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Abstrakt 

Diplomová práce zkoumá vztah státní identity a zahraniční politiky Gruzie v období 

1991 – 2014. Přestože se Gruzie nachází na křižovatce mezi Evropou a Asií, zdejší 

elity prezentují zemi jako součást Evropy. Gruzie dlouhodobě usiluje o integraci do 

západních struktur a toto směřování je popisováno jako důkaz vlivu idejí na 

zahraniční politiku. Ačkoliv je problematika zkoumání identity v mezinárodních 

vztazích již zpopularizována, netýká se to mladých postsovětských států. Za užití 

analýzy zahraniční politiky a sociálně-konstruktivistického přístupu zkoumám vývoj 

a podstatu identity gruzínského státu a současně také její vztah se zahraniční 

politikou. Cílem diplomové práce je tak pochopení moderního vývoje země 

z hlediska ideových a zahraničně-politických faktorů. 

 

 

 

 

 

 

 



   

Abstract 

The aim of following diploma thesis is research on the relationship between state 

identity and foreing policy of Georgia in period of 1991 – 2014. Although Georgia is 

situated on the crossroads between Europe and Asia, local elites potray the country 

as part of the Europe. Georgia is conducting long-term policy aimed at integration 

into Western structures and this orientation is often explained as the evidence of 

influence of ideas on foreign policy. Despite significant popularization of research on 

ideas in international relations, this is not the case of young post-Soviets countries. 

Using foreign policy analysis together with social constructivist approach, I am 

analysing development and the core of Georgian state’s identity and its relationship 

with foreign policy. The object is to understand modern history of the country from 

ideational a foreign policy point of view. 
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ÚVOD 

Po rozpadu Sovětského svazu získala Gruzie po dlouhých letech možnost 

znovu rozhodovat o svém osudu. S tím také vyvstala nutnost definovat priority 

směřování státu. Tato malá jihokavkazská země se okamžitě ocitla ve velice 

komplikované situaci, neboť se musela potýkat se systémovými změnami, 

ekonomickými problémy a zejména několika válkami, jež na jejím území vypukly. 

Naprostá dezintegrace země a nefunkčnost státu, který lze v tomto období označit za 

zhroucený, znemožňovala artikulaci zahraničně-politické strategie. Po určité 

stabilizaci, ke které došlo po nástupu Ševarnadzeho a plném etablování na 

mezinárodní scéně, začala Gruzie konečně vytvářet svou zahraniční politiku. 

Předkládaná diplomová práce představuje téma, které je v rámci výzkumu 

mladých postsovětských států stále ještě opomíjené1. Současně si uvědomuji, že 

zkoumání vztahu identity a zahraniční politiky je komplikovanou, ne-li nemožnou 

záležitostí. Přesto jsem se rozhodl podniknout toto riziko a pokusit se odhalit, co 

státní identita ve spojení se zahraniční politikou v případě Gruzie představuje. 

Důvodem, proč jsem si vybral takové téma, je semestrální studijní pobyt, který jsem 

absolvoval během minulého roku na Univerzitě Ivane Džavachišviliho ve Tbilisi. 

Před tímto výjezdem jsem měl o Gruzii a vůbec o celém jihokavkazském regionu 

pouze kusé informace a ani jsem pořádně nevěděl, kam se chystám. Během svého 

pobytu jsem si však zemi zamiloval, což ve mě probudilo velký zájem o gruzínskou 

historii, politiku a kulturu. Velice na mě zapůsobila identifikace státu a velké části 

obyvatelstva s evropským kulturním prostorem, se kterou jsem se setkával prakticky 

neustále. Hodně jsem cestoval a měl jsem tedy možnost přijít do styku s různými 

lidmi, kterých jsem se neustále dotazoval na záležitosti, týkající se gruzínské 

identity. Velká část osob mi vyprávěla o gruzínské přináležitosti k Evropě či alespoň 

o touze po evropeizaci. To ve mě probudilo zájem o problematiku identity 

gruzínského státu a chtěl jsem zjistit, proč tomu tak je. 
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Abych mohl nějakým způsobem zkoumat vztah státní identity a zahraniční 

politiky, musel jsem nejprve vytvořit teoretický rámec, do kterého bylo nutné 

bádání zasadit. Výzkum identity v mezinárodních vztazích byl po dlouhou dobu 

ignorován a k jeho popularizaci došlo až s příchodem sociálně-konstruktivistického 

přístupu v teorii mezinárodních vztahů na konci 80. let. Sociální konstruktivismus 

tehdy zpochybnil dominanci neorealismu a představil význam ideových faktorů pro 

pochopení chování jednání státu. Současně se však jedná o směr značně nejednotný, 

a tak jsem pro účely práce musel sestavit vlastní teoretický koncept, který jsem 

zasadil do analýzy zahraniční politiky. Po tomto zakotvení jsem mohl přistoupit 

k samotné analýze, jejímž cílem je objasnění podstaty identity moderního 

gruzínského státu a jeho zahraniční politiky. 

Ještě před samotnou analýzou bylo nutné představit širší kontext, zahrnující 

geopolitické postavení země a její historii a představení způsobu, jakým docházelo 

k utváření moderní národní identity gruzínského národa. V kapitole Sakartvelo se 

těmto otázkám věnuji, neboť to považuji za nezbytné pro pochopení dalších částí 

práce. Bez zmínění takových faktorů, jako jsou geografie, historie či vzorce 

uvažování, není podle mého názoru možné porozumět chování politických elit po 

roce 1991. Gruzínští představitelé se totiž častokrát odvolávají na historické události, 

jež hrají v politickém diskursu důležitou roli.  

Po úvodu přecházím v kapitole Zhroucený stát k analýze událostí, jež nastaly 

v období rozpadu Sovětského svazu. Gruzie se vyznačovala silným disidentským 

hnutím, které sílilo zejména v druhé polovině 80. let, a jehož cíle se naplnily v roce 

1991, kdy Gruzie deklarovala nezávislost. Následující období bylo plné chaosu, 

nestability, konfliktů a země se nacházela ve stádiu rozkladu. Gruzie se potýkala se 

separatismem a občanskou válkou a uklidnění přišlo až po návratu Eduarda 

Ševarnadzeho na politickou scénu. Za jeho vlády došlo k rozvoji také v zahraničně-

politické oblasti a země tak mohla začít definovat své priority.  

                                                                                                                                               
1 Kašpar, Jakub a Tomáš Hoch. Evropská identita v postojích gruzínské společnosti a zahraničně 
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I přes stabilitu, kterou toto období přineslo, se země nadále potýkala 

z vážnými problémy, jako byla špatná ekonomická situace, rostoucí korupce a 

neschopnost státu plnit své funkce. S rostoucí nespokojeností začala sílit také 

opozice, která přejala moc v Revoluci růží roku 2003. Kapitola, nesoucí název Návrat 

do Evropy, je věnována zahájení této nové éry v moderních dějinách Gruzie, kdy za 

účasti Micheila Saakašviliho došlo k zahájení reformního experimentu, jež neměl 

v postsovětském prostoru obdoby. 

Jako časové vymezení zkoumané problematiky jsem vybral rozmezí let 1991 

až 2014. To znamená, že se zaměřuji na období, jež bylo zahájeno deklarací 

nezávislosti gruzínského státu a symbolicky završeno podpisem asociační smlouvy 

s Evropskou unií. V rámci stěžejní třetí a čtvrté kapitoly analyzuji to, jakým 

způsobem politické elity formulovaly a prezentovaly identitu státu a jakým 

způsobem se tato identita projevovala, přičemž vše zasazuji do historického a 

zahraničně-politického kontextu. Jako zdroje pro tuto analýzu mi posloužily 

relevantní odborné publikace a články, zabývající se historií a zahraniční politikou 

Gruzie, internetové zpravodajské portály a dokumenty gruzínského státu. Jak již 

bylo řečeno, pochopení vztahu identity a zahraniční politiky postsovětského státu je 

stále nepříliš probádané téma. I když v tomto ohledu existuje množství článků, jedná 

se spíše o kusé informace a chybí ucelená publikace, která by se souhrnně tímto 

tématem zabývala. Kromě osobního zájmu je tak cílem následující diplomové práce 

také empirický přínos a vytvoření ucelenějšího materiálu, představující zmíněnou 

problematiku. 

 

 

 

                                                                                                                                               
politické orientaci země. Annales Scientia Politica 4 (2/2015): 39 
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1. TEORETICKÝ RÁMEC 

V následující kapitole představuji teoretické zakotvení zkoumané 

problematiky. Ta je zasazena do širšího rámce tzv. analýzy zahraniční politiky. 

Vzhledem ke značné definiční volnosti a možnostem, které tento přístup poskytuje, 

představím koncept analýzy zahraničí politiky, který jsem sestavil pro účely 

diplomové práce tak, aby co nejlépe vyhovoval povaze zkoumaného tématu. 

Vycházím při tom ze sociálně-konstruktivistického přístupu, který podle mého 

názoru nabízí nejvhodnější zázemí pro zkoumání identity a zahraniční politiky státu. 

 

1.1. ANALÝZA ZAHRANIČNÍ POLITIKY 

Ve své práci zkoumám vztah státní identity a zahraniční politiky Gruzie. 

Bude se tak jednat o případovou studii s aplikací analýzy zahraniční politiky, neboť 

tento typ analýzy umožňuje pochopit jednání daného státu v mezinárodním 

prostředí. Vzhledem k šíři a komplexnosti zahraniční politiky je i tato metoda 

interdisciplinární, přičemž se zaměřuje na různé aspekty výkonu politiky. Definice 

zahraniční politiky se snaží zodpovědět otázku, kdo jedná, jaké sleduje cíle a jaké 

prostředky při tom používá, a to při zohlednění, že vše se odehrává v mezinárodním 

prostředí.2 Obecně lze rozlišit celkem čtyři základní hladiny zahraničně-politické 

analýzy3: 

1) Hladina mezinárodního systému 

2) Hladina státu 

3) Hladina domácích vlivů 

4) Hladina jednotlivce 

 

                                                 
2 Druláková, Radka a Petr Drulák. Tvorba a analýza zahraniční politiky. Praha: Nakladatelství 

Oeconomica, 2007: 10 
3 Ibid., 17 
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Ve své práci se zaměřím na hladinu státu. Neboť je to právě stát a jeho 

představitelé, kdo vykonává zahraniční politiku. Nelze však ignorovat ani ostatní 

hladiny, které mají na chování státu vliv. Zahraniční politika státu tvoří souhrn 

aktivit, jejichž cílem je dosažení určitých cílů a zájmů, označovaných obecně jako 

národní či státní zájmy. Každý stát disponuje řadou atributů, z nichž jen některé 

mají vliv na výkon zahraniční politiky. Kromě velikosti, ekonomické vyspělosti, 

povahy politického systému či geografické polohy mezi tyto atributy patří rovněž 

národní identita či mentalita4. V následujícím textu se zaměřím na problematiku 

identity státu a její význam pro výkon zahraniční politiky. 

 

1.2. ZKOUMÁNÍ IDENTITY V MEZINÁRODNÍCH VZTAZÍCH 

Obecně se pojem identita (v psychologickém pojetí) vztahuje k představám o 

individualitě a specifičnosti, které jsou udržovány určitým aktérem a jsou formovány 

vztahy s ostatními5. Zatímco byl koncept identity již dříve znám, např. 

v psychologických či antropologických disciplínách, do politických věd byl uveden 

až v 60. letech během behaviorální revoluce6. Identita a další ideové faktory 

představovaly po dlouhou dobu v teorii mezinárodních vztahů značně 

marginalizovanou problematiku, a to z důvodu dominance neorealismu v této 

disciplíně7. Výzkum identity v mezinárodních vztazích začal být populárnější 

zejména na konci 80. let minulého století, kdy na světové politické scéně začalo 

docházet k rozpadu bipolárního světa8. Představitelé sociálního konstruktivismu 

(dále jen konstruktivismus) tehdy napadli dominanci neorealismu a neoliberálního 

institucionalismu ve studiu mezinárodních vztahů s tvrzením, že pro vysvětlení 

                                                 
4 Ibid., 56 - 57 
5 Bozdaglioglu, Yucel. Turkish Foreign Policy and Turkish Identity. A Constructivist Approach. New 

York: Routledge, 2003: 22 
6 Ashizawa, Kuniko. When Identity Matters: State Identity, Regional Institution-Building, and 
Japanese Foreign Policy. International Studies Review 10 (3/2008):  571 
7 Ibid.. 572 
8 Druláková, Radka a Petr Drulák. Tvorba a analýza zahraniční politiky. Praha: Nakladatelství 

Oeconomica, 2007: s. 98 
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chování státu existují důležitější faktory, než jsou anarchie a moc9. Mezinárodní 

politika podle nich není poháněna výhradně materiálními faktory a zájmy či 

chování státu jsou ovlivněny faktory, jako jsou normy, kultura, ideje či identita10. 

Zkoumání identity v mezinárodních vztazích je tak spojeno především s 

konstruktivistickým přístupem, který se významně zasloužil o její popularizaci. 

Po tomto objevení  identity v teorii mezinárodních vztahů na počátku 90. let 

došlo ke vzniku množství literatury, zabývající se touto problematikou. V důsledku 

toho bylo vytvořeno mnoho definic identity a někteří autoři označili vzniklou 

situaci za definiční anarchii. Jednou z příčin je typologie, neboť dochází ke 

zkoumání různých typů identit, jako jsou např. osobní, korporátní, sociální či 

národní, což s sebou nese různé definice11. Dalším problémem je, že mnoho prací, 

zkoumajících identitu ani neposkytuje jasnou definici identity, která je brána jako 

něco evidentního, bez nutnosti dalšího vysvětlení12. 

Ve své práci tedy vycházím především z konstruktivistických pozic, neboť 

v rámci teorie mezinárodních vztahů se jedná o nejvhodnější způsob, jak zkoumat 

identitu státu. Ještě než přejdu ke konkrétním východiskům, se kterými v rámci 

konstruktivismu pracuji, pokládám za nezbytné nastínit obecná východiska tohoto 

sociálně-vědního přístupu. 

Již z názvu tohoto směru je patrné, že konstruktivisté ve svém výzkumu 

zdůrazňují zejména sociální konstrukci reality, přičemž mezilidské (a tedy i 

mezinárodní) vztahy jsou určeny myšlenkami či idejemi a nikoliv primárně 

materiálními podmínkami13. Sociální svět tak není nic daného, co by existovalo 

                                                 
9 Bozdaglioglu, Yucel. Turkish Foreign Policy and Turkish Identity. A Constructivist Approach. New 

York: Routledge, 2003: 15 
10 Ibid., 22 
11 Ashizawa, Kuniko. When Identity Matters: State Identity, Regional Institution-Building, and 
Japanese Foreign Policy. International Studies Review 10 (3/2008): 574 
12 Ibid., 574 – 575. 
13 Jackson, Robert a Georg Sorensen. Introduction to international relations. Theories & Approaches. 
New York: Oxford University Press, 2010: 162. 
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někde mimo a nezávisle na myšlenkách a idejích zúčastněných lidí14. Klasikové 

konstruktivismu Peter. L. Berger a Thomas Luckmann ve svém díle popisují, jakým 

způsobem dochází k takovému utváření skutečnosti. Konstatují, že každodenní život 

je realitou, kterou lidé nějakým způsobem interpretují15 a jedná se tak o 

intersubjektivní svět, sdílený s ostatními16. Tato realita se vyznačuje tzv. typizačními 

schématy, na základě kterých dochází ke vnímání ostatních lidí a jednání s nimi. 

K vytváření reality dochází v rámci tři procesů: externalizace, objektivace a 

internalizace, přičemž proces vytváření reality probíhá neustále. Následně dochází 

k legitimizaci, kterou je vytvořená skutečnost potvrzována. Důležitým elementem 

subjektivní skutečnosti je rovněž identita, jež je vytvářena během sociálních procesů 

a následně udržována či pozměňována sociálními vztahy17. Existující identity naopak 

tuto sociální strukturu různými způsoby ovlivňují. 

Jak již bylo řečeno, byl to právě konstruktivismus, který se zasadil o 

propagaci zkoumání identity v mezinárodních vztazích, přičemž tato problematika 

patří v dnešní době k jedné z nejzkoumanějších v mezinárodně-politické analýze18. 

Studium mezinárodních vztahů by se podle konstruktivistů mělo zaměřit na ideje a 

přesvědčení, které informují aktéry na mezinárodní scéně. Státní typ identity je tak 

jedním z konceptů, užívaným v konstruktivismu (jako např. kultura, normy či 

myšlenky), jehož představitelé tvrdí, že tento fenomén zásadně ovlivňuje státní 

preference a akce19. Konstruktivisté se dále shodují v tom, že k vytváření státní 

identity dochází v rámci sociálního prostředí domácí a mezinárodní politiky20. 

Celkově je však chápání státní identity v rámci tohoto směru nejednotné a zmíněný 

                                                 
14 Ibid., 162 
15 Berger, Peter a Thomas Luckmann. Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění. Brno: 

Centrum pro studium demokracie a kultury, 1991: 25 
16 Ibid., 28. 
17 Ibid., 170 – 171. 
18 Kratochvíl, Petr a Petr Drulák (eds.). Encyklopedie mezinárodních vztahů. Praha: Portál, 2009: 97 
19 Finnemore, Martha a Kathryn Sikkink. Taking Stock: The Costructivist Research Program in 
International Relations and Comparative Politics. Annual Review of Political Science 4 (06/2001): 398 
20 Ibid., s. 399 
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pojem bývá často používán zaměnitelně a nejasně21, aniž by existovala shoda, co vše 

do něj lze zahrnout. Obecně tak v tomto ohledu neexistuje žádná univerzální 

konstruktivistická metoda nebo výzkumný plán a konstruktivismus spíše představuje 

jakousi sadu, ze které výzkumníci vybírají nástroje a metody, nejlépe se hodící pro 

zkoumanou otázku22. V dalším textu tak představím mnou vybranou koncepci státní 

identity.  

Za zásadní postavu konstruktivismu v mezinárodních vztazích je považován 

Alexandr Wendt, který se s neorealismem shoduje v tom, že struktura 

mezinárodního systému je anarchické podoby. Odmítá názor, že anarchie musí 

nutně vést ke svépomoci státu a dodává, že vše záleží spíše na interakci mezi státy23. 

Na základě toho definuje tzv. kultury anarchie (Hobbesovu, Lockeovu a Kantovu24), 

které jsou určeny představami, jež státy sdílí, a které definují vztah států k sobě 

navzájem25. Z každé takovéto kultury anarchie vyplývá určitá identita státu, jež 

pochází ze vztahu státu vůči státům ostatním. Wendt hovoří o teorii symbolického 

interakcionismu, podle které se původně subjektivní představy aktérů o těch 

druhých vyvíjejí skrze vzájemné interakce a mění na sdílené a intersubjektivní 

představy v podobě kultury anarchie, která následně vytváří očekávání ve vztahu 

k jednání druhých.26 Podle Wendta tedy to, jaký druh anarchie převážuje, závisí na 

tom, jak aktéři vnímají svoji identitu ve vztahu k druhým27. Klíčovým atributem 

každé kultury je tak role vztahu na linii Já – Oni. Wendt vnímá státní zájmy jako 

                                                 
21 Alexandrov, Maxym. The Concept of State Identity in International Relations: A Theoretical 
Analysis. Journal of international Development and Cooperation 10 (1/2003): 2 
22 Finnemore, Martha a Kathryn Sikkink. Taking Stock: The Costructivist Research Program in 
International Relations and Comparative Politics. Annual Review of Political Science 4 (06/2001): 396 
23 Jackson, Robert a Georg Sorensen. Introduction to international relations. Theories & Approaches. 
New York: Oxford University Press, 2010: 166 
24 Hobbesova: státy si navzájem upírají právo na existenci a vedou proti sobě zničující války; 

Lockeova: státy se navzájem uznávají, příležitostné války mezi nimi mají za cíl přinutit toho druhého 

k ústupkům a ne jej zničit; Kantova: státy se vzdávají síly při řešení sporů, důraz na kooperaci 

(Wendt, Alexander. Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 

1991: 246 – 308). 
25 Drulák, Petr. Teorie mezinárodních vztahů. Praha: Portál, 2003: 125 
26 Ibid., 126 
27 Bozdaglioglu, Yucel. Constructivism and Identity Formation: An Interactive Approach. Uluslararsi 

Hukuk ve Politika 11(3/2007): 131 
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sekundární produkty takových rolí28.  Proto je podle Wendta nutné k pochopení 

chování státu identifikovat identitu, která je zodpovědná za podobu jeho zájmů, 

ovlivňujících akce tohoto státu. 

Wendt rozlišuje korporátní a sociální identity států. Korporátní identita se 

vztahuje k vnitřním, vlastním organizujícím kvalitám, utvářejícím aktérovu 

individualitu. Tato identita generuje základní zájmy státu, jako je fyzická 

bezpečnost, předvídatelnost ve vztazích se světem, uznání aktéra ostatními či 

ekonomický rozvoj29. Uspokojování korporátních zájmů závisí na tom, jak se stát 

definuje vzhledem k ostatním, což je funkcí sociální identity na domácí úrovni 

analýzy. Sociální identita je definována jako sada významů, které aktér sobě 

přisuzuje na základně vnímání ostatními. Wendt v rámci své systémové analýzy 

minimalizuje státní korporátní identitu na úkor procesu založeném na mezinárodní 

sociální interakci30. 

 

1.3. STÁTNÍ A NÁRODNÍ IDENTITA 

V rámci výzkumu mnohdy dochází k zaměňování termínů státní a národní 

identita a někteří autoři tak upozorňují, že je potřeba tyto pojmy rozlišit, a to 

z důvodu existence jistých rozdílů mezi nimi. Nesoulad vyplývá z rozdílnosti 

výzkumného zaměření: zatímco badatelé, zabývající se domácí politikou či 

nacionalismem vnímají identitu jako národní, vědci věnující se zahraniční politice a 

mezinárodním vztahům zdůrazňují vnější, a tedy státní dimenzi identity31. 

