují nejčastěji náhlou politickou nestabilitu na jižním Kavkaze, 

ekonomické důvody a vzájemnou provázanost etnických a politických požadavků. Jednu 

z hlavních linií odborné polemiky můžeme zjednodušit na přístupy, které pojímají konflikt 

jako výsledek chladné politické kalkulace místních elit a ty, které kladou větší důraz na 



11 

 

historické předpoklady karabašské války a význam národních symbolů. Příkladem budiž 

polemika J. Kuntzsche v článku Drawing Boundaries: The Politics of Ethnic Violence and the 

Case of Nagorno-Karabakh (2009) s přístupem S. Kaufmana v krátké studii Ethnic Fears and 

Ethnic War in Karabagh. Spor panuje také v otázce, jako roli hrálo při vzniku moderního 

konfliktu náboženství. Krajní stanovisko zastává S. Cornell ve svém článku Religion as a 

Factor in Caucasian Conflicts (1998), v němž zpochybňuje důležitost odlišné víry v 

arménsko-ázerbájdžánském sporu jako nemístné zjednodušování jeho podstaty. Proti tomuto 

pohledu lze postavit stanovisko Ch. Marshe, který v článku The Religious Dimension of Post-

Communist “Ethnic” Conflict (2007) rozebírá klíčový význam náboženství pro moderní 

identitu zmiňovaných národů v postsovětské době. 

  



12 

 

3 Teoretická východiska práce 

Hlavní teoretické proudy zabývající se příčinami etnických konfliktů vycházejí z dvou 

tradičních sociálně-vědních náhledů na etnicitu. První, primordialistické stanovisko pojímalo 

etnicitu jako danost, elementární formu identity, členové určité etnické skupiny byli vázáni 

vírou ve společný původ a společnou kulturu a historii. Oproti tomu postoj 

instrumentalistický nahlížel etnicitu jako důsledek zpolitizování etnických symbolů, tedy 

využití národních mýtů a symbolů pro utilitární cíle politických elit. Třetí směr, 

konstruktivismus, se pak od 80. let snažil o smíření obou teorií a podotýkal, že etnická 

identita je často záležitost relativně novodobá, kořenící v určitých ideologiích. (Kaufman, 

1998: 3; Tesař, 2007: 52 – 54) V této souvislosti je zajímavý pohled R. Sunyho na vývoj 

arménské národní identity. Autorovo pojetí identity jako: „…dočasného zafixování vědomí 

sama sebe nebo skupinového vědomí, které se vytváří v aktuálním čase a prostoru …“
3
 (Suny, 

2001: 5) nám ukazuje, že skupina svou etnickou identitu neustále znovu promýšlí a 

„aktualizuje“ tváří v tvář běhu dějin, ačkoliv z pohledu jednotlivce je jeho vlastní etnická 

identita stálá, neboť vyrůstá z historie vlastního národa. Když v průběhu 19. století docházelo 

k proměně Arménů ze skupiny založené na etnicko-náboženském vědomí směrem k 

modernímu národu, vnitřní i vnější obrazy, které tato skupina uchovávala (národní hrdinové, 

mučedníci, nepřátelé národa) zůstaly pevně ukotveny v kolektivní historické paměti a udržely 

se tak jako pevná součást nové – sekulárnější – národní identity. Podle R. Sunyho je tato 

kolektivně sdílená historická narace důvodem, proč mají staré obrazy národních hrdinů i 

nepřátel stále svou sílu mobilizovat: „Národní identita je živena emocemi vytvořenými 

prostřednictvím učení, opakování a denodenního obnovování, dokud nedostanou svůj obecný 

význam“
4
 (tamtéž: 42) Vidíme zde tedy zásadní odlišnost od konceptu primordialistického, 

který viděl etnicitu jako přirozené tíhnutí lidí k vytváření skupinového vědomí. T. Erikssen 

v této souvislosti připomíná tzv. Simmelovo pravidlo – vnitřní soudržnost skupiny je odvislá 

od míry vnějšího tlaku – a upozorňuje tak na fakt, že skupiny mohou, tváří v tvář skutečnému 

či domnělému ohrožení, posilovat svou etnickou identitu, ačkoliv ta do té doby nehrála 

významnější roli. (Erikssen, 2007: 73) 

Zastánci primordialistických přístupů vidí příčinu současného konfliktu v hluboce 

zakořeněné nenávisti (ancient hatreds), která se ve vhodný čas znovu vynořila a eskalovala 

napětí – v případě Náhorního Karabachu bývají v této souvislosti zmiňovány historické 

                                                 
3
„(…) a provisional stabilization of a sense of self or group that is formed in actual historical time and space 

(…)“ 
4
„National identities are saturated with emotions that have been created through teaching, repetition, and daily 

reproduction until they become common sense.“ 
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křivdy, kterých se jedna skupina dopouštěla na druhé a jako hlavní motiv sporu historický 

nárok na území, které oba národy považují za klíčové pro své národní vědomí. Kritici vyčítají 

primordialistickému pohledu na věc tendenci vidět konfliktní soužití Arménů s Ázerbájdžánci 

jako danost a také přílišnou akcentaci údajných historických křivd, které by měly stále tvořit 

neuralgický bod vzájemných vztahů. Naopak příliš opomíjené jsou v tomto přístupu faktory 

ekonomické a politické, především vliv SSSR na (ne)řešení sporu a politicko-společenské 

změny v regionu koncem 80. let. M. Kuburas, která se přiklání k tomu, že konstruktivistické 

hledisko lépe osvětluje počátek konfliktu a jeho nedořešenost, poznamenává, že ani 

primordialistický pohled na tento konflikt nelze šmahem odmítnout, neboť chápání konfliktu 

v Náhorním Karabachu jako boj o „kolébku“ obou národů je převládajícím postoj jak 

Ázerbájdžánců, tak i Arménů a z toho důvodu hraje svou roli. Primordialistické argumenty 

tedy často (nevědomky) citují sami aktéři konfliktu, ztotožňují se s nimi a tento postoj je pak 

manipulován elitami k vlastním politickým zájmům. Na druhou stranu však dle této autorky 

opomíjí období klidu a navíc nikterak neřeší vliv sovětské národní politiky i růst politického 

nacionalismu v 80. a 90. letech. (Kuburas, 2011: 45) Často bývá zmiňován i fakt, že přes 

kulturní podobnosti příslušníků obou národů bylo u obou skupin přítomné silné etnocentrické 

vědomí. Vysvětlení vychází z výše nastíněných přístupů k etnické identitě: první zmiňuje 

identitu jako zdroj, z něhož kvůli silné identifikaci s vlastní skupinou vyrůstá etnocentrismus 

samotný. Oproti tomu druhý, realistický přístup potlačuje otázku identity ve vztahu in-

group/out-group ve prospěch vysvětlení, že etnocentrický pohled pramení ze soutěže o zdroje. 

V syntéze obou přístupů tak můžeme vymezit dva základní prvky: etnocentrismus kulturní 

jako pocit ohrožení vlastního řádu společnosti, vlastních kulturních norem a zákonů skupinou 

nově příchozí se svými vlastními normami a pravidly, a etnocentrismus ekonomický, tedy 

hrozbu soutěže o ekonomické statky či o rozvržení politické moci ve prospěch cizí skupiny. 

(Hooghe, 2008) 

V souvislosti s analýzami samotné války o Náhorní Karabach se můžeme nejčastěji 

setkat s hodnocením konfliktu jako etnického, či dokonce náboženského, neboť proti sobě 

stály dvě kulturně i nábožensky odlišné skupiny a dělící linie mezi nimi byla chápána právě 

na základě příslušnosti etnické, nikoliv např. státní. S tímto hodnocením ne zcela souhlasí S. 

Cornell, který poznamenává, že: „… zatímco konflikty jsou příliš často přímo označeny za ze 

své podstaty etnické či náboženské, dokonce i povrchní analýzy těchto konfliktů ukazují 

nepřiměřenost takových zjednodušujících vysvětlení. Tyto konflikty jsou především politické 
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konflikty o určitá území …“
5
 (Cornell, 2005: 1 – 2) Cornellův nesouhlasný postoj bychom 

mohli označit Horowitzovým termínem „metakonflikt“, tedy konflikt o podstatu konfliktu. 

Problém označení konfliktu přídomkem „etnický“ pramení z toho, že nevychází z konfliktu 

samotného, nýbrž až z jeho následné interpretace. (Brubaker, Laitin, 1998: 444) Cornellovu 

výtku, že pojímat spor o Náhorní Karabach jako etnický konflikt je nemístné zjednodušení, 

neboť šlo primárně o konflikt politický, je možné, dle mého názoru, odmítnout skrze pojetí S. 

Kaufmana. Tento autor ve své analýze připomíná základní otázku, kterou si položil M. 

Saroyan (1997), zda šlo v karabašské válce o „passion“ či „politics“, aby vzápětí došel 

k závěru, že je chybněpostavená: odpovědí není možnost „buď/anebo“, ale právě kombinace 

obou faktorů – „passionate politics“, tedy politizace strachu, předsudků, kulturních a 

náboženských rozdílů. (Kaufman, 1998: 1)  

V souvislosti s výzkumem konfliktů počátku 90. let, především těch v bývalé 

Jugoslávii a v bývalém Sovětském svazu, se jako nejvlivnější ukázaly realistické koncepty 

vysvětlující vznik etnických konfliktů. Ústřední myšlenkou těchto přístupů je pojetí konfliktu 

jako souboje o omezené zdroje – ekonomické prostředky, bezpečí vlastní skupiny, moc atd. 

Obecně lze vymezit základní faktory umožňující vznik etnických konfliktů: podle M. E. 

Browna jsou to činitele a) strukturální (etnické složení daného území, schopnost státu 

ovlivňovat případné tenze mezi jednotlivými etnickými skupinami) b) politické (chování 

vládnoucích elit, jejich ideologie) c) ekonomické a sociální (ne/rovný přístup ke vzdělání, 

k práci a k dělbě moci) d) kulturní a perceptivní (historické soužití etnických skupin, případně 

diskriminační vztah). (Tesař, 2007: 29) Jednotlivé přístupy a teorie pak dále rozvádějí a 

rozpracovávají jmenované okruhy, které je však nutno chápat provázaně a míru jejich 

významnosti pro vznik etnického konfliktu posuzovat případ od případu. Jednotícím prvkem 

těchto přístupů a jejich vzájemných kombinací je akcentace politických a ekonomických 

příčin konfliktu a také důraz na počáteční stav určitého vychýlení moci, která dříve 

zajišťovala stabilitu. Vlivná Fearonova „teorie racionální volby“ (rational choise theory) o 

vypuknutí etnických konfliktů vychází z realistického teoretického rámce mezinárodních 

vztahů. V situaci, kdy se dvě etnické skupiny ocitnou v prostředí, kde náhle zmizí třetí člen, či 

vnější síla, která dosud vyplňovala prostor „mezi“ a snižovala tak případně napětí, dochází 

k situaci, v níž se minorita automaticky ocitne v nevýhodném postavení. Blízký tomuto 

pohledu je koncept „bezpečnostního dilematu“ (security dilemma), který staví na 

předpokladu, že při náhlé absenci oné vnější síly (v našem případě tedy centrální sovětské 

                                                 
5
 „… while the conflicts have all too oftensquarely been described as ‘ethnic’ or ‘religious’ in nature, even 

superficial analysis of the conflicts shows the inadequacy of such simplistic explanations. Theconflicts are 

primarily political conflicts over territory …“ 
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moci) je náhle každá ze stran vystavena nutnosti bránit se sama, a skupina minoritní se 

logicky může cítit v bezprostředním ohrožení. (Mirzayev, 2007: 11 – 12) Jedním z teoretiků, 

kteří tento koncept dále rozpracovali, je B. Posen. V jeho pojetí je pro analýzu konfliktů, jako 

byly ty v bývalé Jugoslávii nebo v hroutícím se Sovětském svazu, nejlepším přístupem právě 

realistický směr současných teorií mezinárodních vztahů. Realistický přístup totiž dle tohoto 

autora ukazuje, jak změna v rozložení sil v důsledku nepřítomnosti centrální moci vytváří 

nutnost znovu rychle nalézt ztracenou rovnováhu. Počáteční stav anarchie, který má různé 

skupiny „donutit“ se radikalizovat (a pro který bývá koncept security dilemma často 

kritizován) tak dle B. Posena není důvodem, nýbrž jen jedním z předpokladů. Etnické skupiny 

(v případě etnických konfliktů) spolu soupeří o moc jako o prostředek k zajištění vlastní 

bezpečnosti: pokud však některý z aktérů překročí určitou hranici a má příliš velkou moc, 

dojde k protireakci strany, která se cítí ohrožena. Jedna skupina si také může myslet, že má 

tak akorát k zajištění vlastní bezpečnosti, protistrana to již vidí jako ohrožení vlastní 

suverenity. (Posen, 1993: 28) Koncept bezpečnostního dilematu pojímá pocit ohrožení jako 

objektivní (ve smyslu skupiny) a staví tak na vysvětlení pomocí politických a ekonomických 

faktorů. Oproti tomu přístupy kulturální chápou pocit ohrožení jako subjektivní a hovoří o 

„sociální konstrukci strachu“ – strach z jiné etnické skupiny/národa je vytvářen a posilován 

prostřednictvím národních mýtů a obrazů. (Brubaker, Laitin, 1998: 16 – 20) 
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4 Nástin historického vývoje Karabachu do počátku ruské 

správy území 

4.1 Osmanská a perská nadvláda nad územím Karabachu. Počátek 

ruského záboru Zakavkazska 

Situace na území Karabachu byla po několik staletí ovlivněna jeho polohou v trojmezí 

na hranicích mocných říší. Za vlády dynastie Karakojunlu, konkrétně za panování 

Džahánšáha (1440 – 1467) došlo na území Siunik a Arcach k vytvoření malých státních 

útvarů, takzvaných melikdomů, které měly za cíl posílit soudržnost a obranyschopnost 

severovýchodní hranice. Místní vládci, honosící se titulem melik, získali důležité pravomoci v 

místní správě jako odměnu za loajalitu a za obranu území. Na území Karabachu a v jeho okolí 

vznikla jakási konfederace pěti melikdomů, Khamsayi Melikner (Gulistan, Jraberd, Varanda, 

Thizak a Khachen), která však v průběhu 15. století ztrácela svou sílu a soudržnost, a tím i 

určitou možnost vlastní samosprávy. (Walker, 2005: 92 – 93)  

Později, v 16. století, se toto území stalo součástí severního cípu Perské říše, byť si je 

nárokovala i Osmanská říše, která některé z těchto oblastí posléze také kontrolovala, i když 

jen v krátkém období mezi lety 1578 a 1603. Perská správa vytvořila na přelomu 16. a 17. 

století na severu čtyři správní okresy, takzvané beglerbekatesi – první měl centrum v dnes 

severoíránském městě Tabríz, druhý byl Širván, třetí Shukhur-Saada a čtvrtý Karabach se 

sídelním městem Ganje. (Cornell, 2005: 52 – 53) Podle S. Alijarlyho bylo právě toto 

administrativní rozčlenění území příkladem, na jehož základech později ve 40. letech 18. 

století probíhal vznik chanátů. (Alijarly, 1996: 113) 

Zhruba od poloviny 17. století tedy došlo k faktickému rozdělení území náležejících 

k severozápadnímu cípu Perské říše na vícero celků, které měli pod kontrolou cháni 

(beylerbey/beglerbegi). Právě v této době perské nadvlády, kdy bylo místní obyvatelstvo 

často vystaveno útisku ze strany vládnoucích chánů a jejich výběrčích, byla pozornost 

významné části arménských elit obrácena k Evropě, v jejíž podporu (jakožto „spojence ve 

víře“) Arméni doufali
6
 – historie však ukázala, že tato očekávání byla zcela nerealistická a 

Arméni se napříště spoléhali více na pomoc ze strany mocnosti, která měla na jižním Kavkaze 

své bezprostřední politické zájmy. (Bournoutian, 1997: 81 – 82) Explicitně to vyjádřil 

                                                 
6
V roce 1678 došlo k tajné schůzce meliků v Echmiadzinu pod vedením katholika Hakoba z Julfy, na níž bylo 

rozhodnuto, že bude vyslána výprava do Evropy, kde vyslanci požádají o osvobození a ochranu Arménie. 

Výprava skončila poměrně záhy smrtí arménského katholika, ovšem jeden z vyslanců, Israel Ori, přeci jen 

pokračoval ve své cestě a dostal se až do Pruska. Císař Leopold sice projevil určitý zájem o toto území, ovšem 

po dohodě s Petrem Velikým přenechal spolupráci s Armény Rusům. (Bournoutian, 1997: 86) 
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Bournoutian: „Poté, co se Arméni nedočkali žádné konkrétní pomoci ze strany Západu, 

obrátili se k rostoucí síle na severu. Z hlediska náboženského, geografického i politického 

bylo Rusko pro Armény přirozenou volbou.“
7
 (tamtéž: 82) Ruský car Petr Veliký se snažil 

svou moc v Zakavkazsku rozšiřovat od 18. století, a právě od tohoto období se arménské 

náboženské elity přibližovaly k Rusku, k němuž vzhlížely jako k možnému ochránci před 

osmanským a perským tlakem. Podle S. Cornella byla jedním z argumentů pro zájem o toto 

území na počátku záboru Zakavkazska možnost použít jej jako základnu k dobytí 

Konstantinopole. (Cornell, 2005: 53) 

 Poté, co Osmanské jednotky začaly roku 1723 invazi do Zakavkazska, obranu území 

Karabachu a Zangezuru vedl slavný arménský bojovník David Bek, který již předtím velel 

oddílům potlačujícím muslimské půtky s Armény v okolí Zangezuru. Právě s příchodem 

tohoto schopného vojevůdce původem z gruzínské Mtschety začalo období velmi krátké 

„nezávislosti“ a nesporných vojenských úspěchů proti mnohonásobně větším tureckým 

jednotkám, které dodnes rezonuje v historické paměti Arménů. David Bek, ač sám nepatřil 

k melikům, dokázal je roku 1722 sjednotit v melikdomu Siunik a vyhrál dvě velké bitvy proti 

Osmanům. (Walker, 1996: 95) Arménští obyvatelé Karabachu a Zangezuru, kteří podporovali 

rebelie Davida Beka, od své loajality k Rusku jistě očekávali ochranu a určitou míru 

autonomie, Petr Veliký však uzavřel roku 1724 s Osmany smlouvu v Konstantinopoli, na 

jejímž základě došlo k rozdělení území dosud přináležejícího Perské říši – území Gruzie a 

východní Arménie včetně oblasti Karabachu připadlo Osmanům. David Bek bojoval ještě 

několik let po uzavření míru, o roku jeho smrti panují dohady, bylo to však pravděpodobně 

mezi lety 1726 a 1729. (Bournoutian, 1997: 88 – 89) Osmanská vláda skončila roku 1735, 

kdy toto území (v hranicích z roku 1639) dostal pod svou kontrolu perský šáh Nádirz dynastie 

Afšárovců, který se dostal k moci v bouřlivé době po rebeliích afghánské dynastie Hótakí. 

Jeho vražda v roce 1747 však tuto krátkou etapu perské nadvlády ukončila, neboť po 

Nádirově smrti se severní území sáfíovské říše rozpadlo na několik poloautonomních chanátů. 

(Cornell, 2005: 53) 

Obecně lze toto období na jižním Kavkaze charakterizovat jako dobu, kdy byla-li 

centrální perská vláda dostatečně silná, aby pod svou kontrolou držela i své severní výběžky, 

vládlo v Zakavkazsku perské právo a perští místodržící, ovšem v dobách oslabení centrální 

moci si místní obyvatelé vytvářeli vlastní samosprávné sítě a žili v určité autonomii, případně 

se pro ochranu obraceli směrem ke gruzínským knížectvím. (Suny, 1997: 109) 

                                                 
7
„Failing to receive concrete help from the West, at the start of the eighteenth century the Armenians turned to 

the rising star in the north. Religious, geographical, and political considerations made the Russian Empire the 

natural choice for the Armenians.“ 
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4.2 Postavení Karabachu pod vládou Nádira Šáha jako jedno 

z klíčových období pro historickou legitimizaci 

Po Nádirově smrti v roce 1747 se vládu nad územím Karabachu podařilo uchopit 

Panah-Ali Chánovi, jehož kmen Javanašírů využíval horské výšiny Karabachu jako letní 

pastviny, neboť v horkém letním období byly okolní podmáčené nížiny s hejny komárů pro 

pastvu nevhodné. (Walker, 2005: 96) V samotné Persii propukly boje o trůn i o vládu nad 

jednotlivými územími, jež se zmítala ve svých vnitřních problémech a novému panovníku 

Ádilu Šáhovi ani jeho nástupcům Ibrahímovi a Šáhrúchovi se nedařilo znovu centralizovat 

moc. Silnější centralizační snahy přišly až s nástupem nové dynastie Kádžárovců, jejíž 

zakladatel Agá Muhammad Chán Kádžár pomýšlel na znovuobnovení rozsáhlého perského 

panství a snažil se tak dostat zpět pod svou kontrolu odbojné periferie.  

