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Abstrakt

Tato práce vychází ze zkoumání psychoanalytika Vamika D. Volkana a jeho 

práce o psychiatrii konfliktu. Práce přímo aplikuje vybraná zkoumaná traumata na 

zatvrzlý konflikt o Náhorní Karabach v letech 1988 – 1994. Bude zkoumán vliv těchto 

traumat na intenzitu konfliktu a jejich využívaní pro účely politické a masové 

mobilizace. Z metodologického hlediska bude nejprve představena Volkanova teorie 

vybraných traumat. Poté bude důsledné analýze podroben konflikt o Náhorní Karabach, 

političtí aktéři, jeho historie a vývoj. Zřetel bude brán především na ty události, které by 

mohly být reprezentativním prvkem pro Volkanovy vybraná traumata. Práce komparuje 

vybraná traumata a jejich vliv na součastnou politiku Arménů a Ázerbájdžánců 

v souvislosti s konfliktem o Náhorní Karabach. Přínosem této práce je poukázat na to, 

že o arménské genocidě jako traumata se píše hodně, zatímco o traumatech 

ázerbájdžánců nikoli a poukázat na to, že i u Ázerbájdžánců se můžeme setkat s pár

událostmi, které vedly ke vzniku vybraných traumat. Dále budou tyto traumata 

komparována; jaká traumata mají Ázerbájdánci vůči Arménům a naopak a jakou roli 

tato traumata hráli v válce o Náhorní Karabach v letech 1988 až 1994. 

Abstract

My bachelor thesis is based on studies of Vamik D. Volkan and his analysis 

about psychology of conflicts. The studies are applied on chosen traumas of intractable 

conflict in Karabakh. The bachelor thesis suggests an investigation upon the influence 

of those traumas on the intensity of conflict and their exploitation for political and 



national mobilization. According to methodological point of view, Volkans theory of 

chosen trauma is presented firstly. Afterwards, an detailed analysis of conflict in 

Karabakh, its main political features and historical development would be shown. 

Firstly, an emphasis is made on those events, which represent elements of Volkan 

theory on chosen trauma. The investigation compares chosen traumas of Armenians and 

Azerbaijanis and their influence on modern policy upon the conflict in Karabakh. The 

goal of this project is to show that media and press makes an emphasis on Genocide as a 

chosen trauma of Armenians, while the traumas of Azerbaijanis are mostly ignored, 

however, it's impossible to deny their existence. Furthermore, chosen traumas of both 

countries would be compared and contrasted. To sum up, the exploitation of chosen 

traumas by politicians would be analyzed between the years 1988-1994 to show their 

role for mobilization.
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Volba tématu

S pádem Sovětského svazu došlo nejen na jeho území ke vzniku mnoha 

etnopolitických konfliktů, které dosáhly skutečně vysokého stupně destruktivity a násilí. 

Náhorní Karabach, Abcházie, Jižní Osetie, Podněstří a mnohé další vleklé konflikty 

vyžadují nejen řešení, ale také detailní zkoumání. Podle mnoha vědeckých výzkumů 

mají tyto konflikty podobný původ a dynamiku, a díky tomu mohou být podobné i 

mechanismy jejich budoucího vývoje a řešení.

Mezi těmito konflikty zaujímá zvláštní místo konflikt o Náhorní Karabach, 

region Ázerbajdžánu obývaný z drtivé většiny Armény, který na konci 80. let 20. století 

eskaloval v otevřenou válku. Tento konflikt byl prvním a nevyřešeným etnickým 

konfliktem na území bývalého SSSR, kterému se dostalo široké mezinárodní odezvy 

(Melik-Šachnazarov, 2009, s. 28). Jeho složitost spočívá v jeho zakořeněnosti v 

geopolitických sporech regionu, hospodářských otázkách, nahromaděných etnických a 

náboženských sporech a v neústupnosti jak obou bojujících stran, tak mediátorů, kteří 

zaujímají buďto proarménskou nebo pro-ázerbajdžánskou pozici.

Cílem této práce pak bude analýza zejména moderní fáze ozbrojeného konfliktu 

o území autonomní oblasti Náhorní Karabach. Sem patří také bývalý Shahumyan a ty 

části regionu Khanlar Ázerbájdžánské SSR, které se snažily vystoupit z 

ázerbájdžánského SSR a také ty oblasti, na jejichž území došlo k ozbrojeným střetům a 

které byly zcela nebo zčásti obsazeny armádou Náhorního Karabachu: Agdam, Jabrail, 

Zangelan, Kelbajar, Kubatly, Lachin, Fizuli a další.(Kazimirov, 2009, s. 51).

Cíle výzkumného projektu

Tato práce vychází z díla psychoanalytika Vamika D. Volkana(1997, 2001, 

2006), který je  jedním z předních světových teoretiků psychiatrie konfliktu. Cílem této 

Institut politologických studií

Projekt bakalářské práce 
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práce bude aplikovat jeho teorii mezigeneračních sláv a traumat na konflikt o Náhorní 

Karabach.

O arménské genocidě jako traumatu se píše hodně, o vybraných traumatech 

Ázerbajdžánců ale nikoliv. Zjistit, zda i Ázerbajdžánci mají vybraná traumata, a jakou 

roli vybraná traumata obou etnik v konfliktu hrála, bude přínosem mé práce. Na základě 

toho moje výzkumná otázka zní následovně: 

Jaká vybraná traumata mají Ázerbajdžánci vůči Arménům a Arméni vůči 

Ázerbajdžáncům v souvislosti s konfliktem o Náhorní Karabach? 

Jakou roli v konfliktu tato vybraná traumata hrála?  

Teoretické a metodologické uchopení

Ve své práci budu postupovat tak, že nejdříve představím Volkanovu teorii 

vybraných traumat a následně budu analyzovat historii konfliktu o Náhorní Karabach od 

jeho počátků po konec vlastní války o Náhorní Karabach v roce 1994, přičemž budu 

vybírat ty události, které se potenciálně mohly vybranými traumaty stát. Poté budu 

vysledovávat roli těchto událostí v konfliktu: budu se ptát, zda se Arméni, resp. 

Ázerbajdžánci k těmto traumatickým událostem i nadále vraceli či dodnes vrací, a zda je 

využívali a využívají v konfliktu, případně jakým způsobem (například k mobilizaci 

obyvatel, zda se tyto události staly součástí národní identity apod.). Budu také zjišťovat 

to, jakou roli hraje genocida Arménů osmanskými Turky v národní identitě Arménů a 

v konfliktu o Náhorní Karabach. V této souvislosti budu zkoumat Volkanovo tvrzení, že 

lidské skupiny mají tendenci mstít se za křivdy, které byly spáchány na předcích z jejich 

pokrevní linie: budu se ptát, zda genocida Arménů, kteří viděli v Ázerbajdžáncích 

Turky, hrála v podobě a brutalitě konfliktu nějakou roli, například v ospravedlnění násilí 

a územní agrese. Domnívám se, že zde vybraná traumata Arménů zde důležitou roli 

hrála. 

Tato práce bude vypracována metodou případové studie, konkrétně pak 

empirické analýzy založené především na sekundární odborné literatuře a komparace. 

Výzkum bude založen na rámci identity velkých skupin Vamika D. Volkana v knize 
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Bloodlines: from ethnic pride to ethnic terrorism (Volkan, 1997). Tato kniha je zvláště 

užitečná pro pochopení významu historických událostí na formování nových a 

vznikajících konfliktů, a to zejména v důsledku studené války. Tady, Volkan analyzuje 

vazby mezi velké skupiny identit a etnického konfliktu, při pohledu na to, jak konkrétně 

mobilizace "vybraných traumat" - genocida, masakry, vyhoštění, nebo vytlačení -

dopadly na domácí, regionální nebo mezinárodní konflikty. Rozsah této bakalářské 

práce je omezen na pozorování arménské a ázerbajdžanske národní identity a nikoliv 

dalších zúčastněných stran. Konflikt je součástí každodenního života obou těchto 

národů a je proto důležité, aby i tyto identitární a psychologické dimenze byly vyřešeny. 

Historie proto musí pomoci vysvětlit konflikt o Náhorní Karabach a k tomu je nutné 

pochopit národní identitu obou zúčastněných národů, včetně role mezigeneračních 

traumat v ní. Tak bude možné zjistit, zda problém mezigeneračních traumat je zde 

významný a zda napomohl k ospravedlnění násilných činů. Doufám tak, že má práce 

přispěje k objasnění důležité dimenze konfliktu o Náhorní Karabach. 

Ve vývoji arménské národní identity hraje zásadní roli jak genocida Arménů, 

která začala v roce 1915, tak i územní ztráty po první světové válce, během které museli 

Arméni opustit Turecko a stáhnout se do malé skalnaté oblasti, která představuje dnešní 

Arménii. Tyto události zanechaly nesmazatelnou stopu v národním vědomí Arménů 

(Souleimanov, 2007, s. 78-83).

Budu detailně zkoumat celou historii arménsko-ázerbajdžánského konfliktu a 

budu vytipovávat traumatické, násilné a ponižující události, které se mohly do vědomí 

obou národů zapsat jako mezigenerační traumata. Soustředím se také na související 

události jako byla deportace stovek tisíc Ázerbajdžánců z Arménie. Pozornost budu 

věnovat zejména velkým a brutálním masakrům, etnickým čistkám, vlastnímu aktu 

obsazení Náhorního Karabachu a jeho klíčových měst, která mají pro oba národy 

symbolický význam. 

Předpokládaná osnova práce

1. Úvod

2. Teorie

2.1. Teorie mezigeneračních sláv a traumat V. D. Volkana
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1. Úvod

Obsahem mé bakalářské práce je téma, které spadá pod disciplínu politické 

psychologie. Její název je „Role vybraných mezigeneračních traumat v konfliktu o 

Náhorní Karabach ve světle teorie Vamıka D. Volkana“. Tato práce vychází z díla 

psychoanalytika Vamika D. Volkana (1997, 2001, 2006), který je  jedním z předních 

světových teoretiků psychiatrie konfliktu. Cílem této práce bude aplikovat jeho teorii 

mezigeneračních sláv a traumat na konflikt o Náhorní Karabach.

S pádem Sovětského svazu došlo nejen na jeho území ke vzniku mnoha 

etnopolitických konfliktů, které dosáhly skutečně vysokého stupně destruktivity a násilí. 

Náhorní Karabach, Abcházie, Jižní Osetie, Podněstří a mnohé další vleklé konflikty 

vyžadují nejen řešení, ale také detailní zkoumání (Kavtaradze, Tishkov, 2005, s. 56-57). 

Podle mnoha vědeckých výzkumů mají tyto konflikty podobný původ a dynamiku, a 

díky tomu mohou být podobné i mechanismy jejich budoucího vývoje a řešení. Mezi 

těmito konflikty zaujímá zvláštní místo konflikt o Náhorní Karabach, region 

Ázerbájdžánu obývaný z drtivé většiny Armény, který na konci 80. let 20. století 

eskaloval v otevřenou válku. Tento konflikt byl prvním a nevyřešeným etnickým 

konfliktem na území bývalého SSSR, kterému se dostalo široké mezinárodní odezvy 

(Melik-Šachnazarov, 2009, s. 28). Jeho složitost spočívá v jeho zakořeněnosti v 

geopolitických sporech regionu, hospodářských otázkách, nahromaděných etnických a 

náboženských sporech a v neústupnosti jak obou bojujících stran, tak mediátorů, kteří 

zaujímají buďto pro arménskou nebo pro ázerbajdžánskou pozici (Geukjian, 2012, s. 

43).

Konflikt je součástí každodenního života obou těchto národů a je proto důležité, 

aby i tyto identitární a psychologické dimenze byly vyřešeny (Aleksejev, 2010, s. 104-

107). Historie proto musí pomoci vysvětlit konflikt o Náhorní Karabach a k tomu je 

nutné pochopit národní identitu obou zúčastněných národů, včetně role mezigeneračních 

traumat v ní. Tak bude možné zjistit, zda problém mezigeneračních traumat je zde 

významný a zda napomohl k ospravedlnění násilných činů. Doufám tak, že má práce 

přispěje k objasnění důležité dimenze konfliktu o Náhorní Karabach.
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Četní vědci se pokoušeli pochopit dynamiku mezigeneračních traumat. Proto je 

objem literatury dost široký. Ve své práci budu vycházet s odborných studií, 

novinových článku, zpráv mezinárodních organizací, online databází, odborných 

článků, odborné literatury, a také z prohlášení politiků, primárních zdrojů ve formě 

dokumentů arménského a ázerbájdžánskeho ministerstva zahraničí. Taky v mé práci 

budu vycházet především z dostupné odborné literatury, kterých je k tématu skutečně 

velké množství. Nejvíce se budu zajímat o práci V. D. Volkana (1997, 2001, 2006) a 

ostatní především ty, kteří na ni navazovali. Moje bakalářská práce bude take postavena 

na práci se sekundární odbornou literaturou zejména zahraničních autorů jako jsou S. 

Cornell (1997, 2001, 2002, 2006, 2011), A. Bell (2003), B. Bellak-Hančilová (2004), T. 

De Waal (2012), A. Kirakosjan (2003), E. Souleimanov (2007, 2013), L. Winter (2003), 

S. Starr (2004) a další.

Že je teorie mezigeneračních traumat pro konflikt o Náhorní Karabach 

relevantní, potvrzuje práce Nicole Longobardo (2014), která považuje genocidu 

Arménů z počátku 20. století za mezigenerační trauma, které zásadně ovlivnilo a 

ovlivňuje postup Arménů v konfliktu o Náhorní Karabach. Zda se však i další události 

staly mezigeneračními traumaty, a zda také Ázerbajdžánci mají podobná traumata, 

práce nezkoumá. 

Svante Cornell (1997) při výzkumu konfliktu v Náhorním Karabachu napsal 

knihu, ve které tvrdí, že mezi konflikty, které zuřily na Kavkaze od roku 1988, konflikt 

o Náhorní Karabach stojí na druhém místě pokud jde o lidské utrpení a hmotné škody, a 

to hned po konfliktu v Čečensku. Konflikt o Náhorní Karabach má zvláštní geopolitický 

význam a hrozí vypuknutím regionálního požáru a jeho internacionalizací jako žádný

jiný konflikt v regionu (Cornell, 2001, s. 39). Podle Cornella pouze bývalý prezident 

Ter Petrosyan zaujal v konfliktu v roce 1998 smířlivý postoj, většina politických sil v 

Arménii však není připravena ke kompromisu, byl však svržen opozicí (Cornell, 1997, 

s. 67–73). Prezidenti Ševarnadze a Alijev jsou proto ve svých rozhodnutích značně 

opatrnější (Aleksejev, 2010, s. 78). Mezi oběma komunitami dodnes nejsou žádné 

kontakty, k čemuž přispěla brutalita války obnášející masové etnické čistky. Přesto však 

nedošlo k takovým událostem, které by si zasloužily označení pojmem genocida. Rusko 

je v tomto konfliktu hlavní překážkou k trvalému míru v Náhorním Karabachu, ostatní 
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regionální a vnější aktéři sotva vyvíjeli souvisle pozitivní vliv (Cornell, 2001, s. 101 –

110).

Ve vývoji arménské národní identity hraje zásadní roli jak genocida Arménů, 

která začala v roce 1915, tak i územní ztráty po první světové válce, během které museli 

Arméni opustit Turecko a stáhnout se do malé skalnaté oblasti, která představuje dnešní 

Arménii. Tyto události zanechaly nesmazatelnou stopu v národním vědomí Arménů a o 

tom píše E. Souleimanov ve svých pracech. (Souleimanov, 2007, 2013).

O arménské genocidě jako traumatu se píše hodně, o vybraných traumatech 

Ázerbajdžánců ale nikoliv. Zjistit, zda i Ázerbajdžánci mají vybraná traumata, a jakou 

roli vybraná traumata obou etnik v konfliktu hrála, bude přínosem mé práce. Na základě 

toho moje výzkumná otázka zní následovně: Jaká vybraná traumata mají Ázerbajdžánci 

vůči Arménům a Arméni vůči Ázerbajdžáncům v souvislosti s konfliktem o Náhorní 

Karabach v letech 1988-1994? Jakou roli v konfliktu tato vybraná traumata hrála? 

Oproti poněkud širokému znění projektu bakalářské práce tedy nebudu zkoumat 

využívání těchto událostí napříč celým 20. stoletím až dodnes, nýbrž pouze v období 

výše zmíněného konfliktu. Důvodem tohoto zúžení zaměření práce je šíře problematiky, 

která je velká, a která by v relativně krátké bakalářské práci neumožnila dostatečně 

hlubokou analýzu napříč tak dlouhým časovým obdobím. 

Ve své práci budu postupovat tak, že nejdříve představím Volkanovu teorii 

vybraných traumat a následně budu analyzovat historii konfliktu o Náhorní Karabach od 

jeho počátků po konec vlastní války o Náhorní Karabach v roce 1994, přičemž budu 

vybírat ty události, které se potenciálně mohly vybranými traumaty stát. Poté budu 

vysledovávat roli těchto událostí zejména v konfliktu 90. let: budu se ptát, zda se 

Arméni, resp. Ázerbajdžánci k těmto traumatickým událostem i nadále vraceli či dodnes 

vrací, a zda je využívali a využívají v konfliktu, případně jakým způsobem (například k 

mobilizaci obyvatel, zda se tyto události staly součástí národní identity apod.). Budu 

také zjišťovat to, jakou roli hraje genocida Arménů osmanskými Turky v národní 

identitě Arménů a v konfliktu o Náhorní Karabach. V této souvislosti budu zkoumat 

Volkanovo tvrzení, že lidské skupiny mají tendenci mstít se za křivdy, které byly 

spáchány na předcích z jejich pokrevní linie: budu se ptát, zda genocida Arménů, kteří 
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viděli v Ázerbajdžáncích Turky, hrála v podobě a brutalitě konfliktu nějakou roli, 

například v ospravedlnění násilí a územní agrese. Domnívám se, že zde vybraná 

traumata Arménů důležitou roli hrála. Tato studie se zaměřuje na to jak arménské a 

ázerbájdžánské identity a historické trauma ovlivňuje politiků Arménie a Ázerbájdžánu 

v souvislosti s konfliktem o Náhorní Karabach. Události, které zkoumám ve své

bakalářské práci nejsou nutně událostmi, které mohly představovat vybraná traumata, 

ale z největší pravděpodobnosti splňují alespoň některé indikátory teorie 

mezigeneračńch sláv a traumat.