Rozdělení na národní a státní identitu je tak činěno z důvodu zdůraznění 

                                                 
28 Alexandrov, Maxym. The Concept of State Identity in International Relations: A Theoretical 
Analysis. Journal of international Development and Cooperation 10 (1/2003): 3 
29 Wendt, Alexander. Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 

1991: 235 - 237 
30 Altoraifi, Adel.: Understanding the Role of State Identity in Foreign Policy Decision-making. The 
Rise and Demise of Saudi-Iranian Rapprochement. (doktorská disertace, London Schools of 

Economics, 2012): s. 44 
31 Alexandrov, Maxym. The Concept of State Identity in International Relations: A Theoretical 
Analysis. Journal of international Development and Cooperation 10 (1/2003): 5 
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analytického rozdílu a poskytnutí větší koncepční jasnosti32. Národní a státní identita 

se však často překrývají a ne vždy je jednoduché učinit jasné rozlišení mezi oběma 

koncepty33. 

Národ bývá zpravidla definován jako skupina lidí, která sdílí určitou 

historickou vlast, mýty, paměť, jejíž členové disponují danými právy a povinnostmi a 

celkově se odlišují od ostatních národů. Národní identita zahrnuje mimo jiné 

formativní historii, etnicitu a kolektivní hodnoty. Jedná se tak o sadu konceptů 

vyvinutých v domácím prostředí během určitého časového období a členy daného 

národa za účelem definice kolektivního charakteru. Národní identita bývá obvykle 

označována jako vnitřní dimenze identity státní34. 

Studium korporátní identity vedlo na počátku 90. let ke zkoumání státní 

identity jako odlišného konceptu a následně vznikly práce, snažící se o 

konceptualizaci státní identity35. Na jejich základě tak můžeme definovat státní 

identitu jako sadu přesvědčení o povaze a účelu státu, vyjádřeném státními akcemi. 

Obecně se tak jedná o definici práv, závazků a povinností na mezinárodní úrovni a 

také o významu, jaký stát přisuzuje ostatním aktérům36. Velmi zjednodušeně řečeno 

představuje státní identita koncepci toho, o čí zemi se jedná a koho reprezentuje37. 

Skrze tuto identitu tedy elity připisují státu určité kvality, které jsou současně 

srozumitelné pro mezinárodní komunitu a jsou tak důležité pro zahraničně-

politickou orientaci státu. Státní identita může být definována rovněž vnějšími 

                                                 
32 Altoraifi, Adel.: Understanding the Role of State Identity in Foreign Policy Decision-making. The 
Rise and Demise of Saudi-Iranian Rapprochement. (doktorská disertace, London Schools of 

Economics, 2012): 45 
33 Alexandrov, Maxym. The Concept of State Identity in International Relations: A Theoretical 
Analysis. Journal of international Development and Cooperation 10 (1/2003): 4 
34 Bozdaglioglu, Yucel. Constructivism and Identity Formation: An Interactive Approach. Uluslararsi 

Hukuk ve Politika 11(3/2007): 137 
35 Altoraifi, Adel.: Understanding the Role of State Identity in Foreign Policy Decision-making. The 
Rise and Demise of Saudi-Iranian Rapprochement. (doktorská disertace, London Schools of 

Economics, 2012): 44 
36 Ibid., 44 
37 Ashizawa, Kuniko. When Identity Matters: State Identity, Regional Institution-Building, and 
Japanese Foreign Policy. International Studies Review 10 (3/2008):. 575 
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aktéry. To znamená státy či mezinárodními aktéry, kteří za účelem ospravedlnění 

mezinárodně-politické akce užívají vůči státu označení jako např. teroristického.  

Státy vytvářejí své identity ještě před začátkem interakce s ostatními 

v systému. V pluralistických společnostech státní identita vzniká důsledkem 

domácího zápasu mezi rozdílnými skupinami38 a lze tedy tvrdit, že definice státní 

identity je vedena nejsilnějšími skupinami39 v rámci státu. Vzhledem k soutěži mezi 

různými druhy identit může být státní identita vnímána jako mozaika mnoha 

identit, přičemž dominantní identita může zastíňuje jiné identity, jež ve státě 

existují. Domácí aparát a představitelé každého státu tedy vytváří roli státu při 

zohlednění omezujících domácích faktorů, jako je ekonomika, vojenské schopnosti 

či veřejné mínění a rovněž s ohledem na omezení ze strany mezinárodního systému 

(relativní síla ostatních států, změny státních identit)40. Je nutné podotknout, že 

vytvořený koncept státní identity nemusí být nutně sdílen ostatními jednotlivci, 

nacházejícími se mimo proces utváření politiky41. Mnoho státních identit je 

formováno v dlouhém časovém období a zůstává po dlouhou dobu nezměněna, avšak 

ve státech, které zažily rychlou a radikální změnu (tak jako Gruzie po rozpadu 

SSSR), se státní identita stává ohebnější a podléhá rychlejším změnám42.  

Je-li identita vytvořena, státy ji institucionalizují na domácí i mezinárodní 

úrovni43. Na domácí úrovni státy vytvářejí spolu s identitami také mýty a instituce 

k jejich ochraně, na mezinárodní úrovni se snaží své identity zakotvit v mezistátních 

                                                 
38 Bozdaglioglu, Yucel. Turkish Foreign Policy and Turkish Identity. A Constructivist Approach. New 

York: Routledge, 2003: 26. 
39 Ibid., 27 
40 Altoraifi, Adel.: Understanding the Role of State Identity in Foreign Policy Decision-making. The 
Rise and Demise of Saudi-Iranian Rapprochement. (doktorská disertace, London Schools of 

Economics, 2012): 44 - 45 
41 Ashizawa, Kuniko. When Identity Matters: State Identity, Regional Institution-Building, and 
Japanese Foreign Policy. International Studies Review 10 (3/2008):. 576. 
42 Altoraifi, Adel.: Understanding the Role of State Identity in Foreign Policy Decision-making. The 
Rise and Demise of Saudi-Iranian Rapprochement. (doktorská disertace, London Schools of 

Economics, 2012): 43 
43 Bozdaglioglu, Yucel. Turkish Foreign Policy and Turkish Identity. A Constructivist Approach. New 

York: Routledge, 2003: 25 
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normativních strukturách44. Identita tak bývá či nebývá zakotvena skrze kontakty 

s ostatními a tento systém interakce ji může potvrdit či transformovat. V důsledku 

změn v domácí politice nebo mezinárodním systému státy kontinuálně produkují a 

reprodukují významy a redefinice já, což stabilizuje nebo mění jejich identifikaci 

s ostatními v systému. Utvořená identita vystupuje v kontrastu vůči odlišnému 

objektu. Kolektivní identita tak vytváří koncept já (definice kým jsem) a současně 

vymezuje hranice vůči jinému. Tím dochází ke stanovení norem vhodného chování 

vůči těm, kdo jsou naší součástí a vůči jiným 45. V mezinárodním prostředí identita 

informuje stát o tom, kdo je jeho přítel či nepřítel. 

Identita státu není statická a může se měnit následkem vnitřního vývoje, a to 

následujícími způsoby46:  

1) Drastický politický vývoj (např. revoluce) může státní identitu 

změnit a nahradit ji identitou novou. 

2) Institucionálním uspořádáním nebo volbami může dojít ke 

změně role domácích politických skupin, státních institucí nebo 

jednotlivců v  utváření zahraniční politiky.  Diskurs o zahraniční 

politice tak může být ovládnán novými organizacemi či 

jednotlivci s různými koncepcemi identity. 

K přijetí nových idejí, jež mají na identitu vliv, tedy může dojít v reakci na 

dramatické politické šoky, neúspěchy nebo krize (např. ekonomická krize, válka), 

kdy dřívější politika neuspěla v řešení problému a způsobila hledání koncepcí, na 

kterých založit novou politiku47. Pro přijetí nových idejí je také důležitý 

                                                 
44 Bozdaglioglu, Yucel. Constructivism and Identity Formation: An Interactive Approach. Uluslararsi 

Hukuk ve Politika 11(3/2007): 137 
45 Bozdaglioglu, Yucel. Turkish Foreign Policy and Turkish Identity. A Constructivist Approach. New 

York: Routledge, 2003: 23 
46 Ibid., 25 
47 Finnemore, Martha a Kathryn Sikkink. Taking Stock: The Costructivist Research Program in 
International Relations and Comparative Politics. Annual Review of Political Science 4 (06/2001): 405 
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přesvědčující faktor, tedy co, činí ideu přesvědčivou a jedná se o způsob, jakým idea 

souvisí s ekonomickými a politickými problémy dané doby48.  

 

1.4. STÁTNÍ IDENTITA A ZAHRANIČNÍ POLITIKA 

Dle Davida Campbella se identita a zahraniční politika vzájemně 

spoluvytvářejí, neboť identita státu je budována odlišením se od nějakého vnějšího 

nebezpečí, přičemž zahraniční politika vymezuje hranice této identity49. Vztah mezi 

státní identitou a zahraniční politikou může být vysvětlen teorií rolí. Role identit 

představují idealizované koncepce o sobě samém a definování role státu je jedním ze 

základních cílů státu, neboť odráží požadavky státu vůči mezinárodnímu prostředí50. 

Státní identita tak ovlivňuje výkon zahraniční politiky, kterou stát provádí.  Dle 

některých autorů, jako je např. Walter Carlsnaes, je zahraniční politika státu 

vyjádřením jeho vlastní ideologie51. V procesu vytváření politiky se státní identita 

stává klíčovým nástrojem politiků realizaci jejich zahraniční politiky52. 

Implementace zahraniční politiky vyžaduje konsensus mezi různými skupinami, 

které jsou zapojeny do vytváření identity a zájmů53. V pluralitních společnostech tak 

identita a zájmy státu vyplývají ze zápasu mezi různými skupinami, které se 

pokoušejí ovlivnit kurs zahraniční politiky státu v souladu s jejich koncepcemi 

identity54. Ve státech, které prochází tranzicí (jako např. Gruzie), mají politické elity 

obvykle důležitější a instrumentálnější postavení v definování zahraničně-

                                                 
48 Ibid., 405 
49 Kratochvíl, Petr a Petr Drulák (eds.). Encyklopedie mezinárodních vztahů. Praha: Portál, 2009: 98 
50 Altoraifi, Adel.: Understanding the Role of State Identity in Foreign Policy Decision-making. The 
Rise and Demise of Saudi-Iranian Rapprochement. (doktorská disertace, London Schools of 

Economics, 2012): 45 
51 Fawn, Rick. Ideology and National Identity in Post-Communist Foreign Policies. Journal of 

Communist Studies and Transition Politics 19 (3/2003): 8 
52 Altoraifi, Adel.: Understanding the Role of State Identity in Foreign Policy Decision-making. The 
Rise and Demise of Saudi-Iranian Rapprochement. (doktorská disertace, London Schools of 

Economics, 2012): 46 
53 Bozdaglioglu, Yucel. Turkish Foreign Policy and Turkish Identity. A Constructivist Approach. New 

York: Routledge, 2003: 25. 
54 Ibid., 25. 
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politických cílů a priorit55. Názor elit tak do značné míry ovlivňuje agendu 

zahraniční politiky, zatímco veřejnost stanovuje hranice toho, co je považováno za 

akceptovatelné56. 

Realizace zahraniční politiky vytváří dynamickou a měnící se identitu, kterou 

státy praktikují v odpovědi na vnější hrozby57. Státní identita vzniká vytvořením 

státu a nikdy není statická, mění se pokaždé, když dochází k vytváření politiky, ať 

domácí nebo mezinárodní. Je tedy patrné, že státní identita ovlivňuje zahraniční 

politiku a naopak. Zahraniční politika může ovlivnit státní identitu dvěma 

způsoby58: 

1) Změnou významu identit, ze kterých je státní identita složena. 

Identity se mění, jak je mezinárodní prostředí nutí soutěžit, 

oponovat si či kooperovat. Zahraniční politika je tak polem pro 

konflikt identit. 

2) Přijetím změn ve státní identitě, zejména pod tlakem jiných 

států či mezinárodních organizací. Vnější události a zapojení 

cizích aktérů tak může způsobit změny v domácí agendě. 

Státní identita může naopak ovlivnit zahraniční politiku jakožto nástroj k 

mobilizaci podpory, nátlak na určitou akci či představy, ospravedlnění nebo 

legitimizaci určité politiky nebo jako příležitost pro stabilizaci okolních zemí59. 

Ideje, jež jsou základem identity, mohou ovlivnit zahraniční politiku rovněž třemi 

kauzálními mechanismy60: 

                                                 
55 Gvalia, Giorgi et al. Thinking Outside the Bloc: Explaining the Foreign Policies of Small States. 

Security Studies 22 (1/2013): 107 
56 Ibid., 107 
57 Altoraifi, Adel.: Understanding the Role of State Identity in Foreign Policy Decision-making. The 
Rise and Demise of Saudi-Iranian Rapprochement. (doktorská disertace, London Schools of 

Economics, 2012): 47 
58 Ibid., 50 
59 Ibid., 50. 
60 Gvalia, Giorgi et al. Thinking Outside the Bloc: Explaining the Foreign Policies of Small States. 

Security Studies 22 (1/2013): 109 
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1) Ovlivňují vnímání vnějších hrozeb elit. 

2) Určují rámec možností a interpretaci výsledků během vnímání 

vnějšího prostředí. 

3) Slouží jako plán postupu pro jednotlivce, kteří zužují rozmezí 

dostupných politických možností a vystupují tak jako omezení 

v rozhodovacím procesu. 

Ovlivňování zahraniční politiky neprobíhá přímo, ale skrze zájmy, které jsou 

identitou generovány a ovlivňovány61. Dle Ronalda L. Jeppersona je to právě 

identita, co vytváří a ovlivňuje zájmy, neboť aktéři se nemohou rozhodnout, co jsou 

jejich zájmy, dokud neví, co konkrétně reprezentují62. 

 

1.5. VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

Hypotéza: 

„Státní identita je pro výkon zahraniční politiky zásadní a je s ní v 

neustálé a vzájemné interakci. Poskytuje totiž ideovou základnu, 

ovlivňující formulaci, orientaci a výkon zahraniční politiky 

Gruzie.“ 

▪ Hlavní výzkumná otázka:  

„V jakém vztahu je státní identita a zahraniční politika Gruzie?“ 

▪ Dílčí výzkumné otázky: 

◦ „Jakou podobu má gruzínská státní identita a jakým vývojem po 

roce 1991 prošla? “ 

◦  „Jakými směry prošla zahraniční politika po roce 1991?“ 

◦ „Do jaké míry byla a je zahraniční politika touto identitou 

ovlivňována?“ 

Odpověď na hypotézu: 

„Státní identita má/nemá vliv na výkon zahraniční politiky Gruzie – závěry.“ 

                                                 
61 Ashizawa, Kuniko. When Identity Matters: State Identity, Regional Institution-Building, and 
Japanese Foreign Policy. International Studies Review 10 (3/2008): 577. 
62 Ibid., 577. 
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2. SAKARTVELO 

Gruzie je prastarou zemí, jež se může pochlubit dlouhou tradicí státnosti a 

bohatou historickou zkušeností, jež se promítá do národní identity a má tak vliv na 

politiku země. Pro pochopení státní identity a zahraniční politiky moderního 

gruzínského státu je tak  nezbytné nastínit jeho geopolitické postavení a historický 

vývoj. V následující kapitole se budu věnovat tomu, jakým vývojem si tato země 

během dějin prošla, neboť právě to je zásadní pro analýzu nejnovějšího směřování 

země a jednání v mezinárodních vztazích. Vzhledem k délce gruzínské státnosti, 

tradici a zkušenosti je velice důležité takový historický exkurs představit. V další 

části kapitoly představím způsob formování moderní identity Gruzínů, což je 

potřebné z důvodu utváření evropského diskursu na přelomu 19. a 20. století. 

 

2.1. GEOPOLITIKA JIŽNÍHO KAVKAZU 

Gruzie nachází na pohraničí dvou kontinentů v oblasti kavkazského horkého 

pásma, jež byl vždy místem setkávání východních a západních vlivů. Neexistuje však 

jasná definice toho, co vše lze do Kavkazu zahrnout a tento pojem tak bývá užíván 

nejednoznačně, ať už z geografického, politického či kulturního hlediska63. 

Vzhledem k poloze na křižovatce mezi Evropou a Asií, nejsou geografové jednotní, 

do kterého kontinentu oblast zařadit. Přesto, že Kavkaz představuje nepříliš velký 

region, jedná se o nesmírně různorodou oblast: na území o rozloze cca 440 194 km2 

můžeme nalézt více než sto etnických skupin, z nichž každá má vlastní jazyk a 

zvyky64. Během historie docházelo na tomto území k velkým migracím, což 

vytvořilo národnostní mozaiku v této oblasti. Kromě kavkazské jazykové rodiny (do 

které patří gruzínština) zdejší národy hovoří jazyky, náležejícími do Indoevropské, 

Altajské či Afro-asiatské jazykové skupiny65. Obecně se Kavkaz dělí na severní a jižní 

část: zatímco severní hranici Kavkazu lze určit více než jedním způsobem, za tu jižní 

                                                 
63 Coene, Frederik. The Caucasus. An Introduction. London: Routledge, 2010: 3 
64 Ibid., 3, 56 
65 Ibid., 70 
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se nejčastěji považuje hranice bývalého ruského impéria, resp. SSSR, přičemž i toto 

dělení může z historického hlediska představovat jisté problémy66. Severní Kavkaz je 

dnes součástí Ruské federace a jižní část regionu je tvořena Arménií, Ázerbájdžánem 

a Gruzií67.  

 

Historicky je Kavkaz vnímán jako pohraniční oblast, v níž dochází ke 

střetávání civilizací a která se vyznačuje politickou a ekonomickou slabostí či 

závislostí na vnějších centrech68. Území mezi Černým a Kaspickým mořem, Ruskem 

a Blízkým a Středním východem vždy po staletí představovalo atraktivní území, 

přitahující nájezdníky. Dějiny regionu jsou tak spjaty s nájezdy Řeků, Římanů, 

Arabů, Turků, Mongolů či Peršanů. Vzhledem ke své poloze byl region do 16. století 

součástí karavanových cest, konkrétně Velké hedvábné stezky, spojující Evropu 

s Čínou skrze Kavkaz a Střední Asii69. V 19. století byl Kavkaz v důsledku ruského 

ovládnutí vyňat z mezinárodního boje o vlivy, což se změnilo s rozpadem SSSR. 

Dnes je Kavkaz považován za jeden z nejdůležitějších a nejcitlivějších regionů na 

světě. Současně je významným z hlediska produkce a zejména transportu ropy a 

zemního plynu70. Je to oblasti považovaná za jednu z nejméně stabilních na planetě. 

A to z důvodu ozbrojených konfliktů, nacionalismu, islámského fundamentalismu, 

složité společensko-ekonomické situace, slabosti státních struktur, nevyspělé 

                                                 
66 Ząbek, Maciej. Wstęp. Problemy tożsamościowe regionu Kaukazu. In: Ząbek, Maciej (eds.). 

Dylematy kaukaskie. Problemy narodowościowe i migracyjne. Warszawa: Wydawnictwo DiG 2010: 

18 
67 Jižní Kavkaz bývá někdy nazýván tzv. Zakavkazskem, přičemž tento termín byl užíván zejména 

v dřívějších dobách a jak název napovídá, tento výraz reflektuje ruskou perspektivu a ještě v dobách 

SSSR Gruzíni žádali, aby byl prostor nazýván Jižním Kavkazem (Stępniewski, Tomasz. Geopolityka 
regionu Morza Czarnego w pozimnowojennym świecie. Lublin: Instytut Europy Środkowo-

Wschodniej, 2011: 199). 
68 Ząbek, Maciej. Wstęp. Problemy tożsamościowe regionu Kaukazu. In: Ząbek, Maciej (eds.). 

Dylematy kaukaskie. Problemy narodowościowe i migracyjne. Warszawa: Wydawnictwo DiG 2010: 

20 – 21. 
69 Stępniewski, Tomasz. Geopolityka regionu Morza Czarnego w pozimnowojennym świecie. Lublin: 

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2011: 199 
70 Coene, Frederik. The Caucasus. An Introduction. London: Routledge, 2010: ix 
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občanské společnosti, korupce a organizovaného zločinu71. Oblast je součástí tzv. 

nové velké hry, která představuje rivalitu mezi USA (a EU), Ruskem, Čínou o 

kaspické suroviny a vlivy ve Střední Asii a na Kavkaze72. Strategická poloha Kavkazu 

a jeho energetické zdroje vedou nejenom k mezinárodní pozornosti, ale také 

k vyostřené polarizaci v regionální politice73. S rozpadem SSSR se na Jižním Kavkaze 

naplno rozhořely etnopolitické konflikty, jež zasáhly všechny zdejší tři země a jež 

dodnes nebyly urovnány. Z jihokavkazských států má nejvýhodnější geopolitickou 

pozici Ázerbájdžán, disponující zásobami energetických surovin a představující 

bránu, skrze kterou je možné transportovat suroviny z Kaspického moře a Střední 

Asie směrem na západ74. Z toho také vyplývá význam Gruzie, neboť přes její území 

je možné k Ázerbájdžánu získat přístup 75. Kromě transportu kaspických surovin 

slouží Gruzie jako tranzitní země regionu např. Arménie přes ni zajišťuje pozemní 

kontakt s Ruskem a Turecko s Ázerbájdžánem. 