Samotnou vládu Nádira Šáha pochopitelně hodnotí Arméni a Ázerbájdžánci zcela 

odlišně, oba národy však na toto období nahlížejí jako na jedno z klíčových pro „historickou 

legitimizaci“ své přítomnosti v Karabachu. Především pro Armény je Nádirova vláda dobou, 

kdy místní melici z řad etnických Arménů dosáhli určité nezávislosti, která skončila spolu 

s Nádirovou smrtí a rozdělením částí jižního Kavkazu na chanáty pod turkickou vládou. 

Naopak Ázerbájdžánci akcentují především muslimskou převahu v regionu za doby největší 

slávy melikdomů, a později logicky vládu chánů z řad azerských Turků. Jak poznamenává T. 

Yoshimura: „… jedním aspektem je historická vláda nad daným územím, druhým je poměr 

obyvatel; obě hlediska mají své opodstatnění.“
8
 (Yoshimura, 2007: 55) Podle T. Yoshimury 

je spor z arménské strany veden především právě skrze údajnou historickou autonomii 

v daných oblastech – arménské, z části samosprávné okrsky, melikdomy, měly sloužit coby 

nárazníková zóna proti osmanské rozpínavosti a pomáhat tak obraně sáfíovské Persie: Arméni 

jsou tak zde chápáni jako spojenci Perské říše, která nad jejich územím drží imaginární 

ochrannou ruku a kterým šáh Nádir udělil určitá územní privilegia. Naopak azerští historici 

zdůrazňují jednoznačnou převahu muslimů (byť pod vlivem arménské kultury), a jedním 

dechem dodávají, že teprve ruský zábor Kavkazu znamenal radikální změnu etnické 

kompozice daných regionů ve prospěch do té doby minoritních etnických Arménů. (tamtéž: 

53 – 54) 

Převládající pohled arménské (či Arménům nakloněné) historiografie na věc je takový, 

že za vlády Nádira Šáha došlo k uznání vlády meliků na územích východní Arménie. Slovy 

G. Bournoutiana: „Jako odpověď na hrdinskou obranu Arménů, Nádir uznal autonomii 

karabašských meliků a odměnil je tím, že učinil Karabach a Zangezur polo-autonomními 

                                                 
8
„… historical reign of the land is one aspect, and the population ratio is another; each standpoint is valid.“ 
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uzemími.“
9
 (Bournoutian, 1997: 89) Podobné stanovisko zastává i Ch. Walker, který k tomuto 

tématu poznamenává, že Arménům: „…se pod vládou Nádira Šáha dařilo dobře a šáh 

rozšířil některá privilegia meliků…“
10

 (Walker, 2005: 96) 

Podle ázerbájdžánského historika S. Alijarlyho se arménský vědecký diskurz vyhýbá 

dokladům, které by připomínaly, že oblast Karabachu mohla být chápána jako území náležící 

primárně kavkazským Albáncům, k nimž se minimálně část Ázerbájdžánců vztahuje jako 

k jedné ze skupin, z níž dnešní Ázerbájdžánci pocházejí a o jejíž přítomnosti na jižním 

Kavkaze existuji doklady již ze 4. století př. n. l.:„…podle Arakela Davrizhetsiho, 

arménského autora ze 17. století, byl Karabach zemí Kavkazských Albánců: "A poté se 

vardapet vydal do země Albánců, do Karabachu…"“
11

 (Alijarly, 1996: 116) Podobné 

připomínky, byť jsou jistě v některých případech namístě, však také podtrhují snahu 

některých Ázerbájdžánců o (slovy E. Souleimanova) „archaizaci turkické přítomnosti“, která, 

kromě relativizace arménského osídlení Náhorního Karabachu v době před velkými 

populačními změnami, též směřuje k dokazování, že Ázerbájdžánci se, stejně jako Arméni, 

mohou opřít o velmi starý autochtonní etnický základ. 

4.3 Karabašský chanát za vlády turkických chánů 

Faktický vznik Karabašského chanátu, tedy útvaru, jenž je chápán jako 

„ázerbájdžánský“ v polovině 18. století je ázerbájdžánskou stranou považován za počátek 

moderní a nezávislé azerské státnosti. (Abasov, 2007: 151) Nově vytvořený karabašský 

chanát již nezahrnoval město Ganje a jeho okolí, které vytvořili vlastní správní jednotku, jeho 

hranice byly přirozeně tvořeny řekami Arax na jihu, Hekeri na západě a Kura na 

severovýchodě, sídelním městem se po několika přesunech stala původně pevnost Šuša. 

Pro arménské vědecké prostředí je ustanovení karabašského chanátu koncem období 

vlády meliků a tím zároveň koncem etapy jisté nezávislosti. V opozici k ázerbájdžánskému 

výkladu dějin zdůrazňují, že tento útvar byl de iure stále podřízen teď již kádžárovské Persii: 

„…v novějších arménských publikacích je ázerbajdžánský feudální stát – karabašský chanát – 

zredukován na šáhův vazalský stát a jeho protivníci jsou oslavováni jako hrdinové.“
12

 

(Alijarly, 1996: 119 – 120) Podle S. Alijarlyho však nový Karabašský chanát nelze vnímat 

                                                 
9
„In response to the heroic defence by the Armenians, Nader recognized the autonomy of the meliks of Karabagh 

and rewarded them by recognizing Karabagh and Zangezur as semiautonomous enclaves.“ 
10

„…prospered under Nadir Shah, and he extended some of the privileges of the meliks…“ 
11

 „…by Arakel Davrizhetsi, the Armenian author of the seventeenth century, according to whom Karabakh is 

the land of the Caucasian Albanians: "Then the vardapet set out for the land of the Albanians, to Karabakhn…"“ 
12

„…in recent Armenian publications the Azerbaijani feudal state—the Karabakh khanate—is reduced to the 

status of being a representative and vassal of the shah, and the opposition vassals of this khanate are glorified as 

warriors.“ 
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jako jakýsi semi-autonomní útvar podřízený stále z větší části perskému šáhovi – vzrůst 

nezávislost severních chanátů po smrti šáha Nádira se perskému centru pochopitelně nelíbil a 

v karabašském chanátu jen posílil přesvědčení o nutnosti zajistit si alespoň částečnou 

ochranu. Došlo tak ke spojení azerského chána a části arménských meliků v čele s Vardanem 

Shahnazarem, ovšem další melici z Dizaku, Chiljabjurtu a Gulistánu se postavili proti 

karabašskému chanátu, podle autora proto, že měli zájem na tom, aby bylo území rozděleno 

pod jednotlivé vládce. (Alijarly, 1996: 118) Spolu s karabašským chanátem navíc bojoval 

proti vlivu kádžárovské Persie i chanát Kuba, který se mohl opírat o podporu východní Gruzie 

pod vládou Iraklije (Erekle) II. z rodu Bagrationů. 

Zajímavé je, jak arménská historiografie pohlíží na spojenectví turkického chána 

s jedním z meliků. Podle E. Souleimanova je tato událost interpretována jako „vnitroarménská 

zrada“, která narušila možnost udržet spojenectví melikdomů v časech nejistoty a napětí 

uvnitř perské říše. (Souleimanov, 2007: 302) Dle Ch. Walkera bylo spojenectví Panah-Ali 

chána s arménským melikem Shahnazarem motivováno osobním sporem dvou vážených 

arménských rodin – právě té Shahnazarovi a Jalaliansovi, za kterou navíc stáli i ostatní melici. 

Historickým faktem však zůstává, že společné tažení azerského chána a jednoho z 

arménských meliků, spolu s podporu dalších chánů skončilo ovládnutím území bývalých 

melikdomů, boje však pokračovaly i za vlády syna Panah-Ali chána, Ibrahima, a když toto 

území počátkem 19. století zabírala ruská vojska, nebyl naživu již téměř nikdo z původních 

meliků. (Walker, 1996: 96) 

4.4 Shrnutí 

Situace v regionu v druhé polovině 18. století tak byla ve znamení úpadku moci 

vysoce postavených arménských rodin, z části z důvodu vnitřních rozporů a osobních neshod, 

ke kterým se počátkem 19. století přidal ještě rozkol v arménské církvi. Dosud stále etnicky 

velmi promíšené obyvatelstvo žilo ve více či méně nezávislých chanátech, do jejichž čela se 

dostali muslimští vládci, či spíše rodiny a klany turkického původu. Došlo tak k alespoň 

přechodné stabilizaci situace na území Karabachu a okolí, podle G. Bournoutiana to však 

stejně nezabránilo arménské emigraci z daného území do oblastí pod správou Rusů, kde žili 

Arméni pod ochranou proti případným muslimským nájezdům a kde jim též bylo umožněno 

nerušeně praktikovat jejich víru. (Bournoutian, 1997: 89) Karabašský chanát, spolu 

s chanátem Kuba a Šeki, patřily k těm nejsilnějším a snažily se opakovaně ovládnout okolní 

území. Některé z chanátů byly navíc ještě dále rozděleny na tzv. mahaly, menší správní 

jednotky, na nichž žili většinově příslušníci jednoho kmene. (Swietochowski, 2004: 2) 
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Podle Ch. Walkera bylo právě těchto pár let podstatných pro myšlenky budoucího 

arménského národně-emancipačního hnutí, neboť řada arménských osobností, které svůj život 

zasvětily boji za nezávislou Arménii či hledání podpory pro tuto věc v zahraničí, měly velmi 

blízký vztah ke Karabachu, příkladem budiž Joseph Emin, jedna z klíčových postav 

arménského národně-osvobozeneckého hnutí: „Tak jako jeho předchůdce Israel Ori, Josef 

Emin strávil v 60. letech 18. století několik let v Karabachu, hledal svobodu pro svůj lid a 

obracel se ke gruzínskému králi Erek´lemu jako ke svému spojenci.“
13

(Walker, 1996: 96) 

Navíc několik staletí trvající fungování melikdomů zůstávalo připomínkou možnosti 

vytvoření vlastního nezávislého státního útvaru. 

  

                                                 
13

„Following Israel Ori, Joseph Emin spent some years in the 1760s in Karabakh, seeking the freedom of his 

people and looking to Erek’le, king of Georgia, as an ally.“ 
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5 Ruský zábor území v 19. století 

Ruské pronikání do oblasti Zakavkazska během 18. a 19. století znamenalo 

vyvažování tureckého a perského vlivu. Ovládnutí tohoto území by především znamenalo 

otevření cesty k dalšímu postupu na jih a k přístavům v Kapickém moři, naopak v případě 

útoku hrozícího od Osmanské či Perské říše by jižní Kavkaz sloužil jako přirozené 

nárazníkové pásmo, chránící Rusko samotné. Nezanedbatelné jistě nebyly ani příležitosti 

k dalšímu rozvíjení obchodu. (Cornell, 2005: 17) 

5.1 Rusko-Perské války. Chanáty pod ruskou správou. 

Ve vztahu k Osmanům bylo důležitou událostí zábor východní části Gruzie v roce 

1801, neboť tento posun hranice oddělil Osmany od výběžku Perské říše. (LeDonne, 1994: 10 

– 13) Rusové tak získali Kartvelii a Kachetii, (Gruzínské království, fakticky perské území), 

ovšem Persie, v minulosti zmítaná vnitřním chaosem, se postupně dokázala zkonsolidovat 

pod vládou kádžárovské dynastie a měla v čele několik schopných vojenských velitelů. Roku 

1804 Rusové pod záminkou, že město Ganje patří Gruzíncům, obsadili okolní území a 

rozpoutali tím první Rusko-Perskou válku (1804 – 1813). Generálu Tsitsianovovi, který vedl 

ruské oddíly, výrazně pomohli Arméni usídlení v Karabachu a v Ganje. (Bournoutian, 1997: 

99) 

Rusové se s přípravou expanze do Zakavkazska začali poohlížet po možných 

spojencích – jelikož Arméni neměli nějakého jasného lídra, zaměřili se Rusové na arménskou 

církev jako jednotící prvek jejich společnosti, mohli se však opírat i o poměrně jasně 

definovanou identitu jak Arménů, tak i Gruzínců a snažit se získat na svou stranu místní elity. 

Do karet jim nahrávala i neschopnost jednotlivých chanátů dlouhodobě se sjednotit pod 

ruským tlakem, zvýrazněná navíc i chronickými problémy perského centra. (Cornell, 2005: 

17) Podle B. Rezvaniho však zůstala část Arménů, i přes značnou podporu ruské invaze mezi 

Armény, neutrální, či dokonce skrytě podporovali vládu Persie, neboť perská politika vůči 

nim byla poměrně vstřícná (Rezvani, 2011: 7) – faktem však zůstává, že hlavními bojovníky 

proti ruskému postupu byli muslimové usídlení v okolí velkých měst jako Baku, Jerevan nebo 

Ganje, naopak Rusové se mohli těšit značné podpoře u arménského obyvatelstva z oblastí, 

jako byly Zangezur, Ganje a Karabach. Například panovník Jerevanského chanátu, Hosein 

Quli chán, se snažil po svém nástupu na trůn roku 1807 vylepšit vztahy s minoritními Armény 

i s nejvyššími představiteli arménské církve, to už však byly východní chanáty včetně toho 

karabašského v držení Rusů. (tamtéž: 8) 



23 

 

Karabašský chanát jako samostatná územně-správní jednotka pod vládou Ibrahima 

Khalila Chána skončil podpisem smlouvy v Kurekčaj z 14. května 1805, kdy byl tento 

panovník nucen proklamovat svou podřízenost ruskému impériu, platit mu každoroční 

odvody, a navíc se karabašský chanát stal součástí vojenské oblasti Elizavetpol
14

, ve které 

mělo Rusko plné rozhodovací pravomoci, pokud šlo o vnější vztahy a také stálou přítomnost 

svých jednotek v Šuše, na oplátku uznalo chána jako vládce Karabašského chanátu s možností 

dohledu nad domácími záležitostmi. (Abasov, 2007: 126; Walker, 1996: 96) 

V této souvislosti je vhodné zmínit, že se Rusové při upevňování své moci na nově 

dobytých územích Zakavkazska rozhodovali mezi dvěma možnými způsoby jejich správy – 

mohli z těchto oblastí udělat integrální části Ruského impéria, to by se ovšem neobešlo bez 

nutnosti reorganizace základních struktur tamní společnosti, nehledě na jistě obrovské výdaje 

na zavedení ruské administrativy i udržení pořádku. Rusové se zpočátku rozhodli pro možnost 

využít stávající struktury společnosti a nechali tedy u moci místní vládce za předpokladu, že 

dokáží udržet smír a že pochopitelně budou uznávat a ctít ruskou nadvládu nad tímto 

regionem. Ruská neochota k nějaké radikální přeměně jižního Kavkazu podle S. Cornella 

vyplývala také z toho, že nově dobytá území měla sloužit především jako předsunutá základna 

pro možnou další obchodní i vojenskou expanzi a zároveň obranný val proti hrozbám z jihu, 

potažmo jihozápadu. Tento postoj byl poměrně záhy přehodnocen a ruská správa na jižním 

Kavkaze provedla hluboké administrativní změny, které v důsledku ustanovily nové správní 

rozdělení oblasti. (Cornell, 2005: 18 – 19) 

5.1.1 Ruský postup v Zakavkazsku na počátku 19. století. Konec chanátů jako 

územně-správních jednotek 

Fath Ali Šáh z kádžárovské dynastie se již roku 1804 rozhodl dostat znovu pod 

perskou kontrolu území severního Ázerbájdžánu, tedy území pod správou Rusů. První invaze 

z roku 1804 pod vedením šáhova syna Abbase Mirzy skončila ztracenou bitvou u 

Echmiadzinu. Když však v roce 1806 zemřel architekt ruských vojenských výpadů na jižním 

Kavkaze generál Pavel Tsitsianov a ruská přítomnost v dané oblasti se tím zdála krátkodobě 

oslabena, Ibrahim Khalil Chán vycítil příležitost k vymanění se z ruské nadvlády a spojil se 

s Fath Ali Šáhem – následnou invazi roku 1806 sice podpořily revoltující území Šeki, Širván 

a Karabach, i zde však Rusové nakonec zvítězili a mohli tak pokračovat ve své dobyvačné 

politice na jižním Kavkaze. Navíc zdaleka ne všechno muslimské obyvatelstvo zmiňovaných 

chanátů působilo v povstaleckých skupinách – podle T. Swietochowského se celá řada 

                                                 
14

Město Ganje bylo v době záboru jižního Kavkazu přejmenováno na Elizavetpol, za dob Sovětského svazu pak 

na Kirovabad.(Walker, 1996: 96) 
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bojovníků účastnila potlačování povstání na straně Rusů – jednak proto, že část místních 

vládců spatřovala svou budoucnost spíše v ruském područí než u nevyzpytatelných 

Kádžárovců, a někteří prostě jen pokračovali v tom, co dělali i v Perské říši, tedy živili se jako 

námezdní vojáci. (Swietochowski, 2004: 6) 

Během let 1806 až 1809 tak Rusové získali území Baku, Kuba a Talyšský chanát, 

uvolnění na západní Osmanské frontě v roce 1812 jim navíc umožnilo podpořit své jednotky 

při hranicích s Persií a tak první Rusko-Perská válka skončila o rok později podpisem mírové 

smlouvy z Gulistánu. Tato smlouva z 24. října 1813 znamenala pro Rusko zisk Dagestánu, 

východních částí Gruzie a několika chanátu včetně Karabašského, navíc dosáhlo značného 

vlivu na vnitřní záležitosti Perské říše. (Swietochowski, 1999: 58, 111; Karakoç, 2011: 1011) 

Sám Ibrahim Khalil Chán byl při tažení nedaleko města Šuša 2. června 1806 zabit a na jeho 

místo Rusové dosadili jeho syna Mahdiho Qulu, který na pomyslném karabašském trůně 

vydržel do roku 1822, kdy byl donucen odejít do Íránu – v tomto roce totiž byly chanáty jako 

územně-správní jednotky definitivně zrušeny a na místě, které zahrnovalo i původní 

Karabašský chanát byly vytvořeny provintsii, dále dělené na uezdy. (Karakoç, 2011: 1011) 

5.1.2 Druhá Rusko-Perská válka. Smlouva z Turkmenčaj 

Druhá Rusko-Íránská válka začala v květnu 1826 opět vpádem perských jednotek pod 

vedením Abbase Mirzy na území obsazené Rusy, kde je sice podpořili vzbouření obyvatelé 

Baku, Širvánu a dalších chanátů, povstal také Talyšský chanát, ovšem, jak poznamenává A. 

Altstadt, řada muslimů bojovala na straně Rusů proti šáhovým vojskům s vidinou upevnění 

své vlastní moci na území chanátů namísto moci kádžárovské Persie. (Altstadt, 1992: 17) Po 

ruském vítězství v bitvě u Ganje se navíc otevřela cesta přes Tabríz až k Teheránu, a tak Fath 

Ali Šáh souhlasil s mírovou smlouvou, která do historie vstoupila jako smlouva 

z Turkmenčaj. Rusko-Perské hranice tak určila smlouva z 21. února 1828, mezí jejíž 

nejvýznamnější důsledky patřila definitivní ztráta chanátů Nachičevan a Jerevan ve prospěch 

Rusů, kteří tak stvrdili svůj vliv v Zakavkazsku a získali možnost rozvíjet svůj obchod díky 

přístavům v Kaspickém moři. Smlouva z Turkmenčaj též znamenala geografické rozdělení 

Ázerbájdžánců na severní a jižní část a z politického hlediska taktéž omezením britského 

vlivu v Perské říši zásadně změnila rozložení sil ve Velké hře. (Swietochowski, 1999: 111 – 

112, 128 – 129; Karakoç 2011: 1011) 

5.2 Důsledky smluv. Doosidlování území pod ruskou správou 

Smlouvy z Gulistánu a Turkmenčaj z první poloviny 19. století tedy radikálně změnily 

hranice na jižním Kavkaze. Jak však poznamenává B. Rezvani, neměli bychom se na tyto 
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politické (a tím i demografické) změny dívat jednoduchou optikou, která nám nutí představu, 

že Rusové byli vždy vítaní a stejnou víru vyznávající spojenci proti šíitským/sunnitským 

muslimům, etnicky převážně azerským Turkům, Kurdům a Peršanům – podle autora bychom 

měli mít na paměti, že carské Rusko na jižním Kavkaze sledovalo především své vlastní 

zájmy, které se mohly, ale také nemusely krýt s představou obyvatel vyznávajících 

křesťanství, příkladem budiž nelehká pozice gruzínských knížectví po ruském záboru. 