Na začátku práce představím teorii, které nejvíce souvisí s mým tématem, u 

každé popišu její základ a důležité dimenze. Pak vytvořím indikátory Volkanovi teorii, 

pomoci kterých budu provádět aplikace a komparace. V empirické části práce nejprve 

Popišu historické pozadí konfliktu 90 let, příčiny souvislosti, samotnou válku. Ve 

vlastní analytické části pak uvedu nejdůležitější události, ktere bych mohli představovat 

vybrané trauma, popišu jich a zároveň budu aplikovat teorii mezigeneračnich slav a 

traumat na tyto události pomocí indikátorů, které jsem si stanovila. Následně provedu 

komparaci arménských a ázerbajdžánských traumat a ve zvláštní části vyvodím závěry 

o tom, které události dle mého názoru byly či nebyly vybranými traumaty. V závěru 

práce pak své poznatky shrnu. 

2. Teoretická část

Konflikt o Náhorní Karabach spadá do čtyřech teorií a to jsou teorie zatvrzelého 

konfliktu, teorie etnického konfliktu, teorie mobilizace a nejdůležitější pro můj výzkum 

teorie mezigeneračńch sláv a traumat. Teorie mezigeneračních sláv a traumat Vamıka 

D. Volkana je velmi známá teorie konfliktu (Volkan, 2001). Mluví o tom, že národy 

mají svá vybraná historická traumata a slávy, které si předávají z generace na generaci. 

Tato traumata mohou významně přispět ke vzniku konfliktu i o staletí později (Volkan,

1997, s. 182-187). Tato mezigenerační traumata jsou v konfliktu o Náhorní Karabach 

jasně patrná a jejich význam v mobilizaci a nacionalismus je značný. V konfliktu o 

Náhorní Karabach budu hledat mezigenerační traumata a jejich použití v rétorice stran a 

ospravedlňování jejich požadavků. Domnívám se, že mezigenerační traumata jsou pro 

zatvrzelé konflikty velmi příznačná, a konflikt o Náhorní Karabach zatvrzelým 
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konfliktem je. Abychom porozuměli etnickému konfliktu, a zvláště ozbrojenému 

etnickému konfliktu, musíme nejprve porozumět teorii etnické skupiny a její identity.

Teorie mobilizace pomůže vysvětlit jak politici využívali vybrané trauma pro mobilizaci 

společnosti.

2.1 Teorie etnického konfliktu 

Klíčovým pojmem v mé práci bude termín konflikt. V rámci mezinárodních 

vztahů se podle obecné definice se jedná o střet rozlišných názorů na jistou věc nebo 

záležitost mezi dvěma nebo vice akterý mezinárodních vztahů nebo jejich subjekty 

(Galtung, 1996). V našem případě se dá pojem konflikt aplikovat do období 80. let 20. 

století kdy se v názorech na etnické záležitosti rozcházeli separatistické skupiny v 

Náhorním Karabachu a sovětský lid. Také Galtung definuje konflikt jako triadickou 

konstrukci, která se skládá z postojů (attitudes), jednání (behavior) a protikladu 

(contradiction) (Galtung, 1996).

Na tuto problematiku zle z pravidla nahlížet dvěma různými způsoby. Jedna 

teorie říká, že etnická skupina, která sdílí společnou historii, kulturu, věří v společné 

hodnoty a je spolu kulturně propojena, je založena na společných vazbách v takzvaná 

„příbuzenské“ skupině. Tato teorie tvrdí, že etnická válka nebo etnický konflikt je 

založen převážně na jakési „vášni“.

            Naproti této teorii stojí teorie „konstruktivistická“, která stojí na tom faktu, že 

etnické skupiny jsou často nové, velmi často se prolínající a zpravidla vždy vychází z již 

existující ideologie, která ve své definici vyhraňuje, kdo je členem této etnické skupiny.

Hlavním rozdílem od první teorie je to, že etnická skupina zde neexistuje od 

prvopočátku, nicméně byla průběhem času sociálně zkonstruována. Konflikt tato 

„konstruktivistická“ teorie vysvětluje jako akt plynoucí z chladných vztahů politických 

skupin. Zajímavá je teorie Anthonyho Smithe, který tvrdí, že veškeré společné 

vzpomínky, hodnoty, symboly nejen že utváří jakousi etnickou skupinu a vyděluje, kdo 

do té skupiny patří, ale také objasňují, co to znamená být členem této etnické skupiny. 

Jádrem etnické skupiny se stává jakýsi etnický symbolismus, který dodává důvěru 

členům skupiny následovat činy svých vůdců. Tyto symboly mohou být dost často 

zneužívány pouze ve vlastní prospěch.  (Smith, 2004 s. 15-16). Jiní zase nahlížejí na 
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etnické skupiny jako na určitý typ koalic, které vznikají za účelem dosažení vlastních 

cílu vedoucích k vlastnímu užitku. Tato teorie je ovšem poněkud vyvratitelná, neboť 

někteří lidé tvrdí, že v etnické skupině přeci jen existují jedinci, u kterých převažuje 

spíše silné emotivní pouto ke svým příbuzným a jsou proto ochotni vzdát se honby za 

materiálními cíli (Smith, 2004, s. 20-28).

            V následujícím odstavci si přiblížíme, jaké podmínky a předpoklady vedou ke 

vzniku etnického konfliktu. Oberschalla, uvádí  čtyři typy příčin ětnického konfliktu a 

jsou to: starověké nenávisti (Kaplan, 1994), manipulativní elity (Gagnon, 1994), politika 

identity (Kaufman, 2001), ekonomické kořeny (Collier et al., 2003). V první řadě je to 

hlavně strach. Nejprve se obvykle zmocní jedné strany, později i té druhé, protože si 

najednou uvědomují, že se dostali do konfliktu. Strach je zakořeněn do jakéhosi souboru 

symbolů – víry, pocitů, který je namířen proti druhé skupině. Z toho pramení další 

předpoklad konfliktu, a to jsou domněnky a jistá zaujatost vůči druhé skupině. V 

etnickém konfliktu se často jedna skupina chová zaujatě vůči druhé, z toho poté plyne 

vzájemné neporozumění. Často se konflikt odehrává také kvůli narušení etnických 

symbolů nebo narušení demografické situace. Velmi často je však konflikt také 

ospravedlňován historií etnické dominance. Tento prvek se stává postupem času 

univerzálním a můžeme se s ním v poměrně velkém množství etnických konfliktů. Tím 

hlavním prvkem, který všechny tyto hrozby zastřešuje, je politické prostředí (Smith, 

2004, s. 53-58).

J. T. Ishiyama (2001, 2011), M. Breuningova (2011) a R. Kennedy (2001) 

hovořili o ”etnopolitických” stranách reprezentujících partikulární etnickou skupinu, jež 

usilují o politickou moc s cílem ovlivnit vzájemný poměr sil a mocensko-politické 

pozice etnických skupin. Používali termín ”etnoregionalistické strany”; tyto strany se 

podle jejich názoru vyznačují nacionalismem založeným na etnickém rozlišování (resp. 

na exkluzivní etnické identitě) a na teritoriálních nárocích uplatňovaných ovšem v rámci 

existujících států, přičemž tyto formace lze charakterizovat jako ”etnické podnikatele”.
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2.2 Teorie zatvrzelého konfliktu

Kriesberg (1998, s. 332-342) definuje zatvrzelé konflikty tak, že jsou vleklé 

(trvají nejméně jednu generaci), násilné (rozsáhlé násilí obnášející vraždění), vnímané 

jako neřešitelné a obnášející rozsáhlé investice. Daniel Bar-Tal (1998) k těmto 

charakteristikám dodává další: zatvrzelé konflikty jsou dle něj totální (existenciální, o 

životně důležité cíle), vnímané jako hra s nulovým součtem a centrální, tj. v centru 

pozornosti zúčastněných společností. V důsledku vleklosti a násilnosti takových 

konfliktů si zúčastněné skupiny vytvářejí tzv. konfliktní éthos neboli soubor 

společenských přesvědčení, které jim pomáhají konflikt vydržet a dát mu smysl (Bar-

Tal 1998). Jedná se o přesvědčení o ospravedlněnosti vlastních cílů, bezpečnosti, 

pozitivním obrazu vlastní skupiny, vlastní viktimizaci, delegitimizaci protivníka, 

patriotismu, jednotě a míru jakožto cíli vlastní společnosti. Mezigenerační traumata 

spadají právě mezi společenská přesvědčení o viktimizaci, neboť jsou neustálým 

připomínáním toho, že vlastní skupina je obětí druhé strany konfliktu. Pokud se dle Bar-

Tala tato přesvědčení nezmění a netransformují v tzv. mírový éthos, nemůže dojít 

k usmíření a bude tudíž neustále hrozit, že se konflikt bude opakovat. 

2.3 Teorie mobilizace

Panují dohady, proč je možné, že v některých zemích k mobilizaci dojde a v jiných ne. 

Může to být podle odborníků například nastaveným politickým systémem nebo 

schopností politiků mobilizovat občany.

Teoretik Charles Tilly (2013) ve své práci objasňuje, proč vznikají sociální hnutí. Podle

něj se nejedná o pevné struktury sociálních vztahů, ale naopak. Jedná se o struktury 

„specifických událostí“, které vznikají vlivem velkého množství lidí nebo skupiny 

s jedinci. Jedná se o veškeré demonstrace, prohlášení žurnalistů, tvorbu kampaní, 

veřejné projevy či pochody.

Existuje ještě teorie mobilizace zdrojů, která reaguje na výzvy spojené s globalizací a 

uvažuje v mezinárodních souvislostech (viz McCarthy 1997; Guidry, Kennedy, Zald 

2000). Globalizace a transnacionalizace nabízí protikladný výklad věci. Na jedné straně 
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se díky snížení moci národních států v důsledku globalizace mění pozice občanského 

hnutí. Vždy se tohle hnutí obracelo na stát, nyní musí své snahy směřovat na 

mezinárodní spojení Na druhou stranu globalizace poskytla sociálním hnutím nové 

příležitosti a zdroje. Díky globalizaci se sociální hnutí propojují v transnacionální 

veřejné sféře (Tilly, 2013, s. 53-59).

2.4 Teorie mezigeneračních sláv a traumat V. D. Volkana

Výzkum bude založen na rámci identity velkých skupin Vamika D. Volkana 

v knize Bloodlines: from ethnic pride to ethnic terrorism (Volkan, 1997). Tato kniha je 

zvláště užitečná pro pochopení významu historických událostí na formování nových a 

vznikajících konfliktů, a to zejména v důsledku studené války. Tady, Volkan analyzuje 

vazby mezi velké skupiny identit a etnického konfliktu, při pohledu na to, jak konkrétně 

mobilizace "vybraných traumat" - genocida, masakry, vyhoštění, nebo vytlačení -

dopadly na domácí, regionální nebo mezinárodní konflikty.

Zatímco každý jedinec v traumatizované velké skupině má svou vlastní 

jedinečnou identitu a osobní reakci na trauma, všichni členové sdílejí mentální 

reprezentace tragédií, které postihly skupinu. Obrazy viktimizace a traumatické události 

se přenášejí na děti další generace, aby tyto děti mohly truchlit nad ztrátou či zvrátit 

pocit ponížení. Toto ukládání představuje mezigenerční přenos traumatu. V případě, že 

se děti nebudou schopny vyrovnat s tím, co je v jejich „psychologických genech“ 

uloženo, budou jako dospělí přenášet stejné události na další generaci (Volkan,

Kinnvall, 2001, s. 79-97).

Volkan take tvrdí, že mezigenerační traumata vedou k novému konfliktu (2006, 

s. 210-216). Tato traumata se typicky týkají velkých skupin charakterizovaných určitou 

identitou, která může být založena na náboženství, národnosti či etnickém původu. 

Takovou identitu lze definovat jako subjektivní zkušenosti tisíců či milionů lidí, kteří 

jsou spojeni přetrvávajícím pocitem totožnosti a zároveň sdílením určitých vlastností

(Volkan, 2006, s. 245-247). 
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Tato mezigenerační traumata jsou v konfliktu o Náhorní Karabach jasně patrná a 

jejich význam v mobilizaci a nacionalismus je značný. V konfliktu o Náhorní Karabach 

budu hledat mezigenerační traumata a jejich použití v rétorice stran a ospravedlňování 

jejich požadavků. 

2.4.1 Konceptualizace pojmu „vybrané trauma“

Klíčovým pojmem v mé práci bude termín vybrané trauma. Podle V. D. Volkana 

to je „obraz minulých událostí, při nichž velká skupina utrpěla ztrátu nebo pocit 

bezmoci a ponížení v konfliktu se sousední skupinou“ (Volkan, 2001). Tento termín se 

vztahuje na mentální reprezentace události, která způsobila velké skupině drastické 

ztráty, přivodila pocit bezmoci a viktimizace jinou skupinou a prožívání ponižujícího 

ublížení. Pouze některá z takových traumat zůstanou živá napříč stoletími a způsobují 

neschopnost truchlit nad ztrátou spojenou s traumatickou událostí, jakož i snahu zvrátit 

toto ublížení a ponížení jinou velkou skupinou, obvykle sousední (Volkan, 1991, 1992, 

1997; Volkan a Itzkowitz 1993, 1994).

Používaný termín vybrané trauma popisuje kolektivní vzpomínky o neštěstí 

(masakry, vraždy, ponížení), které kdysi postihly předky některé skupiny. To je, 

samozřejmě, více než jednoduchý způsob vzpomínání. Jedná se o společnou mentální 

reprezentačni akce, která zahrnuje realistické informace, vymyšlené očekávání, 

intenzivní pocity a obranu proti nepřijatelným myšlenkám. 

Masivní traumata jsou různých typů. Některé z nich jsou z přirozených příčin, 

jako jsou tropické bouře, záplavy, sopečné erupce, lesní požáry nebo zemětřesení. 

Některé společenské traumata jsou náhodné člověkem způsobené katastrofy jako v roce 

1986 černobylská havárii. Někdy smrt osoby pro mnoho členů velké skupiny provokuje

traumatické společenské odezvy například vraždy Johna F. Kennedyho a Martina 

Luthera Kinga ve Spojených státech, Yitzhaka Rabina v Izraeli, premiéra Olofa Palme 

ve Švédsku, vůdce Národně demokratické strany Giorgi Chanturia v Gruzínské 

republice, bývalého předsedy ministra Rafika Hariri v Libanonu nebo úmrtí amerických 
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astronautů, a to zejména učitele Christa McAuliffe v 1986 v raketoplánu Challenger 

exploze ( Volkan, 2001).

Další masivní traumata jsou kvůli úmyslné jednání nepřátelských skupin, stejně 

jako v etnických, národních, náboženských a politických ideologických konfliktech. A 

tím způsobují teroristické útoky, války a dokonce i genocidy, ale traumatizované 

skupiny obvyklé zcela pasivní a bezmocný.

  Zvolené trauma je obraz událostí, které se staly v minulosti, během kterých velká 

skupina lidí trpěla ztrátou nebo čelila bezmoci z lidských katastrof v konfliktu se 

skupinou z blízkého sousedství. Tento termín odkazuje k mentální reprezentaci údálosti, 

která vedla velkou skupinu k tomu, aby čelila drastickým okamžikům životním ztrátám 

cítíli bezmoc a pocit oběti některé skupiny,. Od té doby, co některé velké skupiny 

odmítly být oběťmi nebo odmítli trpět kvůli odmítání lidských práv, někteří zavedli 

spíše pojem “vybrané” trauma. Věřím, že to reflektuje jakési nevědomou volbu skupiny 

implementovat některé smutné události historie do rámců své vlastní identity. Faktem 

také je, že skupiny mohou zažít několik vybraných traumat po celý svůj život. V paměti 

se však uchovají pouze některé, ty nejvýznamnější z nich. Vybraná traumata jsou 

napojeny na vývoj generačních zvyklostí, kdy se po celé generace některé skupiny 

nedokázaly smířit se smutkem ze tráty blízkých pot té, co s nimi zažili nějakou 

traumatizující zkušenost. (Volkan, 1991, 1992, 1997; Volkan and Itzkowitz 1993, 

1994). 

  

Historická pravda o původní události, která se traumatem stala, již není pro 

dotyčné skupiny důležitá: co je důležité je to, že díky sdílení vybraného traumatu jsou 

členové skupiny spojeni dohromady (Volkan, 2001, s. 47-49).

2.4.2 Indikátory vybraných traumat

Proces vývoje a funkce vybraného traumatu jsou následující: nejprve vznikne 

samotné trauma, to je nadále mezigeneračně přenášeno. Tím se změní jeho funkce a ono 

se stane „etnickým markerem“, tedy jakýmsi psychologickým genem velké skupiny. 

Tato traumata jsou následně znovu aktivována a posilují interakci mezi vůdci a jejich 
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následovníky. Vybraná traumata jsou využívána k ospravedlnění pomsty či opětného 

pronásledování. Tím se konflikt mezi velkými skupinami zvětší a rozšíří, dochází k 

„iracionálnímu“ rozhodování a následně k mobilizaci celé velké skupiny, která může 

skončit násilím a ozbrojeným konfliktem (Volkan, 2001, s. 55-58). Historická pravda o 

původní události, která se traumatem stala, již není pro dotyčné skupiny důležitá: co je 

důležité je to, že díky sdílení vybraného traumatu jsou členové skupiny spojeni 

dohromady (Volkan, 2001, s. 86-89).  