Zmíněné geopolitické podmínky a historická zkušenost nutí Gruzii dbát o 

relativní distribuci moci mezi svými sousedy a udržení soutěživého mezinárodního 

systému76. Gruzínští panovníci po staletí reflektovali tyto skutečnosti a snažili se o 

přežití za pomoci vyvažování či přidáváním se na stranu zájmů sousedních velmocí77. 

Dá se tedy říci, že bezpečnostní hrozby provázely Gruzii po celou historii, což je 

způsobeno jak geografickou pozicí, tak povahou mezinárodního systému, ve kterém 

velmoci soutěží o vliv nad slabšími státy78. 

 

                                                 
71 Falkowski, Maciej. Najważniejsze problemy i konflikty współczesnego Kaukazu. In: Ząbek, Maciej 

(eds.). Dylematy kaukaskie. Problemy narodowościowe i migracyjne. Warszawa: Wydawnictwo DiG 

2010: 41 
72 Ibid.,43 
73 Coene, Frederik. The Caucasus. An Introduction. London: Routledge, 2010: 27 
74 Stępniewski, Tomasz. Geopolityka regionu Morza Czarnego w pozimnowojennym świecie. Lublin: 

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2011: 200 
75 Ibid., 201 
76 Jones, Stephen a Levan Kakhishvili. The Interregnum: Georgian Foreign Policy from Independence 
to the Rose Revolution. In: Kakachia, Kornely a Michael Cecire (eds.). Georgian Foreign Policy. The 
Quest For Sustainable Security. Tbilisi: Konrad Adenauer Stiftung 2013: 13 
77 Ibid.,13 
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2.2. GRUZÍNI 

 

„Stará legenda praví, že v době, kdy Bůh dělil zemi mezi jednotlivé 

národy, Gruzíni se zpozdili kvůli jejich tradiční hostině. Když se 

konečně dostavili, celý svět byl již rozdělen. Následně pozvali Boha 

ke svému stolu a své zpoždění vysvětlili tím, že pili na jeho zdraví. 

Bohu se jejich společnost zalíbila natolik, že jim daroval nejhezčí 

kousek země, který si vyhradil pro sebe.“ 

 

 Kavkaz byl během historie územím, kde docházelo k míšení různých národů, 

přičemž za nejstarší obyvatele regionu se považují tzv. kavkazské národy79, mezi něž 

patří rovněž Gruzíni. Přestože lidé na území Gruzie žili již v době paleolitu před více 

než 50 tisíci lety80, etnogeneze Gruzínů zůstává nadále nejasná a v rámci této 

problematiky existují různé názory. V minuloti byla populární jafetská teorie 

Nikolaje Marra, podle které byla značná část Evropy před příchodem 

indoevropských etnik obývána národy, užívajícími kavkazské nebo jafetské jazyky81. 

Poté, co indoevropské národy tato území dobyly, zbytky původního obyvatelstva se 

ukryly v horách, konkrétně na Kavkaze a v Pyrenejích. Jejich potomky jsou tak 

kavkazské národy a Baskové. Tato teorie však byla prakticky zavržena, přestože se 

k ní někteří lingvisté snaží navrátit.  

Gruzíni jsou součástí jihokavkazské jazykové skupiny, nazývané kartvelské 

nebo ibero-kavkazské, která současně není příbuzná s žádnou jinou skupinou. 

Obsahuje celkem čtyři jazyky, které původně pocházejí z proto-gruzínštiny a jež se 

od sebe začaly oddělovat před cca 5 000 – 6 000 lety82. Kartvelské jazyky jsou 

tvořeny gruzínštinou, užívanou naprostou většinou gruzínské populace a dále 

megrelštinou, svanštinou a lazštinou. Spornou otázkou zůstává, zda jazyky 

                                                                                                                                               
78 Ibid.,13 
79 Baranowski, Bohdan a Krzysztof Baranowski. Historia Gruzji. Wrocław: Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich, 1987: 10 – 11. 
80 Suny, R. G.: The Making of the Georgian Nation, s. 4 
81 Baranowski, Bohdan a Krzysztof Baranowski. Historia Gruzji. Wrocław: Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich, 1987: 11. 
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regionálních skupin jako jsou Svanové, Megrelové či Lazové lze uznávat jako odlišné 

jazyky nebo spíše dialekty. V gruzínské vědě dominuje názor, že se jedná o dialekty, 

jež mají dlouhé rodokmeny83. Obecně patří gruzínština mezi nejdéle užívané jazyky 

na světě s dlouhou literární tradicí a vlastní abecedou84. 

Gruzíni odvozují svůj původ od Jáfeta, syna Noemova  a sami sebe označují 

jako Kartvelebi, přičemž tento název je odvozeninou od pohanského boha Kartlose85. 

Sakartvelo potom označuje jejich vlast neboli Zemi Kartvelů86. Tento název začal být 

používán od 11. století, kdy byla země poprvé sjednocena87. Jednotná Gruzie však 

netrvala příliš dlouho a země byla po dlouho dobu rozdělená. S tím souvisí fenomén 

regionální rozmanitosti, způsobený historickým teritoriálně-politickým 

rozdělením88. Regionální rozdíly jsou dodnes patrné, neboť jednotlivé části země se 

víceméně liší historií, typem hospodářství, dialektem i tradicemi. Roli hraje také 

geografie země se svým klimatem a rázem krajiny89. Dnes tak můžeme nalézt až 17 

gruzínských sub-etnických skupin, přičemž 15 z nich se vyskytuje na území 

Gruzie90. 

 

                                                                                                                                               
82 Coene, Frederik. The Caucasus. An Introduction. London: Routledge, 2010: 70 
83 Baranowski, Bohdan a Krzysztof Baranowski. Historia Gruzji. Wrocław: Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich, 1987: 12 – 13. 
84 Jorgensen, John Henry. History of Georgian Language. Dostupné z 

http://linguistics.byu.edu/classes/ling450ch/reports/Georgian1.html (přístup 17. 3. 2016) 
85 Coene, Frederik. The Caucasus. An Introduction. London: Routledge, 2010: 59 
86 Mezinárodně užívaný název Gruzie pochází původně z názvů Kurj nebo Gurj, kterými Arabové a 

Turkové označovali Gruzíny. Další teorií je, že jméno pochází z řeckého slova ge, označující zemi 

(Coene, Frederik. The Caucasus. An Introduction. London: Routledge, 2010: 59). 
87 Suny, Ronald Grigor. The Making of the Georgian Nation. Bloomington: Indiana University Press, 

1994: 3 
88 Baranowski, Bohdan a Krzysztof Baranowski. Historia Gruzji. Wrocław: Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich, 1987: 13 
89 Zadura, Diana. Naród w tygrysiej skórze. Tożsamość narodowa Gruzinów w dobie „rewolucji róż”. 

In: Ząbek, Maciej (eds.). Dylematy kaukaskie. Problemy narodowościowe i migracyjne. Warszawa: 

Wydawnictwo DiG 2010: 291 
90 Coene, Frederik. The Caucasus. An Introduction. London: Routledge, 2010: 59 

http://linguistics.byu.edu/classes/ling450ch/reports/Georgian1.html
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2.3. ZEMĚ „BOJOVNÍK-MUČEDNÍK“ 

Tradice gruzínské státnosti sahají daleko do minulosti a o dějinách této země 

můžeme hovořit již od starověku, přičemž po celou historii hrála Gruzie roli 

nárazníkového státu mezi velmocemi. Zhruba ve 12. století př. n. l. vznikl první 

gruzínský kmenový svaz známý pod jménem Diaochie91. Dalším svazem byla 

Kolchida, která se objevila kolem 13. století na černomořském pobřeží92. Byla to 

země krále Aiéta a Médei, známá díky výpravě Argonautů, kteří se s Iásonem vydali 

hledat do této oblasti Zlaté rouno. Zatímco na západě Gruzie existovalo království 

Kolchidy (po jejím úpadku bylo vytvořeno Egrisi neboli Lazika), ve východní části 

došlo kolem roku 400 př. n. l. k vytvoření království Kartlie, známé také pod názvem 

Ibérie93.  

Během 1. století př.n.l. se tyto státy nacházely pod vládou Říma a ve 2. století 

n.l. začíná na tato území pronikat křesťanství94. Roku 337 přijal král 

východogruzínské Ibérie Mirian III. v důsledku činnosti sv. Nino, původně otrokyně 

z Kapadokie, křesťanství, které následně prohlásil za státní náboženství95. Ibérie se 

tak stala po Arménii druhým křesťanským státem na světě. Gruzínská pravoslavná 

církev, v jejímž čele stojí patriarcha, je apoštolskou církví byzantského vyznání a její 

autokefalita se datuje od 5. století96. 

Po celou dobu zůstávala Gruzie rozdělená na západní část, nacházející se pod 

vlivem Byzantské říše, a část východní, jež byla ovládána Peršany a následně Araby. 

11. a 12. století je v gruzínské historiografii nazývané jako didi turkoba neboli velké 

poturčení. Ve 12. století zahájil král David Agmašenebeli (Budovatel) pod 

                                                 
91 Ibid., 93 
92 Ibid., 93 
93 Baranowski, Bohdan a Krzysztof Baranowski. Historia Gruzji. Wrocław: Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich, 1987: 25 
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gruzínským patronátem budování celokavkazského státu, který se rozpínal na území 

od Černého ke Kaspickému moři. Tento útvar tak přibližně zahrnoval území 

dnešních tří jihokavkazských republik97. Ve 12. a 13. století dochází k největšímu 

rozkvětu monarchie, za jehož vrchol se považuje panování královny Tamary. Během 

tohoto zlatého období Gruzie představovala regionální velmoc a jediný 

jihokavkazský stát, jež byl schopen obrodit se po muslimských nájezdech a zachovat 

si nezávislý charakter98. Jednalo se o nejdůležitější politickou a ekonomickou 

monarchii v Malé Asii a na Kavkaze99. Vznik jednotného středověkého státu měl 

velký význam pro unifikaci kavkazských provincií, čímž docházelo ke smazávání 

rozdílů mezi gruzínskými kmeny a regionálními skupinami, ke sjednocování víry, 

církve či jazyka100. Politickou manifestací významu Gruzie měla být účast na 5. 

křížové výpravě101. Záhy však přišla rána v podobě mongolských nájezdů v první 

polovině 13. století. Ty způsobily zničení center státního, náboženského a 

kulturního života země. Pozdější dobytí Konstantinopolu Osmany a následný pád 

Byzantské říše vedly ke zpřetrhání vazeb mezi Gruzií s křesťanským světem, čímž se 

země ocitla v obklopení výhradně muslimských mocností. Gruzie se rozpadla na 

malá knížectví, která se ocitla pod osmanskými (ve východní části) nebo perskými 

vlivy (v západní části Gruzie). Dezintegrace území se vyznačovala slábnutím 

centrální vlády a odtrháváním jednotlivých provincií, čímž docházelo k postupnému 

zániku pocitu národní jednoty102. Náboženství tak představovalo hlavní identifikátor 

                                                 
97 Materski, Wojciech. Zakaukazie – obszar rywalizacji pomiędzy Rosją, Turcją i Persją. In: Furier, 
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gruzínské identity a Gruzie se stala dle pozdější interpretace bojovníkem-

mučedníkem a baštou křesťanství v muslimském světě103. 

V druhé polovině 15. století byla země rozdrobena na království Kartlie, 

Kachetie, Imeretie a na mnoho knížectví, přičemž jakýmkoliv snahám o obnovu 

sjednoceného státu zamezovala rostoucí síla perských a osmanských sousedů, 

rivalizujících o gruzínské území104. Jediné, z čehož mohly rozdrobené útvary těžit, 

bylo nepřátelství a vzájemná rivalita Persie a Turecka. To umožňovalo zachování 

nedokonalých forem státnosti, náboženství a kontinuity kultury105. Gruzínští 

panovníci častokrát vzhlíželi směrem na západ z důvodu hledání ochrany před 

nepřátelskými sousedy106. K žádné evropské pomoci Gruzínům nikdy nedošlo, 

s výjimkou malé skupiny křižáků v bitvě u Didgori proti seldžuckým Turkům roku 

1140, požehnáním papeže nebo morální podpory evropských králů107. Po pádu 

Byzance však nehledali pomoc pouze u evropských států, ale také u 

blízkovýchodních zemí, nepřátelských vůči sultánovi. Navzdory dezintegraci se 

gruzínští představitelé snažili zejména v 18. století navázat vztahy s evropskými 

státy a nalézt u nich podporu proti osmanskému a perskému nebezpečí108. Tyto 

snahy však vyšly naprázdno. Postupné ruské pronikání do regionu od přelomu 17. a 

18. století, které oslabovalo jednání Osmanů a Peršanů, pomáhalo gruzínským 

státečkům udržovat si relativní odlišnost109. 

V roce 1783 uzavřel východogruzínský král Irakli II. s Ruskem tzv. 

georgijevský traktát, ve kterém Rusové Gruzínům mimo jiné slíbili vojenskou pomoc 

a ochranu před Osmany a Peršany výměnou za to, že se Gruzie stane ruským 
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25 

  

protektorátem. Žádnou z podmínek smlouvy však Rusko nedodrželo110. Roku 1801 

Alexandr I. oznámil začlenění východogruzínského království Kartlie-Kachetie111 do 

Ruska a byla z něj vytvořena Tifliská gubernie. Následovalo podřízení západních 

částí země, které se staly Kutaiskou gubernií. Za působení ruské vlády došlo ke 

sjednocení území, které dnes Gruzíni považují za gruzínské země112. Současně však 

začalo docházet k represím vůči církvi, jejíž autokefalita byla zlikvidována. To 

vyvolalo protesty a řadu ozbrojených povstání. Teprve po roce 1832, kdy národ 

ukončil protiruská povstání, začalo docházet ke zlepšení situace113 a Gruzíni se 

aktivně podíleli na životě impéria. 

Tbilisi (tehdejší Tiflis) se stalo neformálním hlavním městem regionu, kde 

sídlila ruská administrativa pro Kavkaz či velitelství vojsk kavkazského obvodu. 

Tbilisi se také ve srovnání s jinými městy regionu vyznačovalo nadměrným 

zastoupením inteligence114. Po únorové revoluci 1917 došlo v Zakavkazsku k 

instalaci menševické administrativy. Tehdejší vládnoucí politické síly na 

Zakavkazsku neusilovaly o nezávislost, neboť si byly vědomy své slabosti a 

geopolitické nevýhody. Bolševický převrat však ukončil naděje na demokratickou 

vládu v impériu a došlo k vytvoření Zakavkazského komisariátu, který v dubnu 1918 

deklaroval oddělení se od Ruska115. Tak vznikla Zakavkazská demokratická 

federativní republika spojující Arménii, Ázerbájdžán a Gruzii, která se však 

z důvodu protichůdných zájmů členů brzy rozpadla na tři jihokavkazské státy. 
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V moderním období je tedy tradice gruzínské státnosti velice krátká a spojená 

výlučně s menševickou republikou z let 1918 – 1921116.  

 

2.4. UTVÁŘENÍ MODERNÍ NÁRODNÍ IDENTITY  

Poté, co ve 4. století došlo k přijetí křesťanství, se náboženství spolu s 

jazykem stalo nejdůležitějším elementem, odlišujícím Gruzíny od okolního 

prostředí. Představovalo hlavní kulturní paradigma, na jehož základě Gruzíni 

definovali sami sebe vůči druhým  a jež po staletí umožňovalo národní přežití 117. Od 

raného středověku byla rozvíjena společná gruzínská kultura, umění a v 5. století 

vytvoření abecedy118. Když začalo Rusko zasahovat do dění na Kavkaze, vzbudilo to 

u Gruzínů naděje, že je křesťanský soused ochrání před muslimskými nepřáteli. 

Přestože tato ochrana měla formu inkorporace a znamenala tak konec nadějí na 

nezávislost, Rusko současně představovalo cestu k západním myšlenkám, a to až do 

bolševické revoluce v roce 1917. Gruzínské elity se v tomto období aktivně účastnily 

politického, ekonomického a kulturního života impéria, což jim pomáhalo osvobodit 

se od dosavadních tureckých a perských vlivů119. Rusko bylo vnímáno jako 

alternativa vůči islámu, antiteze vůči asijské zaostalosti a despotismu či náhražka za 

Evropu a tedy jediný dostupný prostředek pro civilizační rozvoj120. 

Zhruba do poloviny 19. století patřila šlechta a duchovenstvo mezi 

nejvýznamnější společenské skupiny, které se nejvíce vyznačovaly národním 

uvědoměním. Gruzínství  bylo obecně vnímáno jako něco autentického, avšak 
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s orientací na východní kulturní prostor121. Tento náhled byl však v posledních 

letech 19. století a prvních dvou dekádách 20. století silně zpochybněn. V období 

ruské dominance se v Gruzii objevuje nová společenská vrstva inteligence, která 

postupně navázala úzké vztahy s evropskou kulturou, zejména díky možnosti 

studijních výjezdů v Petrohradu a zahraničí. V tomto období docházelo k tzv. 

soubojům synů s otci, neboť mladá generace se snažila zabránit odnárodnění 

kulturní elity a bojovala za budoucnost národní kultury122. Koncept gruzínského 

kulturního nacionalismu se začal vyvíjet od 60. let 19. století spolu s generací 

tergdaleulni, skupinou mladých Gruzínů vystudovaných v Rusku. Studium jim 

umožnilo seznámit se nejen s nejnovějšími vědou, ale také s moderními 

myšlenkovými proudy a evropskou kulturou123. Mladá generace se tak stala 

motorem, pohánějícím koncept gruzínského nacionalismu124. Čelním představitelem 

národního hnutí byl nekorunovaný král Ilja Čavčavadze, který spatřoval největší 

nebezpečí pro národní existenci Gruzínů v regionálním partikularismu či nedostatku 

smyslu pro vnitrogruzínskou jednotu. Poukazoval na společenské nerovnosti a na 

národní útisk125. Čavčavadze byl současně představitelem starého pohledu na 

gruzínskou autenticitu a tvrdil, že Gruzie je součástí Asie a dokonce vyjadřoval 

obavy, že evropská kultura může být škodit původnímu gruzínskému charakteru126. 

Inteligence inspirovaná Čavčavadzem pracovala na rozvoji a šíření gruzínské 
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kultury, čímž v druhé polovině 19. století došlo k aktivizaci společnosti127, 

vyznačující se rozšířením gramotnosti, znalosti spisovného jazyka a publikací 

časopisů. 

Politické nejednota národního hnutí vedla na konci 19. století ke vzniku 

dvou skupin: 

1) Pirveli dasi (první skupina), vedená Iljou Čavčavadzem a Akakim 

Ceretelim, podporovala tradiční model společnosti, opírající se o 

zemědělský element a zastávající umírněný společenský 

program128. 

2) Meore dasi (druhá skupina), zastupovaná Nikem Nikoladzem a 

Giorgim Ceretelim, se naopak zaměřovala na nezbytnost 

hlubokých společenských změn, spojených s rozvojem 

průmyslu129. 

Později došlo ke vzniku mesame dasi (třetí skupiny), sdružující marxisty 

(mimo jiné Josifa Džugašviliho či Noe Žordaniu). Tato skupina, podporovaná 

zejména dělníky, se záhy rozpadla na bolševické a umírněné křídlo130.  

Zatímco v první polovině 19. století gruzínští kulturní činitelé sbírali 

zkušenosti, později začali jednat samostatně v oblasti kultury a osvěty, aby se 

nakonec zaměřili na politiku131. V důsledku aktivit národních buditelů v 19. století 

můžeme hovořit o úspěchu národního hnutí a vytvoření gruzínského národa, 
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v němž jsou zastoupeny všechny společenské vrstvy, vědomé si své specifičnosti, 

historie a mající politické aspirace, vyjadřované inteligencí132. 

Na přelomu 19. století a 20. století dochází ke změně vztahu Gruzínů vůči 

Rusku, způsobené chybnou ruskou politikou (zejména rusifikací či zásahy do tradic a 

kultury jako např. zákazy svátků či podřízení gruzínské církve té ruské) vůči Gruzii 

a národním probuzením Gruzínů, které bylo v jistém smyslu obrannou reakci na 

rusifikační politiku133. Na počátku 20. století se objevuje skupina ciperchancelni, 

vzdělaná v západní Evropě, s níž se v Gruzii objevuje identifikace Gruzie se 

Západem a pojem návrat do Evropy 134. Její představitelé si stěžovali, že gruzínská 

literatura je převážně asijská, a že musí dojít k její europeizaci, přičemž podobné 

názory byly vyjadřovány i ve vztahu k jiným kulturním formám135. Tato skupina 

představila koncept, jež bude mít význam pro další části této diplomové práce. Jimi 

představený historický argument o gruzínském evropanství a odvěké přináležitosti 

do evropského prostoru se později (zejména v dnešní době) stal mnohokrát 

opakovaným gruzínskými elitami. 