(Rezvani, 2011: 3 – 4) Podobně se na ruský zábor Zakavkazska a postoj Arménů a Gruzínců 

k němu dívá i S. Cornell, který zdůrazňuje, že jedním z podstatných faktorů nebyla ani tak 

společná víra ve vztahu k Rusům, respektive odlišná ve vztahu k Peršanům, ale především 

dlouhodobá nejistota života pod centrální mocí různých dynastií na perském trůně, jakož i 

častá svévole místodržících v oblasti severní části říše, tedy na Kavkaze: „Zdá se tedy 

přirozené, že došlo k příklonu k silné křesťanské Rusi namísto pokračujícího života pod 

nejistou vládou muslimských panovníků. Tímto způsobem musí být nahlíženo na 

„spojenectví“ příslušníků těchto dvou národů a Ruska.“
15

 (Cornell, 2005: 17) 

5.2.1 Přesuny obyvatel a administrativní změny 

Podle článku 15 smlouvy z Turkmenčaj byly umožněny přesuny Arménů směrem na 

sever, přičemž hranicí byla řeka Araxes. V první vlně tak ze severní Persie přišlo na 30 000 

Arménů, po Rusko-Turecké válce (1828 – 1829) dorazilo do oblasti Jerevanu a Nachičevanu 

dalších 25 000 Arménů z dnešního východního Turecka, opačným směrem proudily vlny 

azerských Turků, Kurdů a Iránců. Jak připomíná G. Bournoutian, tyto přesuny na začátku 19. 

století byly jen počátkem vlny exodů, která trvala až do začátku 20. století a radikálně tak 

proměnila jižní Kavkaz a ještě více zkomplikovala tamní etnickou situaci. (Bournoutian, 

1997: 106) 

A. Arkun tvrdí, že nelze říci, že by Arméni zcela jednoznačně vítali možnost 

vystěhování na území nově náležící Rusům, přesto však od sklonku 20. let 19. století zvolilo 

exil (ať už dobrovolně, či nedobrovolně) na skoro 150 000 Arménů, téměř dvě třetiny z nich 

původně z Osmanské říše, další (byť již výrazně menší) vlny arménských migrantů po Rusko-

Krymské válce a válce s Osmany v druhé polovině 19. století. (Arkun, 2005: 66 – 68) To vše 

samozřejmě výrazně ovlivnilo etnickou skladbu západní části Zakavkazska a v některých 

regionech se tak Arméni stali v průběhu 19. století majoritním etnikem. Jak ovšem tvrdí 

zastánci „arménského pohledu na věc“, typicky právě A. Arkun: „…Arméni byli již před 

                                                 
15

„Thus it seemed natural to align with a strong, orthodox Christian Russia rather than to go on living under the 

uncertain rule of Islamic rulers. It is in this light that the emerging ‘alliance’ between these two peoples and 

Russia must be seen.“ 
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těmito válkami majoritní populací v některých oblastech, jako například v Náhorním 

Karabachu.“
16

 (tamtéž: 66) 

Jak bylo zmíněno výše, byl to právě článek 15 Turkmenčajské smlouvy, který rozhodl 

o možnosti přesídlování Arménů z Persie na Kavkaz. Ruský car Mikuláš I. schválil ve výnosu 

z 21. března 1828 vytvoření území zčásti zabírající bývalé chanáty Jerevanský a 

Nachičevanský, na kterém se Arméni mohli usazovat. (Alijarly, 1996: 121) To však byly 

oblasti s výraznou převahou muslimského obyvatelstva (především azerských Turků, ale i 

Kurdů a dalších minoritních etnik), podle E. Karakoçe mohla být důvodem k tomuto kroku 

snaha omezit v „nárazníkovém pásmu“ u hranic s Persií i Osmanskou říší vliv právě 

muslimského obyvatelstva, které bylo pochopitelně vnímáno jako krajně nespolehlivé, pokud 

jde o loajalitu k Ruskému impériu. (Karakoç, 2011: 1012) Zároveň byla část této muslimské 

populace přesídlena na jih, tedy na íránská území a také do východních oblastí Osmanské říše, 

z toho důvodu jsou zde dodneška častá příjmení jako Iravani, Nakhjevani, Qarabaghi, 

Shirvani, Lankarani apod., která dokládají, kam až byli muslimové ze Zakavkazska 

vysídlováni. (Rezvani, 2011: 5) 

Podle G. Bournoutiana byli Arméni původně majoritou ve velkých městech, jako byla 

Šuša, Ganje, Jerevan či Nachičevan, ovšem dle tohoto autora lze s určitou pravděpodobností 

říci, že až do 17. století byla arménská populace tou majoritní v celé oblasti „východní 

Arménie“, tedy západní části Zakavkazska. Pokles pak způsobila až nucené migrace cca 250 

000 Arménů za vlády šáha Abbáse a další nucené i dobrovolné exody, census z počátku 30. 

let 19. století dle autora ukazuje, že majoritním etnikem Arméni zůstali jen v horských 

oblastech Karabachu a Zangezuru: „Zatímco nížinné oblasti Karabachu byly většinově 

osídleny muslimy, na jeho horských územích byli majoritní Arméni...“
17

 (Bournoutian, 1997: 

96) S tímto názorem nesouhlasí T. Swietochowski, který podle censu z roku 1871 uvádí, že 

v Elizavetpolské gubernii bylo 878 tisíc „Tatarů“ (tedy obyvatel turkického původu) ku 292 

tisícům Arménů, jejichž procentuální zastoupení v jednotlivých uezdech se pohybovalo mezi 

20 a 40%. (Swietochowski, 2004: 14) 

S. Cornell k tomuto poznamenává, že je velmi obtížné určit, jak přesně se změnilo 

rozložení obyvatelstva konkrétně na území dnešního Náhorního Karabachu, ovšem jsou 

k dispozici údaje ze sčítání zahrnující širší oblast včetně právě Náhorního Karabachu: „Podle 

ruských údajů o sčítání tvořili Arméni v Karabachu v roce 1823 9% obyvatelstva, (zbylých 

91% bylo zaevidováno jako“muslimové“), v roce 1832 to bylo 35% a v roce 1880 již byli 
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„…Armenians had already been a majority in some areas such as mountainous Karabagh before these wars.“ 
17

 „„Karabakh was predominantly inhabited by Muslims. While its lower areas were inhabited by Muslims, its 

mountainous areas were predominantly inhabited by Armenians…“ 
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majoritou s 53%.“
18

 (Cornell, 2005: 54) Proces výměny obyvatelstva, respektive příchod 

nových arménských osadníků na Kavkaz navíc podle S. Cornella umocňovalo každé další 

vojenské střetnutí Rusů s Osmanskou říší. A tak v letech 1828 a 1829 a dále 1855 – 1856 a 

1877 – 1878 dále postupoval příliv Arménů z dnešního východního Turecka. Arméni byli 

tradičně vnímáni jako spojenci Rusů, což během období válek jen podtrhovalo jejich 

negativní obraz jako „zrádců říše“ a páté kolony, jejich emigrace tak jen potvrzovala jejich 

proruské naladění. Ostatně, právě tento obraz arménské minority v Osmanské říši 

v pozdějších letech vedlk sérii masakrů, které vyvrcholily počátkem 20. století genocidou. 

(tamtéž: 54) 

Jak již bylo řečeno, ve dvacátých letech 19. století byly chanáty jako samostatné 

územní jednotky přeměněny na provintsii (dále dělené na uezdy), vedené tzv. nachal´niky, 

v nichž platila kombinace ruského vojenského a místního práva, kvůli neznalosti či ignoraci 

místních zvyků a vztahů však podle A. Altstadta často docházelo k tomu, že se v praxi 

používalo pouze vojenské právo ruské správy, pochopitelně k nelibosti místních obyvatel. 

Změny ustanovené na počátku roku 1841 znamenaly přechod k právu civilnímu, navíc došlo 

k rozdělení Zakavkazska na dvě části – na Gruzínsko-Imeretskou provincii a na Kaspickou 

oblast. Toto i další pozdější dělení nikterak nepřihlíželo k etnické skladbě daného regionu, 

která se navíc během 19. století dramaticky měnila v souvislosti s imigračními/emigračními 

vlnami. (Altstadt, 1992: 18) Rozhodnutím z roku 1822 tedy došlo ke zrušení chanátů a 

k radikální proměně hranic – na místě, které zahrnovalo i původní Karabašský chanát, byly 

vytvořeny uezdy Šuša a Javanšír, jež byly součástí takzvaného okrugu muslimských území, a 

to až do roku 1841, kdy toto území spadalo pod správní celek „Kaspické oblasti“, ovšem po 

necelých čtyřech letech, v roce 1844, se stal součástí gubernie Šemacha (od roku 1859 

Bakin), a to až do roku 1967. Tehdy se území Karabachu stane součástí Elizavetpolské 

gubernie. (Alijarly, 1996: 123) Tyto změny, ustanovujícíc zcela nové hranice, přispěly 

k narušení přetrvávajících meziklanových vztahů a klanových svazků uvnitř chanátů, 

respektive mahal a spolu se změnami v systému místního práva započaly období, během 

něhož byly lokální muslimské elity ve správě nahrazovány těmi z řad etnických Arménů a 

Rusů a byla přerozdělována půda původně náležící chánům a mocným klanům. 

(Swietochowski, 2004: 12) 

                                                 
18

„According to Russian census reports, the Armenian population in Karabakh represented 9 per cent of the total 

in 1823 (the remaining 91 per cent being registered as ‘Muslims’), 35 per cent in 1832, and a majority of 53 per 

cent in 1880.“ 
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5.2.2 Náboženská politika carského Ruska vůči Arménům a azerským Turkům 

Změny v průběhu 19. století, které s sebou přinesly reformy, jež zasáhly všechny tři 

velké říše uplatňující svůj vliv v Zakavkazsku, se pochopitelně dotýkaly i nově usídlených 

Arménů. Těm, jako nábožensky bližším a k carskému Rusku jistě loajálnějším obyvatelům, 

byly předávány funkce v místních samosprávách namísto dosavadních muslimských správců, 

což jen zvyšovali napětí mezi „původním“ obyvatelstvem (tedy především azerskými Turky a 

Kurdy v oblasti Karabachu a jeho okolí) a novousedlíky. Explicitně to vyjádřil A. Arkun, 

když napsal, že: „…ruský zábor Kavkazu vedl k hlubokým sociálním změnám – muslimské 

elity byly ve státní a vojenské správě postupně nahrazovány Armény.“
19

 (Arkun, 2005: 69) 

Rusové měli pod svou kontrolou Zakavkazsko včetně významné části „východní 

Arménie“, ovšem, jak poznamenává G. Bournoutian, ani ruské velení, ani rozdělené arménské 

politické vedení (sídlící v Tiflisu, Jerevanu a Echmiadzinu) neusilovalo výrazně o 

administrativní řešení území Karabachu ve prospěch Arménů, neboť se soustředila především 

na oblast Jerevanu a Nachičevanu: „Osud Karabachu a Ganje byl tedy ponechán na 

rozhodnutí ruské správy (…) Došlo ke sloučení Karabachu s chanáty Baku Šeki, Kuba a 

Širván a vytvoření muslimských provincií v Zakavkazsku. Syn Ibrahima Chána Javanšíra 

vládl spolu s ruským guvernérem Karabachu ze Šuši.“
20

 (Bournoutian, 1997: 103) 

Arméni v Zakavkazsku nepřijali s nadšením, že nebyla vytvořena celá „arménská“ 

provincie (1849), ale že obyvatelstvo bylo rozděleno do více samosprávných okresů, kde 

navíc zčásti zůstával systém z dob perské vlády. To se měnilo již v průběhu 60. let 19. století 

a v roce 1870 začal ve městech platit zákon, který omezoval možnost příslušníků ne-

křesťanských etnik podílet se na samosprávě. Nábožensky se však Arméni opakovaně 

dostávali pod tlak ruské ortodoxní církve. (Arkun, 2005: 70) Tento tlak byl patrný již krátce 

po ruském záboru těchto území, kdy byl jeden z nejvýraznějších podporovatelů ruské invaze, 

arcibiskup Nerses sice vyznamenán za svoje postoje ruskou správou, ovšem vzápětí byl 

odvelen z Kavkazu jako nový „Arménský duchovní pro oblast Novorossijsku a Besarábie“. 

Ve 30. letech pak vstoupil v platnost soubor nařízení, tzv. Polozhenie, v důsledku čehož došlo 

k okleštění církevní autonomie, která již neměla zasahovat do politických rozhodnutí 

(Bournoutian, 1997: 106), ovšem ve srovnání s pozicí gruzínské ortodoxní církve v carském 

Rusku si uchovala určitou nezávislost a možnost rozhodování o vnitřních záležitostech. Podle 

                                                 
19

„…the Russian conquest of the Caucasus led to major social changes there as the ruling Muslim elites were 

gradually removed from their positions and Armenians entered into state and military service.“ 
20

„Thus the fate of Karabagh and Ganja was left to the Russian administrators (…) Karabagh was combined with 

the khanates of Baku, Sheki, Kuba, and Shirvan to form the Muslim provinces of Transcaucasia. A son of 

Ibrahim Khan Javanshir and a Russian military governor were put in charge in Karabagh and ruled in Shusha.“ 
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R. Sunyho tak Polozhenie znamenalo mimo jiné vytvoření vztahu mezi arménskou církví a 

ruským aparátem. (Suny, 1997: 115) 

Náboženská politika carského Ruska byla vůči muslimům (nejen) na území 

Ázerbájdžánu celkově represivní. Například nařízení týkající se cenzury z roku 1857 dávalo 

jen minimální pravomoci představitelům místní muslimské obce, pokud jde o náboženskou 

literaturu dováženou z Osmanské říše, v kontrastu s tímto měli náboženští představitelé 

gruzínské a arménské církve možnost poměrně samostatného dohledu nad vlastní 

náboženskou komunitou. Vybočením z obecně proti-muslimské ruské politiky bylo jen krátké 

období vlády G. Golitsyna (1896 – 1904), který omezil procento Arménů ve státní správě ve 

prospěch azerských Turků a navíc zkonfiskoval část majetků arménské církve, ovšem již jeho 

nástupce Vorontsov-Dashkov se vrátil k velmi pro-arménské politice. (Altstadt, 1992: 19) 

Není nikterak překvapující, že právě krátká vláda G. Golitsyna bývá ze strany 

arménských a Arménům nakloněných vědců hodnocena jako typická ukázka toho, jak 

vládnoucí režim nejenže neřešil, ale legitimizoval, ba přímo podněcoval násilí vůči Arménům 

ze strany azerských Turků. Objektivně ne příliš pro-arménská politika Golitsynova, který, jak 

již bylo zmíněno výše, omezil pravomoci arménské církve a navíc bylo za jeho vlády zavřeno 

několik arménských škol a došlo k dvěma arménsko/ázerbájdžánským konfliktům v Šuše 

v letech 1905 a 1906, tak byla nahlížena jako setrvalá snaha ruských úřadů podporovat 

„Tatary“ v jejich zákeřnostech vůči arménskému obyvatelstvu. Typickou ukázkou budiž 

postoj Ch. Walkera, který, odpovídající si na otázku, kde se vzalo arménsko/ázerbájdžánské 

nepřátelství, dochází k tomu, že kromě starého sporu o území, které sloužilo muslimským 

pastevcům během letních such, také:„…šlo zčásti o odraz tatarské závisti obchodního 

úspěchu Arménů v Baku za vlády cara…“ a zčásti „…to byl začátek období, kdy se objevila 

násilná sekulární ideologie panturkismu…“
21

 (Walker, 1996: 97) 

 Velkou změnu nepřinesly ani rozsáhlé reformy Alexandra II., například ve volbách do 

městské rady (goradskaya duma) získali azerští Turci 80% hlasů, ovšem restrikční pravidlo 

vztahující se na ne-křesťanské skupiny jim přisoudilo pouze třetinové zastoupení. Jejich 

ovládnutí městské rady v roce 1908 (navzdory těmto nařízením) předznamenávalo fázi 

sjednocování a etablování ázerbajdžánské politické elity na prahu 20. století. (Altstadt, 1992: 

25) Náboženská represe s sebou nesla i více či méně otevřenou rusifikaci, která byla částí 

společnosti nahlížena jako postupující úpadek vlastní kultury – odkazovali se přitom na 

starobylost muslimského i turkického kulturního dědictví i na hodnotu arabštiny, perštiny a 
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„…partly it was a reflection of Tatar jealousy at Armenian commercial success in Baku under the tsars (…) 

and partly it was the first beginnings of the emergence of the violent and destructive secular ideology of pan-

Turkism“ 
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turkických jazyků. Právě vnější tlak, politický, kulturní i náboženský, a silný pocit, že se 

azerští Turci v některých částech země stávají nevýznamnou menšinou, pomáhal k vytváření 

společného etnokulturního povědomí („Simmelovo pravidlo“). A. Altstadt hovoří o tom, že 

bohatí obchodníci a vlastníci ropných nalezišť se stali novými politickými elitami, kterým se 

dařilo tlumit třídní rozdíly mezi ázerbajdžánskou společností, bohužel však nezmiňuje rozdíly 

klanové. (tamtéž: 40) 

5.3 Společnost v Zakavkazsku v 18. a 19. století. 

Arméni byli obecně považováni za dobré obchodníky a z území dnešní Arménie a 

Náhorního Karabachu se exportovala řada produktů, například hedvábí, nejrůznější ovoce, 

sůl, vlna či koberce. Obchodu však rozhodně neprospívaly nekončící konflikty, oslabená 

centrální moc sáfíovské Persie ani snahy o rozšiřování Osmanské říše. Místní elity se 

rekrutovaly především z řad perského obyvatelstva, které zastávalo vůdčí funkce v místní 

správě a v armádě, kde ovšem sloužila i část polo-usedlého obyvatelstva turkického původu, 

oproti prakticky zcela kočovným kurdským pastevcům. Arméni, stejně jako usedlí azerští 

Turci pracovali jako rolníci. Nejčastěji se používal dvojpolní systém, plodiny určené pro 

celou vesnici se pěstovaly na obecních polích, stejně tak pastviště byla společná, zeleninu a 

ovoce si každá rodina pěstovala sama poblíž svého stavení. Pokud jde o každodenní život, 

existovalo jen málo rozdílů mezi muslimy a křesťanskými Armény, většina odlišností se 

logicky týkala manželství a pohřbů, tedy aktů řídících se podle náboženských pravidel. 

(Bournoutian, 1997: 94 – 96) 

Dnešní hlavní město Ázerbájdžánu se pod ruskou správou stalo průmyslovým centrem 

Zakavkazska. Nebývalý rozvoj Baku v druhé polovině 19. století (srovnatelný podle A. 

Altstadta s industrializací v západní Evropě) měl na svědomí ropný průmysl. Místní „ropní 

baroni“ patřili k ruské a především k arménské komunitě – nepoměr dokládá údaj z roku 

1888, kdy z 54 firem na území Baku byly pouze 2 vlastněny azerskými Turky. (Altstadt, 

1992: 21) Industrializace postupně měnila i etnické složení nejen v Baku, ale i ve větších 

městech a postupně i na vesnicích. Hlavní město však nesloužilo jako melting pot, jednotlivé 

etnické skupiny zde žily vedle sebe, nikoliv však spolu, pochopitelně vyjma pracovních 

vztahů či osobních kontaktů. Etnické rozdělení panovalo i u nižších sociálních vrstev – rozdíl 

mezi kvalifikovaným a nekvalifikovaným dělníkem počátku 20. století v dané oblasti byl 

synonymem pro rozdíl mezi ruskými a arménskými imigranti na jedné straně a azerskými 

Turky (jak autochtonními, tak nově příchozími ze severního Íránu) na straně druhé. (tamtéž: 

38) 
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Počátkem 19. století rostl počet imigrantů z řad Arménů usazených v Íránu a to 

především do regionů Karabach, Ganje a Semakhi a také do Jerevanu. Z konce 19. století také 

pocházejí detailní údaje o sčítání populace v guberniích. V západních částech dnešního 

Ázerbájdžánu, v Elizavetpolské gubernii (která zahrnovala i území Náhorního Karabachu) 

žilo podle sčítání z roku 1897 mezi 52 až 74 % azerských Turků – na daném území jich bylo 

534 086, kdežto Arménů 292 188 a Rusů jen 17 875. Konkrétně v „uyezdu Šuša“ je však již 

vidět převaha arménského obyvatelstva, kterého bylo v roce sčítání 73 953 oproti 62 868 

azerských Turků a 1 504 Rusů, v „uyezdu Javanšír“ žilo 52 041 azerských Turků, 19 551 

Arménů a jen 208 Rusů. (tamtéž: 30) Arméni usídlení na území dnešního Ázerbajdžánu 

obecně patřili k vyšším sociálním vrstvám tehdejší společnosti, kromě již zmiňovaných 

vlastníků ropných nalezišť se živili především jako obchodníci s výrobky z kovu, textilu nebo 

se zbraněmi, v zemědělských oblastech to byli sedláci. Ačkoliv možnost participace na 

politickém dění pro Ázerbájdžánce byla ještě začátkem 20. století omezená, po roce 1905 se 

jejich počet ve státní správě zvyšoval, nejlépe na tom byli v některých rurálních oblastech, 

kde jejich podíl v samosprávě odpovídal jejich etnickému zastoupení v daném regionu – 

například v Šuše, kde žila většina Arménů (53 %) měli azerští Turci zhruba polovinu všech 

míst ve státní správě. (tamtéž: 30 – 31) 

 Zemědělstvím se podle těchto údajů z konce 19. století živilo na 80% obyvatel 

Elizavetpolské gubernie, velkou část z nich tvořili azerští Turci. Půdu však měla většina 

rolníků jen v pronájmu, pravidelně z ní odváděla daně ruské správě, která tyto polnosti a 

pastviny získala jejich záborem původním chánům a majetným rodinám, respektive klanům 

z řad turkického obyvatelstva. Již zmiňované demografické změny také podporovaly tlak na 

kočovné, či polonomádské skupiny, které byly nuceny usazovat se, neboť na jejich obvyklých 

pastvištích docházelo k zabírání půdy, které byl pro novousedlíky (tedy v oblasti, která je 

naším zájmem, především Armény) nedostatek – podle A. Altstadta tak významnější skupiny 

kočovných pastevců zůstávaly na přelomu 19. a 20. století již jen právě například v uyezdu 

Šuša, tedy i na území Náhorního Karabachu. (tamtéž: 35) Azerští Turci, vystaveni tlaku a 

perzekucím na územích, v nichž ještě pár desítek let nazpět tvořili naprostou většinu, silněji 

pociťovali vlastní jednotu i pouto, které je svazovalo s Turky a druhotně i s celým 

muslimským světem. Podle A. Altstadta navíc tento vnější tlak přispíval k tomu, že se 

vytvářelo společné vědomí přes značné rozdíly mezi azerskými Turky, kteří žili v Baku či 

v dalších velkých městech jižního Kavkazu a živili se ponejvíc jako dělníci, a mezi těmi, kteří 

stále žili tradičnějším způsobem, ať už jako rolníci nebo pastevci. Ázerbájdžánci mohli 

v tomto procesu sjednocování těžit ze své klanové struktury a systému rozšířených rodin, 
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který udržoval vztahy mezi východem a západem, respektive městem a venkovem; 

ázerbájdžánské elity navíc samy sebe začínaly chápat jako zástupce celého etnika. (tamtéž: 

40) 
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6 Jižní Kavkaz v průběhu 20. století 

Počátkem 20. století se poprvé skutečně výrazně projevilo rostoucí napětí mezi 

Armény a Ázerbájdžánci a došlo k prvním etnicky motivovaným násilným střetům, které se 

sice jistě objevovaly i v minulosti, ale byly spíše skryté, lokální a faktickým dosahem 

marginální. Mezi hlavní důvody patřila: 1) radikální populační proměna jižního Kavkazu 

během velmi krátké doby, 2) industriální boom v Baku, který etnické rozdělení prohloubil 

rozdělením sociálním, dále 3) jasná preference Arménů ze strany ruské správy, pokud jde o 

možnost ovlivňovat místní politiku, 4) národní „probuzení“ a s tím související vzrůst 

nacionálních hnutí na obou stranách, a také 5) k etnickým hlediskům necitlivá ruská politika. 