Během toho, co se vybrané trauma přenáší z generace na generaci, mění se s tím i 

jeho funkce. Historický význam jedné události už není tak důlěžitá pro velkou skupinu, 

ale důležitějším se stává propojení mezi jednotlivými členy této skupiny. Jinými slovy, 

vybrané trauma je zaimplementováno do generační struktury velkých skupin a stává se 

tak nedělitelným kouskem identity této skupiny. Tento fakt, však nemusí být vidítelný v 

každém případu. Může se spojit s dalšími traumaty a hrozbami, nebo může být pouze 

součástí identity, ale nemusí se stat vyloženou hrozbou pro danou identitu. Vůdci dobře 

vědí, jak a kdy aktivovat dané vybrané trauma. Zvlášť, pokud je jiech velká skupina v 

nějakém konfliktu nebo prochází nějakou drstickou proměnou a potřebuje se utvrdit ve 

své vlastní identitě.   

Jakmile je vybrané trauma aktivováno, dochází zpravidla k časovému kolapsu. 

Tento termín odkazuje ke strachu, očekávání, fantaziím a obraným úkonům 

asociovaným s vybraným traumatem v době, kdy dochází ke spojení vědomí a 

nevědomí v důsledku s nahlížením na zvolené trauma v souvislosti s reálnou hrozbou. 

Tento process jen zveličuje obraz opravdových nepřátel a opravdového konfliktu. 

Pokud je velká skupina v postavení, kdy neovládá žádnou moc, určitá událsot může 

vyvolat smysl pro viktimizaci. 

 

Hroucení času může vest až k iracionálním, sadistickým nebo masochistickým 

rozhodnutím daných vůdců velkých skupin, a zároveň připravuje členy této skupiny k 

sadistickému a masochistickému zacházení. Nejhorším scénářem může být přenesení 

takového chování mezi jednotlivé členy dané skupiny.
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Anne Schützenbergova poukázala na zajímavý fenomén a sice na důležitost 

výročí a s ním spojené reakce.  Vybraná traumata jsou automaticky vyvolávána v 

souvislosti s právě probíhajících výročí vyjímečných událostí, a rutální vyvolávání 

vzpomínek pomáhá lepšímu propojení mezi jednotlivými členy ve skupině (Schütze, 

1999). 

Komplikace ve smutku je v tom, aby lidé trvale truchlili. Zůstávají zamyšlení, 

rok co rok, s rozpolceně považovaným obrazem mrtvého, ale nejsou v depresi v 

obvyklém smyslu, protože nejsou ve skutečnosti identifikovatelní s tímto obrazem 

(Volkan, 1997, s. 38).

Dva nesnížitelné a vzájemně související principy existují v psychologii velkých 

skupin. Za prvé nesmí být jedna skupina stejná jako skupina sousední. Za druhé, 

psychologická hranice musí být udržována mezi identitami sousedních velkých skupin 

(Volkan, 2000, s. 177-194). Spoléhání se na tyto dvě zásady se stává zřetelnější, více 

stresující a vyvolává nárůst úzkosti. V takových chvílích, rituály udržovat tyto dva

principy jdou do popředí: zveličuje větší rozdíly, zvedá malé rozdíly na významné 

proporce, využívá sdílené symbolické neživé objekty, reaktivuje spící vybraná 

traumata(Volkan, Kinnvall, 2001 s. 83). Mezitím političtí vůdci jsou řízeny jako mluvčí 

těchto rituálů, jak se vědomě a nevědomě sledovají, rozněcují se, nebo obsahují je 

(Volkan, 1997, s. 202).  Války, očekávajíce viktimizaci, ekonomický kolaps a smrt 

vůdce vytváři stres a úzkost pro velké skupiny, stejně jako otáčí a posouvají od jedné 

politické kultury do nové.

2.4.3 Mezigenerační přenos traumatu

Jedním z dopadů traumatu na společnost je jeho přenos na další generace. Přeživší 

rodiče se snažili vynakládat nadměrnou péči svým dětem jako obranu proti případným 

novým ztrátám. U dětí se objevovaly psychické problémy, které měly počátek v 

traumatu jejich rodičů. Děti se po válce staly symbolem vítězství, snahy o 

znovuvytvoření rozbitých rodin a zachování kulturní tradice. Zdá se však, že třetí 

generace se vymanila z břemene svých rodičů a prarodičů a obrátila se směrem k 

budoucnosti (Robben a Suárez-Orozco, 2000).
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Transgenerační přenos se uskutečňuje též na kolektivní úrovni. Volkan a 

Itzkowitz (2000) vytvořili koncept „vybraného traumatu“ (chosen trauma) pro 

vysvětlení rozvoje kolektivní reprezentace sociální skupiny jako oběti minulých ztrát a 

ponížení.

Volkan a Itzkowitz (2000) svůj koncept „vybraného traumatu“ ukazují na 

příkladu utváření novodobé řecké a turecké identity a na dynamice vzájemných vztahů 

mezi Řeky a Turky. 

Důležitým aspektem kolektivní identity se stává historické ponížení a potřeba 

napravit minulé křivdy. Přestože si skupina vědomě nezvolila, že se chce stát obětí, 

pocity smutku a ztráty jsou transformovány do kulturních vyprávění a mýtů, jež se 

stávají nedílnou součástí sociální identity. Vybrané trauma se stejně jako kolektivní 

trauma v podání Alexandera et al (2004). Váže na historickou událost, která postihuje 

kolektivitu lidí. Vybrané trauma se pojí s částečnou či úplnou neschopností dané 

skupiny truchlit. Ta nevědomě očekává, že příští generace učiní zvrat v jejím vlastním 

ponížení. Trauma se může i po několik generací jevit jako skryté a následně být 

rozdmýcháno prožitkem reálného či vykonstruovaného ohrožení identity.

Volkan (1996) popisuje nepřátelství mezi křesťanskými Srby a bosenskými 

muslimy, které přetrvává šest set let. Mýty, nenávist a touha po odvetě mezi oběma 

tábory byly znovu zažehnuty Miloševičem v 90. letech 20.století. Schutzenbergová (in 

Bloomfield, 1999: 26) popisuje dopad bitvy na Kosově poli ve 14. století na utváření 

novodobé kolektivní identity: „Kosovo je součástí dnešní srbské identity. Když dnes 

Srbové válčí s Muslimy, válčí také s Osmany z dávné minulosti.“ 

Potomci se identifikují se symbolickou konstrukcí traumatu, aniž by jej prožili 

na vlastní kůži. Trauma předků, pocity minulých zranění a kulturní obrana proti nim se 

stávají součástí jejich vlastní kolektivní identity (Volkan, Itzkowitz, 2000, s. 75).

Kolektivní traumatické vzpomínky jsou přenášeny skrze rituály, vzpomínkové akce,

památníky, vyprávění, historické studie a tělesné praktiky (Robben a Suárez-Orozco, 

2000). 
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V závislosti na vnějších podmínkách mohou být sdílené úkoly a měnit funkci z 

generace na generaci (Apprey, 1993, Volkan, 1987, 1997, 1999a, 1999b). Například v 

jedné generaci sdíleným úkolem je truchlit kvůli ztrátě předků a cítit jejich viktimizaci. 

V následující generaci, sdíleným úkolem může být vyjádření pocitu pomsty za tuto 

ztrátu a viktimizaci. Dále také, protože úkol je sdílený, zátěž každé nové generace může 

posilovat identitu na velké skupiny.

Vybrané trauma je v otevřených konfliktech nebo v nečinném stavu nebo v obou 

střídavě, zvolené trauma může nadále existovat roky nebo staletí: vždy když se nová 

etnická, národní, nebo náboženské krize vyvíjí pro velké skupiny, její představitelé 

intuitivně znovu vyvolává vzpomínky z minulých traumat vybraných s cílem upevnit 

skupiny citově a ideologicky (Volkan, 1997, s. 15).

Jak zmiňuje Pollock: “záleží na každém individuu, specifické době dne, 

specifickém dni v týdnu, specifickém svátkém - to může sloužit k aktivaci symptomů 

výročních vzpomínek” (Pollocka, 2010, s. 48-52). Jakmile se začínají velké skupiny 

projevovat, konfliktní strany začínají užívat stejný typ reakcí na tyto specifické dny, 

období, výročí. V Ázerbajdžánu a Arménii je každý kalendářní rok poznamenán 

událostmi, jako začátek války, okupacemi různých měst, daty bitev, narození národních 

hrdinů a tak dále. Podkládá to, že skupiny opravdu mají mnohdy až rutiální chování, 

díky kterému si připomínají historii a ukazují ji budoucím generacím jako součást 

vybraného traumatu (Volkan, 2001, s 118-121).

Přesgenerační přenos traumatu je to, když starší člověk nevědomě externalizuje 

jeho traumatizovaný já na osobnosti vyvíjejícího se dítěte (Volkan, 1997, s. 43).  Stává 

se dítětem a dává si za úkol truchlit, zvrátit ponížení a pocity bezmocnosti týkající se 

traumatu ohledně svých předků  (Volkan, 1997, s. 43). Přenos traumatizovaných 

vlastních snímků se vyskytují téměř jako by psychické DNA a byly zasazeny v osobnost 

mladší generace prostřednictvím svých vztahů s předchozí. Vzpomínka na minulé 

trauma zůstane spící pro několik generací, udržuje v psychologické DNA členů skupiny 

a tiše potvrzena v plné kultury v literatuře a umění (Volkan 1997, s. 44). Jeden ze 

způsobu nakládání s následky traumatu je distancovat se od toho: někdy se ti ve 

skupině, kteří nejsou přímo ovlivněny traumatem vyhýbat těm, kdo byli.
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2.4.4 Trauma jako základ formování kolektivní identity

Prvky identity velkých skupin se sestávají ze sedmi vláken, které společně 

vytvářejí její osnovu:  

1. Pocit společného „My" zakořeněného v dětství.

2. Společná identifikace dětí s rodiči a s významnými osobnostmi ve skupině 

3. Projekce, které definují skupinu pomocí definice „toho druhého“

4. Vybrané slávy.

5. Vybrané traumata.

6. Vliv vůdce a ideologie.

7. Oživlé symboly (Volkan 2001).

Mezigenerační traumata se dále přenáší také na úrovni individuální identity v podobě 

„ukládání již vytvořeného vlastního já či obrazu objektu do rozvíjejcí se představy dítěte 

o sobě sama s předpokladem, že tam budou uchovány v bezpečí, a že ředšní konfliktu, 

se kterými jsou spojeny, může být odloženo na budoucnost.  Tento „uložený obraz“ 

(Volkan 1987, 1997) se stává jakýmsi psychologickým genem, který ovlivňuje identitu 

dítěte a projevuje se v „úkolech“, ke kterým je dítě podvědomě hnáno“ (Volkan 2001). 

Základem kolektivní identity je pocit společného „my“ (we-ness) spjatý s 

reálnými či domnělými znaky a prožitky mezi členy kolektivity ve vztahu k „Jiným“. 

Kolektivní identita je formována sdíleným pocitem „my“ a akční složkou „kolektivního 

jednání“. Společně zažívané pocity a představy motivují lidi ke kolektivnímu jednání ve 

jménu skupiny (Snow, 2001).

Corsten (2007) zmiňuje pojem „my-pocit“. Kolektivity sdílejí nejen něco 

společného, ale také pocit, jistý druh vědění, že mají něco společného. Eisenstadt a 

Giesen (2003) shrnují základní rysy kolektivní identity. Identita podle nich není 

přirozená, nýbrž sociálně konstruovaná. Tato konstrukce je výsledkem záměrných či 

nezáměrných interakcí, v jejichž rámci se formuje znak „podobnosti“ mezi členy téže 

skupiny a „odlišnosti“ vůči jiným. Členové kolektivity se vzájemně vnímají jako 
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podobní a sobě rovní. Dalším rysem kolektivní identity je sociální konstrukce hranic. 

„Tyto hranice odlišují a oddělují skutečné mnohotvárné procesy interakce a sociálních 

vztahů; ustavují linii mezi uvnitř a vně, mezi cizími a bližními, příbuznými a

nepříbuznými, přáteli a nepřáteli, kulturou a přírodou, osvíceností a pověrou, civilizací a

barbarstvím.“ (Eisenstadt, Giesen, 2003, s. 63) S hranicemi souvisí procesy zahrnování 

a vylučování a s nimi související „in-groups“ a „out-groups“. Snahou je ukázat nečleny 

jako protikladné vůči členům (Eisenstadt, Giesen, 2003, s. 95-98.). 

Podle Corstena (2007: 47) generace existují jako „specifické generační identity“. 

Generační identita se ustavuje v kontextu kolektivity vázané společnou historií. 

Mezi traumatem a kolektivní identitou skupiny existuje úzký vztah. Prožitek 

traumatu, který zasáhne společenství lidí, vede k nutnosti revidovat identitu. Dochází k 

hledání společných vzpomínek na minulost a ustavování významů. Identita je 

nepřetržitě konstruovaná a ovlivňována nejen přítomností a budoucností, ale i minulostí. 

(Alexander, 2004) Podle Giesena (2004) může být základem kolektivní identity trauma 

nebo triumf vítězství, respektive traumatická nebo triumfální událost prožitá skupinou 

lidí. Ztělesněním triumfu je hrdina, který je jasně pojmenovaný a nedotknutelný. 

Trauma je spojováno s bezejmennými oběťmi, jež jsou odlidštěné. Oběti jsou zranitelné, 

tiše trpí, přebývají na okraji morální komunity, představují ponuré symboly křehkosti 

hranic mezi vnitřkem a vnějškem identity. Tyto symbolické základy identity jsou 

proměnlivé. Neal (1998, s. 22–27) ukazuje tři možné způsoby ovlivnění identity národa

traumatizující událostí na příkladech z historie Spojených států.

Významnou úlohu hraje kolektivní paměť. Vzpomínky jsou to, co konstruuje 

trauma a kolektivní identitu. Symbolické reprezentace a struktury posilují kolektivní 

vědomí, vedou k pocitům podobnosti a silné náklonnosti. Trauma jako symbolická 

reprezentace se stává součástí identity. Zároveň dochází k vymezení se vůči jiným 

skupinám, které neprožily nebo nepamatují trauma. V rámci utváření identity je 

vyzdvihována jedinečnost a specifičnost vlastní kolektivity. Trauma může být 

přeneseno na další generace jako sekundární trauma. Jedná se např. o ztrátu rodičů nebo 

trápení spojené s posttraumatickými nemocemi rodičů. I bez příbuzenského poměru 

může v paměti příští generace utkvět utrpení předků. Dochází k převyprávění 

traumatizujících příběhů a trauma je přijato za své jako součást kolektivní identity nové 
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generace (Giesen, 2001, 2004).  Stejne funguje koncept „vybraného traumatu“ Volkana 

a Itzkowitze (2000), ktery jsem se již zmínila drive.

Traumata jsou vrytá v kolektivní paměti jako okamžiky násilí či zhroucení 

významů, které kolektivní vědomí nebylo schopné vnímat a pochopit v době, kdy se 

udály. (Caruth, 1996) Až po určitém období latence jsou tyto události vzpomínány a 

vyprávěny a stávají se součástí identity. Trauma je dále ztělesněno ve vzpomínkových 

akcích, památnících, výstavních či muzejních exponátech (Giesen, 2004b; Robben, 

2005).

2.4.5 Příklady vybraných traumat z jiných konfliktů

Volkan to dokládá na dalších přikladech. Vynikajícím příkladem aktivace 

vybraného traumatu z nedávné doby je mobilizace Srbů k válce v Bosně a Hercegovině. 

Bitva na Kosově poli z roku 1389, kdy Turci porazili Srby a Srbové na pět dalších 

století podlehli turecké nadvládě.  Srbové se s tím nikdy nesmířili a toto trauma oživil 

Slobodan Milošević a využil ho k mobilizaci Srbů proti bosenským muslimům při válce 

v Bosně a Hercegovině v 90 letech - Srbové viděli v muslimech Turky a krutě se jim 

proto mstili (Volkan, Itzkowitz, 1993, s. 129-134). 

Dalším příkladem jsou Šíité. Šíité každoročně provádějí extrémní formu 

zapamatování si zvoleného traumatu, připomínají si jejich náboženského vůdce al-

Husayn ibn'Aliho. Provozují ritualizované sebemrskačství na výročí jeho mučednické 

smrti. Vzpomínky a pocity ohledně historických traumat mohou být vyjádřeny i 

nepřímými, nebo dokonce skrytými způsoby. Vybrana sláva je reaktivována jako 

způsob, jak k posilování sebevědomí dané skupiny. Podobně jako vybrané traumata, oni 

stanou se těžce mytologizované v průběhu času (Volkan, 1997, s. 49).

Češi vzpomínají na bitvu na Bílé hoře v roce 1620, která vedla k téměř tříset leté 

nadvládě Habsburků na jejich území. Skotové uchovávají v paměti události bitvy u 

Cullodenu v roce 1746 a zmar Bonnieho prince Charlieho ve snaze nahradit Stuartovce 

na trůně. Lakotští indiáni ze spojených států si připomínají výročí jejich potlačení u 
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Wounded Knee v roce 1890, a Krymští Tataři definují svůj národ v rámcích 

kolektivního utrpení z jejich deportace z Krymu v roce 1944 (Volkan, 1997 56-63).

3. Metodologie

Tato práce bude vypracována metodou případové studie, konkrétně pak 

empirickou analýzou založenou především na sekundární odborné literatuře a 

komparaci Arménských a Ázerbájdžánských událostí, které se staly důvodem pro 

vypuknutí konfliktu z ostřejší silou, které jsou vybranými traumaty zvlášť pro každý

národ. Jedná se o události, které nechaly v srdcích lidí stálou mezigenerační potíž. 

Výzkum bude založen na rámci identity velkých skupin Vamika D. Volkana v knize 

Bloodlines: from ethnic pride to ethnic terrorism (Volkan, 1997). Rozsah této 

bakalářské práce je omezen na pozorování arménské a ázerbajdžanske národní identity a 

nikoliv dalších zúčastněných stran. 

Budu detailně zkoumat celou historii arménsko-ázerbajdžánského konfliktu a 

budu vytipovávat traumatické, násilné a ponižující události, které se mohly do vědomí 

obou národů zapsat jako mezigenerační traumata. Pozornost budu věnovat zejména 

velkým a brutálním masakrům, etnickým čistkám, vlastnímu aktu obsazení Náhorního 

Karabachu a jeho klíčových měst, která mají pro oba národy symbolický význam. 