V období úpadku carského Ruska a bolševické revoluce dochází v gruzínské 

společnosti k nárůstu protiruských nálad. Po bolševické revoluci Rusko definitivně 

ztrácí image zdroje osvěty u gruzínských sociálně-demokratických lídrů, kteří 

přestali vnímat Rusko jako evropské a začali usilovat o přímé kontakty s Evropou a 

západní model vývoje136. Na tomto základě vznikla roku 1918 první gruzínská 

republika, jejíž premiér Noe Žordania deklaroval:  
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„Dnes více než kdy jindy se cesty Ruska a Gruzie rozcházejí. Gruzie 

se ubírá cestou na západ do Evropy, kdežto Rusko na východ do 

Asie. Naši oponenti nám často vyčítají, že se stavíme na stranu 

imperialistů. K tomu musím rozhodně poznamenat, že já osobně si 

mnohem raději vyberu západní imperialisty než fanatiky 

z východu.“ 137 

 

Cílem gruzínských menševiků bylo vytvořit stát podobný tehdejší západní 

demokracii138. V tomto období tak dochází ke změně percepce Ruska, které přestalo 

být vnímáno jako most do Evropy. Namísto začalo být považováno ve vztahu k 

evropské Gruzii jako jiné a tento pohled byl umocněn vynucenou integrací do 

SSSR139. Sovětská invaze a inkorporace gruzínského státu do staronového impéria 

ukončila krátké období nezávislosti. Dřívější pozice islámu jakožto vymezujícího se 

elementu byla nahrazena komunismem, který začal být vnímán jako orientálně 

zaostalý vůči Západu140. Ze souvěrce a ochránce před islámem se stal agresor, 

potírající projevy gruzínské kultury a odlišnosti. V Gruzii došlo velmi rychle ke 

ztotožnění ruského se sovětským, což vyplývalo z přesvědčení o dominantní roli 

ruského etnika v SSSR141. V následujícím období však u Gruzínů dochází do jisté 

míry ke ztotožnění se s novým systémem a k absenci protiruských nálad, k čemuž 

přispěly represe, neexistence politické alternativy a izolace společnosti od vnějšího 

světa142. Navíc Gruzíni v sovětském státu pozitivně hodnotili ekonomický rozvoj, 

zejména elektrifikaci, vytvoření nových pracovních míst nebo možnost 

                                                 
137 Kašpar, Jakub a Tomáš Hoch. Evropská identita v postojích gruzínské společnosti a zahraničně 
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138 Cornell, Svante. Small Nations and Great Powers. A Study of Ethnopolitical Conflict in the 
Caucasus. London: RoutledgeCurzon, 2005: 135 
139 Kakachia, Kornely a Salome Minesashvili. Identity politics: Exploring Georgian foreign policy 
behavior. Journal of Eurasian Studies 6 (2015): 74 
140 Minesashvili, Salome. How European Are We? Explaining Georgia’s Westward Aspiration. Center 

for Social Sciences (09/2012): 5 
141 Furier, Andrzej. Droga Gruzji do niepodległości. Poznań: Zakład Badań Narodowościowych PAN, 

2000: 176 
142 Falkowski, Maciej. Gruziński dryf. Kryzys gruzińskiej drogi na zachód. Warszawa: Ośrodek 
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společenského vzestupu spojeného s bezplatným vzděláním143. Až do roku 1936 byla 

Gruzie součástí Zakavkazské sovětské federativní socialistické republiky, jejímž 

hlavní městem bylo Tbilisi a Gruzíni měli v její administrativě vysoké zastoupení144. 

To bylo častokrát vnímáno jako privilegium národa, z něhož pocházel Stalin. Po jeho 

smrti došlo ke snížení gruzínské výhodné pozice145. Pro mnoho Gruzínů tehdy 

Chruščovovův útok na Stalina znamenal pouze další snahu Rusů o potlačování 

Gruzie, přičemž odstranění Berii se jevilo jako potvrzení této teorie146. Po celou dobu 

však problémem zůstávala nedostatečná identifikace gruzínské společnosti s ideály 

společnosti sovětské, které byly v patriarchální společnosti se silnou tradicí těžko 

srozumitelné147. Gruzíni v sovětském období neztratili silný smysl pro národní 

identitu, dokázali zachovat výuku v gruzínském jazyce a zdejší svazová republika 

byla řízena místní nomenklaturou. Během sovětského období rovněž došlo k četným 

diskusím mezi představiteli inteligence o tom, zda jsou kořeny Gruzínů evropské či 

asijské, a také o směru, jaký by měl být v budoucnu následován148. K radikální změně 

vztahu k ruskému elementu došlo v souvislosti se změnami v sovětském systému 

zejména v 80. letech149.  
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147 Furier, Andrzej. Droga Gruzji do niepodległości. Poznań: Zakład Badań Narodowościowych PAN, 
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3. ZHROUCENÝ STÁT 

 

3.1. ROZPAD SSSR 

Bylo patrné, že systém, vytvořený po anexi první gruzínské republiky, 

neposkytne podmínky pro vznik opozice v rámci Gruzínské sovětské socialistické 

republiky.  Po válce však začalo docházet k pozvolné změně této situace. Gruzie byla 

na Zakavkazsku zemí s nejsilnější inteligencí a státními tradicemi, díky tomu 

disponovala solidním společenským zázemím pro protirežimní akce.  Podložím 

nebyly zpočátku ani tak ekonomické a ideologické otázky, jako spíše problematika 

zachování kultury, národní tradice a územní celistvosti země150. Již v 50. letech došlo 

ke vzniku skupiny Gorgosaliani, která se snažila šířit pravdivé informace o anexi 

z roku 1921 a represích z 30. let151. Jejími členy byli mimo jiné Merab Kostava a 

Zviad Gamsachurdia, jež se později stali čelními představiteli gruzínského disentu. 

V 60. letech se národní hnutí organizovalo ve formě nelegální skupiny studentů na 

tbiliské technické univerzitě a v druhé polovině 70. let v GSSR jako první svazové 

republice došlo ke vzniku gruzínské Helsinské skupiny. 

V polovině 80. let se stává generálním sekretářem KSSV Michail Gorbačov a s 

ním přichází snaha zabránit úpadku SSSR ve formě perestrojky a glasnosti. První 

tajemník gruzínské komunistické strany Eduard Ševarnadze je významnou součástí 

těchto změn a stává se ministrem zahraničí SSSR. Nová politika sovětského vedení 

přispěla ke vzniku uvolnění společenské i politické atmosféry, čehož Gruzíni využili 

pro účely rozvoje národního hnutí za nezávislost152.  Toto období se tak vyznačuje 

posilováním národního cítění, vznášením požadavků na demokratizaci, respektování 

                                                                                                                                               
149 Falkowski, Maciej. Gruziński dryf. Kryzys gruzińskiej drogi na zachód. Warszawa: Ośrodek 
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151 Cornell, Svante. Small Nations and Great Powers. A Study of Ethnopolitical Conflict in the 
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152 Nodia, Ghia. The Political Landscape of Georgia. Political Parties: Achievements, Challenges and 
Prospects. Delft: Eburon Academic Publishers, 2006: 8 



   

 

33 

  

lidských práv či domácí kultury153. Ve společnosti tak byly zakládány organizace, 

zaměřené na oživení gruzínské kultury, jazyka a národní identity, přičemž bylo 

očividné, že tím dochází k přípravě půdy pro vznik budoucí nezávislé Gruzie154. 

Umírnění intelektuálové vytvořili polooficiální Spolek Šoty Rustaveliho, jehož cílem 

byla podpora politiky glasnosti a perestrojky. Naopak disidenti, jež byli blíže 

Kostavovi (např. Giorgi Čanturia či Irakli Šengelaia) založili Spolek Ilji 

Čavčavadzeho, zaměřený na boj proti rusifikaci a posílení gruzínské suverenity pod 

heslem Jazyk, náboženství a vlast 155. Následně se Gamsachurdia, Kostava a Čanturia 

spojili v odštěpené skupině, nazývané meotche dasi (čtvrtá skupina). Pokračující 

rivalita mezi Gamsachurdiou a Čanturiou vedla druhého jmenovaného k založení 

radikálnější Národní demokratické strany156. Hnutí Čanturii mimo jiné obhajovalo 

členství v NATO a mělo silný náboženský podtext157. Gamsachurdia se následně ocitl 

ve Spolku Svatého Ilji spravedlivého. V silném národním diskursu docházelo 

k míšení ekologických, náboženských a politických záležitostí, které často šly za 

rámec vymezený tehdejší uvolněnější politikou158. V posledních letech sovětské moci 

Gruzíni vytvořili silné opoziční hnutí, to však postrádalo jednotu a bylo plné 

rozporů159. Současně však byla inteligence velice nejednotna ve svých postojích vůči 

existujícímu pořádku a ve věci nezávislosti země160. Intelektuálové začali kriticky 

přehodnocovat oficiální historii a předmětem debaty se stala obzvláště záležitost 

první republiky161. V souvislosti s tím se ještě během existence SSSR začala ve 
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veřejném diskursu objevovat prozápadní hesla162. Dalším významným diskutovaným 

problémem bylo rostoucí mezietnické napětí a zejména abchazská a jihoosetinská 

otázka. V rámci společnosti docházelo k prohlubování pocitu ohrožení, a to nejen 

kvůli nebezpečí separatismu, ale také jako reakce na nízkou porodnost Gruzínů ve 

srovnání s negruzínskými etniky ve státě163.  Strach byl posílen odcizením se od 

komunistického režimu, který byl cizí gruzínským národním zájmům a neschopný 

ochránit národ. Na jaře 1989 došlo v kontextu abchazského a jihoosetinského 

problému ve Tbilisi k demonstracím, které eskalovaly poté, co Abcházci požadovali 

oddělení od Gruzie. K vyvrcholení protestů s národními a protiruskými hesly došlo 

v dubnu a tehdejší vůdce gruzínských komunistů Patiašvili požádal Moskvu o 

pomoc. Sovětské jednotky zasáhly proti pokojným demonstrantům během rána 9. 

dubna 1989 a výsledkem bylo 19 mrtvých (většinou žen) a stovky zraněných164. Tyto 

události otřásly Gruzií a fakticky ukončily období vlády komunistů v zemi165, kteří 

definitivně ztratili morální mandát a společenskou důvěru.  Tragédie ještě více 

sjednotila Gruzíny. Události politicky zaktivizovaly celou Gruzii, způsobily trvalé 

pozvednutí národních nálad, což demonstruje fakt, že v letech 1989-1990 bylo 

v republice přítomno okolo sto opozičních skupin166. V reakci na nálady ve 

společnosti Strana dala najevo potřebu bránit právo republiky na vlastní řešení 

mezietnických problémů, na vetování jakéhokoliv svazového zákona, který by šel 

proti gruzínským zájmům a  dokonce prohlásila, že republika má právo na oddělení 

se od SSSR. V březnu 1990 prohlásil Nejvyšší sovět Gruzii suverénní republikou a 

později vedení oznámilo, že hlavním cílem Strany je obnova nezávislosti 167. 

Rostoucí nezávislost Gruzie na Moskvě eskalovala mezietnické konflikty v Abcházii 
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a Jižní Osetii, čímž docházelo k dalšímu rozvoji separatismu a ztráty kontroly nad 

těmito územími. 

Po dlouhou dobu zůstával lídrem gruzínského disentu Kostava, roku 1989 

však náhle a záhadně zahynul při automobilové nehodě168 a hlavní postavou 

národního hnutí se stal Gamsachurdia. V dubnu 1990 vzniká radikálně-

demokratický stranický blok tzv. Kulatého stolu – Svobodné Gruzie, který v říjnu 

1990 vyhrál první demokratické parlamentní volby se ziskem 54% hlasů. Tato 

událost bývá nazývána nenásilnou revolucí 169. Gamsachurdia se stal předsedou 

Nejvyššího sovětu a vytvořil nekomunistickou vládu, čím byly komunisté odstaveni 

od moci, a nová vláda začala směřovat k nezávislosti170. Následně došlo 

k přejmenování GSSR na Gruzínskou republiku a odstranění vedoucí úlohy strany. 

Gamsachurdiův úspěch byl upevněn v květnu 1991, kdy zvítězil v prezidentských 

volbách zvolen 86,5% volebních hlasů171. 9. dubna 1991 parlament deklaroval po 

předchozím referendu nezávislost země a Gruzie se tak stala po Litvě druhou 

sovětskou republikou, která tak učinila172.  

 

3.2. VYTVÁŘENÍ NOVÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY 

Gruzie byla v rámci SSSR jedním ze států, který nejsilněji a nejodhodlaněji 

vyjadřoval touhu po nezávislosti173. V důsledku postupné dezintegrace svazu vzniklo 

15 států, které nastoupily cestu transformace a systémových změn, což vyžadovalo 
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rovněž redefinici zahraničně-politické orientace. Jednotlivé společnosti se přestaly 

identifikovat se sovětským impériem a sovětská identita byla nahrazena identitami 

jednotlivých etnických či náboženských skupin a vlastními národními mýty174. Je 

potřeba zdůraznit, že v roce, kdy se Gamsachurdia stal prezidentem  a došlo 

k deklaraci  nezávislosti, SSSR stále ještě oficiálně existoval. Ačkoliv GSSR měla na 

základě sovětské ústavy formálně vlastní ministerstvo zahraničních věcí, ve 

skutečnosti nemohla hrát na mezinárodní scéně jakoukoliv nezávislou roli175 a své 

geopolitické priority mohla začít definovat teprve nyní. Gruzie však  pokračovala 

v již dříve započatém procesu, jež v sobě také zahrnoval změnu identity státu a 

konec identifikace se Sovětským svazem. Přestože Gruzie nebyla stále ještě uznaným 

nezávislým mezinárodním aktérem, začala se v tehdejším chaosu definovat 

zahraniční politika nově rodícího se státu. Země se však musela potýkat se zděděnou 

politickou kulturou bez silné demokratické tradice, nezkušené zahraničně-politické 

elity, nedostatkem financí a sociální nestabilitou, což vedlo v tomto a následujícím 

období k tomu, že Gruzie nebyla schopná vyvinout životaschopnou zahraniční 

politiku vůči Západu176. Dalším problémem byly vnitřní konflikty zemi a postupná 

dezintegrace, způsobená separatismem v Abcházii a Jižní Osetii. Gruzínská 

zahraniční politika tak vznikala jako produkt klasických geopolitických faktorů, kdy 

geografická pozice představuje jeden z určujících prvků rozvoje země177. Zahraniční 

politika Gruzie musela projít v prvních letech nezávislosti re-ideologizací, která byla 
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současně nástrojem pro prosazení legitimity nové elity a identity státu178. Po získání 

nezávislosti byla zahraniční politika Gruzie určována těmito faktory179: 

1) Z geopolitického či geoekonomického hlediska Gruzie 

představovala malý a slabý stát obklopený velmocemi a musela 

tak brát v úvahu bezpečnostní zájmy svých sousedů. 

2) Slabost státu souvisela s vnitřním ohrožením národní 

bezpečnosti, zejm. s ekonomickým zhroucením a separatismem. 

3) Dědictví postkolonialismu, se vyznačovalo tím, že ideje a 

politické chování nových elit byly silně ovlivněny sovětskou 

zkušeností. To mělo mimo jiné paradoxně za následek vytvoření 

idealizovaného obrazu Západu. 

4) Dědictví SSSR v sobě také neslo upozadění občanských hodnot a 

politického jednání z veřejného fóra. 

Zahraniční politika státu je utvářena činiteli, jež vyplývají z domácích 

omezení, politické kultury, historické zkušenosti či potřeb budování národa180. 

Základní determinanty gruzínské zahraniční politiky jsou od získání momentu 

nezávislosti převážně domácího charakteru.  Mezi takové determinanty lze zahrnout 

např. ekonomiku, politickou kulturu, institucionální dimenzi apod. Zatímco 

ekonomika představuje zájmy, politická kultura obsahuje ideje, identitu, psychologii 

či mýty. Ideje poskytují alternativy a volby a jsou tak součástí zahraničně-

politického komplexu181. V jistém smyslu lze definovat ideje jako mapu v nejistém 

prostředí. Fungují jako filtry a umožňují situaci, kdy myšlenky, postoje a tradice 

konstruují politické prostředí. Politická kultura současně představuje soubor 

politických kódů, pravidel či návodů, které ovlivňují koncepci v rámci politického 
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prostředí182.  Státy vyvíjejí své strategické kultury od samého počátku a jsou při tom 

ovlivněny do jisté míry filosofickými, politickými, kulturními a kognitivními 

charakteristikami státu a jeho elit183. 

Jak již bylo řečeno, kolaps SSSR vytvořil vakuum, které bylo následně 

zaplněno různými hnutími a identitami, jako např. náboženská, národní, 

nadnárodní, lokální, politická či etnická. Existuje tedy mnoho tradic a historických 

zkušeností, ze kterých by gruzínské elity mohly modelovat identitu a na jejím 

základě utvářet aliance a vytvořit si místo ve světě184. Gruzie se nachází na 

křižovatce regionů, což dává zemi možnost přijmout rozdílné regionální identity: 

(jiho)kavkazskou, postsovětskou, blízkovýchodní, černomořskou a 

(jiho)východoevropskou či dokonce středoasijskou185. Nové elity se tak na počátku 

90. letech musely rozhodnout, na které z identit bude budována nezávislá Gruzie. 

V tomto ohledu je potřeba rozlišovat mezi většinovou populací a elitou státu. 

Poslední jmenovaná hraje významnou roli při utváření národního sebechápání a je 

zásadní v ovlivňování identit, přičemž také elita je ovlivňována společností a 

historickou pamětí. Gruzínské vlády tedy musely v období po vyhlášení nezávislosti 

čelit zásadnímu trojitému budovatelskému úkolu: budování národa, státu a 

demokracie186. 

 Gruzínské elity měly v počátečním období ke zvážení několik alternativ pro 

budoucí rozvoj země. Mohly začít vytvářet proruskou politiku, což by znamenalo, že 
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by se z Gruzie stal ruský satelit187. Tato volba by bránila rozvoji nezávislého státu, 

plně integrovaného do mezinárodního systému. Další alternativou bylo prozápadní 

směřování a tedy integrace do evropských struktur, především EU či NATO. Další 

variantou bylo, že by se Gruzie mohla stát nárazníkovým státem, vyvažujícím zájmy 

regionálních velmocí jako Rusko, Írán a Turecko188. Tato možnost, kterou Gruzie 

v historii mnohokrát využívala, však vyžaduje existenci silných a často 

nepřátelských sousedů. 

 

3.3. CESTA K VÁNOČNÍMU PUČI 

Vznik gruzínského nacionalismu byl doprovázen rozvojem opačných 

projektů v Abcházii a Jižní Osetii, jejichž představitelé formulovali vlastní národní 

hnutí a následně požadovali odtržení od Gruzie189. V období, kdy Gamsachurdia 

zvítězil v prezidentských volbách a  parlament vyhlásil nezávislost Gruzie, dochází 

k vyostřující se situaci v separatistických provinciích. Současně Rusko, nespokojené 

s vývojem v Gruzii, se snažilo o návrat ke status quo a podporovalo  osetinské a 

abchazské nacionalisty190. Vláda ve Tbilisi se v patriotické atmosféře rozhodla pro 

užití síly vůči rebelujícím regionům. Nejprve se boje rozhořely v Jižní Osetii a 

následně v Abcházii. Ruská podpora Osetincům vedla Gamsachurdiu k deklaraci, že 

jeho země je ve válečném stavu se SSSR191. Dalším problémem byla rivalizující 

mocenská centra v rámci národního hnutí, rostoucí autoritarismus a svévole 

Gamsachurdii, přičemž jeho nacionalismus spíše rozděloval než sjednocoval192. Scéna 

byla rozdělena na dvě frakce, které spolu bojovaly. Ostatní lídři neakceptovali 
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Gamsachurdiovu pozici jako legitimní193 a jeho radikální oponenti byli připraveni 

zpochybnit jeho vládu194. Přestože měl Gamsachurdia silný prezidentský mandát, 

brzy začal být kritizován za své autoritativní tendence a jeho nevypočitatelný styl 

vládnutí vedl ke ztrátě podpory některých nejbližších spolupracovníků. 

Gamsachurdiův přístup byl založen na sovětském způsobu uvažování, černobílém 

vnímání světa a hledání nepřátel doma i v zahraničí, nedůvěře vůči intelektuálům a 

na silném ideologickém programu.  

Gamsachurdia se vzhledem k podmínkám v zemi zaměřoval zejména na 

vnitřní situaci, konkrétně na udržení vlády, boj se separatisty či propagaci 

gruzínského nacionalismu. Snažil se také o uznání Gruzie v zahraničí, i když o 

prozápadní politice Gamsachurdii se dá hovořit těžko 195. Gamsachurdia si zpočátku 

Západ idealizoval a věřil v jeho pomoc v boji s Ruskem196, o čemž svědčí jeho dopisy 

adresované OSN a NATO. Gamsachurdiova protiruská rétorika a rezignace 

z blízkého vztahu s Ruskem postavila představitele státu před výběr nové orientace 

zahraniční politiky. Již od roku 1991 se tak nové elity snažily formulovat  zahraniční 

politiku státu, která by vycházela zejména ze spolupráce se státy regionu,z dobrých 

vztahů s Tureckem a mezinárodními organizacemi197. Vzhledem ke komplikované 

situaci bylo možné zlepšit pouze vztahy se sousedy. O členství či úzké spolupráci 

s mezinárodními organizacemi nemohla být řeč, protože jejich členy zůstával až do 

prosince 1991 SSSR198. V této situaci tak docházelo zejména k neoficiálním 

návštěvám a konzultacím199.  
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Gamsachurdia byl rozčarován reakci Západu na jeho režim, který se k němu 

stavěl kriticky, a začal prosazovat koncept tzv. kavkazského domu. Tento projekt, 

vycházející z pankavkazské identity, byl založen na ideji sdílených ibero-

kavkazských jazyků a společné kultuře vybraných kavkazských národů (zejména 

Čečenců, Abcházců a Čerkesů). V listopadu 1991 Gamsachurdia prohlásil: 

 

„V blízké budoucnosti utvoříme pankavkazskou protiimperiální 

frontu, která vyhlásí válku impériu … a nakonec položíme základy 

pro svobodné, nezávislé a suverénní státy na Kavkaze.“200 

 

Myšlenka zahrnovala společnou ekonomickou zónu, Kavkazské fórum a 

alianci proti cizímu zasahování. Gruzínsko-čečenská loajalita byla považována za 

klíč k úspěchu a Gamsachurdia tak podporoval čečenský separatismus. Z důvodu 

krátkého působení Gamsachurdii nemohla být tato koncepce rozvinuta,  

nedisponovala ani širokou podporou veřejnosti a praktické výsledky této činnosti se 

tak nedostavily. Kavkazský dům spojen se snahou o posílení domorodé kultury proti 

západním vlivům a kavkazská myšlenka nadále umožňuje v případě nespokojenosti 

se Západem budovat zahraniční politiku zaměřenou na kavkazské kulturní vazby a 

společné regionální zájmy proti zahraničním hrozbám.  