Vzájemná animozita sice po valnou část 20. století zůstane skryta, respektive utlumena 

sovětskou ideologií rovnosti a bratrství, její další erupce v období zhroucení Sovětského 

svazu však již vyústí v krvavou válku o Náhorní Karabach. 

6.1 Konstrukce národních identit u Ázerbájdžánců a Arménů 

6.1.1 Hledání moderní ázerbajdžánské identity 

Diskuze o utváření ázerbajdžánské identity je jedním z ohnisek sváru nejen mezi 

oběma národy, ale i mezi samotnými Ázerbájdžánci – z arménské strany je často 

připomínáno, že ázerbajdžánský národ je jen sovětský konstrukt bez jakéhokoliv historického 

opodstatnění (pochopitelně v ostrém kontrastu s dlouhými a bohatými dějinami národa 

arménského), naopak snahou části ázerbajdžánské společnosti, včetně jejích intelektuálních 

elit, je vést historickou přímku od dnešního Ázerbájdžánu k nejstarším státním útvarům 

v dané oblasti a tím „dokázat“ jeho starobylost. Celkově lze vymezit jako charakteristické 

rysy jistou neukončenost a z ní pramenící nejistotu, podpořenou kromě relativní „mladosti“ 

azerského národa jako takového i mnohostí vlivů a podnětů, na jejichž základě se novodobá 

ázerbájdžánská identita konstituovala. A. Gahramazova vidí jako významný prvek, který 

posílil nutnost tázání se po ázerbájdžánské identitě právě konfliktní soužití s Armény. 

Otevřený spor z doby rozpadu sovětského impéria ústící ve válku znamenal urychlení jejího 

konstituování tváří v tvář pevně konsolidované a historicky ukotvené identitě moderního 

arménského národa. (Gahramanova, 2010: 137) 

Kolektivní historická paměť, či slovy R. Garagazova etnohistorie, má pochopitelně u 

Ázerbájdžánců zcela jinou podobu než u sousedních Arménů, neboť se nemůže opírat o staletí 

trvající v kronikách zachycené dějiny vyrůstající z pevně konsolidované národní identity – 

sdílený přenos probíhal na základě povědomí kulturního/jazykového, nikoliv primárně 

etnického. (Garagazov, 2005: 1 – 2) Azerská historiografie se z nejstarších dějin vztahuje ke 
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dvěma státním útvarům – ke Kavkazské Albánii a k říši Atropaten (z jejíhož označení bývá 

též odvozováno jméno dnešního Ázerbájdžánu – Atropat bylo jméno jednoho 

z Alexandrových satrapů). Jako příklad může sloužit názor Z. Bunitova, který historii tohoto 

státu začíná v 6. století, o dvě století později byly podle něj jižní i severní části území chápány 

jako Ázerbájdžán. Kavkazská Albánie byla pravděpodobně útvarem podřízeným sasánovské 

Persii s určitou politickou autonomií, obyvatelstvo bylo původně křesťanského vyznání, ale 

s postupující arabskou expanzí (642 n. l.) a rostoucím vlivem Persie docházelo k masivním 

konverzím k islámu, především v níže položených regionech dnešního jižního a východního 

Ázerbájdžánu – oblasti, které zůstaly křesťanské, jsou právě horská území Náhorního 

Karabachu, jejichž obyvatelstvo se posléze identifikovalo s Armény. Blízký vztah k Persii 

přetrvával až do 11. století (ačkoliv státní útvar Kavkazské Albánie zanikl již ve století 

devátém), kdy do oblasti Zakavkazska začali proudit turkické kmeny, jejichž členové se v této 

oblasti usazovali v takové míře, že došlo k postupné a nenásilné turkizaci, takže autochtonní 

obyvatelé byli po čase nahlíženi jako obyvatelé turkického původu – M. Croissant shrnuje, že 

v tomto období se azerští Turci vztahovali nábožensky obecně k ummě, kulturně stále k Persii 

a jazykově a především etnicky ke světu turkických kmenů. Určitou rozkročenost mezi 

světem turkickým a perskou kulturou jen potvrdilo připojení těchto území k sáfíovské říši, 

jejímž státním náboženstvím byla šíitská verze islámu (na rozdíl od sunnitských turkických 

kmenů). (Croissant, 1998: 7) 

Jako ukázka klasického „legitimizačního“ pohleduna nejstarší dějiny částí současných 

intelektuálních elit v Ázerbájdžánu může posloužit krátká studie J. Huseynova, v níž autor 

vede přímou linii mezi etnickou a lingvistickou situací na daném území v 11. století a 

moderní Ázerbajdžánskou demokratickou republikou počátku století dvacátého. Podle J. 

Huseynova měly turko-jazyčné kmeny v kaspickém regionu již v 11. století vlastní etnickou a 

náboženskou identitu – islám se v dané oblasti šířil od přelomu 7. a 8. století díky oghuzským 

kmenům a od 11. století vlivem seldžukovské říše a měl mít velký vliv na vytváření jednotné 

etnicko-jazykové identity. (Huseynov, 2010: 3 – 5) V této souvislosti je vhodné připomenout, 

že existují i názory, které se nespokojují s přítomností turko-jazyčných kmenů na daném 

území od 11. století, ale datují počátek jejich usídlování do přelomu 6. a 7. století (tzv. 

chazarská teorie). (Souleimanov, 2008: 302) 

Specifická šíitská forma islámského náboženství se na území dnešního Ázerbájdžánu 

objevila spolu s pohybem federace turko-mongolských kmenů Karakojunlu ve 14. století a 

postupně se ukotvila jako součást identity azerských Turků. J. Huseynov tvrdí, že se etnické i 

kulturní dědictví Kavkazské Albánie promítlo do dnešního státu, označuje také dynastii 
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sáfíovců jako politicky i jazykově azerské Turky – šíitský islám se stal oficiální státní vírou a 

jako jazyk armády a dvora sloužil jeden z turkických dialektů, roku 1501 se šáh Ismail Safáví 

ustanovil šáhem Ázerbájdžánu. (Huseynov, 2010: 3 – 5) Podle E. Souleimanova je v moderní 

historiografii, především v souvislosti s pan-turkistickými idejemi, možno narazit na 

označování území spravovaných v minulosti turkickými dynastiemi jako historicky 

„Ázerbájdžánské státy“ – myšleny jsou právě především státní útvary Akkojunlu a 

Karakojunlu, Seldžukovci apod. (Souleimanov, 2008: pozn. na str. 302) 

Druhá polovina 19. století a začátek století dvacátého lze označit jako období určité 

renesance kultury a rostoucího zájmu o historii – místní kulturní a politické elity, často 

vzdělané v zahraničí (Moskva, Istanbul či Paříž) měly dostatek schopností, o zájmu nemluvě, 

aby rozvíjely ázerbájdžánský národ. Připomeňme jen v krátkosti osobu M. Kazembeka, jehož 

práce z poloviny 19. století z domácí lingvistiky byly základem pro rozvoj samostatné azerské 

turečtiny – tuto roli posléze sehrál tisk jako šiřitel „domácího“ jazyka, názorově ve většině 

případů vyhraněně sekulární, prozápadní, levicový. Je pozoruhodné, že vztah sekulárních, 

povětšinou levicových elit a zastánců tradiční islámské společnosti nelze hodnotit jako 

otevřeně konfliktní. A. Altstadt nastiňuje několik málo hlavních důvodů tohoto stavu: předně 

ony sekulární elity nebyly primárně „anti-islámské“, neodmítaly náboženství (či konkrétně 

islám) jako takové. Navíc v důsledku nadvlády carského Ruska došlo k značnému oslabení 

muslimských sítí a center, sama muslimská obec také procházela obdobím změn a reforem, 

jako například uklidnění vztahů mezi sunnity a šíity. (Altstadt, 1992: 57) Pokud jde o 

náboženství, významnou roli sehrál i jazyk – někteří rodiče například nechtěli dávat své děti 

do ruskojazyčných, tedy křesťanských škol, což zpětně zvyšovalo poptávku po učitelích, kteří 

ovládali azerskou turečtinu. Situace v této době byla, tak, jako v mnohých jiných zemích, 

které byly pod nadvládou nějaké mocnosti, schizofrenní: ruština platila za jazyk vyššího 

vzdělání a její znalost byla nutnou podmínkou pro výkon lepších povolání, oproti tomu 

azerská turečtina byla jazyk tradiční, domácí. (tamtéž: 55) Azerská turečtina náleží do 

jihozápadní skupiny turkických jazyků a rozpadá se na čtyři hlavní dialekty s celou řadou 

dalších subdialektů. Původně se azerská turečtina psala arabským písmem, ovšem to bylo 

roku 1924 na povel ázerbájdžánského sovětu nahrazeno latinkou, která v roce 1940 ustoupila 

ruské cyrilici. Poslední změna se udála s rozpadem Sovětského svazu, když roku 1991 

ázerbájdžánská vláda znovu zavedla jako písmo latinku. (Swietochowski, 1999: 76 – 77) 

Ilustrativní je v této souvislosti pohled do minulosti: návrh A. Bakikhanliho z 30. let 19. 

století předpokládal, že součástí základního vzdělávání bude povinná mnohojazyčnost – 

školáci se měli vzdělávat v turečtině, ruštině i perštině. (Altstadt, 1992: 55) Ačkoliv podle S. 
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Cornella nikdy nedošlo k tomu, že by ruština masově vytlačovala domácí jazyk, tedy 

azerskou turečtinu, tak, jako tomu bylo u některých jiných jazyků na severním Kavkaze, 

přesto se podle něj stala u části místních elit jejich hlavním jazykem a znalost azerské 

turečtiny byla pro ně spíše doplňková. (Cornell, 2005: 22)  

Poměrně střízlivý pohled založený na terénním výzkumu metodou rozhovorů o vlivu 

sovětské národnostní politiky na Ázerbájdžán a současné post-sovětské národní identitě 

představuje článek Tokluoglův. C. Tokluoglu ve své práci založené na rozhovorech s místní 

politickou i kulturní elitou rozebírá jejich chápání azerské národní identity a sekundárně též 

hodnocení doby, kdy byl Ázerbájdžán pod diktátem Moskvy. Autor označuje důležitost 

etnicity a provincialismu jako dědictví sovětského systému, ale přiznává jim vliv na současný 

etnický nacionalismus (který označuje jako moderní) oproti, v autorově podání klasickému 

nacionalismu teritoriálnímu – etnické skupiny zde pojímá jako „self-reproducing cultural 

entities“. V případě Ázerbájdžánu předpokládal mýtus společného původu, jazyka a 

etnického povědomí i vytvoření společné kultury vůbec. Počátkem dvacátého století byla 

krátce trvající Ázerbájdžánskou demokratickou republikou (1918 – 1920) oficiálně 

proklamována ideologie „turkifikace, islamizace a modernizace“, byť představa pan-turkismu, 

potažmo pan-islamismu byla přítomná již na samém začátku 20. století. V průběhu 30. let, 

podle stalinské logiky že pokud existuje ázerbájdžánský stát, musí existovat i Ázerbájdžánci 

jako národ, bylo společenství nejrůznějších etnických skupin – azerských Turků, Kurdů, 

Talyšů, Lezginců – redefinováno. Jedním z podstatných důvodů k tomuto kroku bylo jisté 

znepokojení sovětského vedení z pan-turkismu jako takového, a navíc „vytvoření“ 

ázerbájdžánského národa znamenalo protiargument arménských i perských teritoriálních 

nároků, odvolávajících se často na to, že azerští Turci jsou v těchto oblastech relativně 

nedávní usídlenci. Problém sebeidentifikace jednotlivých etnik i samotných azerských Turků 

byl v průběhu sovětské nadvlády ještě umocněn faktem, že hlavní jednotkou, s níž se jedinec 

ztotožňoval, byly jednotlivé klany a menší teritoriální útvary – explicitně to vyjádřil jeden 

z autorových respondentů, když hovořil o tom, že rozdělení podle klanů a vesnic vedlo 

k tomu, že jako samostatné „státy“ se vnímali jednotlivé chanáty. Původní tribalismus posléze 

nahrazovala lokální identita vytvořená spíše na základě ekonomicko-politickém, yerlicilik, 

která je dodnes částí společnosti považována za překážku udržující uvnitř státu příkopy 

bránící sjednocení, podporující nepotismus ve státní správě a také nesoulad centrální vlády a 

jednotlivých samospráv. (Tokluoglu, 2005: 722 – 737) 
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Konceptualizaci budování ázerbájdžánské identity v postsovětských časech je možno 

rozdělit do třech hlavních okruhů – „klasický“ pan-turkismus
22

 (či také pan-turanismus
23

) 

soupeřící s pro-ruským sentimentem a s koncepcí ázerbajdžánismu (mixu turkických, 

perských a ostatních kavkazských vlivů
24

). Ve zmiňovaném konceptu ázerbájdžánismu se 

promítají odkazy na starověkou říši Kavkazské Albánie. Podle tzv. „Albánské teorie“ jsou 

dnešní Ázerbájdžánci potomci nejenom turkických kmenů z 11. století (či Chazarů z 6. /7. 

století), ale také původních obyvatel Kavkazské Albánie, kteří byli v důsledku následných 

migračních vln turkizováni a část z nich též přijala islám – naopak jiná část této autochtonní 

kavkazské populace byla poarménštěna a uchovala si (či spíše znovu přijala) křesťanskou 

víru. Z tohoto pohledu vyplývá, jak zmiňuje E. Souleimanov, že Ázerbájdžánci, na jejichž 

etnogenezi se zčásti podílelo i původní obyvatelstvo (Kavkazští Albánci), jsou „proto 

přirozeně oprávněni si nárokovat Karabach“ (Souleimanov, 2007: 302) 

Jestliže novodobý pan-turkismus staví na resentimentu předsovětských dob a 

mladoturectví
25

, často v kombinaci s agresivním etnocentrismem (protiruským i 

protiíránským), pluralistický přístup konceptu třetího si je vědom bohatých vlivů, které 

přispěli k stávající identitě (někdy se hovoří o tzv. „kavkazské mentalitě“
26

) a mohli bychom 

ho tak snad označit za koncept občanský – jako na Ázerbájdžánce je nahlíženo na všechny 

etnické minority žijící na daném území, a to včetně dnes již relativně malého
27

 počtu Arménů 

(!). Debaty a půtky mezi zastánci turkismu a „ázerbajdžánismu“ jsou někdy vedeny paralelně 

k odlišnosti konceptů milletcilik (patriotismu) a milliyetcilik (nacionalismu, až šovinismu), 

nicméně turkismus nelze považovat za jednoduše exkluzivistický pohled, neboť jeho cílem je 

sjednocení všech etnických skupin žijících na území tohoto státu pod vlajkou islámu a 

společných tradic. K pan-turanismu jako nosné ideji turkických národů se dnes podle autora 

upínají spíše nacionalistické skupiny v Turecku, byť odezvu nachází i v samotném 

                                                 
22

 Jednou z odnoží pan-turkismu byl počátkem 20. století i oghuzianismus, který předpokládal kulturní 

sjednocení oghuzské podskupiny. Jeho hlavní ideolog byl Ziya Gokalp. (Swietochowski, 1999: 195) 
23

 Vedle pan-turkismu existuje souběžně i idea pan-turanismu, která předpokládá sjednocení všech turkických 

etnik, odkazujíc se přitom na mýtickou zemi Turan. (Tokluoglu, 2005: 752) 
24

 Označení „Ázerbájdžánismus“ je však také někdy chápáno jako myšlenka na sjednocení se s Azery 

obývajícími severní část Íránu. 
25

 Není bez zajímavosti, že v roce 1992 byla ukotvena v zákoně definice azerského jazyka jako jazyka 

turkického. 
26

 Další z autorových respondentů doslova říká, že: „We share (…) [national costumes] with (…) Armenians, 

and Georgians.Our mentality can be defined as the Caucasian mentality (the Chechen, Daghestan, Abkhaz, 

Adygei, and Circassian mentality) rather than the Turkish mentality.“ (Tokluoglu, 2005: 733) 
27

 Počet Arménu žijících na území Ázerbájdžánu, především v Náhorním Karabachu a v hlavním městě Baku, 

dosahoval v 70. letech skoro půl milionu. Přes určitý pokles v letech následujících bylo v době rozpadu SSSR 

v Ázerbájdžánu něco mezi třemi a čtyřmi sty tisíci Arménů. Sčítání po roce 2000 stále zahrnuje Náhorní 

Karabach jako ázerbajdžánské území, počet Arménu žijících fakticky v Ázerbájdžánu (tj. v Baku nebo okolních 

zemědělských oblastech) se odhaduje na zhruba dva až tři tisíce, z nichž pouze na šest stovek se k arménské 

národnosti přihlásilo. (Tokluoglu, 2005) 



38 

 

Ázerbájdžánu. (Tokluoglu, 2005: 731 – 742) Odlišný pohled předkládá ve svém článku A. 