Teorie Vamika D. Volkana dále bude aplikovaná na ty události pomoci 

následujících indikátorů:

1) Politici využívali konkrétní traumatické události k mobilizaci obyvatelstva a 

k ospravedlnění násilí vůči protivníkovi v konfliktu o Náhorní Karabach, zejména pak 

ve válce 90. let. 

2) Ve státě jsou ty události označovaný buď za státní svátek nebo den smutku.

3) Traumata se přenáší mezigeneračně.

4) Existují ve statě památky věnované daným historickým událostem.

5) Válka, genocida, masakry, krvavé události mohou to byt i nenásilné konflikty, pokud 

jedna z identit byla silně uražená a dodnes si to připomíná.

6) Začlenení traumatu do identity
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Abych s jistotou určila, že je zkoumaná událost vybraným traumatem, měly by být 

naplněny indikátory 1 až 5, přičemž klíčové je využívání dané traumatické události 

politiky k mobilizaci obyvatelstva či ospravedlnění násilí nebo odvety vůči 

protivníkovi.

4. Historické pozadí konfliktu o Náhorní Karabach

Na začátku 20. století se Náhorní Karabach stal dvakrát (1905–1907 a 1918–

1920) dějištěm krvavých arménsko-ázerbajdžánských střetů. V roce 1923 byla tato 

historická oblast transformována v Náhorně-Karabašskou autonomní oblast 

Ázerbajdžánu, zatímco přes 70% jeho obyvatelstva tvořili Arméni (Cornell, 1997, s.

52). V sovětském období byla práva arménské menšiny dle jejích představitelů často 

přehlížena. Rozvoj autonomie byl obtížný: nebylo zde vysílání televizních programů z 

Arménie, bylo málo arménských škol a také financování autonomní oblasti bylo 

nedostatečné. V říjnu 1987 pod vlivem restrukturalizace začala arménská populace 

Náhorního Karabachu požadovat sjednocení s Arménií. Ázerbajdžán reagoval 

mimořádně negativně, načež se Regionální rada Náhorního Karabachu odvolala k 

Nejvyššímu sovětu SSSR a Nejvyššímu sovětu Ázerbajdžánské SSR s požadavkem 

připojení autonomní oblasti k Arménii. 12. 7. 1988 se Regionální rada Náhorního 

Karabachu rozhodla vystoupit z Ázerbajdžánu (Cornell 1997 : 70-75). Na zasedání dne 

18. Července 1988 prezidium Nejvyššího sovětu SSSR rozhodlo o tom, že předat 

Náhorní Karabach Arménii není možné. V září mezi Armény a Ázerbajdžánci vypukly 

ozbrojené střety, které se dostaly do vleklého ozbrojeného konfliktu, v ekterém byly 

velké ztráty.1 Po pádu SSSR ozbrojený konflikt eskaloval v roce 1992 do plnohodnotné 

války, ve které docházelo k intenzivním bojům i etnickým čistkám zejména 

ázerbajžánského obyvatelstva. 5. května 1994 byl v Biškeku podepsán protokol o 

příměří mezi Arménií a Náhorním Karabachem na jedné straně a Ázerbajdžánem na 

druhé, za dohledu OBSE, Ruska, Francie a USA. Tato dohoda platí dodnes, ale vztahy 

obou stran jsou dodnes velmi nepřátelské (Kavtaradze, Tishkov, 2005, s. 117). Dle 

                                               
1 Karabakh [online]. ©The European Azerbaijan Society. 2014 [cit. 2015-06-01]. Dostupné z: 
http://karabakh.co.uk/
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názoru autorky této práce je konflikt o Náhorní Karabach typickým příkladem 

postsovětského etnického konfliktu, a dále také příkladem tzv. nepoddajného či 

zatvrzelého konfliktu (intractable conflict – Kriesberg 1993, 1998, Bar-Tal 1998). 

Cílem této práce pak bude analýza zejména moderní fáze ozbrojeného konfliktu o území 

autonomní oblasti Náhorní Karabach. Sem patří také bývalý Shahumyan a ty části 

regionu Khanlar Ázerbájdžánské SSR, které se snažily vystoupit z ázerbájdžánského 

SSR a také ty oblasti, na jejichž území došlo k ozbrojeným střetům a které byly zcela 

nebo zčásti obsazeny armádou Náhorního Karabachu: Agdam, Jabrail, Zangelan, 

Kelbajar, Kubatly, Lachin, Fizuli a další (Kazimirov 2009: 51).

Například po masivním zemětřesení v Sovětské Arménii v roce 1988, Sověti 

shromažďovali krev pro arménské oběti. Krev sbírali také sousedi Arménů, 

Ázerbájdžánci, ale Arméni od nich tuto formu pomoci odmítli, i když se počet obětí 

zvýšil na více než dvacet pět tisíc. Dlouhotrvající nepřátelství mezi Arménií a 

Ázerbajdžánem bylo potlačeno během sovětské éry kvůli různým formám napětí v 

Zakavkazsku. Poté, co Gorbačov vyhlásil politiku “perestrojky” a “glasnosti”, zvýšilo 

se mezi Armény a Ázerbájdžánci opět napěti v autonomní oblasti Náhorního 

Karabachu, zvláštního území o rozloze 440 kilometrů čtverečných, ležícím v 

Ázerbájdžánu s 80% arménské populace (Priakhin, Mirskii, 2000, s. 39-45). V době 

zemětřesení eskalovalo napětí mezi těmito státy až do takového bodu, kdy Arméni byli 

ochotni spíše fyzicky trpět nebo dokonce zemřít, než aby přijali ázerbajdžánskou krev 

do svých žil. Příjem arménské krve se stal symbolem kontaminace arménské identity

(Huseynov, 2010, s. 7-31).

Sověti se snažili pochopit, proč nebylo tolik bratrské lásky komunismu, aby se 

Arméni a Ázerbájdžánci dali dohromady. Proč se i přes rusifikaci Sovětského svazu 

dělo to, že se etnické skupiny tak lišily a stranily jedna druhé. Proč byla myšlenka 

sdílení krve tak nemyslitelná? Co vlastně krev představuje? Jestli existovalo vysvětlení 

pro odmítání životadárné arménské krve (Aleksejev, 2010, s. 136).

Aby se Sovětům dostalo odpovědí na všechny tyto otázky, obrátili se na přední 

psychology. Po celá staletí se jim však nedostávalo odpovědí, psychologové pořád 

dokola jen prezentoval, co sami studovali, ale konkrétních závěrů se Sovětům 

nedostávalo. Mezitím University of Virginia, Centrum pro stadium lidské mysli a lidské 
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interakce, interdisciplinární thin tank podepsal smlouvu se sovětskou vládou v roce 

1989. To umožnilo spolupráci předních psychologů zkoumat tyto otázky z různých úhlů 

pohledu. Velmi intenzivně byl v těchto kruzích diskutován konflikt mezi Armény a 

Ázerbájdžánci. Jeden sovětský historik například na setkání prohlásil, že pokud se 

Sověti nenaučí chápat psychologii etnického konfliktu, může se stát, že Sovětský svaz 

se brzy zhroutí. Jeho poznámka se nakonec ukázala prorockou. Hned jak se vrátil z 

konference, začaly se ukazovat trhliny v Sovětském svazu. Pobaltské republiky 

vyhlásily nezávislost a konflikt mezi Armény a Ázerbájdžánci nabral na tempu do bodu 

výjimečného stavu (Kazimirov, 2009, s. 79-82).

V lednu 1990 bylo nasazeno sedmnáct tisíc sovětských vojáků do Náhorního 

Karabachu a na hranice mezi Armény a Ázerbájdžánci (Volkan, 1997, s. 7). 

Pocity, vjemy a úzkost z událostí v minulostí se podařilo zhustit do pocitů, vjemů, 

úzkostí z aktuálního dění, zejména hospodářskou a politickou nejistotu v důsledku 

úpadku sovětského komunismu a jeho kolapsu (Volkan, 1997, s. 16).

Všechny konflikty mají svou vlastní historii. Ale málokterý konflikt má takový 

intenzivní počátek, jako konflikt v Náhorním Karabachu. Výchozí pozice stran -

rozhodnutí karabašských Arménů odtrhnout se od Ázerbájdžánu s podporou Arménie a 

naopak rozhodnutí Ázerbájdžánu zabránit takovému oddělení – se začali formovat 

v únoru 1988, a právě tehdy začali obyvatelé pociťovat blízkost konfliktu, kdy se 

nespokojenost začala pomalu převracet na demonstrace, stávky, politické rozepře, 

potoky běženců a pohromy. To, co plnomocné bojové manévry mezi Ázerbájdžánem a 

Arménii započaly koncem roku 1991, znamenalo věc spíše konfliktu politické, než 

nějaké větší ozbrojené hrozby2. Dramatické události roku 1988 zastrašily celou 

Evropou, kde se už pomalu zapomínalo, jak velkou politickou sílu může mít 

nacionalismus. V tomhle ohledu můžeme karabašský konflikt, jakožto první opravdu 

vážný spor v době pozdního komunismus, nazvat jako konflikt nejmíň očekávaný. 

Zvláštní byl také svou povahou. Na rozdíl od druhých konfliktu, jako například 

konflikty v Jugoslávii nebo Sovětském svazu, byl tento konflikt něčím novým proto, 

protože svým rozsahem zasahoval do struktur mezistátních, internacionálních struktur 

posledních let vlády komunistického systému. Konflikt, který pramenil z rozdílného 

pohledu na společnou historii, rozdílného názoru na vlastnictví určitého teritoria, 

                                               
2
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z pocitu strachu a absence dialogu mezi oběma politickými reprezentacemi, eskaloval až 

do tření v mezinárodních vztazích, které znamenalo vytvoření hluboké propasti mezi 

Arménií a Ázerbájdžánem. A díky své fundamentalistické hloubce tohoto konfliktu se 

dodnes nepodařilo naleznout mechanismy, které by jej dokázali nějakým způsobem 

rozšifrovat, vysvětlit a v neposlední řadě totálně odstranit (Kavtaradze, Tishkov, 2005, 

s. 94-96).

4.1 Příčiny, souvislosti a vývoj konfliktu

Zejména v první polovině roku 1990, kdy konflikt dosáhl svého 

nejvyššího stupně intenzity a vytrvalosti, se učenci snažili vysvětlit motivy účastníků, 

jestli jde o náboženské nepřátelství mezi muslimy a křesťany, etnické nepřátelství mezi 

Armény a Turky nebo manipulaci vnějšími silami (Aleksejev, 2010, s. 106-109). I když 

všechny tyto faktory mohou být relevantní do určité míry, konflikt může nicméně být 

nejlépe pochopený a vysvětleny z hlediska své etno-územní dimenze, nebo-li přesněji 

pokud jde o národní identitu přes pocit sounáležitosti k území, která je založena na 

historických myšlenkách a kolektivních mýtech. (Alstadt, 1994, s. 119).

               Soudobí charakter karabašského konfliktu a první velké tření ve vztazích mezi 

Armény a Ázerbájdžánci se začal postupně vyvíjet na konci 19. století. Oba národy se 

postupně usídlily v regionu mezi Ruským, Osmanským a Perským impériem a žily

spolu vedle sebe na opravdu velkém území. Arméni zaujímali tradičně vyšší sociálně-

ekonomické postavení a obývali spíše větší města, kde se zabývali obchodem. Jakmile 

začal růst nacionalismu během zintenzivnění konfliktu mezi Ruskem a Osmanskou říší 

na konci 19. století se v turecké Anatolii z Arménů stal sice militantní národ, avšak 

národ, který se nemohl pořádně bránit (Priakhin, Mirskii, 2000, s. 209-212). Na druhé 

straně Ázerbájdžánci, převážně šíitský národ a Turci, národ převážně sunitský, začínali 

čím dál tím častěji nalézat společné zájmy a byli přijímání Armény jako jeden celek. 

Tento fakt vedl obecně mezi Armény k rozprostření faktu, že Ázerbájdžánci, tedy téměř 

Turci, mohou za genocidu z roku 1915. První vážnější konflikt se však mezi těmito 

národy odehrál v letech 1917-1920, kdy se oba pokoušeli nastínit novou hranici a 

vytvořit efektivní stát (Huseynov, 2010, s. 7-31).
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           Území Karabachu má tu smůlu, že se pokaždé nacházel ve prostřed nějakého 

konfliktu. Geograficky byl umístěn na straně ázerbájdžánského náhorního povodí, které 

procházelo mezi dvěma státy. Demograficky se jednalo o území, které bylo obýváno 

smíšeným obyvatelstvem, které pospolu žilo dlouhá staletí. Arméni zde žili převážně 

v hornatém území, zatímco Ázerbájdžánci žili spíše v rovinatých územích a ve městě 

Šuša. Důležité je, že kulturní význam měl Karabach velký pro oba národy. Pro Armény 

zvláště kvůli mnoha kostelům a chrámům, které měli rozmístěny po celé jeho ploše. Pro 

Ázerbájdžánce to byl chanát, se kterým mají spojen hlavně rozvoj své muzikální a 

poetické kultury (Kazimirov, 2009, s. 88-94). V letech 1920-1921 bylo jediným řešením 

konfliktu vítězství jedné ze stran - což se prakticky i stalo v Anatólii – nebo, že by v 

jednom z impérií, které byly s konfliktem svázány, došlo k nějakému politickému 

převratu. Nakonec se tak stalo, když na sebe řešení převzali bolševici pod dohledem 

Josifa Stalina, v květu 1920 území obsadila Rudá armáda a 5. června vyhlásil 

Kavkazský výbor bolševiků, že území patři Ázerbájdžánu. V červnu 1923 byla 

vytvořena Náhorně-Karabašská autonomní oblast patřící do soustavy Ázerbájdžánu, 

byly vytyčeny její hranice, které byly zalidněny 94% arménských obyvatel (Aleksejev, 

2010, s. 38-41). 20. února 1988 část oblastního výboru Náhorně-Karabašské autonomní 

oblasti žádalo o vystoupení ze soustavy Ázerbájdžánské sovětské svazové republiky a 

přidružení se k té arménské. Tato žádost se stala pro Ázerbájdžánce velkým 

překvapením, protože v televizi byl Karabach ukazován jako klidná část jejich 

republiky.

           Zde je důležité uvědomit si jeden zajímavý fakt. Veškerá v té době panující 

politická tření se nikterak neodrážela do obyčejného života tamních obyvatel. Jak 

potvrzují dobové záznamy, mezi oběma národy panovaly silné vazby, oba národy spolu 

obchodovaly nebo například existovalo velké množství manželství smíšených z těchto 

dvou národů. Stejně tak oba národy ovládaly vzájemně své jazyky, byly si k sobě 

blízkými a udělovaly jen nepatrné vnímání nacionalistické rétorice svých politických 

činitelů. Z tohohle hlediska musíme podtrhnout, že se v žádném případě nejedná o 

konflikt náboženský nebo konflikt kvůli historickým peripetiím. Příčinou se může zdát 

spíše striktnost sovětského režimu.

           Později se už nepodařilo žádnému politikovi přesvědčit Armény, že zůstat v 

soustavě Ázerbájdžánu je nejlepší řešení – konflikt se zahořel naplno. Začaly politické 
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dohady doprovázené emigracemi, demonstracemi. Začala také první postsovětská 

pracovní stávka v opravdu ohromném množství pracovníků. Posledním uhlíkem do 

kamen byly pohromy 28. a 29. února 1988, ve kterých zemřelo 26 Arménů a 6 

Ázerbájdžánců.3 Velkou roli v tomto konfliktu hrála politika tehdejšího prezidenta 

SSSR Gorbačova. Tomu se pro vyřešení rozhořeného konfliktu otevíraly dvě cesty. 

První z nich, ke které naštěstí nedošlo, byla silná masová represe za použití tvrdého 

násilí. Masové pozatýkání politických představitelů by možná mohlo na krátkou dobu 

vyřešit probíhající konflikt, Gorbačov by si tak však pokazil své věhlasné jméno. Druhá 

cesta byla více demokratická. Začít uzavírat politické dohody, dojíždět do postižených 

oblastí kde by dalekosáhle rozmlouval s účastníky konfliktu. Vytvoření výboru, který 

by řešit konflikt a jeho budoucí směřování. I tato cesta byla v roce 1988 na Kavkaze 

nemyslitelná. Obě strany později kritizovaly Gorbačova za to, že nebyl schopen využít 

sílu Kremlu a jeho lidí k vyřešení konfliktu (Kazimirov, 2009, s 134-139).

           Podle důkazů však již v roce 1988 převzala Moskva plnou kontrolu nad oběma 

republikami. Gorbačov vyměnil oběma republikám přední představitele vlády, což však

historici nepovažují za uvážený chod Gorbačova. Obě republiky se zapojily do 

intenzivní nacionální obrody, přijímaly nové politické atributy, byly zakládány nové 

národní instituci a docházelo k ohromným deportacím menšin z vlastního území. 

Ázerbájdžán se Sovětskému svazu plně ztratil v roce 1990, když protesty nacionální 

opozice vyřešil vpádem svých vojsk na jeho území. Při těchto událostech byly zabity 

desítky nevinných občanů4. Velkým zvratem se později stal v tomto konfliktu rozpad 

Sovětského svazu v roce 1991. V tento okamžik došlo k převrácení se z lokálního 

konfliktu na konflikt mezinárodní – mezivládní. V době, kdy se stalo 15 bývalých 

sovětských republik svobodnými státy, Karabach byl mezinárodně uznán jako část 

Ázerbájdžánu (Priakhin, Mirskii, 2000, s. 79-85).

4.2 Arménsko-ázerbajšzánská válka o Náhorní Karabach

Válka o Náhorní Karabach (Azer. Qarabag müharibəsi) - aktivní fáze bojových akci 

mezi ázerbájdžánskými a arménskými ozbrojenými skupiny o kontrolu Náhorního 

                                               
3 Karabakh [online]. ©The European Azerbaijan Society. 2014 [cit. 2015-06-01]. Dostupné z: 
http://karabakh.co.uk/
4 Archives page of Karabakh.org. Karabakh.org [online]. 2015 [cit. 2015-06-08]. Dostupné z: 
http://karabakh.org/archive-2/
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Karabachu a okolních oblastí, která je součástí širšího etnicko-politického konfliktu

(Aleksejev, 2010, s. 29).