Když se na počátku prosince 1991 SSSR definitivně rozpadal, Gamsachurdia 

odmítl vstoupit do nově formovaného Společenství nezávislých států, sdružující 

bývalé republiky impéria, což dále Gruzii izolovalo od jejích sousedů201. Odpor vůči 

prezidentovi narůstal a na stranu opozice přecházeli rovněž bývalí členové Kulatého 

stolu. Protiprezidentských akcí se účastnily rovněž oddíly Gardy, a když se je 

Gamsachurdia snažil rozpusit, došlo k vyostření konfliktu.  22. prosince 1991 došlo 
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k vánočnímu převratu. Prezidentovi odpůrci zahájili ozbrojený útok na budovu 

parlamentu v centru Tbilisi a v lednu 1992 opozice získala kontrolu, vytvořila 

vojenskou radu a převzala moc. Gamsachurdia následně prchl do Ázerbajdžánu a 

získal podporu v Megrelii. Pučisté následně pozvali Ševarnadzeho do Tbilisi, který se 

tak stal předsedou Státní rady. Jeho hlavním úkolem bylo vyjednávání a národní 

usmíření. Ševarnadzeho mezinárodní prestiž zajistila v Gruzii mírové vyřešení 

sporů. 

 

3.4. COMEBACK BÍLÉ LIŠKY 

Po sesazení Gamsachurdii, pučisté rozpustili demokraticky zvolený 

parlament, v říjnu 1992 proběhly parlamentní volby a Ševarnadze se stal předsedou 

parlamentu. Administrativa byla obsazena umírněnými intelektuály a bývalými 

aparátčíky, což mělo za následek umírněnější zahraniční politiku, kladoucí si méně 

utopické cíle202. Na rozdíl od svého předchůdce, který označoval Rusko za okupanta, 

nová vláda zaujala více vyvážený a pragmatický přístup k zahraniční politice203. 

Ševarnadze představoval mezi nezkušenou elitou státu významnou postavu, jež měla 

hrát rozhodující roli v definování zahraniční politiky během následujícího období204. 

Zpočátku však Ševarnadze ještě nedisponoval dostatečnou mocí, aby se mohl stát 

prezidentem205. Úřad prezidenta zanikl a Ševarnadze operoval jako hlava státu, 

vládnoucí pomocí dekretů. Snažil se manévrovat mezi jednotlivými frakcemi a 

posílit vlastní politickou pozici206. Rodící se Gruzii však měla čekat další těžká 
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zkouška ve formě bratrovražedné občanské války. Hlavními aktéry války byli 

přívrženci Gamsachurdii (tzv. zviadisté), jejichž baštou byla západní část země 

(Megrelie, která byla místem původu bývalého prezidenta) a tzv. antizviadisté, 

zorganizovaní kolem nové vlády ve Tbilisi. Válka se rozšířila do ostatních částí země 

a koncem roku 1992 došlo k rozdělení země na dvě části, východní část byla 

kontrolována Tbilisi a ta západní přívrženci Gamsachurdii. Země tak byla 

nejednotná a často v ní působili lidé s kriminální minulostí, což vedlo k úpadku207. 

K určité změně situace došlo během války v Abcházii, kdy vnější ohrožení vedlo k 

částečné konsolidaci Gruzínů208. Válku však definitivně ukončila až smrt 

Gamsachurdii v roce 1993209 a parlamentní a prezidentské volby roku 1995.  

Za Ševarnadzeho došlo ke změně protiruské zahraniční politiky. Bývalý 

sovětský ministr zahraničí, přezdívaný také Tetri melia neboli Bílá liška využil  

kontaktů  z dob SSSR a získal uznání Gruzie na mezinárodní scéně a navázal 

diplomatické vztahy s jednotlivými zeměmi. Podobně tomu bylo s mezinárodními 

organizacemi, jako např. s OBSE, OSN, MMF a dalšími, jež se v Gruzii angažovaly. 

Gruzie se tak brzy stala jejich spojencem, přestože ještě mnoho států v této době 

neuznalo její nezávislost210. Tento vývoj znamenal rovněž získání zahraniční pomoci 

pro obnovu státu. Po roce 1992 západní státy poskytují Gruzii velkou humanitární 

pomoc.  Ekonomická krize dosáhla vrcholu v letech 1991 – 1993211, což bylo 

způsobeno postupným přechodem od řízeného k tržnímu hospodářství, rozpadem 

RVHP, zpřetrháním kontaktů s tradičními partnery212 a konflikty v zemi. 
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K překonání krize tak Gruzie potřebovala pomoc zejména od USA, EU, 

Mezinárodního měnového fondu či Světové banky.213  

Kromě snahy o získání zahraniční podpory (ve formě půjček, expertní a 

kapitálové pomoci) byla Ševarnadzeho pozornost zaměřena na stabilizaci 

mezinárodní situace a ukončení konfliktu v Abcházii a Jižní Osetii214. V červenci 

1992  trojstranným podpisem jihoosetínsko-ruské smlouvy vznikají společné mírové 

jednotky,  složené z ruských, osetinských a gruzínských vojáků215. Možnosti 

zahraniční politiky byly omezeny vnitrostátními konflikty a v důsledku 

komplikované situace se Gruzie musela podvolit ruskému vlivu. Na konci roku 1993 

vstoupila Gruzie do Společenství nezávislých států (přestože se proti tomu 

Ševarnadze zpočátku stavěl a dokonce dříve nazval válku v Abcházii rusko-

gruzínským konfliktem216). Obnovující se vliv ruské velmoci v regionu byl 

gruzínskou společností přijat velmi negativně a tak vzrostl počet Ševarnadzeho 

protivníků217.  Rusko se snažilo zmírnit primární hrozbu dezintegrace a zajistit 

přežití systému218. Ruská politika na Jižním Kavkaze kolísala mezi váhavým uznáním 

kavkazské nezávislosti a nekonzistentní intervencí. Po Jelcinově převratu 94 se stala 

více odhodlanou ohledně obnovy hegemonie v regionu219. Gruzie, tak jako další státy 

regionu, byla oslabena vlastní ekonomicko-etnickou destabilizací a potřebou pomoci 

a tak postupně tíhla opět k Rusku. V únoru 1994 Gruzie a Rusko podepsaly smlouvu 

o vojenské spolupráci, která umožňovala Rusku udržovat tři vojenské základny 

v Gruzii po roce 1995 s příslibem výcviku a dodávek pro gruzínskou armádu220. 

                                                 
213 Chitadze, Nika. Europeam Integration as one of the Main Foreign Policy and National Security 
Priorities of Georgia. Journal of Social Sciences 3 (2/2014):  29 
214 Furier, Andrzej. Droga Gruzji do niepodległości. Poznań: Zakład Badań Narodowościowych PAN, 

2000: 216 
215 Ibid., 206 
216 Rondeli, Alexander. The Choice of Independent Georgia. In: Chufrin, Gennady. The Security of 

the Caspian Sea Region. New York: Oxford University Press 2001: 202 
217 Furier, Andrzej. Droga Gruzji do niepodległości. Poznań: Zakład Badań Narodowościowych PAN, 

2000: 207 
218 Rondeli, Alexander. The Choice of Independent Georgia. In: Chufrin, Gennady. The Security of 

the Caspian Sea Region. New York: Oxford University Press 2001: 202 
219 Suny, Ronald Grigor. The Making of the Georgian Nation. Bloomington: Indiana University Press, 

1994: 331 
220 Ibid., 331 



   

 

45 

  

V roce 1995 podpis další smlouvy o vojenské přítomnosti v Gruzii na dalších 25 let a 

ratifikace této smlouvy byla podmínkou pro ruskou podporu gruzínské územní 

integrity a vybudování vojenské síly221. Zohledňování zájmů ruského souseda vedlo 

Gruzii k deklarování podpory ruské agrese vůči Čečensku v prosinci 1994222. 

V březnu 1995 byla podepsána dohoda s Ruskem o delimitaci hranic, dalším 

omezením suverenity pak byl podpis smlouvy o společné ochraně vnější hranice223. 

Gruzie byla v této době zemí s omezenou suverenitou224. 

 

3.5. INTENSIFIKACE EVROPSKÉHO DISKURSU 

Zahraniční politika let 1992 – 1994 byla určována dramatickou domácí 

politickou situací, což znemožňovalo rozvíjení konstruktivního přístupu 

s dlouhodobým strategickým uvažováním225.  Komplikujícím faktorem byl neustálý 

ruský tlak, ale také opozice, která často dělala obstrukce v záležitostech zahraniční 

politiky226. Ukončení občanské války a zmrazení konfliktů v Jižní Osetii a Abcházii 

lze považovat za začátek nového období ve vývoji druhé republiky227. Relativní 

stabilizace a obnova pořádku v zemi mění i zahraniční politiku. Od roku 1994 se 

postupným cílem stává vyvažování ruského vlivu, což je vnímáno jako klíč 

k národní bezpečnosti228. Po vstupu do SNS Gruzie deklarovala tzv. strategické 

partnerství s Ruskem. Očekávalo se vyřešení abchazského a jihoosetinského 
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konfliktu za ruské účasti229. K tomu však nedošlo a Gruzie začala postupně dávat 

prioritu vztahům se Západem. Gruzínsko-ruské vztahy měly tendenci se zhoršovat . 

Gruzínská zahraniční politika přestávala být vyloženě reaktivní a krátkodobě 

orientovaná230  a postupně se odkláněla od výhradní orientace na Moskvu231. 

Gruzínské elity projevily lepší porozumění okolnímu geopolitickému prostředí a 

začaly postupně prosazovat opatrnou, ale konzistentní západně orientovanou 

zahraniční politiku. V roce 1994 Gruzie navazuje oficiální spolupráci se 

Severoatlantickou aliancí a připojuje se k programu Partnerství pro mír232.  Ve 

stejném roce dochází k navázání vztahů s Mezinárodním měnovým fondem a 

Světovou bankou, jež představovaly největší donátory a kteří současně určovali 

hlavní orientaci gruzínského ekonomického rozvoje233. Ševarnadze byl úspěšný 

v získání mezinárodní politické a ekonomické pomoci, což demonstruje fakt, že se 

Gruzie za jeho vlády stala jedním z největších příjemců americké pomoci v počtu na 

jednoho obyvatele ve světě. 

Gruzínská zahraniční politika byla v tomto období určována dvěma 

základními okolnostmi: regionálním kontextem se silnou závislostí na sousedních 

státech a také vnitřní slabostí a nejednotností, omezující schopnost vykonávat 

nezávislou a sebevědomou zahraniční politiku. V období 1996 – 98 dochází ke 

kultivaci zahraniční politiky.  Dlouhodobá strategie je zaměřena na rozvoj regionální 

kooperace a snižování závislosti na Rusku. S tím také souvisí pokračující existence 

motivu Kavkazského domu, jež byl prosazován především předchozím prezidentem. 

V letech 1995 a 1996 Ševarnadze zahájil iniciativy kavkazskou regionální spolupráci 

                                                 
229 Nodia, Ghia. The Political Landscape of Georgia. Political Parties: Achievements, Challenges and 
Prospects. Delft: Eburon Academic Publishers, 2006: 35 
230 Rondeli, Alexander. The Choice of Independent Georgia. In: Chufrin, Gennady. The Security of 

the Caspian Sea Region. New York: Oxford University Press 2001: 202 
231 Gachechiladze, Revaz. Georgia’s Geopolitical Landmarks: Is there a Shift? Central Asia and the 

Caucasus 31 (1/2015): 100 
232 Cecire, Michael Hikari. Security and Symbolism: Georgia’s NATO Aspirations in Perspective. In: 

Kakachia, Kornely a Michael Cecire (eds.). Georgian Foreign Policy. The Quest For Sustainable 
Security. Tbilisi: Konrad Adenauer Stiftung 2013: 67 
233 Rondeli, Alexander. The Choice of Independent Georgia. In: Chufrin, Gennady. The Security of 

the Caspian Sea Region. New York: Oxford University Press 2001: 198 
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zejména na ekonomické a bezpečnostní úrovni. To dokládá návrh na zřízení 

Kavkazského parlamentu či ustanovení stálé Koordinační rady kavkazských vlád. Ve 

srovnání s předchozím obdobím však šlo pouze o slabé ozvěny ambiciózních plánů 

Gamsachurdii o kavkazskou kooperaci z dřívějších období. Další významnou 

aktivitou, zaměřenou na regionální kooperaci, bylo v roce 1997 vytvoření 

regionálního konzultativního orgánu GUAM (k jeho institucionalizaci došlo až 

později), sdružující Gruzii, Ukrajinu, Ázerbájdžán a Moldavsko. Toto uskupení 

začalo být vnímáno jako vyvažující ruský vliv v regionu. Na základě 

komplikovaných vztahů s Ruskem se tyto země rozhodly koordinovat svou 

zahraniční politiku a byly současně zahrnuty do mezinárodního transportního 

programu TRACECA (Transport Corridor Europe Caucasus Asia), což je projekt 

zapojující státy EU, Východní Evropy, Kavkazu a předpokládající obnovu historické 

Hedvábné stezky234. V roce 1996 se Gruzie a Ázerbájdžán dohodly na stavbě 

ropovodu Baku-Supsa. Gruzínští představitelé považovali účast na velkých 

mezinárodních projektech (kaspické suroviny, transportní koridory) za rozhodující 

v dosažení zvýšené regionální spolupráce či integrace s Evropou. Totéž znamená 

gruzínská účast v Organizaci černomořské hospodářské spolupráce. Ačkoliv od 

počátku své nezávislosti Gruzie navazovala vztahy s mezinárodními organizacemi, 

spolupráce s EU se rozvíjela pomaleji a pozornost EU vůči jihokavkazskému regionu 

byla omezená. Zpočátku gruzínská vláda vnímala vztahy s EU jako příležitost 

k řešení vnitřních konfliktů, ale EU nejevila ochotu většího zapojení235. Vzájemná 

spolupráce se začala více rozvíjet v roce 1996 na základě Dohody o partnerství a 

spolupráci, jež poskytovala rámec pro politický dialog, rozvoj vztahů a širokou 

spolupráci, podporu konsolidace demokracie, ekonomického rozvoje236.  

 

                                                 
234 Ibid., 198 
235 Chkhikvadze, Ivane. EU-Georgia Relations: Where It Starts and Where It Goes. In: Kakachia, 

Kornely a Michael Cecire (eds.). Georgian Foreign Policy. The Quest For Sustainable Security. Tbilisi: 

Konrad Adenauer Stiftung 2013: 54 – 55 
236 Chkhikvadze, Ivane. EU-Georgia Relations: Where It Starts and Where It Goes. In: Kakachia, 

Kornely a Michael Cecire (eds.). Georgian Foreign Policy. The Quest For Sustainable Security. Tbilisi: 

Konrad Adenauer Stiftung 2013: 55 
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Až poté, co byla roku 1995 přijata nová ústava, došlo k větší stabilitě a větší 

institucionalizaci v utváření zahraniční politiky. Podle ústavy byl za rozvoj a definici 

zahraniční politiky zodpovědný prezident, zatímco Ministerstvo zahraničí a Úřad 

vlády zodpovídaly za výkon politiky237. Dalším orgánem, podílejícím se na vytváření 

zahraniční politiky, byla od roku 1996 Národní bezpečnostní rada, jejímiž členy byli 

premiér a dále ministři zahraničí, vnitra, obrany či financí a jež byla řízená 

prezidentem. Za Ševarnadzeho se tento orgán stal nejsilnějším státně-bezpečnostním 

orgánem, hrajícím důležitou roli v zahraniční politice238. Ministerstvo zahraničí 

zodpovídalo za koordinaci aktivit mezi výbory, za konzultace s dalšími relevantními 

orgány a následně prezentovalo finální dokumenty presidentovi. Navzdory celkově 

úspěšné kooperaci občas docházelo k nedorozuměním, což ukazuje dokument 

schválený parlamentem roku 1997 nesoucí název Základní principy udržitelnosti 

sociálního života, posílení státní suverenity a bezpečnosti, obnovení územní 

integrity Gruzie. Jednalo se o nedokončený návrh na zahraničně-politickou strategii, 

jehož charakter byl zcela neodpovídající oficiální zahraničně-politické praxi země. 

V dokumentu se mimo jiné uvádí239: 

 

„Historie potvrzuje, že v minulosti Rusko vytvářelo v Gruzii 

problémy nebo užíval jakýchkoliv prostředků ke zhoršení 

existujících rozporů; a následně mělo záminku k jejich řešení, činíc 

tak ze států satelity, nebo co hůře, kolonie.“240 

Přestože se v tomto období rozvíjela čím dál intenzivněji prozápadní 

orientace, taková rétorika byla neobvyklá, neboť elity nadále zůstávaly ve věci 

silných vyjádření opatrné a vyhýbaly se deklaracím o západní aspiraci a snažily se 

                                                 
237 Rondeli, Alexander. The Choice of Independent Georgia. In: Chufrin, Gennady. The Security of 

the Caspian Sea Region. New York: Oxford University Press 2001:. 200 
238 Jones, Stephen a Levan Kakhishvili. The Interregnum: Georgian Foreign Policy from 
Independence to the Rose Revolution. In: Kakachia, Kornely a Michael Cecire (eds.). Georgian 
Foreign Policy. The Quest For Sustainable Security. Tbilisi: Konrad Adenauer Stiftung 2013: 31 
239 Rondeli, Alexander. The Choice of Independent Georgia. In: Chufrin, Gennady. The Security of 

the Caspian Sea Region. New York: Oxford University Press 2001: 200 
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neiritovat mocného severního souseda. Nicméně ještě v roce 1997 Ševarnadze ve 

svém projevu o stavu země řekl, že vstup do Evropy „byl po staletí snem našich 

předků.“ 241 Prozápadní ideologie gruzínského státu byla nejsilněji prosazována 

zejména mladou generací reformistů, jež byli součástí vládnoucí Gruzínské občanské 

strany242. Tým mladých reformátorů, vedenýc Zurabem Žvaniou, byl stále více 

nespokojen se státními záležitostmi a stal se hnací silou směrem k evropskému 

snu243. V roce 1995 se Žvania stal předsedou parlamentu a jeho tým kontroloval 

aparát vládnoucí strany, což z něj učinilo druhého nemocnějšího lídra v Gruzii244. 

Jeho tým usiloval o reformy a snažil se přilákat do vlády Gruzíny, kteří pracovali 

nebo studovali na Západě. Jedním z nich byl rovněž Micheil Saakašvili, jež byl tehdy 

mladým právníkem, který byl následně zvolen do parlamentu.   

Významným z hlediska politického vývoje a důležitých politických 

rozhodnutí byl rok 1999.  V lednu ministr zahraničí  Irakli Menagarišvili zdůraznil, 

že prioritou zahraniční politiky je evropská integrace a harmonizace gruzínské a 

evropské legislativy245. V dubnu byla Gruzie jako první jihokavkazská země přijata 

do Rady Evropy, což bylo považováno za významné uznání evropské orientace 

země. Současně tato událost představuje moment, kdy reformátoři začali získávat 

ještě větší vliv na vytváření politiky246. Doslova legendární se stalo vyznání Žvanii: 

 

                                                                                                                                               
240 Huseynov, Vasif. Post-Soviet Georgia: Strategic Idealism and the Russian Challenge. Caucasus 

International 5 (3/2015): 121 
241 Rondeli, Alexander. The Choice of Independent Georgia. In: Chufrin, Gennady. The Security of 

the Caspian Sea Region. New York: Oxford University Press 2001: 208 
242 Kakachia, Kornely a Salome Minesashvili. Identity politics: Exploring Georgian foreign policy 
behavior. Journal of Eurasian Studies 6 (2015): 174 
243 Beacháin, Donnacha a Frederik Coene. Go West: Geogia’s European Identity and Its Role in 
Domestic Politics and Foreign Objectives. Nationalities Papers (The Journal of Nationalism and 

Ethnicity) 42 (6/2014): 929 
244 Nodia, Ghia. The Political Landscape of Georgia. Political Parties: Achievements, Challenges and 
Prospects. Delft: Eburon Academic Publishers, 2006: 13 
245 Rondeli, Alexander. The Choice of Independent Georgia. In: Chufrin, Gennady. The Security of 

the Caspian Sea Region. New York: Oxford University Press 2001: 208 
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50 

  

„Jsem Gruzín, tudíž jsem i Evropan.“ 

 

V roce 1999 Gruzie rovněž vstoupila do Světové obchodní organizace a 

vystoupila z Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti. Důvodem bylo selhání 

organizace v obnově územní integrity Gruzie247. V tomto roce také začala jednání o 

možném vstupu Bulharska a Rumunska či Turecka do EU, což vypadalo, že 

černomořský region začíná být pomalu považován za území EU. Na summitu OBSE 

v Istanbulu došlo k podpisu dohody o vytvoření ropovodu Baku-Tbilisi-Ceyhan a na 

stejném setkání Rusko souhlasilo se začátkem stahování z vojenských základen 

v Gruzii v roce 2000248. Zásoby ropy a zemního plynu v regionu Jižního Kavkazu 

umožňují další rozvoj Gruzie a TRACECA a BTC a jsou tak velký stimulem 

gruzínského obratu ve srovnání s předchozím obdobím, a tak se z Gruzie stává 

strategický partner pro Evropu a USA. Tyto projekty přinesly nejen rozsáhlé 

zahraniční investice, ale vytvořily také podmínky soutěže pro mezinárodní hráče, 

zejména USA a zvýšily energetickou bezpečnost  pro Gruzii249. Gruzie jako tranzitní 

území nabývala na významu, tak docházelo ke zvýšenému zájmu EU a USA 

v regionu.  Vstup do Rady Evropy a projekt BTC představovaly hmatatelné napojení 

na Západ250. Ještě v roce 1999 Gruzie vstoupila do programu PARP (Program 

Analysis and Review Process), který předpokládá modernizaci vojenských sil na 

základě standardů NATO a účast gruzínských sil v mírových operacích. Následně se 

Gruzie účastnila mise NATO v Kosovu. 