Gahramanova, která tvrdí, že podpora pan-turanismu pochází ze strany potomků usídlenců z 

Arménie, kteří, Armény nahlížení jako „Turci“, přijali a dále rozvinuli tuto jim zprvu 

zvnějšku přisouzenou identitu. (Gahramanova, 2010: 139) Názory, které nestaví na „bratrství“ 

dvou turkických národů podle C. Tokluogla hledají cestu, jak historicky „legitimizovat“ 

ázerbajdžánskou přítomnost v regionu tváří v tvář arménskému vypjatému akcentování své 

pozice jako „odvěkého národa“. „Médský koncept“spatřuje etnogenezi současných 

Ázerbájdžánců v Peršanech a udržuje tak linii se současnou ázerbajdžánskou menšinou (okolo 

12 mil.) v severním Iránu
28

, „koncept Kavkazské Albánie“ zase odkazuje na starověké 

království a představuje tak protiklad arménským královstvím 3. až 9. století. (Tokluoglu, 

2005: 746) 

6.2 Arménská národní identita. Její zdroje a proměny 

Obecně lze říci, že jednoznačným ústředním bodem arménské historické paměti je 

křesťanská víra. R. Garagozov vymezil základní motivy, které slouží právě jako 

šablona/osnova pro příběhy uchovávané v kolektivní paměti – jsou to: „zlatý věk“, v němž 

Arménie (ve svých historických hranicích) vzkvétala, jelikož však byla obklopena samými 

nepřáteli, tento šťastný pračas byl násilně přetnut jejich vpádem. Arméni se tedy stali obětí 

cizí agrese a následovala tak dlouhá perioda, v níž tento národ úpěl pod cizím jhem; zůstal 

však věrný své víře, která mu nakonec pomohla cizí nadvládu svrhnout a jako už tolikrát 

v dějinách se (alespoň na čas) osvobodit. (Garagozov, 2005: 3) Podle R. Garagozova náleží 

v Arménii specifická úloha vytváření, kultivování a uchovávání národních mýtů a obrazů 

právě církvi, která tak má zásadní podíl na sebeidentifikaci arménského národa jako národa 

mučednického – připomeňme v této souvislosti, že Arménie bývá někdy označována jako 

„kavkazský/druhý Izrael“. Církev od 18. století a o století později i arménská inteligence se 

podílely na vydávání reedic a překladů starých historických prací týkajících se arménské 

minulosti, které pak sloužily jako učební pomůcky ve školní výuce historie a na základě 

dějinných událostí produkovaly „historické“ práce či beletrii. Tento způsob udržování 

kolektivní historické paměti přetrval i v době rozkvětu nacionalismu, kdy byl církevní 

koncept víry jako jednotícího prvku nahrazen konceptem arménského národa. (tamtéž: 4 – 5) 

PodleA. Gahramanové slouží historie od druhé poloviny 20. století k legitimizaci historických 

„nároků a křivd“ – historická narace jako součást arménské identity je založena na „neustálé 

                                                 
28

 Gahramanova v souvislosti s idejí spojující etnické Ázerbájdžánce v severním Íránu s Ázerbájdžánci 

z Ázerbájdžánu poukazuje na zjevnou kulturní odlišnost obou skupin stejného etnického původu – íránští Azeři 

jsou podle autorky mnohem bližší orientálnímu světu a výsadnímu postavení šíitského islámu, oproti 

„evropštějším“ obyvatelům Zakavkazska. (Gahramanova, 2010: 139) 



39 

 

obraně vlastní etnické identity vůči okolnímu světu“
 29

, připomeňme v této souvislosti, že 

etnická identita je v arménském národě neodmyslitelně spjata s teritoriální příslušností, v níž 

zaujímá Náhorní Karabach čelní postavení. Historická narace, v níž se snoubily skutečné 

historické události s těmi mytickými, se v Arménii rozvíjela na konci 19. století, kdy vznikla 

celá řada historických novel rozvíjejících heroická témata. (Gahramanova, 2010: 138) 

Bytostnou spjatost arménské církve s národní identitou dobře ilustruje i fakt, že 

ačkoliv je odluka církve a státu v Arménii právně ukotvena, arménské apoštolské církvi je 

přiznáno výjimečné postavení, neboť je na ni pohlíženo jako na významný pilíř národní 

identity a je zmiňována její historická vůdčí úloha. Nutnost zapojit náboženský prvek do 

hledání „nové“ národní identity po rozpadu SSSR se promítala do diskuzí po celá 90. léta, od 

roku 2002 se součástí školního systému stala výuka dějin církve a její role v Arménii 

v průběhu staletí. Příkladem spojení církve s politickými subjekty je především strana HHK 

(the Armenian Revolutionary Federation), která se svým mixem agresivního nacionalismu a 

militarismu hlásí k patriotistickým uskupením začátku 20. století – ideologicky se odkazuje 

k tradici tzeghagron (race based religion). (Harutyunyan, 2006: 291) 

Arménská církev
30

 sloužila po mnoho staletí, kdy Arméni neměli svůj samostatný 

státní útvar, jako uchovávatel arménské kultury, často tváří v tvář nepřátelsky naladěnému 

okolnímu prostředí – pod perskou a tureckou nadvládou byla příslušnost k místní apoštolské 

církvi jednoznačným odlišujícím znakem, ovšem nejtěžší zkoušku pro ni v moderní době 

neznamenala muslimská nadvláda, ale proklamovaný sovětský ateismus, v důsledku čehož 

byla církev nucena ustoupit od svobodného duchovního života a uchýlit se do role jakési 

opatrovatelky kulturního dědictví. (Samuelian, 2003: 6) Význam arménské apoštolské církve 

roste od 15. století, kdy se stala hlavním udržovatelem arménské identity – roku 1441 se 

Katolicos přesune z Kilikie (v té době součást Osmanské říše) do Echmiadzinu, čímž posílí 

svůj a svou nezávislost (Gahramanova, 2010: 137) a její vliv trvá až do založení republiky 

Arménie roku 1918. 

Změny v průběhu 19. století hluboce proměnily arménskou společnost – na území 

jižního Kavkazu vzniklo početnější arménské osídlení, politicko-administrativní změny určily 

jasný vztah církve a státu a Arméni tak žili v určitém, jim poměrně příznivě nakloněném 

systému. (Suny, 1997: 115) Národně-emancipační myšlenky šířící se Evropou znamenaly 

pochopitelně značný inspirační zdroj i pro arménské intelektuály, kteří tak mohli, jako 
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 „permanent defense of its ethnicity against the external world“ 
30

 Počátky arménské církve se datují do doby, kdy král Abgar z Edessy ustanovil křesťanství oficiálním 

náboženstvím svého města. Misionářskou práci vykonávali v Arménii věrozvěstové Tadeáš a Bartoloměj, 

oficiálně se křesťanství stalo státním náboženstvím roku 301za vlády krále Trdata. (Samuelian, 2003: 4) 
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intelektuálové v řadě evropských zemí, slovy D. Třeštíka „vymysleti svůj národ“. Explicitně 

tento proces vysvětluje R. Suny: „To, co je často popisováno jako moderní arménské národní 

obrození, není ve skutečnosti spontánní probouzení hluboce zakořeněné „arménskosti“, nýbrž 

výsledek politického a intelektuálního úsilí arménských učenců a politiků.“
31

 (Suny, 1997: 

116) Podle R. Sunyho však bylo nutné překonat sociální rozdíl mezi „městskými Armény“, 

tedy většinou obchodníky či podnikateli, zcestovalými a otevřenými novým idejím, a hluboce 

tradiční vesnickou společností – na úrovni celé společnosti je pak možno tuto nestejnorodost 

vyjádřit jako spor o to, zda má být arménský národ „vytvořen“ ve smyslu národně-

obrozeneckých hnutí Evropy, nebo se má opřít primárně o jednotící prvek arménské církve. 

V této době tak došlo k vytvoření sekulární inteligence z okruhu arménských spisovatelů, 

novinářů a vědců, kteří svými Západem ovlivněnými idejemi vytvořili opositum k do té doby 

dominující (respektive jediné) jednotící ideologii arménské církve. (tamtéž: 116 – 117, 120) 

S. Platzová poznamenává, že jednu z důležitých rolí ve vědomí arménské identity 

hrajevědomí příbuznosti, jeho význam je ovšem vykládán ambivalentně. Na jednu stranu lze 

pevnost a uzavřenost příbuzenských struktur považovat za jednu z klíčových institucí, které 

pomáhali a pomáhají arménskému národu přežít tváří v tvář jejich skutečným i domnělým 

nepřátelům, stávají se tak jednou ze složek onoho vědomí „arménskosti“, které o sobě národ 

uchovává, na stranu druhou ovšem jsou to právě příbuzenské struktury, na které bývá někdy 

nahlíženo jako na překážky v rozvoji a v pevném ukotvení nezávislého státu. (Platz, 1995: 30) 

Důležité období, v němž došlo k proměně chápání národní identity v Arménii, byl 

konec 90. let. Společenský diskurz týkající se otázky národní identity a občanství je nutné 

chápat ve spojitosti s otázkami bezpečnostními, které byly právě hlavním důvodem k těmto 

názorovým proměnám. Názorové skupiny je možno obecně rozdělit podle jejich přívrženců 

na „zastánce pragmatismu nebo nacionalismu“ – v prvních postsovětských letech převládal ve 

společenském diskurzu občanský pohled, ten však byl na konci 90. let nahrazen 

exkluzivistickou, na etnickém základě založenou koncepcí arménské identity. (Harutyunyan, 

2006: 285) Podle Harutyunyana je faktor strachu jedním z klíčových komponentů pro 

uvažování o arménské identitě. Z toho vzniká i určitá tenze, když je na jedné straně arménský 

národ pojímán jako národ „vyvolený“, jemuž neochvějná náboženská víra pomohla přežít, 

ovšem na druhé straně si musí hledat vlastní silné ochránce, kteří mu v tomto boji za přežití 

pomohou – vojenská i politická dominance cizích mocností tak byla zvnějšku nahlížena jako 

ochrana, ovšem místní elity a diaspora na tuto „ochranu“ často považovaly za určitou formu 
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„What is most often described as the national cultural awakening or the modern Armenian renaissance was, in 

fact, not a spontaneous release of a deep-seated Armenian spirit but the product of hard political and intellectual 

work by Armenian scholars, teachers and political activists.“ 
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protektorátu. To se týká především Ruska, jehož ochranitelský mýtus se začal rozvíjet za cara 

Mikuláše I. po získání Jerevanského a Nachičevanského chanátu. (Gahramanova, 2010: 141) 

Z krajních stanovisek pragmatistů a nacionalistů nikterak nepřekvapí, že s kategorií strachu 

operují především nacionalistické kruhy, které se snaží udržet naživu „tureckou hrozbu“ jako 

fundamentální a konstantní bezpečnostní problém nezávislé Arménie, která by se podle jejich 

názoru měla stát vůdčím státem na jižním Kavkaze. Podle zastánců politického pragmatismu 

je pro dlouhodobé řešení konfliktu v Náhorním Karabachu nezbytný kompromis včetně 

normalizování politických a ekonomických vztahů s Tureckem. Naopak arménští nacionalisté 

rázně odmítají jakékoliv kompromisní řešení (například vracení části okupovaných území), 

poukazujíc na vojenský úspěch v karabašské válce jako na doklad správné cesty arménského 

národa. Vzpomínka na genocidu je pro ně jedním z určujících prvků arménské zahraniční 

politiky – to je obsaženo v konceptu Haydat, připomínajícím jak genocidu, tak územní rozsah 

„historické Arménie“. (Harutyunyan, 2006: 286 – 287) 

R. Krikorian zmiňuje, že mýtus Ruska jako „silného bratra“ a tím pádem 

ochranitelského národa dostal vážné trhliny na počátku karabašského konfliktu, především 

pak po pogromu ve městě Sumgait. Zmíněná akce vedla arménské intelektuální i politické 

elity přehodnotit koncept nerovného vztahu, v němž dostávali Arméni za svou loajalitu 

sovětskému vedení (a v předchozí periodě carskému Rusku) jako odměnu bezpečnostní 

záruky svého území a ochranu obyvatelstva – z toho úhlu pohledu tak byl počátek války o 

Náhorní Karabach jedním z prvních vážných politických aktů, v němž se Arménie spoléhala 

především sama na sebe. Sumgaitský pogrom, jakož i následující akce v jiných městech proti 

arménské minoritě byly též událostí, která katalyzovala dlouho hromaděné nepřátelství vůči 

„Turkům“ a v očích arménského národa tak znovu vyzdvihla kolektivní vzpomínky na 

genocidu. V historické naraci se rozšířil obraz arménského osvobozeneckého boje v průběhu 

19. století, především pak postava odbojáře – fedajína, který posloužil jako předobraz 

dobrovolníkům, kteří krátce po událostech v Sumgaitu začali organizovat své vlastní jednotky 

(jogat), poukazujíc při tom na to, že nedostatečná připravenost a organizovanost Arménů na 

počátku minulého století znamenaly, že byl arménský národ málem zničen ze strany Turků. 

Obraz bojovníka za svobodu z 19. století se podle R. Krikoriana často objevoval v denním 

tisku, a zájem o postavy fedajínů přetrval až do nové dekády již samostatné Arménie. 

(Krikorian, 2003: 57 – 58) 

K podněcování spontánní mobilizace přispěli i vědci a akademičtí pracovníci – na 

přelomu 80. a 90. let vyšla celá řada historických prací týkajících se odboje fedajínů, některé 

z nich dokonce vedly přímou linii k bojovníkům v začínajícím karabašském konfliktu; 
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arménský ústav archeologie a etnografie AV vydal sbírku národoveckých a bojových písní. 

(tamtéž: 57) 

6.3 „Tatarsko-Arménská válka“ jako počátek otevřeného konfliktu 

Konflikt vypukl v únoru 1905 v Baku, Nachičevanu a v okolí Jerevanu a 

v následujících měsících se rozšířil i do dalších měst a regionů, jako Šuša nebo Ganje. Zdá se, 

že spouštěcím mechanismem, který uvolnil dlouho se hromadící nenávist, byla vražda 

jednoho či dvou azerských Turků dašnakovci (arménskými nacionalisty) v Baku, jako odplatu 

vyplenily 6. února 1905 davy Ázerbájdžánců Armény obývané vesnice v okolí a spirála násilí, 

označovaná jako „Tatarsko-arménská válka“, byla roztočena. Dnes je již nemožné zjistit, co 

přesně stálo na počátku, ani jaký byl skutečný počet obětí několikaměsíčního řádění na obou 

stranách – každá ze stran a jí naklonění autoři mají vlastní interpretaci. Jak T. Swietochowski, 

tak S. Cornell však citují zdroje, které uvádějí vyšší počet obětí na straně azerských Turků 

(celkově se odhady pohybují mezi 3 a 10 tisíci mrtvých), což je pravděpodobné již z toho 

důvodu, že Arméni byli lépe vyzbrojení a organizovaní a mohli se opírat o radikální 

nacionalistickou organizaci Dašnaksutiyun. (Cornell, 2005: 55; Swietochowski, 2004: 41) 

V samotném Karabachu, který stojí ve středu našeho zájmu, došlo k nejvážnějším střetům 

v průběhu léta 1906 jak v samotném městě Šuša (které následkem toho již zůstalo rozdělené 

na horní – arménskou a dolní – ázerbajdžánskou část), tak i mezi jednotlivými vesnicemi. 

(Cornell, 2005: 56) 

Podle E. Souleimanova je tento konflikt nutno vidět v kontextu hlubokých 

společenských a hospodářských změn, které se udály na přelomu staletí a které vytvořily 

zcela nové podmínky ve velkých městech, především v Baku, jenž se během pár let proměnilo 

z provinčního města na ropnou metropoli, v níž na malé ploše ostře kontrastovalo bohatství a 

úspěch nových vyšších vrstev vlastníků ropných polí či zpracovatelských podniků, 

obchodníků a spekulantů s bídou a deziluzí námezdních dělníků. Střety podle tohoto autora 

„… původně měly ve své podstatě spíše sociálně-ekonomický rozměr. Masy ázerbájdžánské 

chudiny, vyprovokované ruskými guvernéry v jejich klasické imperiální politice „rozděl a 

panuj“, zaútočily na své sousedy Armény, zámožné průmyslníky a obchodníky, jichž 

považovali jako dravé a bezcitné exploatátory.“ (Souleimanov, 2007: 299) 

Jako viníka označovala velká část dobového tisku, ve shodě s ruskou propagandou, 

muslimské obyvatelstvo: například noviny Syn Otechestva napsaly, že nepokoje byly 

„protistátní činností (…) muslimské buržoazie“
32

. (Altstadt, 1992: 41) Jednou z linií, která se 
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„…intrigues against the state (…) by Muslim bourgeoisie“ 
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táhla články obviňujícími z rozpoutání nepokojů azerské Turky, bylo volání po nutnosti 

„zcivilizovat divoké muslimy“, kteří mají jen malé povědomí o právu a pořádku – z této 

perspektivy se samozřejmě ruský zábor Zakavkazska jevil jako civilizační mise přinášející do 

divokých krajin vysokou kulturu. V opozici vůči proruským/proarménským tiskovinám stály 

azerské noviny Hayat, které logicky dávaly vinu Arménům, jež prý zkoušeli své možnosti 

k vytvoření budoucího nezávislého arménského státu na Kavkaze. (tamtéž: 41) 

V červenci 1905 byla v Baku ustanovena mírová komise, v níž zasedli představitelé 

obou etnik, aby se společně dobrali příčin konfliktu a rozdělili si odpovědnost za spáchané 

škody; ke klidu vyzývali i čelní náboženští představitelé jak z arménské, tak i z azerské 

strany. Bylo evidentní, že střety umocnila nečinnost bezpečnostního aparátu carského Ruska, 

ba dokonce, že v některých případech sami policisté tyto nepokoje podněcovali – politika 

stranící střídavě jedné i druhé straně, aby se ani jedna z nich nestihla hlouběji konsolidovat 

(byť z dlouhodobého hlediska byla ruská politika v regionu proarménská) byla součástí 

taktiky. Výsledkem tak byla ještě ostřejší hranice mezi jednotlivými etnickými skupinami ve 

smíšených oblastech a ve městech a obecně otevřenější animozita mezi Azery a Armény. Tak 

tomu bylo například i za správy již zmiňovaného G. Golitsyna (od 1896), který poté, co 

Arméni začali projevovat svou krajní nevoli v důsledku zavírání arménských škol, omezení 

práv jejich církve a citelnému snížení arménského zastoupení v úřadech, dokázal obratnými 

kroky namířit jejich rozčarování více k místním muslimům než k samotné ruské správě. 

Podobné kroky však také nepřímo podporovaly růst popularity arménského nacionalistického 

hnutí Dashnaktsutiun, které zpočátku bylo trochu ve stínu arménského nadšení z carského 

Ruska jako „bratra ochránce“. (Swietochowski, 2004: 40) 

Podle T. Swietochowského měly tyto události zcela klíčový význam pro proces 

sjednocování ázerbájdžánského nacionálního hnutí a tím pro proces budování jejich národní 

identity – jednak dokázaly utlumit jednotlivé klanové či náboženské rozepře a také daly 

přesvědčivý argument pro nutnost politického zastřešení nejrůznějších snach o zlepšení 

situace azerských Turků v Zakavkazsku. Je též velmi zajímavé, že dle tohoto autora 

ázerbájdžánské sjednocování pod zelenou vlajkou islámu a heslo „smrt nevěřícím“ bylo 

namířeno čistě proti Arménům, nikoliv proti ostatním křesťanům v daném regionu a bylo tak 

exkluzivistickým pokusem o sjednocení nejrůznějších politických i náboženských směrů na 

náboženském základě. (tamtéž: 42) Tváří v tvář skvěle organizovaným a ozbrojeným 

dašnakovcůmbyla v závěru roku 1905 založena tajné organizace Difai (Obrana). Došlo 

k tomu ve městě Ganje, které se napříště stalo centrem ázerbájdžánského národně-

obrozeneckého hnutí; sama organizace provedla řadu úspěšných atentátů vůči představitelům 
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ruské správy a armády, kteří podle členů této organizace umožňovali či přímo podněcovali 

arménské násilí vůči muslimům. (Altstadt, 1992: 67) T. Swietochowski tvrdí, že Difai 

nepřevzala radikální a konfrontační rétoriku arménského hnutí Dašanksutiyun, naopak se 

podle něj její čelní představitelé snažili mírnit vášně a připomínat předchozí staletí relativně 

mírového soužití – příkladem může být projev I. Ziyatkhanova přednesený před státní dumou, 

v němž říká, že „…zde nikdy nebylo nepřátelství mezi námi muslimy a mezi Armény (…). Žili 

jsme spolu jako dobří sousedé a měli se rádi.“
33

 (Swietochowski, 2004: 44) 

Celkově byla politická situace mezi Ázerbájdžánci velmi roztříštěná – základní otázka 

do budoucnosti zněla „nacionalismus nebo socialismus“? Zastánci socialismu, sdruženi 

v organizaci Himmet, dokázali svým programem oslovit i část společnosti, která vyznávala 

tradiční muslimské hodnoty, neboť jeho volání proti buržoazii a zbohatlíkům ovládajícím 

těžební a těžký průmysl se do velké míry krylo s rozdělením společnosti na 

etnickém/náboženském základě. (tamtéž: 53) Roku 1912 vznikla nejvýznamnější 

nacionalistická organizace jménem Musavat (Rovnost), která měla jako základ svého 

programu snahu vybojovat rovnoprávnost obecně muslimům žijícím v rámci Ruska, ovšem 

touha jejích ideologů do budoucna směřovala k možnostem jednotlivých národů 

vyznávajících islám vytvořit své vlastní státní útvary. (tamtéž: 73 – 75) 

Rostoucí animozita mezi Azery a Armény v dané oblasti se spojovala s pan-

turkickými názory, kterým nová, vzdělaná azerská elita (za podpory velkoobchodníků a 

místní elity) dala patřičný myšlenkový základ. Arménská území tak byla nahlížena jako 

nepříjemný klín vražený do území jinak obývanými turkickými etniky, proto nebylo 

nepřátelství Azerů namířeno primárně proti ruským usedlíkům, nýbrž proti Arménům. 