Hlavní stanoviska stran v konfliktu o Náhorní Karabach byly: odhodláni 

Karabašských Arménů vystoupit z Ázerbájdžánu s podporou Arménie a odhodlání 

Ázerbájdžánu, aby se zabránilo takovému oddělení. Tyhle myšlenky se uplatnili v 

únoru 1988 a přesně tehdy se všechno vyvinulo do demonstracií, stávek, politických 

nepokojů a zvýšení počtu uprchlíků. Skutečnost je, že v plném rozsahu nepřátelství 

mezi Arménií a Ázerbájdžánem vzniklo až na konci roku 1991 a bylo to spíše proto, že 

neměli dostatek zbrojení, nikoli pro přítomnost či nepřítomnost některých záměrů.

Dramatičnost a rychlý vývoj konfliktu v únoru 1988 překvapil celou Evropu, 

která již téměř zapomněla, jakou silnou politickou silou muže být nacionalismus. V 

tomto smyslu, konflikt o Náhorní Karabach jako první vážný spor na základě 

nacionalismu v pozdním komunismu může být nazýván nejvíce nečekaný a 

nejočekávanější konflikt. Více než jakýkoli jiný konflikt (například v Jugoslávii nebo v 

Sovětském svazu), Karabašský konflikt byl nevyhnutelný, protože je zakořeněný ve 

vnitřní struktuře vztahů mezi oběma stranami v posledních letech komunistického 

systému(Aleksejev, 2010, s. 64-70). Čtyři součásti zformulovaly konflikt a jsou jimi: 

vzájemně odlišné národní verze historie, zpochybněné územních hranic, nestabilní 

bezpečnostní systém a nedostatek dialogu. Mezi oběma stranami se tvořily praskliny v 

základech vztahu, který se proměnil v zející propast mezi Arménií a Ázerbájdžánem s 

vypuknutím nepokojů. Ale právě kvůli novému typu a hloubce daného problému nebyl 

naleznut mechanismus, který by odstranil konflikt.

Když konflikt vypukl v roce 1988, z obou stran vypustili spoustu agitátorů a 

pamfletistů, kteří se podíleli na výrobě lehkých uměleckých děl s názvem "Karabach: 

pachatelé tragédie jsou dobře známi" a dalších opusů v podobném duchu. Bohužel se 

jen málo od té doby změnilo. Ideologické bitvy pokračují i dnes. Pro obě strany je ve 

zvyku pevně věřit tomu, že bez Náhorního Karabachu se jejich národní identity stanou 

neplnohodnotné a národní státnost prostě odumře.

Konečný impuls od eskalace politiky konfrontace do otevřeného konfliktu se stal 

Sumgaitský pogrom 28-29 února 1988. Byl to výsledek výbušné směsi následujících 

složek: ekonomické zaostalého, extrémně znečištěného města s etnicky smíšenou 
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populací, nečekaného přílivu ázerbájdžánských uprchlíků z Arménie, úplným chaosem 

ve městských úřadech, mlčení vedení Moskvy, zprávy o zabití dvou ázerbájdžánců v 

Karabachu a řády rozzlobených demonstrací. To vše vedlo k násilným nepokojům v 

arménské čtvrti města, které vyvrcholily pozdní vojenskou intervenci sovětských vojsk. 

Podle oficiálních údajů v důsledku pogromu umřelo 26 Arménů a 6 Ázerbajdžánců. 

Sumgait, ve skutečnosti obrátil debatu kolem Karabachu v konflikt o Náhorní Karabach 

a jeho další eskalaci v plnohodnotnou válku zabránila pouze absence přístupu k 

nezbytným výzbrojím u obou stran (Huseynov, 2010, s. 7-31).

Dalším mezníkem se stal "černý" leden 1990, kdy sovětští vůdcové "ztratili" 

Ázerbájdžán, nejprve ustoupili ulicí Baku nacionalistické opozice, a pak ještě zhoršili 

situaci vstupem do města vojsky, aby potlačit Ázerbájdžánskou Lidovou Frontu, který 

skončil desítkami mrtvých civilistů. Prvními oběťmi krize se stali Arméni, kterých 

zůstalo v Baku jen minimum a asi 100 z nich bylo zabito při pogromu, dřív než byli 

evakuováni z města, který nakonec ztratil svou pověst kolébky multikulturního 

přátelství a tolerance.

Rozpad Sovětského svazu v roce 1991 změnil Karabašský konflikt z občanské 

války v mezistátní konflikt. Jakmile se 15 bývalých sovětských republik stalo 

nezávislými státy v rámci svých sovětských hranic, Náhorní Karabach byl oficiálně 

uznán mezinárodním společenstvím jako součást Ázerbájdžánu. To je klíčový bod, 

který stále zůstává překážkou v konfliktu. Ve stejné době převod sovětských vojenských 

výzbrojí stranám konfliktu násobil jejich destruktivní potenciál. Geografické a 

demografické aspekty situace na místech se fyzicky postavily navzájem proti

ázerbájdžánské straně, obklopující Náhorní Karabach ázerbájdžánskymi vesnicemi a 

městami a arménskou stranu, která byla oddělena od nedaleké Arménie, ale měla 

mnohem vyšší stupeň kontroly nad Karabachem. To znamená, že vojenský výsledek 

konfliktu závisel na schopnosti ázerbájdžánské strany blokovat Náhorní Karabach a 

donutit ho souhlasit s právními podmínkami, které by oponovaly schopnosti prorazit 

vojenský kordón Armény a jejich cíl spojit Karabach s Arménií. Pro Armény to byly 

nejtmavší epizody války spojené s pokračujícím bombardováním Stepanakertu v roce 

1991-92 a rychlý nástupem ázerbájdžánských vojsk do celé oblasti Náhorního 
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Karabachu v roce 1992.5 Ázerbájdžánci připomínají s hrůzou nejhorší násilí, které se 

konalo během války, kdy skoro 485 lidí, většinou civilistů, bylo zabito Armény v únoru 

1992, během útoku na Khojaly. Navíc Ázerbájdžánci zažili akutní humanitární krizi po 

okupaci arménských sil sedmi sousedních regionů Karabachu v 1992-94, po které 

následovali masové deportace půl milionu obyvatel těchto oblastí. Důsledky takového 

rozšíření nepřátelských akcí v rozlehlém území mimo Náhorní Karabach (zahrneme-li 

sám Karabach, Arméni nyní ovládají 13,6% na mezinárodně uznávaném území 

Ázerbajdžánu), zůstává otevřenou ranou v nevyřešených konfliktech (Kazimirov, 2009, 

s. 207-215).

5. Potenciální vybraná traumata Arménů a 
Ázerbajdžánců

5.1 Potenciální vybraná traumata arménského národa

5.1.1 Masakr Arménů v Baku

Jednalo se o masové vraždy arménského obyvatelstva města Baku. Tento masakr 

se uskutečnil v září roku 1918 a jeho hlavními aktéry byly turecké a ázerbájdžánské 

vojska a další menší ozbrojené skupiny, které vpadly do města a začaly ho okupovat. 

Tyto události si vyžádaly nemalý počet obětí. Odhad obětí se liší, ale podle historiků by 

se mělo jednat až o 9 až 30 tisíc obětí (Kavtaradze, Tishkov, 2005, s. 117-123). 

9. května byla vytvořena takzvaná Zakavkazská demokratická federativní 

republika.6 Její historie však nebyla dlouhá, neboť z jedné strany byla tato republika 

ohrožována agresivní politikou Osmanské říše a její celistvost byla také narušována 

muslimským obyvatelstvem této republiky. Hned 26. června se republika rozpadla a den 

poté, tedy 27. června, byla vyhlášena na tomto území Ázerbájdžánská republika. To se 

v žádném případě nezamlouvalo vládě Osmanské říše a ta ještě v ten den vyslala vojsko, 

aby dobylo Baku (Huseynov, 2010, s. 7-31). 

                                               
5 Archives page of Karabakh.org. Karabakh.org [online]. 2015 [cit. 2015-06-08]. Dostupné z: 
http://karabakh.org/archive-2/
6 tzv. Zakfederace
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Konflikt v Baku byl nastartován v září 1918. Turecké vojsko začalo obstřelovat 

obrané valy ze všech možných úhlů. 15. září do centra Baku napochodovaly také vojska 

Kavkazské islámské armády a Arméni se postupně dávali na útěk, protože věděli, že je 

čeká silný masakr. Tureckému vojsku byl vstup do města nejprve zakázán. Později však 

Turci tento zákaz porušili a jejich vojska bezpečně vpochodovala do města. Komisař 

zahraničních záležitostí RSFSR poslal dopis Tureckým úřadům, že tímto činem hrubě 

porušili Brest-Litevský mír (Bobelian, 2013, s. 205). 

Detaily masakru se dozvídáme pouze zprostředkovaně od lidí, kteří tento masakr 

přímo zažili. Tak například armenský spisovatel Svazljan shrnul ve sve knize spoustu 

takovych zprostředkovaně o událostech ze září 1918 píše následující: „V rámci několika 

dní byly z města na velkých povozech vyváženy z města mrtvá těla. Dokonce po osmi 

dnech od pohrom bylo v centru a nedaleko od nádraží, kde jsem byl osobně jak venku 

tak v domech, byl neuvěřitelný zápach mrtvých těl. V opuštěných bytech jsem se poté 

setkal s mrtvými trupy znásilněných žen a jejich zabité děti“ (2011, s. 325). Dalším, kdo 

se zmiňuje o těchto hrozných událostech a popisuje je realistickým způsobem, je 

turecký spisovat Essad Bey. „Během posledních tří dní tvrdili svědci to, že v žádné 

kronice by nikdy nikdo nenašel čin podobných rozměrů, tak násilný a tak brutální. 

Všechny arménské domy do posledního byly napadeny a jejich obyvatelé zabiti. 

Zachránili se pouze ti, které ukryli jejich známí. Někteří Arméni se pokoušeli vydávat 

za Židy. Později se však ukázalo velmi problematické odlišit Arména od Žida. Během 

těch tří dnů někteří Židé z turecké armády pracovali pouze na tom, aby odlišovali, jestli 

se jedná o Žida nebo ne. V tom případě se řešilo, má-li být dotyčný zabit či nikoli 

(Essad, 1932).

Podle slov Ázerbájdžánského historika Fizura Kazemzadeho bylo během těchto 

událostí zabito 5300 Arménů z Baku, a 1500 arménských běženců z ostatních regiónů. 

Někteří dalšího historikové, mezi nimi například známý Andrej Zubov, tvrdí, že čísla 

mrtvých se pohybovala až někde okolo třiceti tisíc (2014-2015, s. 613). 

Masakr Arménů v Baku z roku 1918 měl hned pár měsíců na to opravdu silnou 

dohru. Dva roky poté, byly páchány atentáty na ázerbajdžánské představitele, kteří byli 

v arménských očích bráni jako viníci zářijového masakru. 19 červa 1920 byl zavražděn 

v rámci operace Nemesis bývalý ministerský předseda Fatali chan Chojsky, který byl 
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představiteli operace Nemesis považován za hlavního strůjce masakru v Baku. 19. 

července byl roku následujícího byl v Konstantinopoli ministr vnitra Ázerbájdžánu 

Bechbud chan Dževanšir (Aleksejev, 2010, s. 296-302). Zde můžeme říct, že to však 

byly jediné události tohto traumatu, které politici využívali ke svým cílům (atentátům) 

jako záminku. Jediný, kdo se důrazně zmiňuje o této události v poslední době je ředitel 

Institutu historie Národní akademie věd Jakub Machmudov, který považuje „osvobození 

Baku od Arménů nejslavnějším momentem v historii Ázerbájdžánu“ (Bellak Hančilova, 

2004, s. 90-96).

Za celou dobu od uplynutí masakru nebyla arménskými úřady vyhlášena nějaká 

sláva, která by tuhle událost připomínala. Můžeme konstatovat, že tyto zářijové události 

jakoby splynuly s událostmi z roku 1915, které jsou Armény připomínány velmi často a 

Arméni samotní o roku 1918 mluví spíše v souvislosti s genocidou. Ještě je nutné 

zmínit, že podobné události postihly Baku ještě v roce 1992, takže když se řekne 

„masakr Arménů v Baku“, lidé a hlavně Arméni si vybaví spíše události z roku 1992. 

Jedná se totiž o aktuálnější téma, které je žhavým na nynější politické scéně. I když 

podle odhadů v Baku zemřelo až na 30 tisíc Arménů (Zubov, 2000, s. 4), toto trauma 

můžeme považovat spíše za trauma v latentní fázi.

5.1.2 Arménská genocida z roku 1915 a ztráta území

Tím nejspecifičtějším prvkem při definování arménské identity by bylo určitě 

sdílené trauma po událostech z roku 1915 – arménské genocidy. Jakmile začala Osmanská 

říše svou rozpínavou politiku v 17. století, Arméni, i přes poměrně dobré vztahy 

s tureckými politickými lídry, se stali objektem násilné persekuce. Veškeré tyto události 

vedly k vytvoření takzvané „arménské otázky“, která byla čím dál tím více připomínána 

v 18. a 19. století. „Arménské otázce“ se však nedařilo najít řešení až do roku 1914, když 

svět čelil globální světové válce. Následoval masakr přibližně milionu a půl Arménů, který 

započal v 24. května 1915 (Bobelian, 2013, s.84-92). Mezi obětmi byli opravdu všichni, 

matky a děti byly stěhováni do pustin, kde postupně umíraly hladem. Jakmile se masakr 

dostal ke konci, přibližně půlka Arménů byla vyvražděna nebo deportována. Stejně tak 
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arménská historie byla silně poškozena, byly ničeny kostely a monumenty, malé děti, 

odebrané od svých vlastních rodičů, byly často převezeny na jiné místo, kde byly 

přejmenováni a vychováváni jako mladí Turci (Lewy, 2005: 37-39).

Arméni, perzekuováni pod nátlakem cizího impéria, nikdy v minulosti nečelili 

destrukci větších rozměrů. Vynuceni vrátit se zpět ke kořenům své existence, se Arméni 

velmi rychle naučili solidaritě, sjednotili se díky stejným zkušenostem s viktimizací. Díky 

těmto událostem si Arméni po dlouhé době připomínali své nejdůležitější hodnoty, 

například to, že se jedná o unikátní národ se stejným jazykem, vyznáním a historickými 

zkušenostmi. Události z roku 1915 skutečně definovaly sdílené historické zkušenosti. Dnes 

se na tyto události často zapomíná z důvodu konce války v roce 1918 a rozpadu Osmanské 

říše. I přes (většinou neúspěšně) pokusy potrestat válečné zločince, Arméni nastolili trend 

„nezapomínání“. Tento trend se táhne až do dnešních dní, především účastníky diaspory, 

kteří se stále snaží volat po spravedlnosti a potrestání zločinných aktů spáchaných na 

arménský národ v roce 1915 (Kevorkian, 2011, s. 173-175). Tento jev můžeme zcela určitě 

nazvat Volkanovými slovy vybraným traumatem.

Tato zkušenosti s genocidou byla však pouhým začátkem útlaku arménského lidu. 

Po hrůzné zkušenosti a utrpení ze strany Osmanské říše a událostmi spojenými s koncem 

války svitla v očích Arménů malá naděje. Se Spojenci, kteří slíbili navrácení rodného 

území, Arméni pocítili naději. Tato naděje však netrvala dlouho, Spojenci slibovaný návrat 

Arménů do své rodné země se nikdy neuskutečnil. Nárůst tureckého nacionalismu v roce 

1919 vše dramaticky změnil. Po podepsání Smlouvy ze Severs v roce 1920 se turečtí 

nacionalisté v čele s Mustafou Kemalem dožadovali striktního určení provincií, což se 

stahovalo také na nově vzinklý arménský stát (Lewy, 2005: 45). Po těchto okolnostech se 

spojenci začali znovu zajímat o arménské záležitosti. Po odmítnutí přijmou severeskou 

smlouvu, Kemal a ostatní nacionalisté určili nové hranice Arménie, narušiv tím nově 

vzniklou kavkazskou republiku. Po snaze naleznout co největší konsenzus mezi Spojenci a 

Kemalem byla svolána konference v Lausanne, která vyústila v podepsání Smlouvy 

z Laussane v roce 1923, která nově definovala hranice Turecka a Arménie.7 To bylo 

podruhé, kdy byli Arméni znovu silně viktimizováni. Viktimizace, především založená na 

ztrátě území (např. hora Ararat nebo východní Anatolie), se tak silně zakořenila do 

psychiky arménského národu (Bellak Hančilova, 2004, s. 107-109).

                                               
7 JOURDAN, Laurence. Armenian genocide. S.l.: Compagnie des Phares et Balises, 2005, 1 videodisk 
(DVD) (52min.).
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         Co můžeme za mezigenerační traumata arménské identity považovat určitě, je 

genocida Arménů z roku 1915. Ta spadá do všech pěti Volkanových indikátorů pro 

mezigenerační trauma. Genocida byla využívána k mobilizaci obyvatelstva po celou 

historii, nejsilněji však v 80. a 90. letech 20. století. Nejvíce využívalo ohled za 

minulými událostmi spojenými s genocidou arménské revoluční hnutí Dašnakcucun. To 

se postavilo v roce 1990 na stranu revoluční opozice proti nově zvolenému prezidentovi 

republiky Ter-Petrosjanovi.8 Hlavním cílem Ter-Petrosjana byl definovat rámec 

konfliktu v Náhorním Karabachu a hlavně zlepšit vztahy se Západem. Západ pro něj byl 

zvlášť důležitý, neboť do jeho rámce (alespoň v uskupení NATO a spolupráce s USA v 

regionu) patřilo Turecko. Ter-Petrosjan apeloval na urychlené zlepšení vztahů 

s Tureckem. Na druhé straně stálo právě Dašnakcucun (většinou složené z členů 

arménské diaspory), jehož program byl striktně anti-turecký. Nejdůležitějším cílem 

tohoto hnutí byla mobilizace obyvatel na Západě, na které apelovalo, aby přinutili 

Turecko přiznat se ke genocidě z roku 1915 (Bobelian, 2013, s.94-99). Tato arménská 

snaha brzy přinesla své ovoce. Její lobby v Kongrese v roce 1992 uskutečnilo přijmout 

řešení o zákazu jakékoliv nehumanitární pomoci Ázerbájdžánu, dokud přímo nedokáže, 

že přestává blokovat Arménii a nedozná se svých historických činů.