Pro zemi prakticky bez zkušenosti s moderní státností není jednoduché 

definovat cíle a dlouhodobou politickou perspektivu.  Gruzie se v 90. letech 

zaměřovala především na vlastní přežití a bezprostřední zájmy než na koncepty 
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strategické volby či zahraničně-politické orientace. Postupně se však Gruzie 

propracovávala k aktivní prozápadní zahraniční politice s cílem konečné integrace 

do evropské komunity. Tato tendence je čím dál více očividná. Hlavní zahraničně-

politickou orientaci Gruzie v tomto období lze definovat následujícím způsobem: 251 

1) Obnova územní integrity. 

2) Přátelské, vyvážené vztahy se sousedy. 

3) Snížení ruské vojenské přítomnosti na gruzínském území. 

4) Integrace do evropských a euroatlantických struktur. 

5) Rozvoj regionální kooperace v regionu. 

6) Internacionalizace konfliktů v regionu. 

7) Přilákání zahraniční ekonomické pozornosti do Gruzie a 

regionu. 

8) Účast na regionálních ekonomických projektech. 

 

Až do roku 2000 nedošlo k oficiální publikaci konceptu národní bezpečnosti 

či a politické orientace. Po dlouhou dobu tak neexistoval žádný oficiální dokument, 

který by obhajoval vládní vizi budoucího rozvoje, strategie a politické orientace 

Gruzie. Vysvětlením pro takové zpoždění může být nedostatek vnitřního konsensu a 

neochota politiků dráždit Rusko hlasitými prozápadními prohlášeními252. V říjnu 

2000 byl prezentován dokument, zhotovený Ministerstvem zahraničních věcí, 

nesoucí název Gruzie a svět: vize a strategie pro budoucnost. V následující tabulce 

představuji vybrané body tohoto dokumentu: 
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GRUZIE A SVĚT: VIZE A STRATEGIE PRO BUDOUCNOST253 

2000 

I. ZÁKLADNÍ NÁRODNÍ CÍLE: 

 Nezávislost země, která nesmí být předmětem kontroly a vlivu jiných států či entit. 

 Snaha o zajištění mezinárodních hranic uznaných sousedy a mezinárodní komunitou 

 Zajištění politických a lidských práv pro občany. 

 Zachování územní integrity a mírové řešení všech sporů týkajících se etnických a 

náboženských skupin v zemi 

 Rozvoj volné tržní ekonomiky, vytvoření dobrých podmínek pro ekonomický růst a 

zahraniční obchod a investice 

 Mírové soužití se sousedy, mírové řešení sporů podle mezinárodního práva  

 Přijetí křesťanství posílilo přičlenění Gruzie k Západnímu křesťanskému světu. 

Během historie Gruzie čelila agresorům a hledala pomoc u západoevropských zemí a 

papeže, kteří však nebyli schopni pomoci. V 18. století Gruzie usilovala o obnovu 

spojení s křesťanským světem, s čím souviselo navázání úzkých vztahů s Ruskem, 

které následně Gruzii inkorporovalo. V roce 1918 Gruzie získala nezávislost a začala 

se rozvíjet, ale byla anektována. Gruzíni se však nikdy nesmířili s podřízenou pozicí. 

Cesta k nezávislosti vedla přes krvavé konflikty a občanskou válkou, ale od roku 

1995 začala země směřovat k vytvoření otevřené a demokratické společnosti. 

 

II. MEZINÁRODNÍ PROSTŘEDÍ 

 Cílem je konsolidace nezávislosti a prokázání sousedům, že prosperující a sjednocená 

Gruzie je v jejich zájmu. To se týká zejména vztahů s Ruskem, se kterým Gruzie 

usiluje o stabilní a harmonický vztah, který mají jiné země. Gruzie nepředstavuje 

žádnou hrozbu pro své sousedy a snaží se hrát pozitivní roli v rozvoji regionu. Díky 

geografické pozici Gruzie představuje křižovatku mezi Evropou a Asií a slouží jako 

spojení mezi Východem a Západem. 

 Potřeba konsolidovat jednotu státu a snaha o usmíření s lídry Abcházie a Jižní 

Osetie. Vyřešení těchto sporů je předpokladem ke vzniku stabilních politických, 

sociálních a ekonomických podmínek v těchto regionech. Potřeba stažení cizích 

                                                 

253 Georgia and the world: A vision and strategy for the future. Parliament of Georgia. Dostupné z: 
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vojsk a základen z Gruzie, vojenský výcvik a asistence budou vítány v případě 

respektu gruzínské suverenity. Gruzie podporuje mezinárodní snahy o mírové řešení 

konfliktů v sousedních regionech. 

 

III. STRATEGICKÝ KONCEPT 

 Snaha o posílení vazeb s národy, které sdílejí hodnoty demokracie, respekt pro lidská 

práva, tržní ekonomiku a svobodu myšlenek. Cílem je integrovat se do hlavních 

institucí evropské a euro-atlantické komunity. Účast v mezinárodní komunitě je 

jediným způsobem k dosažení národních cílů a současně Gruzie hodlá zachovat svou 

bohatou a unikátní kulturní identitu. 

 Prosazování rychlé ekonomické modernizace a růstu společně s tržními principy 

 Gruzie odmítá užití síly jako prostředků řešení mezinárodních sporů, ale poskytne 

ozbrojené síly pro vlastní obranu a přispěje k mezinárodním mírovým operacím. 

 Prosazování národní jednoty prostřednictvím mírových prostředků 

 

IV. ZAHRANIČNĚ-POLITICKÉ CÍLE 

 Posílení vztahů se sousedními zeměmi a vedoucími světovými ekonomickými a 

politickými silami. Ze všech partnerských zemí Gruzie rozvinula obzvláště silné 

vztahy s USA a klíčovými státy Evropy, jejich podpora je nástrojem, pomáhajícím 

dosažení národních cílů Gruzie. 

 Nejvyšší prioritou je dosažení plné integrace do evropských politických, 

ekonomických a bezpečnostních struktur naplnění historické aspirace gruzínského 

národa na plnou účast v evropské komunitě. Prohloubení spolupráce s EU 

představuje nejdůležitější cíl zahraniční politiky. Velký význam mají vztahy s euro-

atlantickými partnery a organizacemi.  

 Vedoucí role Gruzie ve snaze o zlepšení dialogu a koordinace politiky mezi 

jihokavkazskými státy. 

 

V období publikace uvedeného dokumentu dochází k více otevřené a 

sebevědomější rétorice, týkající se strategického směřování země. Ještě v roce 2001 

Ševarnadze prohlásil, že „Gruzie není jižním křídlem ruského strategického 
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prostoru, ale spíše severním křídlem horizontálního pásma strategických zájmů 

Turecka a NATO.“ 254 K zásadní deklaraci došlo v listopadu následujícího roku během 

summitu NATO, konaného v Praze, kdy Gruzie formálně oznámila snahu o vstup do 

aliance255: 

„[…] rozhodně vítáme další rozšiřování Aliance východním 

směrem. […] Jako prezident černomořského státu jsem obzvláště 

spokojen, že pozvánky byly nabídnuty Rumunsku a Bulharsku. 

Zavede to oblast Černomoří do sféry vlivů NATO a dodá novou 

dimenzi jeho bezpečnosti. […] Jsem šťasten, že mohu na summitu 

Euroatlantické rady partnerství deklarovat, že Gruzie je odhodlána 

stát se plným členem NATO a rozhodnutá tvrdě pracovat na této 

historické misi. […] Kvůli historickým zvratům byl můj národ po 

staletí odříznut od západní civilizace, ačkoliv v ní vždy spatřoval 

své právoplatné místo. […] Vím, že každý občan Gruzie hledí na 

setkání v Praze s velkou nadějí, neboť tento summit představuje 

rozhodující okamžik pro mou zemi a národ, pro nějž jsou 

demokracie a svoboda nejvyššími hodnotami.“256 

 

Zintenzivňující se snaha Gruzie o integraci do západních kultur začala být 

některými autory nazývána strategickým idealismem, jenž je v rozporu s 

geopolitickými argumenty či dokonce zdravým rozumem257. Současně byla tato 

strategie, rovnající se vymaňování se z ruské sféry vlivu, vnímána ruskými 

                                                 
254 Devdariani, Jaba. US Visit May Lead to Georgia’s Policy Adjustments. 10. 10. 2001. Dostupné z 

http://www.civil.ge/eng/article.php?id=375 (přístup 1. 5. 2016) 
255 Co se týče členstív v EU, Gruzie za vlády Ševarnadzeho takové přání nedeklarovala (Nodia, Ghia. 

The Political Landscape of Georgia. Political Parties: Achievements, Challenges and Prospects. Delft: 

Eburon Academic Publishers, 2006: 34) 
256 Statement by President of Georgia Eduard Shevarnadze at the EAPC Summit. NATO. 22. 11. 2002. 

Dostupné z http://www.nato.int/docu/speech/2002/s021122h.htm (přístup 17. 4. 2016) 
257 Rondeli, Alexander. The Choice of Independent Georgia. In: Chufrin, Gennady. The Security of 

the Caspian Sea Region. New York: Oxford University Press 2001: 205 

http://www.civil.ge/eng/article.php?id=375
http://www.nato.int/docu/speech/2002/s021122h.htm
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představiteli jako protiruská politika, která je pro Gruzii strategicky chybná. Tento 

gruzínský přístup byl tedy čím dál více v rozporu s postsovětskou zahraniční 

politikou Kremlu a vytvořil předpoklady pro vážný konflikt258. Zhoršující se vztahy 

se projevily v prosinci 2000 rozhodnutím Ruska zavést vízové regulace vůči 

občanům Gruzie, což bylo poprvé od doby, kdy Gruzie získala nezávislost259. Rusko 

tento krok vysvětlovalo tak, že vízová politika učiní ruskou hranici bezpečnější před 

infiltrací čečenskými teroristy260. Vízové restrikce však nebyly užity vůči 

obyvatelstvu Abcházie a Jižní Osetie, které s Ruskem také sousedí. Tento krok 

zkomplikoval život tisícům Gruzínců, kteří v Rusku pracovali a posílali své výdělky 

příbuzným do Gruzie. O tom, že se jednalo o významný problém, svědčí fakt, že 

peněžní převody tehdy tvořily až 23% HDP Gruzie261. Vztahy s Ruskem v tomto 

období byly více napjaté poté, co Rusko obvinilo Gruzii z poskytování útočiště 

čečenským teroristům v soutěsce Pankisi. V roce 2002 Rusové tuto oblast dokonce 

bombardovali, čímž se obě země ocitly na pokraji válečného konfliktu262. Vztahy se 

dále zhoršovaly v roce 2002, kdy Rusko začalo distribuovat své pasy obyvatelům 

Abcházie a Jižní Osetie a již na konci tohoto roku až 90% jihoosetinské a 70% 

abchazské populace získalo ruské občanství prostřednictvím zjednodušených 

procedur263. Kontext války s terorem po 11. září 2001 dal kooperaci Gruzie s USA 

novou dimenzi. Americká vláda se znepokojením pozorovala situaci v gruzínské 

soutěsce v Pankisi a obávala se, že se tato oblast může stát útočištěm pro teroristické 
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buňky napojené na Al-Káidu. V důsledku tohozahájily USA v Gruzii vojenský 

program ve výši 64 milionů dolarů, zahrnující výcvik gruzínských vojáků264.  

Zatímco v první polovině 90. let byly hlavními domácími problémy etnické 

napětí, nacionalismus, krize vládnutí, v druhé polovině 90. let to byla rostoucí 

korupce a oslabení vládní moci265. Ačkoliv byla v druhé polovině 90. let patrná čím 

dál větší politická mobilizace, podporující kooperaci se Západem, mentalita Gruzínů 

zůstávala nadále postsovětská a vliv Ruska silný. Politická moc se vyznačovala stále 

větší fragmentací, v zemi bujela korupce a kriminalita266 a ekonomika pokračovala 

v úpadku267. Současně docházelo k prohlubování rozporu mezi mladou reformně 

naladěnou skupinou a konzervativní částí politického establishmentu. Toto pnutí 

bylo patrné zejména po roce 2000, kdy prezidentské volby vyhrál opět Ševarnadze. 

Reformisté se rozpadli na různé skupiny a tehdejší ministr spravedlnosti Saakašvili 

rezignoval a založil opoziční Národní hnutí268. Prohlášení Žvanii z roku 1999 se stalo 

důležitým ospravedlněním pro protirežimní protesty a podle některých 

pozorovatelů se hledání Evropy stalo jádrem protiševarnadzeovské opozice269.  
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4. NÁVRAT DO EVROPY 

 

4.1. REVOLUCE RŮŽÍ 

V období po roce 2000 nabýval spor mezi reformisty a konzervativci v rámci 

establishmentu na intenzitě a opoziční hnutí na politické scéně nabývalo na síle. 

V roce 2001 odstoupil tehdejší ministr spravedlnosti Saakašvili kvůli rozsáhlé 

korupci ve vládě a následně založil politickou stranu Sjednocené národní hnutí. 

Během regionálních voleb v roce 2002 došlo k velkému vítězství opozičních stran, 

což odhalilo omezené šance vládní strany na výhru v parlamentních volbách, 

přičemž Saakašviliho Sjednocené národní hnutí představovalo lídra opozice270. 

Průběh parlamentních voleb v listopadu roku 2003 byl kritizován mezinárodními 

pozorovateli OBSE, kteří deklarovali, že došlo k četným narušením a nepravostem. 

Mezinárodní společnost pro spravedlivé volby a demokracii, která prováděla 

paralelní sčítání hlasů, tuto skutečnost potvrdila a následně opozice včele se 

Saakašvilim vyzvala společnost k nenásilným demonstracím proti vládě, 

k odstoupení prezidenta a vypsání nových voleb. Ve Tbilisi vypukly masové 

protesty, které se rychle šířily do dalších částí země. Když se prezident pokusil svolat 

zasedání nového parlamentu, skupina opozičníků včele se Saakašvilim pronikla 

s růžemi v rukou do budovy parlamentu, v důsledku čehož bylo jednání přerušeno a 

Ševarnadze byl nucen v rychlosti opustit budovu. Situace se čím dál více vyostřovala, 

prezident vyhlásil v zemi výjimečný stav a 23. prosince nakonec došlo za účasti  

ruského ministra zahraničí Ivanova k setkání Ševarnadzeho se Saakašvilim a 

Žvaniou, po kterém prezident oznámil svou rezignaci. V lednu následujícího roku 

proběhly prezidentské volby, ve kterých vyhrál drtivě Saakašvili s více než 96%-ní 

podporou271 a v nově vypsaných březnových parlamentních volbách zvítězilo 

Sjednocené národní hnutí spojené se Sjednocenými demokraty se ziskem přes 67% 
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http://www.electionguide.org/elections/id/1913/ (přístup 28. 4. 2016) 

http://www.electionguide.org/elections/id/1913/


   

 

58 

  

hlasů272. Tímto způsobem se vlády ujala nová prozápadní koalice sil, vedená 

Micheilem Saakašvilim, Zurabem Žvaniou a Ninou Burdžanadze. Revoluce růží 

současně představovala první ze série tzv. barevných revolucí v postsovětském 

prostoru, které Rusko interpretuje jako protiruské akce řízené Západem273. Velká 

část nových elit vystudovala na Západě a považovala se za jeho součást, na základě 

čehož ve srovnání s předchozím establishmentem vycházela z pozice, že Gruzie 

může být transformována ve stát západního typu274. Klíčovou ideou revoluce byla 

tedy snaha o transformaci postsovětské společnosti v evropskou, v důsledku čehož 

mělo dojít k definitivnímu rozchodu se starými sovětskými politickými způsoby a 

k reorientaci od Východu k Západu275. 

Nová vláda přejímala zemi v katastrofálním stavu, který se vyznačoval obří 

korupcí, neschopností státu vykonávat základní funkce a kontrolovat plně své 

teritorium. Kromě Abcházie a Jižní Osetie, nad kterými nemělo Tbilisi žádnou 

kontrolu, byla problematickou částí země rovněž Adžárie, jejíž lídr Aslan Abašidze si 

udržoval od rozpadu SSSR značnou míru nezávislosti na centrální vládě. Revoluce 

probudila ve společnosti naději na radikální zlepšení situace a revoluční tábor s 

Míšou, jak byl Saakašvili familiárně nazýván, se tak těšil nebývalé podpoře276. Silný 

demokratický mandát a značné prezidentské výsady daly Saakašvilimu a jeho 

spolupracovníkům de facto volnou ruku pro prosazování reforem. Nový prezident 

tak měl rozhodující vliv na utváření nového státu a byl hlavním architektem 

reforem.  Zásadní byla v tomto ohledu podpora Západu, zejména USA, které se staly 

politickým patronem transformace a nejdůležitějším zdrojem inspirace pro novou 

vládnoucí elitu. Jak USA, tak EU poskytly Gruzii nejen silnou politickou podporu, 
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ale také výraznou materiální a poradensko-školící pomoc277. Reformy měly spíše 

modernizační charakter, neboť zásadním problémem byla zejména nefunkčnost 

státu a špatná ekonomická situace278. Základem reformního programu tedy bylo 

budování moderního a suverénního státu prostřednictvím přestavby institucí, 

hospodářské liberalizace, zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku, což se projevilo 

klíčovými reformami policie a armády. Dalším cílem utváření příznivé image státu 

bylo zajištění podpory Západu a přilákání investorů a turistů. Mladý reformátorský 

tým byl silně ideologicky motivovaný, kompaktní a přesvědčený o správnosti své 

mise279. Tyto reformy přinesly řadu úspěchů a došlo k obnově kontroly nad Adžárií, 

zajištění veřejného pořádku, takřka naprosté eliminaci korupce z každodenního 

života či zlepšení stavu infrastruktury. Společnost pocítila změny rovněž ve formě 

zajištění stabilních dodávek elektřiny a plynu či včasného vyplácení mezd a 

sociálních dávek280.  Je potřeba zmínit, že liberální reformy byly bližší spíše 

americkému než evropskému modelu a dokonce získaly přídomek gruzínského 

modelu liberalizace 281.  

 

4.2. NEJSTARŠÍ EVROPANÉ V NOVÉM 

Porevoluční změna se vzápětí projevila v prezentaci Gruzie, a tedy i její státní 

identity. Po nástupu nových elit došlo k řadě významných změn v národní a státní 

symbolice. Již během roku 2004 měla Gruzie novou vlajku, státní znak a hymnu. 

Nové státní symboly vyvolávaly dojem, že dochází ke vzniku zcela nového státu. 

Nevzhledná postsovětská vlajka byla nahrazena novou, obsahující pět červených 

křížů sv. Jiřího na bílém pozadí, jež navazuje na prapor středověkého království. 
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Ještě před jejím oficiálním zavedením v roce 2004 byla značně zpopularizována 

Sjednoceným národním hnutím a během revoluce se stala jedním z hlavních 

symbolů. Vlajka spolu s hymnou Svoboda (Tavisubleba) navazují na středověké zlaté 

období, kdy se Gruzie rozpínala od moře k moři282 a tyto symboly současně 

zdůrazňují, že vítězství není pouze věcí historie a že je možné jej opět dosáhnout283. 

Nový státní znak, v jehož středu se nachází sv. Jiří bojující s drakem, nese heslo 

V jednotě je síla (Dzala ertobašia), jež má hluboký význam pro společnost, která má 

stále v živé paměti dramatický vývoj a občanskou válku z počátku 90. let. Nová 

politika symbolů tak byla zaměřena na posílení identifikace Gruzínů se státem. 

Vývoj v porevoluční Gruzii začal být popisován jako zrození nového národa a státu, 

povstávajícího z chaosu, který panoval za Ševarnadzeho284. Další vizuální 

demonstrací nového národa se stal pomník Sv. Jiří, jež byl umístěn na centrálním 

náměstím v místě, kde kdysi stávala socha Lenina. Lze konstatovat, že zatímco před 

rokem 2003 se konstrukce národní paměti vyznačovala vymazáváním, po roce 2003 

začalo vytváření nové paměti285. Dalším příkladem je Muzeum sovětské okupace, 

otevřené v den výročí založení první republiky a které kritickým způsobem 

prezentuje sovětskou minulost (nehledě na stále přítomnou popularitu Stalina u části 

gruzínské společnosti). V souvislosti s tím je v rámci tohoto diskursu sovětské 

ztotožňováno s ruským a republika z let 1918-21 vykreslována jako bezprostřední 

demokratický předchůdce nových autorit286.  