(Croissant, 1998: 8) Takto chápal budoucnost azerských Turků jeden z čelných představitelů 

ázerbájdžánské inteligence na začátku 20. století Ali bej Huseinzade, který v novinách Hayat 

vyjádřil svou vizi heslem „turkizace, islamizace a europeizace“ a který hovořil o tom, že 

sjednocením se s Osmanskou říší by se vytvořil státní útvar, který by se mohl postavit do čela 

tehdejšího muslimského světa. (Swietochowski, 2004: 59 – 60) Jak poznamenává A. Altstadt, 

pan-turkické představy nemusely nikterak bránit dynamickému rozvoji vlastní ázerbájdžánské 

identity, neboť: „Velká část ázerbájdžánské inteligence se považovala za Turky, zároveň 

ovšem pracovala na vybudování turecké identity, která by byla specificky ázerbájdžánská.“
34

 

(Altstadt, 1992: 70) Jak hnutí Difai, tak i další organizace založené v prvních letech 20. století 

                                                 
33

„…there had never been any enmity between us the Muslims and the Armenians (…). We had been living as 

good neighbors and liked each other...“ 
34

„Most Azerbaijani intelligentsia recognized their identity as Turks but worked consciously to build a Turkish 

identity that was particularly Azerbaijani.“ 
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nastartovaly snahy o sjednocení obyvatel jižního Kavkazu nezávisle na etnické či náboženské 

příslušnosti, ovlivněni myšlenkami socialismu se chtěli emancipovat od ruské nadvlády, 

zároveň si byli vědomi názorů na občanská práva přicházející z Evropy a tento názorový 

amalgám se snažili proměnit v životaschopnou ideu moderního ázerbájdžánského národa, 

který si je stále vědom své příslušnosti k turkickému a k muslimskému světu. 

(Swietochowski, 2004: 44 – 45; Altstadt, 1992: 72) 

6.4 Události před ruskou revolucí. Vznik Zakavkazské federativní 

republiky 

Území, které Rusové získali na Osmanské říši ve válkách z let 1877 až 1878 byla 

součástí Demokratické republiky Gruzie a Demokratické republiky Arménie, ovšem jako 

výsledek Brestlitevského míru mělo být právě teritorium západní Arménie vráceno pod 

správu Turků, zatímco gruzínská území se roku 1921 stala součástí Sovětského svazu. 

Stahování ruských jednotek z dnešního východního Turecka pochopitelně ohrožovalo zde 

usídlené Armény, kteří tak s ruskou pomocí vytvořili provizorní arménskou armádu (v jejímž 

čele stála řada bývalých fedajínů), která měla za úkol chránit Armény osídlená teritoria. 

Po bolševické revoluci v Rusku se v listopadu 1917 v Tbilisi sešli zástupci národů 

Zakavkazska, aby vytvořili provizorní „Komisariát“, který měl ustanovit jakousi přechodnou 

radu, jež by v nejistých časech udržela na jižním Kavkaze klid. Podstatnější však byl vznik 

Sejmu v únoru následujícího roku taktéž v Tbilisi, kde pod vedením menševika N. 

Chkheidzeho zasedalo několik desítek menševiků (převážně Gruzínů), spolu s členy 

Musavatu, Dašnakovci a dalšími stranami. Jak „Komisariát“, tak i „Sejm“ se podle H. 

Hovannisiana snažili udržet Zakavkazsko pohromadě až do doby, kdy dojde k začlenění této 

oblasti do „nového demokratického Ruska“, zvláště zástupci Arménů velmi silně volali po 

tomto řešení, vědomi si křehkosti svých práv a jistot na jižním Kavkaze, navíc se vzpomínkou 

na nedávné etnické čistky ve východním Turecku. (Hovannisian, 1997: 289 – 291) 

Výsledky dohody ovšem rozdělily všechny tři národy nejen na politické úrovni, která 

se projevila uvnitř Sejmu i Komisariátu, ale i v rámci zakavkazské společnosti. Vyjednávání 

odhalila, že jejich často zcela odlišné zájmy (podpořené navíc velmi chytrou politikou 

tureckých diplomatů) velmi zproblematizovaly ustanovení nějaké dlouhodoběji fungující 

federace – Arméni logicky jakékoliv dohody, které byly výsledkem Brestlitevského míru a 

konference v Trabzonu z března 1918, zcela kategoricky odmítali, Gruzíni byli značně 

smířlivější, ovšem i oni si uvědomovali hrozbu ztráty důležitých přístavů v Černém moři a 

azerští Turci, vědomi si své spřízněnosti s Osmany, proti tomuto řešení výrazněji 
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neprotestovali. (tamtéž: 291) Nesoulad byl evidentní i ve vztahu k zahraniční podpoře – 

Arméni se historicky vztahovali k Rusku a v tomto období také k Velké Británii jako ke svým 

možným podporovatelům, azerští Turci logicky právě k Turecku a Gruzíni vzhlíželi 

k Německu jako k obránci jejich věci v Zakavkazsku. (Cornell, 2005: 56) Výsledkem 

tureckého tlaku bylo založení nezávislé Zakavkazské federativní republiky, jejíž vznik 

podpořili jak menševici, tak i muslimské části Sejmu (22. duben 1918). Arméni se nakonec 

podvolili tlaku, ovšem jejich pohled na vznik nového státního útvaru byl jednoznačně 

negativní, jak popisuje například Hovannisian: „Nezávislost byla aktem nadiktovaným 

zvnějšku vojenskou silou a z toho důvodu byla považována za obrovský a strašný krok směrem 

k přijmutí panturkických cílů mladoturecké diktatury.“
35

 (Hovannisian, 1997: 294) Ačkoliv 

gruzínští představitelé Sejmu zpočátku opatrně podpořili své arménské kolegy v nutnosti 

bránit Zakavkazsko (připomeňme, že pozice azerských Turků byla zcela opačná – ti 

prohlásili, že na své „příbuzné“ zbraně nevztáhnou), bleskový turecký zábor přístavního 

města Batumi všem ukázal, jaké je skutečné rozložení sil. (tamtéž: 291 – 293) Právě turecká 

invaze do Zakavkazska potvrdila faktickou nemožnost všech třech národů žít v rámci jednoho 

federativního státu – 24. května svedli Arméni s Osmanskými vojsky bitvu u Sardarabadu, 

přičemž Turky podporovali azerské jednotky a obecně v ázerbájdžánské společnosti 

osmanská invaze rezonovala pozitivně. Rozpolcenost byla naopak patrná u Gruzínů, kteří se, 

jak již bylo zmíněno, obávali ztráty podstatné části svých území, a tak když již jim Německo 

(jinak spojenec Osmanů) dalo záruky, Gruzie vyhlásila 26. května nezávislost, o dva dny 

později totéž udělal i Ázerbájdžán a Arméni tak zůstali ke své, jinak v běhu dějin toužebně 

očekávané, nezávislosti doslova odsouzeni. (Cornell, 2005: 57) 

Náhorní Karabach se stal v roce 1918 místem vážných střetů. V „Armádě islámu“ 

hlavního stratéga tureckého vojenského postupu Nada Paši bojovalo mnoho azerských Turků, 

arménskou armádu v čele s dašnakovci vedl Andranik Ozanian. Podle Ch. Walkera si 

obyvatelé Karabachu v hlasováních z konce léta 1918 sami rozhodli, že se nechtějí stát 

součástí nově vzniknuvšího Ázerbájdžánu, jak to navrhoval právě N. Paša. Walker také 

spojuje příměří, které zajistili britské jednotky v jižním Kavkaze za počátek sporu o 

administrativní příslušnost Karabachu, neboť Britové uznali ázerbájdžánské nároky a 

ignorovali volbu obyvatel Karabachu. (Walker, 2005: 99) 

                                                 
35

„Independence was an act dictated by external military force and regarded as a huge and horiffying stride 

toward consummation of the pan-Turkic goals of the Young Turk dictatorship.“ 
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6.5 Vytvoření nezávislých republik 

Právě postup osmanských vojsk extrémně zvýšil hrozbu velkého etnického konfliktu – 

E. Souleimanov připomíná, že v nové Arménské republice, v níž měli rozhodující slovo právě 

příslušníci nacionalistického hnutí Dašnaksutiyun, docházelo již od samého počátku (tj. od 

roku 1918) k pogromům muslimů a k etnickým čistkám na územích dosud většinově 

osídlených azerskými Turky a Kurdy, navíc v souvislosti s výše zmíněnou tureckou invazí 

došlo k další eskalaci vzájemných násilností obou etnik i koordinovaných útoků řízených ze 

strany arménských nacionalistů – teritoriální požadavky ze strany dašnakovců nesměřovaly 

jen vůči oblastem Karabachu, Zangezuru a Nachičevanu, ale i vůči gruzínskému území 

Achalkalaki. Snaha „vymazat“ doklady přítomnosti azerských Turků v regionu byla navíc 

podpořena projektem takzvané „rearmenizace“ oblastí, tedy likvidací architektonických 

připomínek ázerbájdžánského osídlení a změn názvů původně turkických toponym na jména 

arménská. (Cornell, 2005: 59; Souleimanov, 2007: 300, pozn. 5 na str. 300) 

Podle A. Yunusova došlo na sklonku léta 1918 k rozsáhlým útokům jednotek 

dašnakovců vůči muslimům v Zangezuru (odkud údajně uprchlo na 50 000 obyvatel jak 

ázerbájdžánského, tak kurdského původu) i v samotné Arménii, přičemž uprchlíci směřovali 

především do Ázerbájdžánu a také do Nachičevanu. V samotném Karabachu pak došlo 

k invazi spojených turecko-azerských jednotek a arménští bojovníci se byli nuceni stáhnout 

do nejvyšších horských oblastí, kde ohlásili vznik „Republiky Náhorní Karabach“. (Yunusov, 

2005: 24) Naopak Ch. Walker ze svého pro-arménského pohledu charakterizuje toto období 

jako krátkou renesanci myšlenky původních melikdomů, které měly být přičleněny 

k Arménii, ovšem postup turecko-azerské armády obrátil pozornost arménských obyvatel 

horských částí Karabachu k vůdci arménského ozbrojeného odporu, Andraniku Ozanianovi, 

(jehož jednotky bojovaly toho času proti muslimům v Zangezuru), který byl požádán o pomoc 

při obraně území. (Walker, 2005: 98) 

Celková situace tak poskytovala bezútěšný obraz vzájemných násilností a střídavých 

vojenských úspěchů na obou stranách. Karabach v této době zaznamenal výrazný úbytek 

obyvatelstva v důsledku emigrace, etnických čistek, válečných ztrát i rychle se šířících 

nemocí. V souvislosti s geopolitickými změnami došlo k etablování moderních státních 

útvarů Arménie a Ázerbájdžánu (byť vzápětí na několik desetiletí přerušené sovětskou 

nadvládou) a jak poznamenává E. Souleimanov, v závěru dvacátých let 20. století: „etnický 

konflikt poprvé získává teritoriální rozměr, když nově vzniklé republiky Ázerbájdžán a 

Arménie vstupují do krvavé války (…) o řadu sporných území se smíšeným arménsko-
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ázerbájdžánským obyvatelstvem – Zangezur, Nachičevan, a samozřejmě i o Karabach.“ 

(Souleimanov, 2007: 300) 

6.6 Rozhodnutí o Náhorním Karabachu 

Arméni „získali“ Karabach, Zangezur a Nachičevan na několik měsíců rozhodnutím 

z 2. prosince 1920, které učinil revoluční výbor sovětského Ázerbájdžánu na nátlak 

centrálních autorit (v té době byl sovětským komisařem pro národnosti J. V. Stalin), ovšem 

tuto zprávu krátce nato dementoval ázerbájdžánský lídr N. Narimanov. Osud Karabachu na 

příštích sedmdesát let tak změnila až Moskevská smlouva z 16. března 1921 mezi SSSR a 

kemalovským Tureckem, která, mimo jiné, přidělila (z pohledu Arménů), či ponechala (z 

pohledu Ázerbájdžánců) oblasti Nachičevanu a Karabachu sovětskému Ázerbajdžánu. Toto 

rozhodnutí sice bylo ještě jednou změněno, a to na zasedání Kavbyra v červenci stejného 

roku, ovšem následný protest N. Narimanova již definitivně zpečetil vytvoření náhorně-

karabašské oblasti jako součásti Ázerbájdžánu. Dlužno dodat, že sám N. Narimanov odmítal 

vytvoření NKAO, neboť tvrdil, že možnosti Arménů ohledně správy tohoto území jsou zcela 

postačující a dalším podpořením jejich nezávislosti by se již příliš oslabila možnost Baku 

rozhodovat o svém území, naopak další člen Kavbyra, L. Mirzoyan (etnický Armén) tvrdil, že 

jedině vytvoření autonomní oblasti může přispět k uklidnění situace. (Altstadt, 1992: 118) 

6.6.1 Vznik Náhorně-Karabašské autonomní oblasti 

Problémy a otázky týkající se vytvoření NKAO mělo na starosti Central Commission 

of Karabagh Affairs a dále sedmičlenná komise – rozhodnutí, které padlo v létě roku 1923 

podle A. Altstadta doporučovalo, aby byla půda a zdroje vody ponechány místním usedlíkům 

a tím na ni ztratili nárok (polo)kočovníci, ovšem praktické řešení této otázky trvalo ještě 

téměř rok a půl a tak k faktickému ustanovení NKAO došlo až na podzim roku 1924. 

V novém centru Náhorního Karabachu, ve městě Khakhendi (později přejmenováno na 

Stěpanakert), které nahradilo historické sídlo Šuša, se usídlila Sovnarkom s převážně 

arménskou správou, která logicky pracovala na posílení arménské kulturní hegemonie 

v regionu; nížinné oblasti Karabachu byly spravovány z města Agdam se stále většinově 

muslimským obyvatelstvem. Zajímavé je, že hranice byly zakresleny tím způsobem, aby do 

Náhorně-Karabašské autonomní oblasti patřilo co nejvíce arménských vesnic, a naopak aby 

většina ázerbájdžánských vesnic zůstala vně tohoto území, takže tento umělý způsob 

vytvoření správní oblasti jen podpořil arménské argumenty o většinovém osídlení Náhorního 

Karabachu, nehledě na to, že často nešťastně narýsovanými hranicemi přispíval k hádkám o 

zdroje a možnosti pastvy pro kočovníky. (Altstadt, 1992: 127) 
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Původní sovětská národní politika vycházela ze Stalinova pojetí národa, etnická 

identita jako právní kategorie byla ukotvena v právním systému roku 1932. Jelikož identita 

mnoha etnických skupin na Kavkaze byla založena na klanovém či lokálním základě, 

podstatné bylo vytvořit etnické povědomí tam, kde ještě nebylo přítomno, jako tomu bylo 

v případě Ázerbájdžánců. Jak poznamenává M. Saroyan, minimálně jako úřední kategorie 

byla ázerbájdžánská identita „vytvořena“ koncem 30. let. (Saroyan, 1997: 138) 

Z geopolitického hlediska bylo vytvoření NKAO výhodné jak pro samotnou sovětskou 

říši, tak i pro Turecko – z pohledu sovětské správy došlo k rozdělení poměrně početných 

národů na 2 teritoriální celky (neboť i Ázerbájdžánci byli rozděleni do Nachičevanské ASSR 

a samotného Ázerbájdžánu) a tím k lepší výchozí pozici proti potencionálním protestům či 

nepokojům jedněch či druhých, Turecko zase s povděkem kvitovalo, že Náhorní Karabach 

nepřipadl Arménům a umenšil tak z části jejich sílu a územní rozlohu. (Cornell, 2005: 59 – 

60; Souleimanov, 2007: 301) Každopádně bylo rozhodnutí o vytvoření NKAO a 

Nachičevanské ASSR překvapivé a v kontextu sovětské národnostní politiky na jižním 

Kavkaze ojedinělé – dvě území zde získala samostatný status, ač jejich obyvatelé příslušeli 

k národům s vlastními státními útvary. Navíc v podobné situaci před vytvořením těchto útvarů 

se nacházely i menšiny v jiných částech Zakavkazska, ovšem ani například Arméni či 

Ázerbájdžánci v Gruzii, ani Ázerbájdžánci v jižním Dagestánu svůj vlastní status nezískali. 

(Cornell, 2005: 63) Rozhodnutí z let 1923 a 1924 tak nakonec přineslo zklamání příslušníkům 

obou národů, byť Arménům pochopitelně mnohonásobně silnější, a navíc zde geograficky 

dále zkomplikovalo již beztak napjatou situaci mezi Armény a Ázerbájdžánci. 

Pro Armény tato skutečnost znamenala, z pohledu Ch. Walkera „a milder version of 

the Ittihadism“, a utvrzovala je tak dále v jejich vlastním obrazu „zrazeného národa“, vůči 

němuž se kromě „Tatarů“ (rozumějme Turků a Ázerbájdžánců) a na krátký čas též Britů spikli 

ještě Rusové, či alespoň ruští bolševici, kteří si tak zajišťovali přístup ke zdrojům i přátelství 

s Tureckem. Faktem zůstává, že k vytvoření NKAO došlo v roce 1923, kdy více jak 90% 

procent obyvatel regionu tvořili Arméni. Podle Ch. Walkera bylo rozhodnutí dát Náhorní 

Karabach pod správu Baku zdůvodňováno mimo jiné hospodářskými vazbami na okolní 

oblasti historického Karabachu, navíc podle tohoto autora mělo být v původním 

administrativním pojetí NKAO zdůrazněno, že jde o arménský region, ovšem po údajných 

protestech, které, slovy autora: „…odráželo všudypřítomný azersko-tatarský odpor 
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k menšinám, zvláště v souvislosti s územím.“
36

 bylo toto pojetí nakonec vynecháno. (Walker, 

2005: 101) 

6.6.2 Arménská reakce na vytvoření NKAO. Snahy o revizi rozhodnutí 

Arméni se s nastalou situací nesmířili po celou dobu trvání Sovětského svazu – již 

v první polovině 20. let se objevovaly hlasy odsuzující přílišnou poslušnost arménských 

komunistů sovětskému centru, navíc se pod heslem „Karabach Arménii“ snažili aktivisté 

oživit myšlenku, že by Náhorní Karabach mohl přeci jen nakonec připadnout jejich zemi. 

Nejvýraznější postavou těchto snah se stal arménský funkcionář A. Khandjian, který však byl 

v roce 1936 zavražděn, podle jedné z verzí právě v důsledku svých aktivit ohledně NKAO. 