         

Tuto hrůznou událost si lidé připomínají téměř po celém světě. Připomíná se 

každý rok 24. dubna, kdy se tento den stal státním svátkem v Arménii, Náhorním 

Karabach a také v arménské diaspoře. První vzpomínka se uskutečnila v roce 1919 

v Istanbulu skupinou Arménských přeživších genocidy v arménském kostele Sv. 

Trojice. V roce 1975 navrhla americká Sněmovna reprezentantů, aby se na počest 

genocidě stal 24. duben Dnem lidské nehumánnosti (Kavtaradze, Tishkov, 2005, s. 68-

74). Zákon však nebyl přijat v Senátu, hlavně ze strachu o narušení vztahů s Tureckem. 

V roce 1988 sovětská Arménie adaptovala 24. dubna jako Den vzpomínky. 15. dubna 

přijal Evropský parlament zákon, který stanovuje tento den jako Den vzpomínky obětí 

arménské genocidy v Osmanské říši (Huseynov, 2010, s. 7-31).

O genocidě je vyučováno v arménských školách a stala se také široce 

rozprostřeným tématem v rodině, kdy je přenášena jako vzpomínka z generace na 

generaci. Každý rok se 24. dubna v Jerevanu koná pochod k památnímu komplexu 

                                               
8 Karabakh [online]. ©The European Azerbaijan Society. 2014 [cit. 2015-06-01]. Dostupné z: 
http://karabakh.co.uk/
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genocidy Arménů Cicernakaberdu. Ten se stal také největším památníkem Genocidy na 

světě. Není však jediným, další vzpomínkové sochy nebo budovy stojí téměř po celém 

světě (Kevorkian, 2011, s. 235).

Genocidu za vybrané trauma můžeme považovat i pro to, že byla arménská 

identita silně uražena a do dnešních dní se snaží tuto událost ospravedlnit. Jedním 

z efektivních prvků neustálého připomínání si takových traumat může být kultura 

(filmy, hudební kapely, spisovatelé atp.) Jako příklad z nedávné doby můžeme uvést 

kapelu System of a Down, jejíž členové jsou všichni Arménci, kteří se záhy po narození 

přestěhovali do USA. Ti poprvé ve své historii zahráli v Jerevanu, na své rodné půdě, 

před desetitisíci fanoušky ke 100. výročí genocidy. Atmosféru velmi výstižně shrnuje 

frontman skupiny Serj Tankian, který říká: „Zrovna jsme dělali turné „Povstaň duše“, 

které mělo za cíl uvědomit si hrůzu genocidy a s tím dovézt vše ke spravedlnosti. Byl to 

opravdu silný emotivní moment. Byl to nejemotivnější koncert, který jsme kdy hráli. 

Není to pradávný problém. Je to problém současnosti. Politici genocidu využívají ke 

svým geopolitickým cílům a současně se zapomíná na její humánní důsledky“.9 Zároveň 

tak je genocida využívána jako odstrašující případ pro hrozby současnosti. Lídr hnutí 

Nachčevanské autonomní republiky Arman Petrosjan upozorňuje, že genocida hrozí i 

dnes, ne pouze národu arménskému. „Prošlo sto let od nejhorší události arménské 

historie. A znovu roste hrozba genocidy, ne pouze Arménům, ale celého civilizovaného 

světa“, napsal Petrosjan (Bobelian, 2013, s. 228-231). 

5.2 Potenciální vybraná traumata arménského národa

5.2.1 Březnové události

           Etnické násilí v březnu 1918, kvůli kterému došlo k mnoha tisícům obětí, 

zejména mezi muslimy v Baku a v dalších oblastech Baku. Aktivní role v anti-

                                               
9 TANKIAN, Serj. System Of A Down Singer on Armenian Genocide:: We’re Still Here, We’re Still 
Alive. Time Inc. Network [online]. 2015 [cit. 2016-01-03]. Dostupné z: http://time.com/3834792/serj-
tankian-armenian-genocide/
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muslimských pogromech hrály ozbrojené skupiny arménské strany "Dašnakcucun"

(Kavtaradze, Tishkov, 2005, s. 79).10

18. března 1918 bylo napadeno město Šamacha 20 tisíci vojáky armády 

arménských bolševických ozbrojených oddílů a město bylo totálně zpustošeno. Tato 

událost nastartovala mnoho dalších pogromů v tomto městě a jeho blízkém okolí, které 

měly za důsledech nejméně dvanáct tisíc Ázerbájdžánských obětí. O pár dní později v 

březnu zahájila arménská armáda, složená z nejméně deseti tisíc mužů, útok na města 

Djušun, Hanaga, Vanand, Agry, Urdubab a další11. Tato města byla postupně pleněna, 

jejich obyvatele násilně vyvražďováni. Stejné násilné události zažilo i Baku mezi 30. 

březnem a 2. dubnem. V tomto období bylo arménskou armádou zabito v masových 

vraždách odhadem 18 tisíc obyvatel Baku. Během několika březnových dní zabily 

bolševické arménské teroristické skupiny v této oblasti až padesát tisíc civilistů

(Priakhin, Mirskii 2000: 59).

Kvůli těmto nepříjemným událostem se rozhodla vláda Ázerbájdžánu vytvořit 

samostatnou autonomní oblast, které se jmenovalo Karabašské generál guvernérství a 

jejím hlavním městem bylo vyhlášeno město Šuša. Generálem byl jmenován Chosrov 

bek Sultanovat, které stanul před nelehkým úkolem (Priakhin, Mirskii, 2000,  s. 62). 

Jeho jedinou kompetencí bylo zajišťovat patřičnou obranu před dalšími útoky 

z Arménské strany. Podle slov historiků se mu to díky skvělým diplomatickým 

schopnostem velmi úspěšně dařilo (Aleksejev, 2010, s. 307-316).

V květnu téhož roku došlo k přelomným událostem. Ázerbájdžán, Arménie a 

Gruzie vyhlásily nezávislost a Ázerbájdžán se stal prvním nezávislým, demokratickým 

státem na světě, ve kterém většina obyvatel byly vyznavači islámského náboženství. 

S tímto vyhlášením však byly spojeny neustále územní nároky ze strany Arménů. Ti 

vyhlásili svou nezávislost ve městě Tbilisi na území dnešní Gruzie, avšak pro to, aby 

mohli vytvořit samostatný stát, neměli žádné území (Bellak Hančilova, 2004, s. 59-63). 

Pod následným silným tlakem stran západních mocností bylo Arménům (po rozhodnutí 

ázerbájdžánské národní rady a souhlasem Turecka) přenecháno město Iravan a jeho 

                                               
10 Arménská revoluční federace je arménská politická strana vzniklá roku 1890 zastává socialistické,
antikomunistické a nacionalistické názory.
11 Archives page of Karabakh.org. Karabakh.org [online]. 2015 [cit. 2015-06-08]. Dostupné z: 
http://karabakh.org/archive-2/
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okolní oblasti v celkové rozloze asi 9 tisíc kilometrů čtverečných a populací okolo tří set 

tisíc (Priakhin, Mirskii, 2000, s. 73-76).

Den genocidy Ázerbájdžánců12 - oficiální památné datum v Ázerbájdžánu, který 

se slaví 31. března stanoven dekretem prezidenta republiky Ázerbájdžán Hejdarem 

Alijevym "O genocidě Ázerbajdžánců" od roku 1998. V tento den v Ázerbájdžánu a 

ázerbájdžánské diaspoře v zahraničí proběhla veřejná akce věnovaná památce obětí v 

březnu 1918 událostmi v Baku a provincii Baku (Priakhin, Mirskii 2000: 84).

Ázerbájdžánský národ nahlíží na své nedávné dějiny jako na oběť politiky 

genocidy prováděné na jejich národ v průběhu posledního století. Sám prezident Aliev 

ve svém projevu z roku 2001 upozornil, že „dnes stojí před našim (ázerbájdžánským) 

státem, národem a lidem rozšířit po celém světě pravdu a skutečnost o politice 

genocidy, prováděnou a uskutečňovanou proti Ázerbájdžáncům, dobýt s pocitem 

spravedlnosti v celosvětovém veřejném mínění, likvidovat politické následky 

vzniknuvších během politiky genocidy a opatřit, aby se nic podobného neopakovalo“. 

(ALIEV, Hejdar. Projev prezidenta Ázerbájdžánské republiky Hejdara Alijeva k 

ázerbájdžánskému národu a lidu v souvislosti s 31. březnem - Dnem genocidy 

Ázerbájdžánců - Baku, 27. března 2001. Bakinskij rabočij. 2001 28. března). Lze si 

povšimnou, že Ázerbájdžánci nahlíží na své dějiny spíše jako na dějiny systematické 

genocidy, která v sobě zahrnovala několik nepříjemných událostí, masakrů, konfliktů, 

útlaku atp. Nejvíce se však při vzpomínání v ázerbájdžánských myslích odráží dvě 

události, a sice březnové události z roku 1918 a takzvaný masakr v Chodžaly z roku 

1991.13

           

Ve své práci jsem výše zmiňovala dvě události, které by se mohly označit za 

vybraná traumata. Pokusím se nyní aplikovat Volkanovy indikátory, abych dokázala, že 

se opravdu jedná o vybraná traumata.

           

O tom, že se březnové události z roku 1918 nejvíce blíží vybranému traumatu 

svědčí už ten fakt, že se tato událost každoročně připomíná podobou státního svátku. Za 

éry sovětské nadvlády docházelo k informačnímu tabu a proto bylo na tuto událost 

                                               
12 Azer. Azərbaycanlıların Soyqırımı Gunu
13 Azerbaijan republic Garabagh region. Garabagh.net [online]. [cit. 2015-03-11]. Dostupné z: 
http://garabagh.net/content_88_ru.html
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cíleně zapomínáno. V roce 1998 však prezident Alijev podepsal vyhlášku, ve které 

stanovil datum 31. března za Den Paměti o genocidě Ázerbájdžánců. 14 Jednalo se o 

událost, během které bylo arménskými dašnaky pod vedením bolševické Bakinské 

komuny během března a dubna průběžně zabito asi 50 000 Ázerbájdžánců, zničeny 

historické památky. Aliev popisuje tyto události jako „národnostní masakr, během 

kterého se začal uskutečňovat a provádět opovrženíhodný a hanebný plán, který měl za 

cíl očistit Bakinskou gubernii od Ázerbájdžánců a vytvořit z ní arménskou. V Baku a v 

jiných částech gubernie byly zlikvidovány desítky tisíc civilistů, byly zničeny mešity, 

školy, památky architektury“ (Aleksejev, 2010, s. 346-349).

To, že se jedná o mezigenerační trauma, se odráží už z výzvy Alijeva, který 

podává, jak se k situace ohledně genocidy stavět: „Historická zapomětlivost se může 

draze nevyplatit našemu lidu a národu. Je velice vážné a nezbytné nezapomínat o těchto 

těžkých zločinech, čas od času prováděných proti Ázerbájdžáncům, vychovávat mladé 

pokolení v duchu ostražitosti ve vztahu ke zlým silám a jejich zákeřným snahám“. 

Alijev upozorňuje, že je potřeba zachovávat tyto události v paměti mezi pokoleními, 

aby se již nic podobného v budoucnosti neopakovalo. Mezigenerační přenos podle

Volkana je tímto takřka zajištěn a i samotní Ázerbájdžánci lpí na tom, aby se o 

událostech dozvídali mladší a mladší generace. Tuto událost připomíná velký pomník na 

Aleji Šachidů v Baku. Na této aleji jsou také pochování oběti černého ledna z roku 1990

Díky těmto fenoménům můžeme březnový masakr považovat za vybrané 

trauma, neboť je neustále využíváno k politické mobilizaci. Přední politici 

Ázerbájdžánu jej využívají k tomu, aby byla historie jejich země a národa pochopena 

v širokém celosvětovém kontextu.

Zde je však nutné podotknout, že co se týče mobilizace obyvatel během války o 

Karabach, jednali čelní politici spíše v realistické rovině. To znamená, že jejich motivy 

byly spíše uzavírání spolupráce s partnery a podpora rozvinutějších států (ať už třeba 

Velké Británie nebo Francie). Na rozdíl od Arménie se Ázerbájdžánci méně zaměřovali 

                                               
14 Březnové masakry roku 1918 spáchané arménskýmy ultranacionalisté - dašnaky [online]. [cit. 2016-01-
03]. Dostupné z: http://www.karabach.cz/video/beznov-masakry-roku-1918-spchan-armnskmy-
ultranacionalist-danaky.)
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na historické křivdy jako na propagandistický prvek své mobilizace v konfliktu v 90. 

letech.15

5.2.2 Etnické čistky a získání Náhorního Karabachu

Arméno-Ázerbájdžánská válka byl vojenský konflikt mezi Ázerbájdžánskou 

demokratickou republikou a Arménskou republikou v letech 1918-1920. Jednalo se o 

etnický konflikt mezi Armény a Ázerbájdžánci. Ve skutečnosti to zahrnovalo dvě 

arménsko-ázerbájdžánské války, k nimž došlo v krátkém období nezávislosti obou států 

v roce 1918 a 1920 (Aleksejev, 2010, s. 287-289). Války se zúčastnili taky Ottomanská 

a Britská říše. Civilisté Kazašské-Shamshadinského regionu, Zangezura, Nakhichevana 

a Karabachu byly také zasaženy do konfliktu (Kazimirov, 2009, s. 109-111). Válka se 

vyznačovala vysokými obětí mezi civilisty, hlavní příčinami byly partyzánské a semi-

partyzánské akcí v průběhu národní-státního budování znovu vytvářených nových států. 

Po téměř století konflikt ještě zdaleka není vyřešen. Arméni Karabachu doufali, že válka 

skončí sjednocením Karabachu a Republiky Ararat.16

Spokojení se všemi aspekty hranice nově vytvořené divize Arménie, Gruzie a 

Ázerbájdžánu byl nemožné a nacionalisté na všech stranách se snažili zvýšit své území 

na úkor sousedních zemí. Dokončení boje proti silám Baku Komuny povolen vláda 

Ázerbájdžánské republiky začít řešit další problém - potvrzovat svou autoritu v 

Karabachu a Zangezur, který prohlašuje, že část z ADR a kde Arméni kategoricky 

odmítají podrobit se její autoritě (Aleksejev, 2010, s. 510-518). Etnické čistky byly 

prováděné všemi stranami. Po stažení tureckých vojsk z poloviny roku 1918 arménky 

voják Andranik hrál významnou roli ve zničení muslimských vesnic během vojenské 

akce v Zangezur (Kazimirov, 2009, s. 113). 

Britské velení, které mělo své politické a komerční účely, nemělo dovoleno šířit 

boje v Karabachu. Andranik přinesl asi 30.000 křesťanských uprchlíků z východní 

Anatolie většinou z Mus a Bitlis, kterym se podařilo uniknout tureckým útokům a jít na 

Kavkaz. Někteří z uprchlíků zůstali v Zangezuru, ale Rouben Ter-Minasyan, člen 
                                               
15 Azerbaijan republic Garabagh region. Garabagh.net [online]. [cit. 2015-03-11]. Dostupné z: 
http://garabagh.net/content_88_ru.html
16 Byl první novodobý nezávislý stát Arménů, který vznikl v roce 1918 po kolapsu carského Ruska.
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arménského národního hnutí, který se podílel na ochraně uprchlíků, nařídil převod 

Erivan a Daralgez, kde nahradil vyloučenéh muslimy, aby zabezpečil etnicky 

homogenní klíčové regiony arménského státu (De Waal, 2012, s. 216-218). 

V Shamakhi a Nuha bylo zničeno 44 vesnic s 37.000 obyvateli. To samé se stalo 

v městech Shamakhi, Nukha, Aghdam, arménské obyvatelstvo přežilo pouze v místech, 

kam nepronikli Musavaté. Arméni provádí podobné politiky v první řadě proti 

Ázerbájdžáncům z Novobayazetskogo, Jerevanu, Echmiadzin a Sharur-Daralagez . 

Rozsah změny etnické složení ilustrovaný Zangezur:.. V roce 1897, z 137,9 tisíc 

obyvatel zde žije 63,6 tisíc Arménů (46,2%), 71200 Azerbaijanis (51,7%), 1.8. tis. 

Kurdové (1,3%). Podle zemědělského sčítání z roku 1922, veškeré obyvatelstvo 

Zangezur činil 63,5 tis. Osob, včetně 56,9 tis. Arménů (89,5%), 6,5 tisíc Ázerbajdžánců. 

(10,2%), Rusů 0.2. (0.3%) (Melik-Šachnazarov, 2009, s. 409).

Válka zničila desítky Arménských a Ázerbájdžánských vesnic. Ve městě Šuša 

bylo zničeno a spáleno 1,700 budov. 30. září 1920 roku turečtí vojáci zaútočili bez 

vyhlášení války na Arménii. Arménie ztratila celé území západně od řeky Araks. Otázka 

sporného území byla vyřešena v Moskvě (Melik-Šachnazarov, 2009: 413). Rozhodnutí 

legálně zařadit obec obydlený Armény teda Náhorní Karabach do území 

Ázerbájdžánské SSR způsobilo dlouhotrvající trauma v srdce Arménského národu. Ale 

pravě tady vznikla jistota Ázerbájdžánského národu že území Náhorního Karabachu 

právem náleží Ázerbájdžánu a cena byla tomu oběti které přinesla válka v letech 1918-

1920.