V předvečer své inaugurace Saakašvili přijal požehnání od patriarchy Ilji II. 

v klášteře Gelati, kde se nachází hrob středověkého krále Davida Budovatele, který 

ve 12. století sjednotil zemi. U této příležitosti Saakašvili prohlásil: „Při hrobu krále 
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Davida všichni musíme říci: Gruzie bude sjednocená, silná, obnoví svou celistvost a 

stane se sjednoceným a silným státem.“ 287 Následujícího se dne konala slavnostní 

inaugurace prezidenta, po které Saakašvili pronesl před budovou parlamentu svůj 

projev k národu. V úvodu pozdravil všechny obyvatele, včetně Abcházie a Jižní 

Osetie, a odvolal se na padlé hrdiny z dubna 1989, kteří padli za svůj sen, přičemž 

zdůraznil závazek naplnění tohoto snu a realizaci vize transformace Gruzie 

ve sjednocený, stabilní, demokratický, nezávislý a silný stát. Dále pokračoval: 

„Gruzie je zemí s unikátní kulturou. Nejsme jen starými Evropany, 

jsme úplně prvními Evropany, a proto Gruzie zastává v evropské 

civilizaci výjimečné místo. […] Náš národ prokázal celému světu, 

že byl v rozhodujících chvílích vždy schopen bránit svou 

důstojnost. […] Gruzie by měla být formována jako […] stát, který 

bez ohledu na vysoce komplikovanou geopolitickou situaci a 

umístění, má laskavé vztahy se všemi sousedy a který současně 

nezapomíná na své místo v evropské rodině, v evropské civilizaci, 

na místo, které ztratil před několika stovkami let. Jako starý 

křesťanský stát bychom měli toto místo získat znovu. Naším 

směrem je evropská integrace. Je to čas pro Evropu, aby konečně 

uviděla a ocenila Gruzii. […] Evropskou vlajku jsme dnes 

nepozvedli náhodou. Je to také gruzínská vlajka a ztělesňuje naši 

civilizaci, naši kulturu, jádro naší historie, perspektivy a vizi naší 

budoucnosti.“288 

 

Jak již bylo v předchozí kapitole popsáno, prozápadní rétorika gruzínských 

elit se stabilně rozvíjela od druhé poloviny 90. a let a stupňovala se na přelomu 
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tisíciletí, kdy Gruzie stále hlasitěji deklarovala snahu o integraci do západních 

struktur. Již v této době takové počínání vyvolávalo podrážděnou reakci Moskvy. Po 

revoluci bylo v prozápadním diskursu pokračováno, ovšem na zcela jiné úrovni. 

Teprve nyní se stalo členství v EU a NATO vážně míněnou a nejvyšší prioritou 

zahraniční politiky a součástí oficiálních strategických dokumentů země. 

Přináležitost k Evropě začala být vzápětí demonstrována vyvěšováním vlajek EU 

spolu s těmi gruzínskými, v důsledku čehož návštěvník Gruzie mohl nabýt dojmu, že 

se právě nachází v členské zemi Evropské unie. Nové elity byly ve srovnání s těmi 

předchozími ve formulaci zahraničně-politických cílů přímější, jasnější a v jejich 

prosazování agresivnější, přičemž vycházeli z předpokladu, že pravděpodobnost 

dosažení těchto cílů je spojena s vnitřními reformami289. Evropská idea je tak spojena 

s ideou modernizace státu či společnosti a zahraniční politika se v tomto ohledu stala 

prostředkem pro domácí účely290.  

Ačkoliv bylo z rétoriky politiků patrné, jakým směrem hodlají zemi vést, bylo 

nezbytné takové směřování nějakým způsobem ukotvit. Období před rokem 2003 se 

vyznačovalo absencí oficiálních strategií, což se nyní mělo změnit. Nová 

administrativa tak začala okamžitě pracovat na přípravě strategických dokumentů, 

jež by jasně definovaly priority v oblasti bezpečnosti a zahraniční politiky a 

představily ucelený rámec pro další zahraničně-politický a strategický rozvoj. V roce 

2005 byl publikován první Národní koncept bezpečnosti Gruzie, definující hlavní 

východiska národní bezpečnosti a zahraniční politiky. V tabulce uvádím výběr bodů 

relevantních s ohledem na účely diplomové práce: 
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NÁRODNÍ KONCEPT BEZPEČNOSTI291 

2005 

 Revoluce růží opět ukázala, že demokracie a svoboda jsou součástí gruzínských tradičních 

hodnot. Gruzie, jako integrální součást evropského politického, ekonomického a kulturního 

prostoru, jejíž základní národní hodnoty jsou zakořeněny v evropských hodnotách a tradicích, 

aspiruje na dosažení plné integrace do evropského politického, ekonomického a bezpečnostního 

systému. Gruzie usiluje o návrat ke své evropské tradici a o to, aby zůstala integrální součástí 

Evropy. 

1. ZÁKLADNÍ NÁRODNÍ HODNOTY 

 Gruzie je nezávislým státem, který respektuje územní integritu ostatních států a to samé očekává 

od nich. Garantuje ochranu lidských práv a svobod, dodržuje univerzální demokratické hodnoty 

a principy. Gruzie usiluje o dobré vztahy se všemi státy. Gruzie řeší všechny spory mírovými 

prostředky a svobodná, nezávislá, sjednocená, prosperující a mírová Gruzie významně přispěje 

k posílení regionální bezpečnosti a stability. 

2. NÁRODNÍ ZÁJMY: 

 Národní zájmy Gruzie vyplývají ze současného mezinárodního a domácího uspořádání a jsou 

založeny na základních národních hodnotách 

 Zajištění územní integrity – odhodlání obnovit a zachovat územní integritu za užití mírových 

prostředků. 

 Zajištění národní jednoty, regionální stability, posílení svobody a demokracie v sousedních 

státech a regionech, posílení tranzitní funkce a energetické bezpečnosti, ochrana národní a 

kulturní jedinečnosti 

3. HROZBY, RIZIKA A VÝZVY NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI: 

 Narušení územní integrity Gruzie: separatistická hnutí podněcovaná a podporovaná zvenčí, vedla 

k ozbrojeným konfliktům, vedoucím de facto k separaci Abcházie a Jižní Osetie. To podkopává 

politickou, ekonomickou a sociální stabilitu v zemi.  

 Nepříznivé dopady konfliktů z vedlejších států: nebezpečí destabilizce země. 

 Vojenské intervence, zejména přeshraniční vniknutí státními a nestátními aktéry (nelegální 

vojenské a polovojenské formace na teritoriích nekontrolovaných gruzínskou vládou). 

 Mezinárodní terorismus z důvodu blízkosti Gruzie k teroristickým útočištím v sousedních 

regionech. 

 Konflikty v sousedních státech, situace v separatistických regionech, slabá kontrola hranic 

zvyšují možnosti pro pašování a mezinárodní organizovaný zločin, ohrožující národní bezpečnost 

a ekonomiku. 

 Ruské vojenské základny v Gruzii už nejsou přímou hrozbou pro suverenitu, ale až do jejich 

plného zrušení zůstávají rizikem pro národní bezpečnost a negativně ovlivňují bezpečnostní 

prostředí v Gruzii.  

 Závislost na energetických importech především z jedné země, kde není zajištěn volný trh a 

vlastnická práva + zaostalost místních energetických zdrojů, nestabilní dodávky energií, slabé 

                                                 
291 National Security Concept of Georgia 2005. Parliament of Georgia. Dostupné z 

http://www.parliament.ge/files/292_880_927746_concept_en.pdf (přístup 10. 5. 2016) 

http://www.parliament.ge/files/292_880_927746_concept_en.pdf
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technické podmínky energetické infrastruktury činí Gruzii zranitelnou a vytváří podmínky pro 

cizí vlivy 

4. HLAVNÍ SMĚRY NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY: 

 Posílení veřejné správy a konsolidace demokratických institucí. 

 Zvýšení obrany posílením ozbrojených sil, mechanismů civilní obrany, kooperace s mezinárodní 

komunitou k podpoře světové míru a bezpečnosti a rozvojem krizového managementu. 

Provádění reforem k vytvoření moderních ozbrojených sil podle standardů NATO. Účastí na 

mezinárodních protiteroristických, mírových, pátracích a záchranných misí získává Gruzie 

cennou zkušenost, ale co je důležitější, přispívá k euroatlantické bezpečnosti. Gruzie jako člen 

mezinárodní protiteroristické koalice přispívá k nastolení míru a stability v různých částech 

světa. 

 Existence nekontrolovaných území v rámci gruzínských hranic omezuje transformaci státu 

v plnou demokracii. Proto reintegrace státu a obnova právního řádu na celém území Gruzie je 

jednou z nejvyšších priorit. Reintegrační politika předpokládá účast Abcházie a Jižní Osetie 

v rozvíjení ústavního pořádku Gruzie. Vláda preferuje mírové řešení konfliktů, založeném na 

mezinárodním právu a je připravena zajistit ochranu občanských, politických, ekonomických, 

sociálních, náboženských a kulturních práv všech etnických skupin na svém teritoriu.  

 Gruzie jako černomořský a jihovýchodoevropský stát je historicky geografickou, politickou a 

kulturní součástí Evropy. Proto je integrace do evropských a euroatlantických politických, 

ekonomických a bezpečnostních systémů silným přáním gruzínského národa. Gruzie vítá 

rozšiřování NATO a EU a věří, že integrace černomořských států do NATO a EU významně posílí 

bezpečnost černomořského regionu.  Integrace do NATO a EU je nevyšší prioritou zahraniční a 

bezpečnostní politiky. 

 Kooperace s NATO přispívá k posílení demokratických hodnot, úspěchu demokratických 

reforem a vytvoření bezpečného a stabilního prostředí. Členství v NATO by umožnilo Gruzii 

posilovat bezpečnost v Evropě, zejména v Černomoří. 

 Kooperace s EU přispívá k implementaci demokratických reforem a k posílení tržního 

hospodářství a bezpečnosti. Členství v EU jako důležitá záruka ekonomického a politického 

rozvoje. Vstup do EU posílí Evropu ve smyslu obnovy černomořského regionu jako evropské 

zóny obchodu a stability. 

 Strategické partnerství s USA, Ukrajinou, Tureckem, Ázerbájdžánem a partnerství s Arménií, 

Ruskem. 

 Spolupráce v černomořském regionu: černomořský region jako integrální součástí Evropy, nový 

evropský bezpečnostní systém se nemůže plně rozvinout bez ustanovení spolehlivého 

černomořského bezpečnostního systému jako zásadního elementu euroatlantické bezpečnosti. 

 

Dalším důležitým a současně navazujícím dokumentem byla Strategie 

zahraniční politiky 2006 – 2009, která byla prvním dokumentem tohoto typu, 
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vytvořeným Ministerstvem zahraničí, a vycházejícím z požadavků definovaných 

v Národním konceptu bezpečnosti. Strategie obsahuje identické informace jako 

koncept, a proto další podrobnosti o dokumentu neuvádím. 

 

4.3. KONFRONTACE S RUSKEM 

Během revoluce Moskva zaujala vůči dění v Gruzii opatrný postoj a dokonce 

se nepostavila proti svržení Ševarnadzeho. Prezident Putin tehdy dokonce 

poznamenal, že vládní změna byla „logickým výsledkem vážných systémových chyb 

v zahraniční, domácí a ekonomické politice.“ 292. Saakašvili také ocenil 

zprostředkující roli ruského ministra zahraničí Ivanova, jež se během revoluce 

účastnil jednání mezi vládou a opozičními stranami. Tyto zdánlivě přátelské vztahy 

pokračovaly během prvních měsíců nové vlády, která se snažila rozvíjet svou 

prozápadní agendu a současně zachovat přátelské vztahy s Ruskem. Kreml se 

vyjadřoval ve věci orientace nové gruzínské vlády neurčitě a vedl politiku 

relativního kompromisu. Záhy však nové gruzínské elity zanechaly opatrnosti a 

pragmatické zahraniční politiky a z euroatlantické integrace udělali absolutní 

prioritu. Dalším zásadním cílem Saakašviliho byla hlasitě deklarovaná reintegrace 

gruzínských území. Pro řešení těchto konfliktů byla vytvořena nová vládní oddělení 

a komise. Poté, co se centrální vládě podařilo znovuzískat kontrolu nad Adžárií293, 

obrátil Saakašvili svou pozornost k Jižní Osetii (již před volbami v roce 2003 oznámil 

návštěvu toto území, což bylo Jihoosetinci vnímáno jako provokace294). V květnu 

                                                 
292 Putin Calls Geogian President’s Ouster ‘Logical Result‘. The Central Asia-Caucasus Analyst. 25. 11. 

2003. Dostupné z http://www.cacianalyst.org/publications/news-digest/item/8596-news-digest-caci-

analyst-2003-11-25-art-8596.html (Přístup 30. 4. 2016) 
293 Již během revoluce se adžárský lídr Abašidze postavil proti Saakašvilimu a po rezignaci 

Ševarnadzeho došlo ke značnému nárůstu napětí mezi novou centrální vládou a Adžárií. Poté, co 

nové vedení země deklarovalo reintegraci gruzínského území, dokonce hrozil ozbrojený střet a 

centrální vláda uvalila na Adžárii sankce. V důsledku ultimáta Tbilisi, demonstracích v Batumi a 

jednání za účasti ruského zástupce Ivanova Abašidze odjel do Moskvy a centrální vládě se podařilo 

obnovit kontrolu v této části země. 
294 König, Marietta. The Georgian-South Ossetian Conflict. OSCE, 2004: 237 

http://www.cacianalyst.org/publications/news-digest/item/8596-news-digest-caci-analyst-2003-11-25-art-8596.html
http://www.cacianalyst.org/publications/news-digest/item/8596-news-digest-caci-analyst-2003-11-25-art-8596.html
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2004 proběhly v Jižní Osetii parlamentní volby, které Tbilisi ignorovalo a následně 

vyslalo na sporné území jednotky, aby vytvořily kontrolní stanoviště a zátarasy na 

klíčových křižovatkách za účelem boje s pašeráky295. Bylo to ospravedlňováno 

snahou o zajištění regionální stability země, což jihoosetínská a ruská strana toto 

počínání však odsoudily. Saakašvili tehdy prohlásil, že „krize v Jižní Osetii není 

problémem mezi Gruzíny a Osetinci, ale jedná se o problém mezi Gruzií a Ruskem.“ 

296 Ruská strana vyjádřila znepokojení a možnost zapojení do konfliktu v případě, že 

dojde k ohrožení životů ruských občanů. Napětí vyvrcholilo v červenci a srpnu, kdy 

došlo k ozbrojeným střetům, jež měly za následek oběti na obou stranách. Poté bylo 

uzavřeno příměří297.  

Ve stejném období byla Gruzie zahrnuta do nové iniciativy nástroje EU 

Evropská sousedská politika, jejímž cílem je upevnění vazeb s jižními a východními 

státy, sousedícími s EU. Následně došlo v Gruzii k vytvoření Ministerstva pro 

evropskou a euroatlantickou integraci, které mělo sloužit k vypracovávání a 

monitoringu akčních plánů v kooperaci s dalšími státními strukturami, k vytvoření 

přímých kontaktů s euroatlantickými strukturami a k aktivní kooperaci se státy EU a 

NATO za účelem prohloubení integrace298. Gruzie byla přizvána k Akčnímu plánu 

individuálního partnerství (IPAP), jež byl určen pro země, usilující o prohloubení 

vztahů s NATO299. Později NATO udělilo Gruzii Intenzivní dialog, přinášející další 

aktivity pro země aspirující na členství v NATO. V důsledku prohlubujících se 

vztahů s NATO byla zintenzivněna americká vojenská pomoc, zahrnující výcvik 

gruzínských vojáků, a gruzínská armáda se začala aktivně účastnit misí v Iráku a 

                                                 
295 Ibid., 247 
296 Saakashvili: Russia to Blame for South Ossetia Crisis. Eurasianet. 11. 7. 2004. Dostupné z 

http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav071204.shtml (přístup 3. 5. 2016) 
297 König, Marietta. The Georgian-South Ossetian Conflict. OSCE, 2004: 249 
298 History. Office of the State Minister of Georgia on European & Euro-Atlantic Integration. 

Dostupné z http://www.eu-nato.gov.ge/en/structure/history (přístup 26. 4. 2016) 
299 Jak správně chápat program Partnerství pro mír. NATO. Dostupné z 

http://www.nato.int/docu/review/2004/issue1/czech/art2.html (přístup 1. 5. 2016) 

http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav071204.shtml
http://www.eu-nato.gov.ge/en/structure/history
http://www.nato.int/docu/review/2004/issue1/czech/art2.html
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Afganistánu300. O vážně míněné spolupráci s NATO svědčí fakt, že v roce 2007 bylo 

v Iráku rozmístěno až 2 000 gruzínských vojáků. Gruzie se tak stala třetí zemí 

s největším počtem vojáků po USA a Velké Británii.  V rámci své prozápadní 

orientace pozval Saakašvili v roce 2005 do Tbilisi amerického presidenta G.W. 

Bushe, a to v době, kdy mu mnoho spojenců vytýkalo irácký konflikt301. 

Napětí v gruzínsko-ruských vztazích dále rostlo během roku 2006, když 

gruzínský parlament vyzval ke stažení všech ruských mírových jednotek, 

rozmístěných v konfliktních zónách s obviněním, že podporují separatistické síly, a 

proto by měly být nahrazeny mezinárodními a neutrálními silami. Je zřejmé, že 

gruzínské deklarace a prohlubující se spolupráce s euroatlantickou komunitou čím 

dál více iritovaly Moskvu a rostoucí napětí následně zasáhlo všechny aspekty 

bilaterální vztahů. Každý z hlediska Moskvy vzdorný krok  Tbilisi byl doprovázen 

sankcemi v mnoha oblastech a rok 2006 můžeme označit jako jakési sankční období. 

Gruzie je stále citlivá vůči ekonomickým sankcím ze strany Ruska, a to z důvodu 

slabé ekonomiky, malého obchodního obratu a také tradiční provázanosti s ruským 

trhem302. Brzy poté, co Gruzie naplnila IPAP, Rusko zavedlo ekonomické a 

energetické sankce. V letech 2004 – 2006 došlo k navýšení ceny plynu téměř o 

500%, z původních 50 na 235 dolarů za metr krychlový303, což Moskva oficiálně 

interpretovala jako normální zvyšování cen na úroveň cen západoevropských 

odběratelů. Zatímco Gruzie byla nucena platit západní ceny, jiné postsovětské státy, 

přátelštější vůči Moskvě, se takovým opatřením vyhnuly. V lednu 2006 Rusko 

oznámilo, že oba hlavní plynovody vedoucí do Gruzie byly poškozeny výbuchy, 

údajně způsobenými čečenskými teroristy, což okamžitě vzbudilo pochybnosti. 

Později, po dokončení tzv. jihokavkazského plynovodu (neboli Baku-Tbilisi-

                                                 
300 Chitadze, Nika. Europeam Integration as one of the Main Foreign Policy and National Security 
Priorities of Georgia. Journal of Social Sciences 3 (2/2014): 30 
301 Tbilisi je také jediným městem na světě, které má hlavní ulici pojmenovanou po G. W. Bushovi 

(Newnham, Randall. Georgia on my mind? Russian sanctions and the end of the ‘Rose Revolution‘. 
Journal of Eurasian Studies 6 (2015): 163) 
302 Newnham, Randall. Georgia on my mind? Russian sanctions and the end of the ‘Rose Revolution‘. 
Journal of Eurasian Studies 6 (2015): 162 
303 Ibid., 164 
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Erzurum) v roce 2008, začala Gruzie nakupovat plyn od Ázerbájdžánu, což jí značně 

pomohlo v získání energetické nezávislosti na Rusku. Další událost, vzbuzující 

pochybnosti, byla Ruskem publikovaná informace, že hlavní elektrické spojení mezi 

zeměmi bylo taktéž poškozeno výbuchem, přičemž vše se událo ve stejné době jako 

výbuchy na plynovodech a v Gruzii došlo k rozsáhlým výpadkům elektřiny (později 

Gruzie tento problém vyřešila využitím alternativní hydroelektrické energie). Ve 

stejném roce Ruská federace zakázala import nejdůležitějších gruzínských 

exportních komodit, především vína, minerální vody Borjomi a zemědělských 

výrobků. Ruský trh v této době představoval významné odbytiště pro 87% produkce 

gruzínského vinného exportu a 50% produkce minerálních vod304. Následně Rusko 

podniklo kroky proti gruzínským migrantům, pracujících v Rusku. Poté, co Tbilisi 

zatklo čtyři ruské špiony a odmítlo je vydat, Rusko nestandardním způsobem 

vypovědělo ze země 2 300 Gruzínů (v roce 2014 Evropský soud pro lidská práva 

prohlásil, že deportace znamenala porušení lidských práv a nařídil Moskvě zaplatit 

kompenzaci)305. Na konci roku 2006 Rusko na několik týdnů zcela přerušilo poštovní 

a transportní spojení s Gruzií a Duma pohrozila, že připravuje zákon rušící převody 

peněz do Gruzie306. Dle některých analýz peněžní převody ze zahraničí do Gruzie 

činily ještě v roce 2011 až 8,8% HDP, přičemž ty z Ruska byly zastoupeny vysokým 

podílem307. Navzdory negativním dopadům Gruzie ekonomický a politický nátlak 

přečkala a v roce 2007 dokonce došlo k nárůstu zahraničních investic do země o 2 

miliardy dolarů308. Saakašviliho režim nezměnil svou zahraniční politiku a reagoval 

hledáním nových obchodních partnerů, zejména mezi sousedy a dalším 

distancováním se od Ruska309. Gruzínský ministr zahraničí Gela Bežuašvili v této 

                                                 
304 Russia Targets Borjomi in Trade War with Georgia. Civil.ge. 5. 5. 2006. Dostupné z 

http://www.civil.ge/eng/article.php?id=12495 (přístup 1. 5. 2016) 
305 Newnham, Randall. Georgia on my mind? Russian sanctions and the end of the ‘Rose Revolution‘. 
Journal of Eurasian Studies 6 (2015): 167 
306 Ibid., 167 
307 Ibid., 167 
308 Chitadze, Nika. Europeam Integration as one of the Main Foreign Policy and National Security 
Priorities of Georgia. Journal of Social Sciences 3 (2/2014): 30 
309 Gvalia, Giorgi et al. Thinking Outside the Bloc: Explaining the Foreign Policies of Small States. 

Security Studies 22 (1/2013): 122 

http://www.civil.ge/eng/article.php?id=12495
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souvislosti prohlásil, že zvyšování cen je politickým nástrojem Ruska a celou 

záležitost interpretoval jako cenu za svobodu, kterou musí Gruzie zaplatit za 

omezení ruského vlivu310. 