V tom samém roce navíc došlo k rozpadu Zakavkazské federace socialistických republik, což 

pro karabašské Armény znamenalo další hrozbu odpoutání se od Arménie – jak však 

poznamenává S. Cornell, administrativně jistě došlo s rozpadem federace k oslabení svazků, 

ovšem díky otevřeným vnitřním hranicím SSSR měli karabašští Arméni stále živý styk 

s Jerevanem. (Cornell, 2005: 63) Samotný rozpad federace neměl mít jakýkoliv vliv na otázku 

Náhorního Karabachu, neboť dle oficiální sovětské doktríny byly historické animozity 

jednotlivých národů jižního Kavkazu překonány, respektive vyřešeny vítězstvím proletariátu 

ve všech svazových republikách a nacionalistické nálady etnických skupin tak měly být 

minulostí. O tom, že realita byla poněkud odlišná, svědčí mimo jiné i opakované žádosti ze 

strany Arménů o změnu rozhodnutí v otázce Náhorního Karabachu v letech 1936, 1947, 1963 

a 1965. Zvláště s Chruščovovým nástupem do čela SSSR došlo k oživení nadějí na změnu 

rozhodnutí z 20. let – v roce 1963 vznikla petice, kterou podepsalo na 2500 Arménů 

z Náhorního Karabachu, v níž byla ázerbájdžánská strana obviněna z toho, že fakticky řídí 

život v autonomní oblasti z Baku, že znemožňuje místním Arménům udržovat si vlastní 

kulturu a že region po celá desetiletí cíleně ekonomicky zanedbává, aby tím donutila Armény 

k vystěhování. (Cornell, 2005: 63; Walker, 2005: 103) Z hlediska sovětského práva ovšem 

držel trumfy v ruce Ázerbájdžán, neboť po rozpadu Zakavkazské federace v roce 1936 došlo 

k vytvoření nové ústavy (pochopitelně po sovětském vzoru), která ponechávala právo na 

rozhodování o vlastním teritoriu na Ázerbájdžánské SSR a navíc zavedla důležité změny 

týkající se správy Nachičevanské ASSR a NKAO, jejichž rozhodující orgány, sovnarkom 

v Nachičevanu a sovět v Náhorním Karabachu, neměli nejvyšší právo domácí správy, neboť 

jejich rozhodnutí mohlo vetovat centrum. 
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6.6.3 Etnická kompozice NKAO. Otázka úbytku Arménů v regionu 

Již tradiční spor se vede o legitimitu osídlení, přesněji řečeno o množství a 

„původnost“ Arménů v Náhorním Karabachu. Obecně přijímaný názor vycházející ze sčítání 

z roku 1921 hovoří o více jak 90% Arménů v budoucí NKAO, tento údaj používají i 

„nestranní“ vědci a není překvapivé, že ázerbájdžánští historici jej zcela odmítají. Jisté je, že 

k radikálním změnám v populaci jižního Kavkazu došlo, jak již bylo ostatně zmíněno, 

v souvislosti s ruským záborem a následnými válkami s Perskou a Osmanskou říší, další vlna 

arménských migrantů navíc přišla počátkem 20. století v souvislosti etnickými čistkami ve 

východním Turecku. Podle S. Alijarlyho je však takto jednoznačná převaha Arménů v NKAO 

již od 20. let zavádějící, arménská historiografie navíc dle ázerbájdžánských autorů zamlčuje 

fakt, že většina karabašských Arménů byli právě oni novousedlíci, neboť tato skutečnost by 

nekorespondovala s obrazem staletí trvajícího arménského osídlení Karabachu. (Alijarly, 

2005: 127) Dle A. Yunusova žilo v roce 1917 na území Karabachu přes půl milionu obyvatel, 

z toho 57% bylo Ázerbájdžánců a 41% Arménů, ovšem do tohoto počtu patřili i Arméni kteří 

žili v přilehlých uezdech, takže procento Ázerbájdžánců v Karabachu samotném mělo 

dosahovat 62%. (Yunusov, 2005: 21) 

Dle Arménů docházelo v Náhorním Karabachu k postupné „ázerbájdžánizaci“ – 

jestliže podle sčítání z roku 1921 žilo v této oblasti 94% Arménů a jen 5% Ázerbájdžánců, 

v letech 1926 až 1939 to bylo okolo 88% na 10%, v roce 1959 84% Arménů a 12% 

Ázerbájdžánců, v roce 1970 81% Arménů a 18% Ázerbájdžánců a v posledním desetiletí před 

vypuknutím konfliktu, tj. mezi lety 1979 a 1989 již jen okolo 77% Arménů a více jak 20% 

Ázerbájdžánců. Jakékoliv kroky, které podnikla vláda v Baku a které se karabašským 

Arménům zdály omezující, byly samozřejmě interpretovány jako cílená snaha zlikvidovat 

arménskou kulturu v regionu – Ch. Walker nazval systém, který v Karabachu vládl, jako 

apartheid, kdy podle něj docházelo k systematickému vymazávání arménské přítomnosti, 

například tím, že Arménům zakázali vyučovat ve školách arménštinu, v masmédiích se 

používala ruština a azerská turečtina, staletí staré památky arménské přítomnosti byly ničeny 

a ázerbájdžánský výklad dějin se snažil dokázat, že historická linka do minulosti vede ne 

k osídlení Armény, ale kavkazskými Albánci. (Walker, 2005: 102 – 103) 

6.7 Období glasnosti. Diskuze o etnických požadavcích 

Odlišná situace byla v Arménii a v Ázerbájdžánu v 60. a 70. letech – jestliže arménský 

růst nacionalismu můžeme datovat již do období 60. let, kdy se začíná veřejně proklamovat 

arménská národní identita a tomuto volání je dopřáno sluchu ve většinové společnosti, 
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ázerbájdžánské elity v tu samou dobu hledají cestu, jak zabránit postupující rusifikaci svého 

národa. (Cornell, 2005: 64) 

Panuje obecná shoda na tom, že proklamovaná politika destalinizace sovětské říše a 

glasnosť svým způsobem umožnily diskutovat témata týkající se požadavků na sebeurčení 

etnických menšin a problematiky řady území, která byla v důsledku svého etnickéhosložení 

předmětem sporu. Přesněji řečeno, uvolnění politických okovů v závěrečné fázi života SSSR 

otevřelo prostor pro tuto diskuzi. M. Saroyan zmiňuje další důležitý prvek, který výše 

zmiňované etnické požadavky dostal do veřejného prostoru, a který bývá opomíjen – 

předpoklad kulturní produkce a poptávky po těchto tématech, který vycházel z tradice 

sovětské historiografie ve „vytváření“ národů a jejich dějin. Již od 20. let docházelo ke vzniku 

kulturních a vědeckých institucí uvnitř každého sovětského „národa“, který tak byl vlastně 

znovu vymýšlen v duchu stalinské doktríny, či slovy M. Saroyana: „…aktivně vytvořil odlišný 

sociokulturní prostor a identitu pro každý z titulárních národů.“
37

 (Saroyan, 1997: 140) 

Vazba etnická skupina (či, dle oficiální sovětské doktríny národ) a území se tak stala 

výchozím bodem, z něhož se zpětně odvozovala „historie“ daného národa/skupiny až do 

nejstarší minulosti. Typickým příkladem jsou již zmiňované odkazy Ázerbájdžánců na 

starověkou kavkazskou Albánii, které měly „zhistoričtit“ jejich přítomnost v regionu. 

Sekundárně tento způsob budování vlastních dějin a jejich ukotvení v identitě dané skupiny 

znamenal to, že se při pozdějších etnicko-teritoriálních sporech obě skupiny, lidově řečeno, 

„zakopaly“ na svých pozicích s odkazy na nezpochybnitelnou historickou oprávněnost svých 

nároků. 

 Pozice etnických menšin se odvíjela od ideologie národních států, v nichž byla 

přítomnost jakéhokoliv jiného etnika než onoho titulárního marginalizována, ba přímo 

ignorována. Dle M. Saroyana tak existovalo naprosté kulturní vakuum, pokud jde o 

přítomnost arménské kultury v Ázerbájdžánu a naopak, jakékoliv zmínky o jiné etnické 

přítomnosti v regionu, jejich historie, kultura, možnost etnické emancipace byla potlačována 

ve prospěch etnické identity daného národa. Tento pohled na etnickou kulturu ohraničenou 

čistě geograficky se mění až počátkem 50. let, kdy se po Stalinově smrti vztah kultura-národ 

začíná chápat v širších dimenzích a není tím tolik svázán se svým geografickým určením, 

který vylučuje všechnu kulturu ostatních etnických skupin mimo oficiální administrativní 

hranice titulárních národů. (Saroyan, 1997: 142 – 144) Tato názorová proměna znamenala 

postupný posun v argumentačním sporu o Karabach, neboť s koncem ideologie především 

teritoriálního vymezení národů ve prospěch etnického si mohli Arméni přirozeně nárokovat 
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arménskou enklávu Náhorního Karabachu v Ázerbájdžánské SSR. Jak ovšem píše M. 

Saroyan, otázka Náhorního Karabachu byla v této době (tedy v průběhu 60. a 70. let) spíše 

součástí širší snahy na kulturní emancipaci a obrodu Arménů žijících mimo samostatnou 

sovětskou Arménii. Samozřejmě, karabašští Arméni, žijící pod dohledem „Turků“ byli 

vnímáni jako ti, kteří byli stále vystaveni útlaku a nepřátelství, a do nichž se mohla promítat 

frustrace z marginalizace a v některých případech jistě i potlačování jejich kultury ze strany 

Ázerbájdžánců. Jak navíc připomíná ten samý autor, požadavky Ázerbájdžánců ohledně jejich 

příslušníků v okolních státech byly bezpochyby podpořeny právě frekvencí a silou 

arménských nároků, byť zcela jistě by podobné diskuze v době, která byla důležitá pro 

znovupromýšlení národní identity, ani tak Ázerbájdžánce neminuly. (tamtéž: 150 – 153) 

Vznik Karabach Committee (Výboru pro Karabach, GhK) v 80. letech odráželo vlnu 

uvolnění s nástupem Gorbačova k moci a do veřejného prostoru, jakkoliv stále velmi 

omezeného, se dostávala nová témata – ekologické i sociální otázky již nebyly jednoznačným 

tabu. Slovy M. Saroyana: „Růst etnického aktivismu znamenal jednu z nejdůležitějších výzev 

Gorbačovovi éry SSSR.“
38

 (tamtéž: 135) Opakované žádosti o „navrácení“ Náhorního 

Karabachu Arménům i již zmiňovaný nepříznivý demografický vývoj v NKAO se staly 

staronovými tématy. Dle F. Kuntzsche se původní demokratizační nálada mezi Armény 

postupně přelila v nacionalisticky podbarvené protesty, čehož mohli využít ti, kteří 

akcentovali nejrůznější historické reminiscence, typicky události z let okolo roku 1915. 

(Kuntzsch, 2009: 19) To však na druhou stranu neznamená, že by od počátku Gorbačovovi 

éry bylo toto téma běžně řešeno ve veřejném prostoru – jak zmiňuje S. Cornell, často 

demonstrace s původně ekologickou tématikou přerostly do otevřených požadavků navrácení 

Náhorního Karabachu a Nachičevanu. K zintenzivnění protestů došlo v druhé polovině 80. let 

v souvislosti s glasností – nejvýraznějším společným projevem těchto žádostí byla v srpnu 

1987 odeslána petice s více než čtyřmi stovkami tisíc podpisů. (Cornell, 2005: 64 – 65; 

Saroyan, 1997: 171) Požadavky na zrušení podřízenosti NKAO Ázerbájdžánu znamenal pro 

Armény zároveň vyrovnání se se třemi historicky podstatnými body: jednak se Arméni 

chápali jako ti, kteří z rozdělování území na počátku 20. století vyšli jednoznačně nejhůře, 

navíc na úkor Ázerbájdžánců, kteří byli v jejich očích jednoznačnými spolupachateli genocidy 

a konečně byli zrazeni Západem, od kterého očekávali v období těchto čistek pomoc. 

(Walker, 2005: 104) Další požadavek, tentokrát na nejvyšší politické úrovni, se objevil 

v únoru 1988, kdy karabašský sovět žádal v dopise zaslaném jak nejvyššímu sovětskému 

vedení, tak i představitelům Ázerbájdžánu a Arménie přesun NKAO pod jurisdikci Arménské 
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SSR – výzva se ze strany sovětského i ázerbájdžánského vedení nedočkala odpovědi a 

vyvrcholila až událostmi v Sumgaitu. (Cornell, 1998: 50 – 51; Souleimanov, 2007: 304) 

Podle T. Dragadzeho lze ázerbájdžánský postoj k těmto požadavkům pochopit na 

základě čtyřech hlavních důvodů: 1) jednak jde o samotné odmítnutí historického práva 

Arménů na Náhorní Karabach, 2) navíc Ázerbájdžánci chápou vlastní státnost v teritoriálních 

intencích a integrita území je tak pro ně jednou z klíčových složek moderní státnosti. 

Opomenout nelze ani vnější faktory, neboť 3) přinejmenším od samotného počátku 

ozbrojených střetů část veřejnosti vykládala tento konflikt jako vhodnou příležitost pro 

oslabené Rusko znovu ovládnout dění v Zakavkazsku. Konečně 4) převládající zahraniční 

interpretace událostí Ázerbájdžánce utvrzovala v dojmu, že se „minoritním“ Arménům 

podařilo přesvědčit o svých požadavcích světové společenství a vykreslit je jako „muslimské 

utlačovatele“. (Dragadze, 1996: 282) 

Vážný incident mezi Armény a Ázerbájdžánci se však udál již v říjnu 1987 na 

severovýchodě Ázerbájdžánu a byl jedním z prvních spouštěčů následných etnických čistek, 

které posléze přerostly v otevřený ozbrojený konflikt. Ve vesnici Čardakly se arménské 

obyvatelstvo odmítlo podřídit jmenování etnického Ázerbájdžánce do vedení místního 

sovchozu a na tuto skutečnost rychle zareagovali protestující v Jerevanu, kteří začali na svých 

shromážděních požadovat připojení Náhorního Karabachu k Arménii. Po vyhánění 

Ázerbájdžánců i ostatních muslimů z Arménie i ze samotné NKAO se navíc rychle šířili 

protiazerské nálady. Vražda dvou Ázerbájdžánců v Agdamu roku 1988 navíc zaktivizovala i 

protistranu a spirála násilí dosáhla vrcholu protiarménským „pogromemv Sumgaitu“ téhož 

roku. (Cornell, 2005: 65; Souleimanov, 2007: 304) 

6.8 Ekonomický rozměr karabašského konfliktu 

Poněkud problematické tvrzení předkládá F. Kuntzsch v otázce počátku novodobého 

karabašského konfliktu. Podle něj (respektive autorů, ze kterých vychází) nebyl počátečním 

vymezením nacionalismus, ale spor o rozdělení zdrojů přitékajících do NKAO (Kuntzsch 

2009: 19) – to je však klasická argumentace, kterou Arméni používali jako důkaz, že jsou 

centrální vládou v Baku cíleně zanedbáváni. Ázerbájdžánský autor A. Baguirov ostře 

polemizuje s převládající interpretací Náhorního Karabachu jako ekonomicky opomíjené a 

tudíž nerozvinuté oblasti. Dle tohoto autora byl region Náhorního Karabachu druhý 

nejrozvinutější hned po Baku, na čemž se shodla komise předních sovětských ekonomů na 

setkání v březnu 1988. (viz. Přílohy: tabulka) Je ovšem značně polemické stavět závěry o 

ekonomické rozvinutosti regionu na závěrech sovětských ekonomů hodnotících plnění 
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pětiletých plánů. Dalším typickým argumentem byla zanedbanost kulturní. A. Baguirov však 

argumentuje množstvím škol a možnosti přístupu k výuce rodného jazyka: ve školním roce se 

na 136 školách (což zahrnovalo celkem 16 120 studentů) používala jako vyučovací jazyk 

arménština a dalších 13 škol bylo smíšených (7 045 studentů). (Baguirov, 2008: 8) 

Na obecnější rovině jistě lze etnicko-teritoriální spory v regionu, viděno více 

ekonomickou optikou, považovat za boj o zdroje, neboť samotné rozšíření práv etnických 

menšin v 80. letech s sebou přineslo i nutnost financovat jejich kulturní a vzdělávací aktivity a 

právě chronická podfinancovanost byla jedním z argumentů Arménů ve sporu o Náhorní 

Karabach. M. Saroyan, ve shodě s názorem, že spor o ekonomické zdroje byl jedním (ne však 

hlavním!) z podstatných prvků, které eskalovaly konflikt v 80. letech, také uvádí, že obě 

vlády spolu soupeřily v objemu finančních zdrojů, které uvolňovaly na podporu svých 

obyvatel NKAO, vedeny „nezbytností“ posílit zde vlastní kulturní přítomnost. Požadavky 

karabašských Arménů na podporu své kultury a vzdělávacího systému je přikláněli blíže 

k Arménii samotné, která, na rozdíl od centrální moci v Baku, jejich žádostem vyhovovala. 

M. Saroyan zmiňuje, že opakované stížnosti na cílené zanedbávání většinové populace vedly 

k přirozenému posilování vazeb karabašských Arménů k Arménii (typicky v ekonomické 

sféře silné vazby na arménské obchodní sítě a výroba podle požadavků Arménie) a 

sekundárně tento stav také znamenal, že se ázerbájdžánští vedoucí činitelé utvrzovali ve svém 

názoru, že se Arméni snaží neustále vměšovat do jejich vnitřních záležitostí, což jen 

posilovalo obraz karabašských Arménů jako „páté kolony“. (Saroyan, 1997: 160, 180 – 181) 

Postoj samotného sovětského vedení byl příliš nejasný a v konečném důsledku 

nepružný, neboť nedokázal adekvátně a především v čas zareagovat. Na Gorbačova bylo 

nahlíženo jako na politika, který má k Arménům poměrně blízko, navíc měl po svém boku 

ekonomického poradce A. Aganbeyana, který doufal, že dojde k přesunu NKAO pod 

arménskou správu. Ten svým postojem, který otevřeně podporoval sloučení už 

z ekonomických důvodů, pomohl spojit demonstranty a elity v Arménii s těmi v Náhorním 

Karabachu a posílit jejich přesvědčení o nutnosti transferu. V rozhovoru pro francouzský 

deník l´Humanité vyjádřil přesvědčení, že ekonomické vazby jednoznačně mluví ve prospěch 

sloučení, navíc nazval jak Náhorní Karabach, tak i Nachičevan „historickými arménskými 

oblastmi“, které se pod správu Ázerbájdžánu dostaly vinou Stalina. Aganbeyanovi krátce nato 

kontrovali dva ázerbájdžánští akademici, B. Vahabzade a S. Aliyarov, kteří ve svém 

otevřeném dopise znovuoživili typické protiargumenty, tedy že tyto oblasti jsou historickými 

částmi kavkazské Albánie, a že výrazná populační převaha Arménů v Náhorním Karabachu je 

dílem carské dosídlovací politiky. Jejich kritika také směřovala k jasnému náhledu 
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Aganbeyana na Náhorní Karabach jako etnicky homogenní, tj. arménskou, enklávu – oba 

autoři zmiňovali, s odkazem na leninskou národnostní politiku, že se „původní ázerbájdžánští 

obyvatelé podělili se svými arménskými bratry o zemi“. (Altstadt, 1992: 195 – 196) 

Sám Gorbačov chtěl podle svých slov uklidnit situaci tím, že by se NKAO dostala na 

roveň Nachičevanu, tedy že by byla přetransformována ze statutu autonomní oblasti na 

autonomní republiku, to vše ovšem v době, kdy sovět v Jerevanu požadoval přidělení 

Náhorního Karabachu Arménii a jakékoliv jiné řešení by tedy bylo bráno jako nemístný 

ústupek. Gorbačov posléze zdůrazňoval, že nevyřešení situace bylo mimo jiné způsobeno 

mocenským bojem uvnitř samotného arménského vedení, kdy se nové (a o poznání 

nacionalističtější) elity snažily nahradit ty stávající a Moskvě loajálnější. To jistě bylo jednou 

z příčin pokračování sporu, ale i samotný Gorbačovův postoj v otázce Náhorního Karabachu 

byl spíše zdrženlivý; neurčité výroky o rozšíření autonomie byly podpořeny prohlášením, že 

tyto problémy způsobila stalinská národnostní politika, ovšem dle názoru M. Saroyana 

Gorbačov především a hlavně doufal, že se konflikt sám časem utiší bez nutnosti vnějšího 

zásahu. (Cornell, 2005: 65; Saroyan, 1997: 171 – 173) 
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7 Politické, etnické a náboženské faktory války o Náhorní 

Karabach 

7.1 Politická situace v době rozpadu SSSR. Klíčové faktory začátku 

karabašské války 

 Vnitřní problémy SSSR otevřely cestu ke změně i v zemích jižního Kavkazu, byť 

v Arménii i Ázerbájdžánu došlo k odlišným způsobům výměny moci – v první zemi se do 

politického popředí dostaly převážně nekomunistické elity, které svým nacionalistickým 

programem dokázaly přitáhnout masy, naopak ve druhé jmenované zemi došlo k přerodu 

bývalých komunistických kádrů v „nové“ demokraty, rozumí se pochopitelně jen zvnějšku. 

(Suny, 2001: 20) 

Dle S. Mirzayeva hrála v počátcích samotného konfliktu velmi důležitou roli 

masmédia, která, jelikož již nebyla pod silnou sovětskou kontrolou, mohla předkládat vlastní 

interpretaci událostí a posilovat tak radikální pohledy na řešení krize – první důležitou 

událostí tohoto typu bylo zemětřesení v Arménii na sklonku roku 1988, po kterém arménská 

televize ukazovala radující se davy Ázerbájdžánců a posílila tak radikální protiazerské nálady. 

Navíc nebylo zcela zrušeno embargo na suroviny proudící z Ázerbájdžánu do Arménie, 

ačkoliv Ázerbájdžánci poskytli postiženým provinciím humanitární pomoc. Na opačné straně 

to byla rádiová zpráva během ázerbájdžánské demonstrace v Sumgaitu v únoru 1988, která 

ohlásila zavraždění dvou azerských Turků ve městě Agdam a podílela se tak na vyvolání 

následného protiarménského násilí – během třech dnů došlo, alespoň podle oficiálních údajů, 

k zabití 26 Arménů a 6 Ázerbájdžánců. Ačkoliv průběh událostí ukazoval na to, že za erupce 

násilí byla v podstatě neorganizovaná, spontánní akce menšího množství radikálů z řad 

uprchlíků i místních zločinců – takto ostatně událost interpretovali jak ázerbájdžánští 

představitelé, tak moskevské vedení – samotní Arméni ji považovali za pokus o předem 

připravený pogrom a historická linka směřující k událostem roku 1915 se tak sama nabízela. 