I na dvě arménsko-ázerbajdžánské války nahlíží ázerbajdžánské strana jako na 

konflikt, který byl součástí systematické genocidy ze strany Arménie. Na tento konflikt 

musíme nahlížet trochu z jiného hlediska. Nejednalo se totiž o událost, ve které by byla 

jedna strana utlačována stranou druhou. Bavíme se o skutečných válkách, ve kterých 

existovaly dvě válčící strany s podporou svých partnerů. Musíme uznat za pravdu, že ze 

strany Ázerbajdžána se setkáváme opravdu řídce s nějakým politickým předtsvitelem, 

který by se o konflikt z toho období zajímal jednotlivě. Tento konflikt nepřipomíná ani 

žádný státní svátek a ani se nesetkáváme s nějakým větším množství památek, který by 

jej připomínali. V souvislosti s Ázerbaájdžánem se mluví spíše o etnckých čistkách a 
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počtech obětíí, kterých bylo asi 37 tisíc ale jak na straně Ázerbajdžánu, tak na straně 

Arménie (Kavtaradze, Tishkov, 2005, s. 203-205).

5.3 Arménská a ázerbájdžánská identita 

Arméni dnes jsou jedním z mála národu, kdy většina lidí žije mimo území svého 

státu, takže je typická pro Arménský národ diasporalní disperze. Pro konsolidace 

etnické skupiny, která přebývá v první řadě v diaspoře, externí sjednocující faktor je 

konfliktu v Náhorním Karabachu. Post-sovětská Arménie s málo rozvinutou 

hospodářskou a sociální infrastrukturou bez Karabachu nemůže být předmětem zájmu 

pro investory arménské diaspory po celém světě v rozsahu, ve kterém je to teď. Držení 

Karabachu jako součásti Arménii je dnes hlavním nástrojem pro stabilitu a finanční 

blahobyt prostřednictvím investic nebo přímé dotace z diaspory. Arménské diaspory 

konsoliduji penězi určený pro krmení své "historické domoviny" ročně, částka tvoří až 

10 miliardu dolarů (Aleksejev, 2010, s. 503-507). Jinými slovy, ve své současné podobě 

Arménie není soběstačná. Identity, které byly dříve náhodné, soustředi se a zakořeni; 

komunální konflikty řádně se promění na "války identit". "Válka zlomovych linii" a 

konflikt o Náhorní Karabach je takovým spontánně nikde ne zanikne (Huntington, 

2011, s. 105-111). Duch a pocit valky se stane součásti národní identity. Nejvíce 

otevřený a impulzivní proces demonstrace národní identity v souvislosti s konfliktem v 

Náhorním Karabachu se projevuje u Arménů: nebude armén už součásti národní 

identity když řekne že Náhorní Karabach je zákonné území Ázerbájdžánu, namísto toho 

aby řekl že je to nativní arménské území (Kazimirov, 2009, s. 169-175). Z 

geopolitického hlediska Armenum nezbývá nic jiního než věřit, že Náhorní Karabach je 

bez pochybnosti tradiční území Arménie. Po celá staletí, eschatologický nápad, který 

sjednocovál arménský národ, byl sen o získání vlastního národního státu. Zhroucení 

Sovětského svazu, který vyústil ve vytvoření nezávislé Arménské republiky, ve 

skutečnosti zbavil Armény po celém světě iracionálního smyslu jejich kolektivní 

národního a náboženského života a zároveň Arménie ztratila důležité území Náhorního 

Karabachu (Eisenstadt, Giesen, 2003, s. 105).

Karabašská válka, samozřejmě, měla rozhodující vliv na proces sebeidentifikace 

nebo formování identity, moderní Ázerbájdžánské etnické skupiny, což mělo za 
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následek jeho transformaci do plnohodnotného státotvorného národa. Nicméně, zároveň 

musím říci, že vektor tohoto procesu v Ázerbájdžánu v jejich zaměření byl odlišný 

výsledkem po rozpadu Sovětského svazu národně-náboženské polarizaci etnických 

skupin (Huseynov, 2010, s. 7-31). V Ázerbájdžánu, válka v Náhorním Karabachu měla 

na veřejné hromadné vědomí takový dopad, že díky území Nahirního Karabachu její 

obyvatele získaly národní a státní identity. Pro Ázerbájdžánuskou etnickou skupinu, 

islám je faktorem politické identity pouze va vztazích se severními a východními 

sousedy, ve vnitřním životě on měl tradiční charakter, spíše než ideologický

(Kavtaradze, Tishkov, 2005, s. 180-192). 

5.4 Využívání vybraných traumat v etnické mobilizaci

Arménská ideologie je na rozdíl od té ázerbájdžánské historicky hluboce 

zakotvena a lépe vyvinuta. Obě ideologie jsou hluboce zbarveny národními tragédiemi, 

kterým musely oba státy v minulosti čelit, a také silným vztahem mezi členy obou 

národů. Jednu věc, a je to ironicky věc, které je v nedávné historii nejvíce rozdělovala, 

mají obě ideologie společnou. Jedná se silné pouto, ať už třeba historické, k zemi a půdě 

svého národa. Jak bylo již zmíněno, Arméni, jakožto etnikum vzniknuvší někde během 

pátého století našeho letopočtu, si již tehdy silně zakládali na svém psaném jazyku, 

odděleném náboženství a psané historii. Zrození masového národního cítění mezi 

Armény začínáme pozorovat na konci 19. století, když začaly nacionalistické 

organizace mobilizovat své občani jak v Ruské, tak Osmanské říši. Nejcitlivějším 

prvkem v rámci arménské identity je strach ze ztráty (dalšího) území (Eisenstadt, 

Giesen, 2003, s. 205-207). 

Na rozdíl od arménské ideologie je ta ázerbájdžánská více aktuálnější. Dokládá to 

například pouze fakt, že výraz „Ázerbájdžánec“ pochází teprve z 30. let 20. století. Na 

konci 19. století ázerbájdžánští intelektuálové ještě netušili, mají-li se nazývat například 

Kavkazskými Turky, Muslimy nebo třeba Tatary. Moderní mobilizace započala po tzv. 

Tatarsko-arménské válce“ z let 1905 a 1906. V jejich identitě se odráží historické 

události, které silně namířily ázerbájdžánské smýšlení proti arménskému národu (Bellak 

Hančilova, 2004, s. 179-180).

Ještě je však potřeba popsat zde samotnou teorii mobilizace a společenské hnutí. Na 

tyto jevy je třeba nahlížet jako na teoretický konstrukt, který můžeme charakterizovat 

jako specifický, konfliktní tip kolektivního děje, který bazíruje na solidárnosti a 
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narušení tradičních systému. Bázovými idejemi nových společenských masových hnutí 

jsou kvalita životních podmínek, protest proti symbolickým kódům, realizace práva 

každého jedince na kulturní, společenskou a politickou autonomii. Pro nová společenská 

hnutí se stává charakteristický nový typ kolektivního jevu, kdy individuální identita 

dominuje nad kolektivní. Díky tomu vznikají nové formy lidské aktivity, kdy se 

obyvatelé čím dá tím více podílejí na procesu rozhodování na lokální, národní i globální 

úrovni (Timofeeva, 2009, s. 14).

Při snaze transformovat Autonomní oblast Náhorního Karabachu pod arménskou 

kontrolu hrál nejdůležitější roli ve vyjednáváních předseda srtany tohoto regionu Boris 

Kevorkov. Byl to muž, o kterém se tvrdí že byl otrocky loajální ke svým nadřízeným 

v Baku. Díky Kevorkovovi a ázerbájdžánskému vedení byla vyřešena spousta otázek 

v Náhorním Karabachu (Suny, s. 189.). Například snaha o zlepšení výuky arménského

jazyka, jejíž úroveň byla díky nedostatku učebnic opravdu mizivá. Arménská historie 

nebyla do té doby vyučována vůbec a ti, kteří se zajímali arménskou výukou byli 

později diskriminováni například v práci. Kevorkov se musel také potýkat se silnou 

ekonomickou zaostalostí v regionu (silnice a zásobování vodou) (Priakhin, Mirskii, 

2000, s. 45-52).

Kulturní pouta s Arménií byla přerušována politikou Baku a také snaha o vytvoření 

arménsko-jazyčné televizní stanice v Náhorních Karabachu skončila neúspěchem. 

Snaha o zlepšení postavení arménské komunity je značná i mezi řádovými obyvateli. 

V roce 1988 obdržel Alexander Yakovlev, člen politbyra, petici s 75 000 podpisy 

karabašských Arménů o zlepšení životních podmínek Arménů. Organizované vše bylo 

společností, která se nazávala Společnost „Krunk“ (Jeřáb). „Krun“ byl pro Armény po 

celou dobu symbolem touhy po vlasti. Tato organizace byla vedena Arkadiem 

Manucharovem. Jakmile byla v únoru 1988 petice zamítnula, Karabach se mobilizoval 

ke konfliktu (Huseynov, 2010, s. 7-31).

Nejprve byly pořádány různé protesty, později studenti bojkotovali chodit do 

školy. Protesty rostly každým dnem, hlavně v Stepanakertu, hlavním městě provincie. 

Členové „Krunku“ poukazovali na to, že územní začlenění Karabachu k teritoriu 

Arménie je jejich jediným bodem programu. Arménská mobilizace byla na nejvyšším 

stupni. 17

V politických systémech, kde je povolena etnická mobilizace (kde tedy není 

přítomna například politická autorita) může dojít ke vzniku napětí (politického, 

etnického), které může vést až ke konfliktu. K takovému jevu dochází často z toho 

důvodu, že u etnické skupiny je narušena její teritoriální, politická, ekonomická nebo 

                                               
17 Www.armenian.ch. Diaspora. [online]. 2015. [cit. 2015-12-19]. Dostupné z:  
http://www.armenian.ch/index.php?id=diaspora&L=-1
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například historická autonomie. To se může dít na základu chování politických elit, kteří 

mohou vybízet a radikalizovat etnické skupiny ke konfliktu. Ke konfliktu mezi 

etnickými skupinami může dojít také díky takzvanému bezpečnostnímu faktoru. V praxi 

to vypadá tak, že najde k navýšení bezpečnosti jedné etnické skupiny a to zároveň vede 

ke strachu skupiny druhé, která se co nejrychleji snaží tento bezpečnostní deficit 

vyrovnat (Kaufman, 1998: 11-12). Tímto se oba aktéři dostávají do jakéhosi 

pomyslného začarovaného kruhu, ze kterého není cesty ven a tento kruh vede 

k vytvoření nového konfliktu na etnických úrovních. Příkladem výše zmíněného může 

být právě konflikt mezi Arménií a Ázerbájdžánem, který se později stal ukázkovým 

příkladem pro propagandistické nástroje a díky němu bylo inspirováno nespočetné 

množství formování nových národních identit (Bellak Hančilova, 2004, s. 205-209). 

Diaspora Arménů – počet členů arménské komunity, kteří se nacházejí po celém světě 

hlavně kvůli útěku před rozpínavou politikou Osmanské říše, čítá dnes okolo 10 miliónů 

jedinců.18 Tato komunita má po celém světě poměrně velký vliv na globální politické a 

ekonomické rozhodování ve prospěch Arménie a Náhorního Karabachu. Nejvyšším 

cílem této komunity je uznání Náhorního Karabachu, s jehož historií, politikou a 

kulturou se naprosto identifikuje. Konflikt v Náhorním Karabachu je nutné považovat 

za politický a ekonomický. Spočívá v tom, že proti sobě stojí dva silné principy; na 

jedné straně právo arménského národa na sebeurčení a na straně druhé celistvost území 

Ázerbájdžánu. 

Největší potenciál mobilizace strany Arménie, tedy dostat NKAO zpět do 

struktur arménského států jsme mohli pozorovat v roce 1988. Tehdy využívali Arméni 

jako zbraně strach, historické nuance a traumata kvůli genocidě a vytvořili silnou 

masovou nacionalistickou vlnu. Co se týče mobilizace Ázerbájdžánu jako vybraného 

traumatu, došlo k ní poměrně později. K největší vlně mobilizace a snaze o prosazení 

svých zájmů ze strany Ázerbájdžánů došlo v průběhu roku 1989, kdy byla vytvořena 

Ázerbájdžánská lidová fronta (ALF) (Aleksejev, 2010, s. 303-305). Po celou dobu byla 

pro toto uskupení otázka Náhorního Karabachu pouze okrajovou záležitostí. Pozornosti 

větší se dostala až začátkem roku 1990, kdy vedení přijalo konečně rozhodnutí udržení 

si nadvlády nad územím NK. V tuto dobu zde stály dvě silné politické uskupení 

s silným potenciálem mobilizovat obyvatelstvo, tedy Arménské národní hnutí (dříve 

Výbor pro Karabach) a ALF (Šmíd, 2007: 154). V tuto chvíli prosti sobě stály dva silné 

nacionalistické subjekty, které intenzivně zastávaly své politické požadavky. To vše 

vedlo k opravdu silné mobilizaci obou etnik a následné radikalizaci konfliktu 

(Kavtaradze, Tishkov, 2005, s. 45-47).

                                               
18 Www.armenian.ch. Diaspora. [online]. 2015. [cit. 2015-12-19]. Dostupné z:  

http://www.armenian.ch/index.php?id=diaspora&L=-1 
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5.5 Komparace vybraných traumat Arménů a Ázerbájdžánců

Komparovat tytu události bude užitečné v pohledu několika dimenzí. 

Nejlepšími ukazateli můžou mojí práci posloužit například počty obětí, zda byly zločiny 

páchány na civilní obyvatelstvo nebo vojáky, jakou formou je událost připomínána atp.

Při pohledu na oba zkoumané národy existuje pouze jedna událost, která je 

opravdu velmi intenzivně připomínána v celosvětovém diskurzu. Touto událostí je 

arménská genocida. Ta je zapsána do arménské identity opravdu velmi silně, celý národ, 

arménská diaspora, ale také velká část světa si jí velmi často připomíná. Faktem, že jde 

opravdu o silné vybrané trauma hovoří i počet obětí, který se u arménské genocidy 

odhaduje až na 1.5 milionu lidí. Když to porovnáme s takzvanou politikou genocidy 

proti Ázerbájdžánu, co do počtu obětí je to číslo několikanásobně větší. I když „celkem 

v průběhu XX. století přibližně 2 miliony Ázerbájdžánců pocítili samy na sobě těžké 

důsledky a následky politiky deportace a genocidy“ (Alijev, 2001). Společné mají tato 

traumata to, že se poměrně silně dotkly civilního obyvatelstva. Spousta nevinných lidí 

byla v důsledku politiky nepřítele deportována, odsouzena k hladu. Obě formy 

„genocid“ se liší svou strukturou. U genocidy arménské se bavíme o konkrétním období 

let 1915-1918. Ázerbájdžánci politikou genocidy nazývají období od počátku 20. století 

až po jeho 90. léta.19

Pro porovnání se také nabízí události roku 1918 (březen, září). V březnu v Baku 

umřelo odhadem 12 Ázerbájdžánců, hlavně kvůli krvavým útokům členů arménské 

Dašnakcucun. Na oplátku v září útočili Ázerbájdžánci společně s Turky na Armény a 

tento incident si vyžádal zhruba 30 tisíc mrtvých. Události z roku 1918 si více 

připomíná spíše Ázerbájdžánská strana. Důkazem je i to, že na uctění památky se každý 

rok slaví v Ázerbájdžánu státní svátek Den Paměti genocidy. I tady se konflikt silně 

dotkl civilního obyvatelstva. Na obou stranách bylo v jeho důsledku spoustu nevinných 

mrtvých a ještě více civilního obyvatelstva bylo vyhnáno ze svých domovů (Bobelian, 

2013, s.5).

                                               
19 Azerbaijan republic Garabagh region. Garabagh.net [online]. [cit. 2015-03-11]. Dostupné z: 
http://garabagh.net/content_88_ru.html
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V této části budu srovnávat daná traumata a pokusím se zjistit, jestli lze mnou 

vybrané tragické události označit za vybraná traumata. Dále budu tyto události 

komparovat a pokusím se určit jejich podobnosti a rozdíly. 

Arméni byli vystavěni velkým násilným událostem ve 20. století, které vyústily 

až v genocidu roku 1915. Poté byly tyto události celosvětově takřka zapomenuty. 

Turecko mohlo pokračovat klidně v další viktimizaci a pomocí Ázerbájdžánu zapříčinit 

odebrání Náhorního Karabachu (Bellak Hančilova, 2004, s.103-107). Následující půl 

století je charakteristické snahamy Arménů vrátit toho náhorní území zpět ke svému 

teritoriu. Tato událost byla předávána z generace na generaci, a malé děti byly 

vyuřovány tomu, že Karabach je třeba vrátit zpět a že se tím alespoň částěčně 

ospravedlní práce jejich předků. Genocida a její následky se hluboce zakořenily do 

identity arménského národa. Náhorní Karabach představoval pro Armény vybrané 

trauma které svázalo dohromady arménské obyvatelstvo (Kavtaradze, Tishkov, 2005, s. 

92-93).

Pro většinu své historii, Arménie je státem cizí nadvlády a jen na krátkou dobu 

měla období relativní prosperity v rámci nezávislosti. Armenie se dostala pod Římskou, 

Byzantskou, Arabskou, Mongolskou, Osmanskou a Ruskou nadvládou, poslední dva 

jsou nejvýznamnější ve formování moderní národní identity Arménského národu ( 

Aleksejev, 2010, s. 114). To však vyvolává následující otázku: může historické pozadí 

vysvětlit současný spor o Náhorní Karabach? Chcete-li odpovědět na tuto otázku, je 

důležité pochopit, jak příběh, zejména v minulém století, formuloval identitu Arménské 

velké skupiny a jak to přispělo k rozvoji vybraného trauma. Tím se usnadní pochopení 

problematiky vybraného trauma zvláště důležitého v tomto kontextu.

Po celou tuto dobu arménského útlaku se jednalo (slovy Volkana) o projekci, 

která definovala skupinu pomocí definice „ten druhý“. Arménie definovala tu skupinu 

pomoci vydělení se od ázerbajdžánců, tedy „těch druhých“. Stejně tak bylo celou dobu 

Arméncům už od samého dětství vtloukáno do hlavy to známé „my“ a „oni“ (Volkan,

2001, s. 205-206).