(Mirzayev, 2007: 51, 53 – 54) Jak poznamenává P. Gamaghelyan, někteří ázerbájdžánští 

politici sami přilévali olej do ohně a podporovali tak pocit Arménů, že se schyluje 

k opakování genocidy – například prezident Elchibey v polovině roku 1992 přímo nabádal 

k etnickým čistkám: „Jestli v Karabachu ještě v říjnu bude byť jen jediný Armén, 

Ázerbájdžánci mě můžou pověsit v Baku na hlavním náměstí.“
39

 (Gamaghelyan, s. d.: 2 – 3, 

pozn. 9 na str. 3) 
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 „If there is a single Armenian left in Karabakh by October of this year, the people of Azerbaijan can hang me 

in the central square of Baku“. 
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Rozbor událostí z konce 80. let a z války samotné ukazuje, nakolik je obtížné určit byť 

jen několik málo prvků, které rozdmýchaly léta doutnající nepřátelství. Kaufman jmenuje 

několik zásadních podmínek pro vznik etnického konfliktu obecně: fear, prejudice, political 

space, "rational grievances", threatened ethnic symbols, threatening demographic situation, 

history of ethnic domination, anarchy or structure. (Kaufman, 1998: 4 – 7) Strach v rámci 

určité skupiny může pomoci „vysvětlovat“ násilí jako nutnou obranu; zdrojem strachu jsou 

pro společnost předsudky o druhé skupině a obrazy národního ohrožení, které zůstávají 

ukotveny v historické paměti – autor pro tyto obrazy o vlastní skupině i o „těch druhých“ 

používá termín mýticko-symbolický komplex (myth-symbolic complex). Pojem rational 

grievance, tedy pocit křivdy slouží k popisu nespokojenosti společnosti/etnické skupiny s tím, 

jaký je jí dáván prostor v otázkách politických, ekonomických i kulturních. S. Kaufman však 

odmítá tezi, že kolaps původní struktury sovětského systému a s tím související strach z toho, 

co by mohla opačná strana v tomto prostředí anarchie udělat, byl případ počátku našeho 

konfliktu – podle autora šlo především o snahu nacionalistických proudů u obou skupin 

naklonit misky vah na svou stranu. (tamtéž: 4 – 7) Autor dodává, že nezbytností pro to, aby 

etnický konflikt přerostl v regulérní válku je, kromě výše zmíněných faktorů, tzv. 

bezpečnostní dilema, založené na reciprocitě strachu, předsudků a eskalaci napětí až 

k otevřenému násilí. V této souvislosti rozlišujeme 2 typy konfliktů: ty, kde je hlavní hybnou 

silou politická reprezentace (elite-led conflicts) a ty, kde hlavní úlohu hrají masy (mass-led 

conflicts). Dle citovaného autora je Náhorní Karabach příkladem druhého typu – základ 

konfliktu leží v hlubokých animozitách, které živily vzájemný strach a nedůvěru 

(bezpečnostní dilema) a teprve následkem došlo k tomu, že se na těchto pocitech podařilo 

nacionalisticky orientovaných elitám vystavět svůj program. (tamtéž: 10 – 12) Vzájemná 

nedůvěra a nenávist však není modernizací oněch ancient hatreds, jak je zmiňují zastánci 

primordialismu. Vzájemné arménsko-ázerbájdžánské animozity v duchu tohoto přístupu 

neleží v dávné historii, nýbrž se na ni odkazují a tyto odkazy neustále aktualizují. Určitý typ 

historické paměti, tak jak byl přítomen v myšlení obou národů, umožňuje tyto obrazy za 

vhodných podmínek stále znovu vyvolávat a využívat jejich sílu pro mobilizaci mas. I tak se 

Kaufmanův přístup (symbolic politics theory) stal terčem mnoha kritik. Například F. 

Kuntzsch vyčítá S. Kaufmanovi údajnou přílišnou jednoduchost a mechaničnost náhledu, že 

k radikalizaci obou společností vedly obrazy uložené v mýticko-symbolickém komplexu a 

sekundárně též bezpečnostní dilema. Kaufmanovo pojetí tak můžeme považovat za náhled, 

který více akcentuje historické příčiny konfliktu, ovšem onen mýticko-symbolický komplex 

(který v sobě obsahuje jak vzpomínky, respektive obrazy historických událostí, tak i na ně 
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navázané symboly a pocity) není obyčejnou historickou pamětí, neboť je s každou novou 

generací a také každou novou událostí znovu promýšlen a oživován a uchovává si tím svou 

sílu, která může za vhodných podmínek sloužit k mobilizaci davů: „Etnická nenávist se 

v každé generaci obnovuje skrze mytologie, jež jsou současnou úpravou starších příběhů se 

zcela jiným významem.“
40

 (Kaufman citován in Kuntzsch,2009: 11) Bezpečnostní dilema, 

koncept, který byl populární zejména v 90. letech v souvislosti s konflikty 

v mnohonárodnostních státech, je pak kritizován především pro svůj předpoklad, že obě 

skupiny musí cítit rostoucí hrozbu od skupiny opačné a tím postupně eskalovat napětí až 

k hranici otevřeného konfliktu, ovšem toto hledisko vysvětluje možnost války mezi dvěma 

etnickými skupinami příliš mechanicky jako prostý řetězec akcí a reakcí živený notnou 

dávkou vzájemného strachu a nenávisti až do chvíle, kdy je jedna ze stran „nucena“ se bránit. 

Autor v této souvislosti odmítá Kaufmanův pohled na počátek konfliktu v Náhorním 

Karabachu jako příklad bezpečnostního dilematu, neboť podle něj nešlo mluvit o jakémsi 

skrytě přítomném strachu u obou etnických skupin, nýbrž o nijak neskrývaný předpoklad, že 

bezpečnost bude zajištěna pouze dominancí nad tímto regionem. Jak autor poznamenává, o 

bezpečnostním dilema lze jen stěží hovořit, pokud alespoň jedna ze stran spojuje svůj úspěch 

s dominancí nad určitým regionem a protistrana je nucena se bránit (Kuntzsch, 2009: 6) – 

vlastní obrana v tento okamžik přestává být dilematem a stává se nutností. F. Kuntzsch tedy 

odmítá primordialistický pohled hovořící od „odvěké“ nenávisti a strachu i Kaufmanovo 

vlastní pojetí „mýticko-symbolického komplexu“ jako nenávisti novodobé – mnohem silněji 

k eskalaci konfliktu dle něj přispělo chování místních elit v době velkých politických a 

sociálních turbulencí 80. a 90. let. (tamtéž: 4 – 6) Další linie kritiky vede skrze určitou danost 

mýticko-symbolických komplexů, které se tak stávají vlastní silou, jež určuje postoje a pozice 

většinové společnosti a logicky tak omezuje vliv a rozhodnutí politických elit jednotlivých 

národů – z tohoto pohledu je tak počátek konfliktu, který označujeme jako elite-lead možný 

jen za předpokladu, že politická reprezentace jedná ve shodě s veřejným míněním (či, 

jednoduše řečeno, splývá s davem), v opačném případě jsou to totiž masy, které se chopí 

iniciativy, hovoříme tedy o mass-lead konfliktu. (tamtéž: 9) Lze tedy s F. Kuntzschem 

souhlasit, že začátek války byl především důsledkem umné manipulace s etnickými symboly. 

Rozvrat Sovětského svazu vynesl k moci ty z bývalých aparátčíků, kteří se dokázali okamžitě 

adaptovat na nové podmínky, v nichž témata nacionalismu a nově nabyté nezávislosti měla 

potenciál oslovovat masy – rétorika, která tak sekundárně prohlubovala napětí v celém 
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“Ethnic hatreds are renewed in each generation by mythologies that are typically modern revisions of older 
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regionu, byla prostředkem politického boje, v němž za kratší konec tahali ti, kteří stále 

přemýšleli v kategoriích sovětské národnostní politiky. (tamtéž: 18) 

7.2 Válka v Náhorním Karabachu jako náboženský konflikt? 

Rozdílné náboženské vyznání obou národů i zásadní význam náboženské identity pro 

Armény vedl mnohé badatele k tomu, že konflikt vysvětlovali primárně právě skrze 

náboženství. Rozpad bipolární soustavy na přelomu 80. a 90. let s sebou přinesl, řečeno 

termínem S. Huntingtona, války na zlomových liniích, kdy proti sobě v mnoha případech 

stály skupiny vyznávající odlišná náboženství. Tak tomu bylo i v případě Arménů a 

Ázerbájdžánců. Oba státy je možno považovat za vysoce religiózní – v Arménii se téměř 95% 

obyvatel hlásí k arménské apoštolské církvi, v Ázerbájdžánu se pak něco přes 93% obyvatel 

považuje za muslimy (většinově šíity – 65%). (Charles, 2009: 7) Jedním z badatelů, kteří 

odmítají interpretaci konfliktů na Kavkaze – nejen samotné války o Náhorní Karabach – jako 

konfliktů náboženských, je S. Cornell, který popisuje proces politizace samotného sporu. S. 

Cornell zdůrazňuje, že samotný fakt rozdílnosti náboženského vyznání nepotvrzuje zdánlivě 

logickou, či alespoň na první pohled nejvýraznější linii, po které je možné vysledovat 

podstatu této války. Tento autor označuje karabašský konflikt jako primárně etnopolitický – 

tedy, že nejdůležitějším zdrojem radikalizace byla politizace etnicity. Přesněji, etnická identita 

posloužila jako živná půda radikalizace příslušníků obou národů směrem k vypjatému 

nacionalismu a agresivnímu bránění „národních zájmů“. S. Cornell tak zcela neodmítá úlohu 

náboženské víry pro eskalaci napětí až k samotné válce, zároveň však upozorňuje, že 

náboženství hrálo úlohu „jen“ jednoho dílu z celé mozaiky příčin. Samotné politické pozadí 

války i událostí jí předcházejících je možné rozebírat na více rovinách: napětí uvnitř státu 

(Ázerbájdžán – NKAO) a mezi dvěma státy (Ázerbájdžán – Arménie) a úloha jednotlivých 

regionálních hráčů (Ruska, Íránu, Turecka). (Cornell, 1998: 47, 50) Cornellovo pojetí 

náboženských konfliktů přesně vymezuje, co je možné za ně považovat: „…náboženství musí 

být ústředním bodem konfliktu, nebo musí být konflikt chápán skrze čistě náboženské pojetí 

alespoň jednou ze stran.“
41

 (tamtéž: 49) Tento náhled tak vymezuje náboženské hledisko jako 

hlavní a určující v chápání konfliktu alespoň jednou ze stran sporu, nikoliv pouze jako další 

složku identity. Na autorově pojetí je polemické především to, že jedna z jeho 

argumentačních linií, kterými podporuje svá tvrzení, vede skrze srovnání vnějších vztahů 

obou zainteresovaných národů: „To, co nejvíce odhaluje upřednostnění etnicity před 

náboženstvím a co je v tomto ohledu nejzajímavější (…) je íránská politika ve vztahu ke 
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„…religion must be the issue of the conflict or the conflict must be understood in clearly religious terms by at 

least one of the sides.“ 
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Kavkazu.“
42

 (tamtéž: 59) Autor zde připomíná oficiální neutralitu Íránu (a faktickou podporu 

Arménie) v době války samotné, jakož i poměrně vřelé vztahy Ázerbájdžánu a Gruzie – 

huntingtonovská představa spojenectví na základě kulturně-náboženských dělících linií se tak 

objevuje ve zcela opačném gardu: šíitský Írán podporuje křesťanskou Arménii proti převážně 

šíitskému Ázerbájdžánu, ten naopak spoléhá na tichou podporu křesťanské Gruzie v době 

blokád. Hlavní slabinou této argumentace je především směšování „reálpolitiky“ s často zcela 

odlišným postojem veřejnosti – postoj Íránu, dle mého názoru, poodhalil jen málo o 

samotném konfliktu, spíše ukázal, že i jinak nesmiřitelní íránští politici dokáží projevit 

značnou dávku pragmatismu. Nejsilnějším argumentem proti podpoře svých „bratrů ve víře“ 

byla dvanáctimilionová menšina etnických Ázerbájdžánců žijících na severu Íránu, kdyšlo na 

počátku 90. let jen těžko odhadnout, zda se u nich neprojeví touha spojit se s novým 

nezávislým Ázerbájdžánem. Dalším faktorem byla krajně neopatrná zahraniční politika 

ázerbájdžánského prezidenta Elcibeye, který si proti sobě během krátké doby dokázal postavit 

jak Rusko, tak i Írán. Přes oficiální íránské stanovisko lze předpokládat, že sympatie 

významné části muslimské veřejnosti byly právě na straně Ázerbájdžánu. 

 Druhý úhel pohledu na roli náboženství předkládá Ch. Marsh, který tvrdí, že 

náboženské faktory jsou v těchto případech naopak opomíjeny. Marshova polemika se S. 

Cornellem staví na předpokladu, že konflikty na Kavkaze jsou ze své podstaty identitární – 

etnoteritoriální spor tak stojí na odlišných kulturních a v případě Náhorního Karabachu i 

náboženských základech. Víra je neoddělitelnou součástí etnické identity, a ačkoliv Marsh ve 

shodě s Cornellovým pohledem připouští, že náboženství není příčinnou tohoto konfliktu, je 

dle něj jedním z klíčových prvků, neboť prohlubuje polarizaci obou skupin. (Marsh, 2007: 

811 – 812) Autor se odkazuje na článek J. Warholy, který náboženskou víru označuje jako 

„pilíř etnické identity“ – Ch. Marsh zde připomíná, že války mezi skupinami majícími 

odlišné náboženské vyznání bývají statisticky delší a s větším počtem obětí, legitimizace 

zabíjení či nutnosti obětování vlastního života ve válce se děje právě s pomocí náboženství. 

(tamtéž: 816 – 816) Ch. Marsh tak pojetí, které zastává klasicky S. Cornell, vyčítá, že 

vymezuje definici „náboženského konfliktu“ příliš úzce, neboť náboženství je zde jednou ze 

složek etnicity, spolu s jazykem, společnou kulturou atd. – podle Ch. Marshe však jde o 

kvalitativně zcela samostatnou kategorii, která hraje svou vlastní úlohu v eskalaci napětí. 

Jednak může tvořit onen „pilíř etnické identity“ (jak ji označuje Warhola), je spojujícím a 

udržujícím prvkem vědomí národní pospolitosti – tak tomu bylo v průběhu mnoha staletí u 
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„Most interestingly and also most revealing of the priority of ethnicity over religion (…) is perhaps the Iranian 

policy in the Caucasus.“ 
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Arménů, pro něž bylo vědomí společné víry tím, co umožnilo jejich přežití a transformaci 

v moderní národ. Pro skupinu, která se cítí nějak zvnějšku ohrožena, či již stojí na prahu 

konfliktu, má pak vědomí sdílené náboženské víry řadu funkcí: na obecné rovině kreslí 

hranici mezi vlastní a cizí skupinou a posiluje pouta uvnitř jednotlivých skupin – u 

exkluzivistických náboženství (či u náboženství, která se historicky dostávala do konfrontace) 

tato hranice může znamenat rozdělení na věřící a nevěřící a prohlubovat tak pocit odosobnění 

nepřátel. (tamtéž: 821 – 824) Jak vyjadřuje Ch. Marsh: „…náboženství může být efektivnější 

oproti ostatním askriptivním složkám identity v tom, že dokáže mobilizovat pro násilné 

cíle…“
43

 (tamtéž: 822) 

Hovhannisyan, ve shodě s Cornellem, považuje válku o Náhorní Karabach za 

primárně etnoteritoriální konflikt, ovšem zmiňuje i některé náboženské prvky, které se v jeho 

průběhu objevovaly: arménští bojovníci nosili na uniformách nakreslené bílé kříže, například 

při dobývání města Šuša, kde sloužil místní kostel jako sklad ázerbájdžánských zbraní. Podle 

autora mohli z interpretace války jako náboženského konfliktu více profitovat Ázerbájdžánci, 

kteří se snažili o odezvu v muslimském světě. (Hovhannisyan, s. d.: 1 – 2) Hovhannisyan 

zmiňuje ázerbájdžánské sunnitské radikální skupiny, které volaly po svaté válce, ovšem je 

nutné si uvědomit, že vzhledem k většinově šíitské populaci nemohly případné wahábistické 

organizace dostávat mnoho prostoru v Ázerbájdžánu samotném, mnohem spíše tak cílily na 

případnou zahraniční podporu. 

Pozice obou hlavních náboženských lídrů byla nejednoznačná, respektive se v průběhu 

konfliktu měnila – ázerbájdžánský Sheikh-ul-Islam Ajatolláh Allah-Shukur Pashazade 

zpočátku vyzýval ke klidu, ovšem jeho rétorika se časem vyostřila až ke slovním útokům 

proti „nepřátelům islámu“. Arménský katholicos Vazgen I. nejprve v únoru 1988 otevřeně 

podporoval přičlenění Náhorního Karabachu k Arménii, ale v průběhu času, jak se ozbrojený 

konflikt proměnil v regulérní válku, jak arménský, tak i ázerbájdžánský nejvyšší náboženský 

představitel podnikli několik veřejných kroků ke zmírnění napětí, dokonce se i opakovaně 

setkali a řešili spolu možnosti ukončení sporu. (Cornell, 1998: 58; Mirzayev, 2007: 52) Jak 

poznamenává S. Cornell, chování obou náboženských lídrů na počátku války spíše 

prozrazovalo obavu nezůstat v neklidné době pozadu a nenechat se příliš vláčet samotnými 

událostmi – celkově jejich postoj patřil k těm umírněnějším, zvláště v kontrastu s vypjatým 

nacionalismem některých politiků. Zmíněný autor dodává, že ačkoliv samotný postoj dvou 

hlavních duchovních autorit mnoho neříká o ne/významnosti náboženské víry pro pochopení 

tohoto konfliktu, neboť reflektuje spíše jejich osobní postoj, než převládající nálady 
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„…religion may be more effective than other ascriptive identifiers in mobilizing groups for violent causes…“ 
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společnosti, její rozdělení je opět založeno primárně na základě odlišné etnicity. (Cornell, 

1998: 58 – 59) 
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8 Závěr 

Hodnocení možných příčin vzniku války o Náhorní Karabach musí stát na několika 

základních předpokladech. Především je nutné připustit, že abstraktní pojmy jako „národní 

obrazy“, „historická paměť“ či vědomí identity mají svou sílu mobilizovat členy určité lidské 

skupiny. V opačném případě by byl totiž konflikt jen výsledkem chladné politické 

manipulace. I v případě této odpovědi by však jistě bylo možné připustit vliv dějinných 

faktorů, které, stručně řečeno, mohou připravit situaci. Pro karabašský konflikt jsou tyto 

faktory bezpochyby demografické změny z 19. století a především pak politické a 

administrativní změny ve 20. století. Samotná populační proměna Zakavkazska, sovětská 

„výroba“ národů,přesun NKAO pod správu Ázerbájdžánu ani rozpad SSSR válku nezpůsobí, 

ale vytvoří podmínky, v nichž jí jsou obě strany blíž. Domnívám se však, že válku o Náhorní 

Karabach nejde vykládat jen jako důsledek utilitární politiky elit. I další konflikty v post-

sovětském prostoru ukázaly, že k moci se dostali především ti, kteří naskočili na vlnu 

nacionalismu (často bývalé komunistické kádry) a dokázali využívat mobilizující potenciál 

národních myšlenek, obrazů, ale i strachů a hrozeb. 

Jak jsem se pokusil ukázat, Karabach má zcela zásadní význam pro národní vědomí obou 

stran, neboť s ním jak Arméni, tak Ázerbájdžánci spojují období nezávislé státnosti. Jakkoliv 

je tento historický výklad násilný a nevědecký, podstatné pro nás je především to, že obrazy 

minulých událostí rezonují v paměti příslušníků obou národů. U Ázerbájdžánců jde v případě 

Karabachu o snahu legitimizovat vlastní přítomnost na sporných územích a tak vybudovat 

pevnou identitu, která překryje přetrvávající rozdíly na lokální, respektivě klanové úrovni. U 

Arménů je území Karabachu spojeno s nezávislostí, navíc odtud pocházelo mnoho 

významných osobností z řad učenců a náboženských představitelů. Církev obecně lze 

považovat za jeden z pilířů arménské identity po mnoho a mnoho staletí. Zcela zásadní 

význam pro moderní arménskou identitu pak má vzpomínka na genocidu z počátku 20. 

století, která je navíc spojena s obrazem „Turka“ (tedy i Ázerbájdžánce) jako zákeřného 

vraha, který by nejraději vymazal Arménii z povrchu zemského.  O tom, že kolektivní 

historické trauma je stále silné, svědčí i události z roku 1988 v Sumgaitu, kdy bylo 

protiarménské násilí ihned spojováno s možným opakováním genocidy. Dle mého názoru tak 

lze souhlasit s pohledem S. Kaufmana, že aktualizace národních obrazů a mýtů, jejich 

přizpůsobení současnému stavu, může mít sílu mobilizovat masy a eskalovat napětí. 

Využívání etnických požadavků pro politické cíle, jako se to dělo v NKAO v době uvolnění 

sovětského režimu, vede ke zpolitizování etnického vědomí a opačně se do politické diskuze 

promítají národní mýty, strach a předsudky. Podobně i náboženství ve společnostech, pro něž 
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má zcela zásadní úlohu, přispívá k polarizaci – v souvislosti s válkou v Náhorním Karabachu 

však můžeme říci, že náboženství rozhodně nehrálo hlavní úlohu v aktivizaci mas, jeho 

funkce v tomto smyslu tak byla spíše doplňující. 

Ačkoliv se přikláním k názoru, že využívání etnických symbolů a pocitu ohrožení mělo 

zásadní roli pro vznik konfliktu, domnívám se, že pokud jde o hlavní aktéry, pravdu mají ti 

badatelé, kteří (v duchu racionalistických teorií) staví do popředí jednání nových politických 

elit, ne mas. Touha nezůstat ve vleku událostí, dostat se do jejich čela (v případě nových 

politiků), či se na něm udržet i ve změněných podmínkách (v případě bývalých sovětských 

politiků) a pochopitelně říkat lidem to, co mezi nimi rezonuje, to vše dalo vzniknout prostředí, 

v němž se válka zdála možná, ba dokonce pravděpodobná. 
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