Arméni s sebou nesou celou dobu 20. století sdílné společné trauma. Ať se 

jednalo o trauma utrpené po genocidě nebo událostech, které se oderály po ní. Genocida 
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se jako vybrané trauma uchytila v arménské identitě nejsilněji. Její stín využíval 

k mobilizaci arménského obyvatelstva například v 80. letech 20. století Kevokrov, který 

poukazoval na to, že arménskému národu byla způsobena křivda. Nejcitlivějším 

symbolem, jak o nich mluví Volkan, se stal 24. duben, tedy arménský státní svátek 

„Den vzpomínky na Genocidu Arménů“. Nejznáměnším uměleckým symbolem 

připomínající arménskou genocidu je tzv. „Tsitsernakabert“, komplex který se nachází 

v Jerevanu a má denně připomínat památku této hrůzné události. Stejně tak stojí velký 

monument na Aleji Šachidova v Baku, který měl naopak připomínat událost masakru

Arménů v Baku z března 1918 (Aleksejev, 2010, s. 399-405).

Při komparaci arménské i ázerbájdžánské situace docházíme k závěru, že situace 

je na obou stranách obdobná. Stejně jako Arméni i Ázerbájdžánci procházali v minulém 

století děsivými událostmi, které se podepsaly na jejich identitě. Výše jsem zmiňovala 

například události března nebo etnick čistky z let 1918 až 1920.20 Kvůli těmto 

událostem a jim padobným si Ázerbájdžánci ve svých myslích nesou silná traumata, 

která se odráží na jejich každodením smýšlení. Etnické čistky vedly ke zničení skoro 

dvou tisíc budov ve městě Šuša.21 Události března jsou považovány za první genocidu 

Ázerbajdžánského obyvatelstva. Tato událost je slavnostně připomínána každý rok 31. 

března (bylo stanoveno dekreten prezidenta). Tento den – den věnovaný památce obětí 

v březnu 1918 událostmi v Baku a jejím okolí je oslavován nejen obyvateli současného 

Ázerbájdžánu, ale členy ázerbájdžánské komunity žijící v diaspoře po celém světě.22 Co 

se týče genocidy druhé, neboli takzvaného Khojaly masakru z roku 1992, ta je zajímavá 

tím, že je připomínána po různých koutech světa. Chodžaly masakr má svůj památník 

v Baku, Bosně a Hercegovině, německém Berlíně, Mexiku, Nízozemí či Turecku.23

Je nutné říci, že co se týče měřítka vnímání těchto událostí celosvětovými 

pozorovateli, větší část pozornosti na sdílená traumata ve světě je udělována spíše na 

traumata Arménská. Genocidu uznalo několit světových států a stále se vedou nové 

spory, zda opravdu šlo o genocidu nebo ne. Ázerbajdžínská traumata jsou připomínána 

                                               
20 Azerbaijan republic Garabagh region. Garabagh.net [online]. [cit. 2015-03-11]. Dostupné z: 
http://garabagh.net/content_88_ru.html
21 Karabakh [online]. ©The European Azerbaijan Society. 2014 [cit. 2015-06-01]. Dostupné 
z: http://karabakh.co.uk/
22 Azerbaijan republic Garabagh region. Garabagh.net [online]. [cit. 2015-03-11]. Dostupné z: 
http://garabagh.net/content_88_ru.html
23 Justice for Khojaly [online]. Copyright Justice for Khojaly Campaign Development & Support by 
MƏN. 2014 [cit. 2015-05-10]. Dostupné z:http://web.justiceforkhojaly.org/ru/
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v měnší míře. To vše může být zapříčiněno například poštem ztrát a obětí. Při arménské 

genocidě zahynulo zhruba 1.5 milionu lidí, při té ázerbajdžánské „pouze“ 12 tisíc ( 

Geukjian, 2012: 134 )

Arméni po celém světě spojení mezi sebou pomocí proudu, včetně jazyka, 

náboženství a kultury jsou hrdí na svou historii a vývoj celého národu. Mezi těmito 

nitěmi a proudy, které se váží dohromady, všechny Armény také spojuje společná 

generická zkušenost z genocidy 1915. I po ukončení této strašné události, byli nuceni 

snášet nápor násilí24, což má za následek ztrátu většiny z jejich historických území 

včetně Náhorního Karabachu. Arménie stala nejslabším státem Kavkazu, které zůstala 

součást neúrodné půdy, a byla velmi zapomenutá ze strany mezinárodního společenství 

(Longobardo, 2014: 19). Genocida a ztráta značné časti historického území byly 

nevyřešenými otázky a vybranémy trauma, které Arménský národ utrpěl z událostí na 

počátku dvacátého století a které dále se stali následkem krvávých události během 

následujících sedmdesát let sovětské nadvlády (Kavtaradze, Tishkov, 2005, s. 83-85).

V rámci Sovětského svazu, otázka historického území Arménie vznikla znovu, 

když vypukl konflikt mezi Arménii a Ázerbajdžánem o oblast Náhorního Karabachu, a 

to především Armény osídlené časti, kterým vládl Ázerbájdžán od roku 1921. 

Vzpomínky genocidy a viktimizace (vybrané trauma) se probudily v arménském 

národním uvědomění. Opětovné sjednocení Karabachu s Arménií bylo krokem k 

dosažení spravedlností po "nespravedlnosti" minulosti. Proto se arménský irredentism 

vynořil a začal prosazovat vojenské akce vůči tomuto regionu. Konflikt eskaloval do 

totální války po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991. Tato studie dochází k závěru a 

opět se vracím k výzkumné otázce a odpovídám, že jde o vybráná traumata, které 

definuje Vamik D. Volkan a jsou důležité zejména v tomto konfliktu a byly používány k 

ospravedlnění akce Arménie. 

Téměř po století vzpomínky z roku 1915 zůstává zakořeněné v arménské 

identitě, především proto, že mezinárodní společenství v té době nebyly schopni dát 

Arménům spravedlnosti (Huseynov, 2010, s. 7-31).

Pro Armény problém Náhorní Karabach je právní spor o území, které má jejich 

kořeny. Jedná se o pokus sjednotit národ kdysi rozdělený. Adolf Hitler kdysi řekl: " Kdo 

                                               
24 i když mnohem méně dramatický než ostrým úplným zničením
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nakonec dnes mluví o zničení Arménů?" (Aleksejev, 2010, s. 468) A měl pravdu nikdo 

nepromluvil v tu dobu o takové drastické události. Ale dnes, třetí a čtvrtá generace 

Arménů pomocí jejich předků vzaly svůj úděl do svých rukou. Arméni nezapomenou 

nespravedlnost, a jen čas ukáže, zda jsou 100-leté rány opravdu vyléčeny. Opětovné 

sjednocení Karabachu je jen jedna část skládačky. Co je jasné, je stanovení arménského 

lidu k boji, a dokonce i zemřít, rozbít ponížení, které vydržely jejich předkci, jejich 

rodokmen (Bellak Hančilova, 2004, s. 305).

Závěr

Ve své práci jsem se v první polovině zabývala teorií Vamika D. Volkana o 

mezigeneračních slávách a traumatech. Řekli jsme si, co to vůbec mezigenerační 

traumata jsou, jak se projevují, jak se mění jejich funkce, struktura a v jakých fázích 

mohou existovat. Dále jsem představila, jak se tato traumata mohou mezigenrečačně 

přenášet a že existuje několik indikátorů, které tvrdí, jedná-li se opravdu o trauma nebo 

nikoli. Snažila jsem se prokázat, že vybrané trauma se může velmi silně začlenit do 

národní identity. Později jsem představila příčiny a průběh konflikt o Náhorní Karabach 

mezi Arménií a Ázerbajdžánem. Tento konflikt se dostal do svého nejvyššího stádia na 

konci 80. a začátku 90. let, když se v souvislosti s rozpadajícím Sovětským svazem 

uvolňoval prostor pro různé typy projevu národního cítění. V té době byla zapotřebí 

silná mobilizace obyvatel a ta se děla také na základě historických událostí. tak 

například hlavním bodem arménských dašnaků v kontextu s Náhorním Karabachem 

bylo historické válečné ospravedlnění a uznání a potrestání viníká genocidy z roku 

1915. Tato genocida se podle mých ukazatelů stala ukázkovým příkladem vybraného 

mezigeneračního traumatu, protože se shodovala se všemi Volkanovými indikátory. 

Zjistili jsme, že ázerbájdžánská strana nemluví o genocidě jako o jedné události, jak 

tomu je v případě Arménie, ale spíše jako o systematické politice vyvražďování, 

deportací, zastrašování Arménie vůči Ázerbájdžánu. Jako vybrané trauma na straně 

Ázerbajdžánu můžeme považovat událost z března 1918, kde bylo zabito několik tisíc 

Ázerbájdžánců akteré jsou od 31. března roku 1998 každoročně připomínány formou 

státního svátku. Na závěr jsem komparovala události obou národů a snažila se nastínit 

rozdíly a jevy, které měly některé události podobnéého charakteru. Zjistila jsem, že 

Arméni mají ve své identitě silně zakotvenou genocidu z roku 1915, která se liší od té 
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ázerbájdžánské hlavně tím, že se jedná o konkrétní událost z let 1915-1918. 

Ázerbájdžánci zmiňují křivdy v rámci jejich genocidy, cožpovažují za jakýsi druh 

politiky vůči jejich národu. Oba národy každý rok připomínají tyto hrůzné událsoti 

státním svátkem. Existuje nespočetné množství architektonickýc památek, které jsou 

rozesety po celém světě a připomínají jak arménskou, tak ázerbájdžánskou genocidu. 

Vybrané trauma, které by mohlo být využíváno v konfliktu v 90. letech bude podle mé 

práce arménská genocida z roku 1915. Často ji zmiňovali politici k mobilizaci obyvatel, 

nejintenzivněji potom dašnakové v 90. letech. Ázerbájdžánci berou své historické 

zkušenosti jako upozornění před budoucími možnými hrozbami (viz. ex prezident 

Alijev). 

Summary

In the first part of my work, I focused my thoughts on theory of Vamik D. 

Volkan and his intergenerational trauma. I described, what intergenerational trauma 

really is, how they behave, how they change and in which phases they can exist. Then I 

show how can be these trauma transfere and that there is a lot of indicators, which 

provides a relevant data about this trauma. I was trying to prove that chosen trauma can 

be integrated to national identities. 

Later I introduces a conflikt of Nagorny Kharabach betweet Armenia and 

Azerbaydjian. This konflikt escalated to a peak in 90th of 20 century. As a result of 

breakup of Soviet Union, there was increasing tendency for national feelings. There was 

a strong need of mobilization in these days which was also connected to the historical 

experiances. 

For example the main point of armenians daschnaks in context of Nagorny 

Karabach was to justifice and recognize culprits of Genocide of Armenians in 1915. 

This genocide became  really valuable example of a chosen trauma by Volkans 

indikators. I have come up with an idea that azerbayjanis do not talk about genocide as 

an individual experiance. They understand genocide as a systematic politics agains their 
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nation. As a chosen trauma on the side of Azerbayjan we can consider events from 

March 1918, in which was thounsands of Azerbayjanis killed and which are 

commemorate from 31st March 1998 yearly. At the end of this work I was comparing 

events both of the nations and I was trying to show some differencies and phenomenon 

which have both nations in common. 

Použitá literatura

ALEKSEJEV, Georgij Michajlovič. Ot Majendorfa do Astany: principial'nyje aspekty 
armjano-azerbajdžanskogo nagorno-karabachskogo konflikta. 1. vyd. Moskva: 
Informacionno-analitičeskij centr po izučeniju postsovetskogo prostranstva, 2010, 549 
s. ISBN 978-5-99023-423-9.

Archives page of Karabakh.org. Karabakh.org [online]. 2015 [cit. 2015-06-08]. 
Dostupné z: http://karabakh.org/archive-2/

Azerbaijan republic Garabagh region. Garabagh.net [online]. [cit. 2015-03-11]. 
Dostupné z: http://garabagh.net/content_88_ru.html

BAR-TAL, Daniel. Societal beliefs in times of intractable conflict: The Israeli case. 
International Journal of Conflict Management, 9, s. 22-50.

BELL, Andrew. Etnické čistky: Bosna, Kypr, Karabach, Kosovo, Palestina, bývalý 
Sovětský svaz, Rwanda a Burundi, Srí Lanka, Transylvánie, Ulster. 1. vyd. Praha: Práh, 
2003, 327 s. ISBN 80-7252-070-9.

BELLAK-HANČILOVÁ, Blanka. Negotiating self-determination?: the case of 
Armenian-Azerbaijani conflict over Nagorno Karabakh. 1. vyd. Jerevan: 2004, 316 s.

BENEŠ, Vít. Role theory: A Conceptual Framework for Constructivist Foreign Policy 
Analysis. Mezinárodní vztahy. Praha: 2010, vol. 45, is. 4, s. 72-87.

BOBELIAN, Michael. Děti Arménie: zapomenutá genocida a stoletý boj o 
spravedlnost. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2013, 318 s. ISBN 978-80-7432-312-6.

CORNELL, Svante E. Cornell. The Nagorno-Karabakh Conflict. Department of East 
European Studies: Uppsala University, 1997, 164 s.

CORNELL, Svante E. Small nations and great powers: a study of ethnopolitical conflict 
in the Caucasus. London: RoutledgeCurzon, 2001, 480 s. ISBN 0-7007-1162-7.

CORNELL, Svante E. The politicization of Islam in Azerbaijan [online]. Uppsala: Silk 
Road Studies Program, Uppsala Univ., 2006, 73 s.



56

CORNELL, Svante E. Azerbaijan since independence. Armonk: Sharpe, 2011, xi, 485 
s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-0-7656-3003-2.

CORSTEN, M. 2007. „Čas generací“. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií, 
1-2, s. 45-65. 

DE WAAL, Thomas de. Černá zahrada: Arménie a Ázerbájdžán v míru a za války. 1. 
vyd. Praha: Academia, 2012, 345 s. ISBN 978-80-200-2072-7.

DITRYCH, Ondřej. Náhorní Karabach: etnopolitika a geopolitika konfliktu. Praha, 
2006. 96 s. Vedoucí práce Emil Souleimanov.

EISENSTADT, S. N., GIESEN, B. 2003. „Konstrukce kolektivní identity.“ In Hroch, 
M. (ed.) Pohledy na národ a nacionalismus: čítanka textů. Praha: Sociologické 
nakladatelství, s. 361-374. 

ESSAD, a Elsa L TALMEY. Blood and oil in the Orient. [New York: Simon and 
Schuster, 1932, 4 p. l., 3-315 p. incl. front.

GALTUNG, Johan. Peace by peaceful means: peace and conflict, development and 
civilization. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1996, viii, 280 s. ISBN 08-039-
7511-2.

GAMAGHELYAN, Phil a Geysar GURBANOV. Rethinking the Nagorno-Karabakh 
Conflict: Identity, Politics, Scholarship. International Negotiation. 2010, vol. 15, issue 
1, s. 33-56. DOI: 10.1057/9781137280237.0008

GEORGE, Alexander L a Andrew BENNETT. Case studies and theory development in 
the social sciences. 1. vyd. Cambridge, Mass.: MIT Press, c2005, xv, 331 s. ISBN 02-
625-7222-2.

GEUKJIAN, Ohannes. Ethnicity, nationalism and conflict in the South Caucasus: 
Nagorno-Karabakh and the legacy of Soviet nationalities policy [online]. Burlington, 
Vt.: Ashgate, 2012, 247 p.

GIESEN, B. 2004. Triumph and trauma. Boulder: Paradigm Publishers. 

GIESEN, B. 2001. „Social Trauma.“ In Smelser, N. J., Baltes, P. B.(eds.) International 
Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences. Vol. 21. Amsterdam: Elsevier. Pp. 
14473-14476. 

HUNTINGTON, Samuel P. The clash of civilizations and the remaking of world order. 
New York: Simon & Schuster Paperbacks, 2011, 367 stran. ISBN 978-1-4516-2897-5.

HUSEYNOV, Tabib. Mountainous Karabakh: New Paradigms for Peace and 
Development in the 21st Century. International Negotiation. 2010-03-01, vol. 15, issue 
1, s. 7-31. DOI: 10.1163/157180610X488164. Dostupné z: 
http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/157180610x488164



57

ISHIYAMA, John T. and KENNEDY, Ryan. Formerly soviet studies. Europe-Asia 
Studies. 2001, vol. 53, is. 8, s. 1177-1191.

ISHIYAMA, John T a Marijke BREUNING. 21st century political science: a reference 
handbook [online]. Los Angeles: SAGE, 2011, 2 sv. (xxii, 898 s.). ISBN 
9781412979351.

JOURDAN, Laurence. Armenian genocide. S.l.: Compagnie des Phares et Balises, 
2005, 1 videodisk (DVD) (52min.).

Justice for Khojaly [online]. Copyright Justice for Khojaly Campaign Development & 
Support by MƏN. 2014 [cit. 2015-05-10]. Dostupné 
z:http://web.justiceforkhojaly.org/ru/

KAARBO, Juliet. Foreign Policy Analysis in the Twenty-First Century: Back to 
Comparison, Forward to Identity and Ideas. International Studies Review. 2003, vol. 5, 
is. 2, s. 155-202. DOI: 10.1111/1521-9488.5020012. Dostupné z: 
http://doi.wiley.com/10.1111/1521-9488.5020012

Karabakh [online]. ©The European Azerbaijan Society. 2014 [cit. 2015-06-01]. 
Dostupné z: http://karabakh.co.uk/
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Příloha č. 3: Armény okupované teritorium Ázerbájdžánu (mapa)

Zdroj: Parlament Mission of the Republic of Azerbaijan to the United Nations Office and other 
international organizations at Geneva. Situation in occupied territories of Republic of Azerbaijan.
[online]. 2015. [cit. 2015-12-19]. Dostupné z: http://www.azmission.ch/conflict/situationinOPT/
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