V roce 2008 byl Saakašvili znovuzvolen prezidentem a později došlo 

k parlamentním volbám, ve kterých Sjednocené národní hnutí obhájilo svou pozici. 

V dubnu 2008 se měl v Bukurešti konat summit NATO a Rusko v tomto období 

zintenzivnilo aktivity v Abcházii a Jižní Osetii a deklarovalo možnou změnu vztahu 

s neuznanými republikami a zahájení diskuse o uznání jejich nezávislosti311. 

Následně Rusko zrušilo sankce, jež byly přijaty v rámci SNS proti Abcházii v roce 

1996312. Abcházie a Jižní Osetie podaly Rusku a mezinárodní komunitě formální 

žádosti o uznání své nezávislosti a odvolávaly se přitom na záležitost Kosova. Ruský 

velvyslanec při NATO současně varoval, že gruzínská snaha o vstup do NATO může 

podpořit uznání nezávislosti obou separatistických republik. Na bukurešťském 

summitu probíhala mezi členskými státy NATO vášnivá diskuse, zda Gruzii a 

Ukrajině udělit Akční plán členství, což je alianční program vytvořený k pomoci 

účastnických zemí s přípravou na eventuální členství. Ovšem z důvodu odmítnutí 

zejména Francie a Německa nebyly Gruzie ani Ukrajina připuštěny k tomuto 

procesu a ve finální deklaraci pouze zazněla zmínka o možném budoucím členství 

Gruzie v NATO313. V současné době gruzínská strana obdržela ruský dopis, ve 

kterém Rusko oznamovalo rozvoj přímých vztahů s oběma separatistickými 

republikami. Situace se nadále vyostřovala, když nad Abcházií došlo k sestřelení 

gruzínského bezpilotního letounu a když Rusko pokračovalo v navyšování 

                                                 
310 Bezhuashvili, Gela. Democratic Transformation in Georgia. Carnegie Endowment for International 

Peace. 16. 12. 2005. Dostupné z http://carnegieendowment.org/2005/12/16/democratic-

transformation-in-georgia/mk0 (přístup 28. 4. 2016) 
311 RF Duma to hold hearing on unrecognized republics on March 13. Panarmenian. 27. 2. 2008. 

Dostupné zhttp://www.panarmenian.net/eng/world/news/24999/ (přístup 11. 5. 2016) 
312 Russian Federation Withdraws from Regime of Restrictions Established in 1996 for Abkhazia. 6. 3. 

2008. Dostupné z 

http://web.archive.org/web/20080901193119/http://www.ln.mid.ru/Brp_4.nsf/arh/79C58F476CAEC4

E8C32574040058934C?OpenDocument (přístup 18. 4. 2016) 
313 Huseynov, Vasif. Post-Soviet Georgia: Strategic Idealism and the Russian Challenge. Caucasus 

International 5 (3/2015): 124 

http://carnegieendowment.org/2005/12/16/democratic-transformation-in-georgia/mk0
http://carnegieendowment.org/2005/12/16/democratic-transformation-in-georgia/mk0
http://www.panarmenian.net/eng/world/news/24999/
http://web.archive.org/web/20080901193119/http:/www.ln.mid.ru/Brp_4.nsf/arh/79C58F476CAEC4E8C32574040058934C?OpenDocument
http://web.archive.org/web/20080901193119/http:/www.ln.mid.ru/Brp_4.nsf/arh/79C58F476CAEC4E8C32574040058934C?OpenDocument


   

 

70 

  

vojenských sil v Abcházii a Jižní Osetii. Po dalších incidentech situace směřovala 

k otevřenému konfliktu, který vypukl 7. srpna a dodnes panují spory ohledně toho, 

která ze stran zahájila boje. Gruzie tvrdí, že jednala v obraně na jihoosetinské útoky, 

zatímco Osetinci obviňují z agrese Gruzii314. Jisté je, že se Gruzie pokusila získat 

jihoosetinské hlavní město Cchinvali, avšak ruské a jihoosetinské jednotky záhy 

převzaly iniciativu, a ruská armáda následně bombardovala cíle v gruzínském 

vnitrozemí a dokonce krátkodobě okupovala Poti a Gori, čímž se ruské síly přiblížily 

na vzdálenost 55 kilometrů od Tbilisi315. Gruzie současně ztratila Kodorské území, 

jež bylo poslední částí abchazského území, která zůstávala pod kontrolou Gruzie. Za 

účasti EU došlo ke sjednání tzv. šestibodového mírového plánu a následně EU 

rozmístila na území Gruzie monitorovací misi k dozoru nad implementací mírového 

plánu316. Rusko využilo kosovský precedent a po válce uznalo Abcházii a Jižní Osetii 

jako nezávislé státy. Ruská strana obvinila Gruzii z válečných zločinů.  Gruzie 

oficiálně označila separatistické republiky za území okupovaná Ruskem317. Po válce 

došlo přerušení diplomatických vztahů mezi Gruzií a Ruskem a v následujícím 

období vztahy kolísaly mezi konfrontací a omezenými výzvami k novému 

politickému dialogu. Vztahy mezi státy se tak dostaly do mrtvého bodu318. 

Válka významným způsobem snížila šanci na reintegraci Abcházie a Jižní 

Osetie, členství v NATO v blízké budoucnosti a poukázala na omezené možnosti 

spojenectví s USA. Podryla tak věrohodnost Saakašviliho v očích západních 

partnerů. V tomto období došlo k propadu zahraničních investic, což se v kombinaci 

se světovou hospodářskou krizí bolestivě odrazilo na gruzínské ekonomice. Současně 

                                                 
314 Coene, Frederik. The Caucasus. An Introduction. London: Routledge, 2010: 154 
315 Ibid., 155 
316 Ibid., 155 
317 Gruzie následně vypracovala Zákona o okupovaných územích, přinášející omezení volného 

pohybu a ekonomických aktivit na separatistických územích a který otevřeně označuje Ruskou 

federaci za okupační stát (Huseynov, Vasif. Post-Soviet Georgia: Strategic Idealism and the Russian 
Challenge. Caucasus International 5 (3/2015): 126). 
318 Huseynov, Vasif. Post-Soviet Georgia: Strategic Idealism and the Russian Challenge. Caucasus 

International 5 (3/2015): 126 
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však konflikt ukázal stabilitu mladého státu, který se po porážce nezhroutil319. 

V souvislosti s poválečnou situací Saakašvili ve svém projevu před Valným 

shromážděním OSN v roce 2009 přirovnal Gruzii dříve rozdělenému Německu a 

dodal, „že Evropa je dnes rozdělena novou zdí, která prochází Gruzií a která opět 

rozděluje Evropu a mezinárodně uznané hranice evropského národa. Tato zeď 

vytvářena těmi samými lidmi, jejichž ideje byly při pádu komunismu poraženy.“ 320. 

Gruzie nadále pokračovala ve spolupráci s EU, která vytvořila nový nástroj, 

zaměřený na východní prostor. V roce 2009 byla zahájena nová iniciativa EU 

Východní partnerství, zaměřené na prohloubení spolupráce s šesti postsovětskými 

státy, a Gruzie tak získala novou platformu pro další přibližování se unijním 

strukturám. V témže roce Saakašvili v přítomnosti španělského premiéra J. M. 

Aznara uvedl: 

„Nikdy na to nesmíme zapomenout […] nejsme ničí vzdálení 

příbuzní, se kterými jsme spojeni silou. Jsme neoddělitelnou 

součástí této civilizace. […] Naše volba má jedno jméno – Evropa. 

Toto jméno znamená svobodu, demokracii, nezávislost a mír. Ve 

spolupráci s našimi evropskými přáteli zajistíme vítězství tohoto 

jména nad okupací, agresí, únosci třináctiletých teenagerů, nad 

jejich ideologií a nad všemi druhy snah o obnovu SSSR. Gruzínská 

demokracie zvítězí.“321 

Zatímco v období prezidenství George W. Bushe se Gruzie výrazně 

zaměřovala na přejímání amerických modelů (zejména v organizace státu, 

ekonomice a kultuře), po válce a změně v americké administrativě došlo ke snížení 

intenzity gruzínsko-amerických vztahů a do popředí se dostala integrace s EU322. Lze 

                                                 
319 Matusiak, Marek. Gruzińskie wybory. Między silnym państwem a demokracją. Warszawa: 

Ośrodek Studiów Wschodnich, 29 (07/2012): 8 
320 Remarks – Mikheil Saakashvili, President of Georgia, 64th Session of the United General 
Assembly. United Nations. 24. 9. 2009. Dostupné z: 

http://www.un.org/en/ga/64/generaldebate/pdf/GE_en.pdf (přístup 1. 5. 2016) 
321 Beacháin, Donnacha a Frederik Coene. Go West: Geogia’s European Identity and Its Role in 
Domestic Politics and Foreign Objectives. Nationalities Papers (The Journal of Nationalism and 

Ethnicity) 42 (6/2014): 924 
322 Matusiak, Marek. Gruzińskie wybory. Między silnym państwem a demokracją. Warszawa: 

Ośrodek Studiów Wschodnich, 29 (07/2012): 43 
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konstatovat, že snaha o sblížení s EU byla spíše vyjádřením obecných aspirací na 

integraci do Západu v civilizačně-kulturním smyslu než reálnou připraveností na 

přijetí konkrétního politického a ekonomického modelu323, neboť liberálně 

zaměřené elity Gruzie měly námitky vůči unijním regulacím. Přesto ještě 

v Saakašviliho období dochází k přijímání reforem, které vedly v lednu 2012 

k oficiálnímu zahájení jednání o tzv. obsáhlé a komplexní zóně volného obchodu 

(DCFTA), která je klíčovým elementem asociační smlouvy s EU. Když Saakašvili 

komentoval zahájení jednání o dohodě, prohlásil, že se jedná o mezník ve vztazích 

mezi Gruzií a EU, přibližující Gruzii ke Společenství324. Gruzie současně rozvíjela 

úzké vztahy s Ukrajinou a Tureckem, to mohlo být podloženo  snahou  přemístit 

Gruzii z jihokavkazského regionu. Jižní Kavkaz je obvykle spojován s konflikty a 

chaosem, a proto se snaží prosadit koncept černomořského regionu325. V srpnu 2005  

Gruzie a Ukrajina podepsaly deklaraci, vyzývající lídry zemí baltické, černomořské a 

kaspické oblasti  k vytvoření Společenství demokratické volby. Následně došlo 

k zahájení činnosti této organizace326. 

Na konci roku 2011 byla schválena aktualizovaná verze Národního 

bezpečnostního konceptu, reflektujícího na změny v bezpečnostním prostředí po 

srpnové válce. Jako hlavní nebezpečí je v novém dokumentu identifikována ruská 

okupace gruzínského území a hrozba další vojenské agrese. Koncept dále uvádí, že 

hlavním cílem Ruska je proměnit Gruzii v selhávající stát, odradit Gruzii od 

euroatlantické integrace a donutit ji k návratu do sféry ruského vlivu. 

 

                                                 
323 Ibid., 43 
324 Ibid., 44 
325 Nodia, Ghia. The Political Landscape of Georgia. Political Parties: Achievements, Challenges and 
Prospects. Delft: Eburon Academic Publishers, 2006: 37 
326 Ibid., 38 
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4.4. OBRAT SMĚREM K RUSKU? 

V letech 2012 - 2013 došlo v důsledku parlamentních a prezidentských voleb 

k výměně elit na gruzínské politické scéně. Novým hráčem se stal Bidzina Ivanišvili, 

nejbohatší Gruzín s odhadovaným majetkem 6,4 miliard dolarů327. Svůj vstup do 

politiky nečekaně oznámil v říjnu 2011, což vysvětlil snahou o odstavení 

Saakašviliho od moci328. Pod Ivanišviliho patronátem vzniklo nejdříve společenské 

hnutí Gruzínský sen, představující širokou platformu spojující opoziční síly. 

Následně v dubnu 2012 byla založena strana Gruzínský sen – Demokratická Gruzie. 

Ivanišviliho strana získala takřka 55% hlasů, zatímco Národní sjednocené hnutí přes 

40% hlasů329. S novou vládou přišel pozměněný zahraničně-politický přístup, mající 

za cíl normalizaci vztahů s Ruskem jako klíčovou prioritu, ovšem za zachování či 

prohloubení   sbližování s EU a NATO. V důsledku toho se brzy objevily pochyby o 

pokračování v prozápadním kursu gruzínského státu. Ty byly posilovány některými 

prohlášeními představiteli nových elit. Poté co Arménie oznámila rozhodnutí 

vstoupit do Ruskem iniciované Eurasijské unie, Ivanišvili v září 2013 deklaroval: 

„Pozorně to sledujeme a zkoumáme. […] Pokud v budoucnu uvidíme, že je to 

v našem strategickém zájmu, tak proč ne? Ale nyní nemáme žádné stanovisko.“ 330 

Premiér rovněž v jednom vyjádření zpochybnil důležitost železnice Kars – 

Achalkalaki. To bylo vnímáno jako ohrožení strategického partnerství 

s Ázerbájdžánem, díky němuž představuje Gruzie energetickou a transportní 

spojnici331. Ivanišvili se rovněž zmínil o možnosti otevření rusko-gruzínské 

železnice, vedoucí přes Abcházii a pochválil Arménii z hlediska její flexibility vůči 

                                                 
327 To se tehdy rovnalo více než polovině ročního HDP Gruzie (Matusiak, Marek. Gruzińskie wybory. 
Między silnym państwem a demokracją. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich, 29 (07/2012): 26) 
328 Matusiak, Marek. Gruzińskie wybory. Między silnym państwem a demokracją. Warszawa: 

Ośrodek Studiów Wschodnich, 29 (07/2012): 26 
329 Elections. Civil.ge. Dostupné z http://civil.ge/eng/category.php?id=32 (přístup 10. 5. 2016) 
330 Huseynov, Vasif. Post-Soviet Georgia: Strategic Idealism and the Russian Challenge. Caucasus 

International 5 (3/2015): 126 – 127. 
331 Gogolashvili, Kakha. Georgia’s European Choice: Has an Old Georgian Dream Changed? Caucasus 

Analytical Digest 48 (3/2013): 6 
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Západu a Rusku332. Tato prohlášení byla vzápětí odsouzena opozicí jako 

protizápadní. První kroky ke sblížení s Ruskem byly podnikány ještě za Saakašviliho 

administrativy v roce 2011, kdy Tbilisi souhlasilo se vstupem Ruska do WTO333. 

Gruzínská vláda se také rozhodla nebojkotovat zimní olympiádu v Soči, která leží  

v sousedství Abcházie. Dalším krokem ke zlepšení vztahů bylo, když koalice 

Gruzínského snu zastavila provoz gruzínského ruskojazyčného televizního 

programu, zaměřeného především na severokavkazské publikum a vyjadřujícího se 

kriticky na adresu Ruska334. Někdejší ministr obrany Irakli Alasania k takové politice 

vlády prohlásil: „Náš vztah se trochu zlepšuje, na obchodní a kulturní úrovni. A 

doufáme, že se také promění v politický dialog. Ale nyní nemáme žádné indicie, že 

by došlo ke změně jejich pozice ve věci naší územní integrity nebo naší aspirace na 

vstup do NATO. Dojde k tomu, ale nebude to brzy.“ 335  Smířlivější politika směrem 

k severnímu sousedovi je dle některých analytiků pokládána za projev politického 

realismu, přičemž význam hraje také to, že se nový establishment prezentuje jako 

antiteze vůči Saakašaviliho režimu, který byl ostentativně protiruský336. Opozice 

však začala obviňovat vládu z politické naivity vůči Rusku a začala šířit pochybnosti 

ohledně skutečných záměrů koalice s poukázáním na nejasné názory Ivanišviliho, 

který podle kritiků nerozumí Západu, zatímco má kontakty s ruskou elitou a ruská 

mentalita a vnímání jsou mu bližší než 337západní pohled. V roce 2013 vyzvaly 

některé gruzínské nevládní organizace lídry, aby poskytli pevné záruky 

nezvratitelnosti prozápadní politiky. Vláda proti tomu argumentovala tím, že již 

několikrát deklarovala věrnost evropským a euroatlantickým hodnotám a 

                                                 
332 Ibid., 6 
333 Huseynov, Vasif. Post-Soviet Georgia: Strategic Idealism and the Russian Challenge. Caucasus 

International 5 (3/2015): 127. 
334 Ibid., 127. 
335 Kucera, Joshua. Georgian Defense Minister Irakli Alasania: The Bug Pit Interview. Eurasianet. 

Dostupné z http://www.eurasianet.org/node/67335 (přístup 1. 5. 2016) 
336 Falkowski, Maciej. Gruziński dryf. Kryzys gruzińskiej drogi na zachód. Warszawa: Ośrodek 

Studiów Wschodnich, 57 (2/2016): 29 
337  
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integraci338. Další pochybnosti budily proruské výpovědi některých koaličních 

politiků (jako např. Topadze či Tkemaladze)339. Z hlediska zahraničně-politického 

směřování vzbudil rozruch odchod strany Svobodní demokraté (vedených 

Alasaniou) z koalice v listopadu 2014. V důsledku korupční kauzy byl odvolán 

ministr obrany Alasania a následně odstoupili i ministr euroatlantické integrace a 

ministryně zahraničí. Tito politici byli zodpovědní za vedení euroatlantické politiky 

a zajišťovali důvěru partnerů na Západě, kde byl jejich odchod vnímán jako 

znepokojující signál pro další směřování země340. Ministryně zahraničí Pandžikidze 

po své rezignaci prohlásila: „rozhodli jsme se odstoupit, když vidíme, že nejen naše 

budoucí aktivity, ale také úspěchy jsou v ohrožení. […] Gruzínský národ rozhodl o 

evropské volbě … a můj tým, který byl zavázán k naplnění tohoto cíle, nesmí zradit 

tuto volbu gruzínského národa a musí tímto krokem demonstrovat, jaké hrozbě 

země čelí.“ 341. Vláda všechny pochybnosti odmítla s tím, že nedochází k žádným 

změnám ve strategickém směřování a že se jedná pouze o koaliční krizi.  Tehdejší 

premiér Irakli Garibašvili, jež nahradil Ivanišviliho, bránil pozici vlády a řekl, že 

vláda neochvějně prosazuje euroatlantický kurs, ze kterého nelze sejít a zdůraznil, že 

se jedná o evropskou a euroatlantickou volbu gruzínského národa a jeho vlády.  

Krize tímto způsobem ukázala, jakou roli hraje zahraniční politika v domácí politice 

a také kontinuitu politického diskursu o západní orientaci, který se nadále 

koncentruje na záležitosti evropské identity342.  

Z hlediska možného sblížení s Ruskem a také na základě zatýkání vysokých 

činitelů předchozí administrativy (včetně bývalých ministrů obrany a vnitra) došlo 

ke zvlažení vztahů s NATO. Tento vývoj v prvních měsících nové vlády byl kritiky 

                                                 
338 Gogolashvili, Kakha. Georgia’s European Choice: Has an Old Georgian Dream Changed? Caucasus 

Analytical Digest 48 (3/2013): 7 - 8 
339 Falkowski, Maciej. Gruziński dryf. Kryzys gruzińskiej drogi na zachód. Warszawa: Ośrodek 

Studiów Wschodnich, 57 (2/2016): 37 
340 Ibid., 28 
341 Foreign Minister Panjikidze Resigns. Civil.ge. 5. 11. 2014. Dostupné z 

http://www.civil.ge/eng/article.php?id=27780 (přístup 10. 5. 2016) 
342 German, Tracey. Heading West? Georgia’s Euro-Atlantic Path. International Affairs 91 (3/2015): 
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považován za důkaz proruské orientace vlády. Nicméně další měsíce ukázaly, že 

Gruzie pokračuje v euroatlantických aspiracích, byť za užití jiné rétoriky. Během 

summitu NATO ve Walesu v září 2013 byla Gruzie oceněna za konzistentní snahu o 

ambiciózní reformy343. Aliance následně vyčlenila pro Gruzii pomoc, zahrnující 

budování kapacit, výcvik, školení, posílenou spolupráci či zvýšení možností 

interoperability. Součástí tohoto balíčku byl plán na otevření výcvikového centra 

NATO v Gruzii. Země rovněž pokračovala v účasti na zahraniční misi v Afganistánu. 

Prezident Giorgi Margvelašvili ve svém výročním projevu v únoru 2014 uvedl, že 

rozvoj gruzínského státu by měl být založen  především na identitě: „Gruzíni jsou 

svou osobitou identitou Evropany a součástí západní civilizace, ale bohužel dosud 

nemáme žádnou možnost vytvořit gruzínský stát založený na této osobitosti a 

vyjádřit gruzínské tradice v kontextu státnosti a státních institucí.“ 344  Ve své řeči 

rovněž nabídl rezidentům Abcházie a Jižní Osetii život v „evropském svobodném, 

rozvinutém, demokratickém a mírumilovném státu, který bude garantem jejich 

prosperity a zachování etnické, náboženské a kulturní identity.“ 345 Jeho rétorika 

ukazuje, že se Gruzie snaží svým odtrženým republikám nabídnout výrazně jinou 

perspektivu rozvoje, než jakou prezentuje Ruská federace. V jednom z dalších 

rozhovorů zdůraznil potřebu neustálého připomínání Rusku, aby respektovalo 

evropskou volbu Gruzie, a že země nebude ve věci své evropské budoucnosti 

akceptovat žádné kompromisy346. 

 Pokračující směřování k EU a NATO tak ohrožuje jakoukoliv šanci na 

úspěšné sblížení s Ruskem a realizace deklarovaných snah o normalizaci vztahů se 

sousedem se stává nemožnou. Vzhledem k tomu, že oba státy mají v důsledku 

srpnové války přerušené diplomatické vztahy, nová vláda se rozhodla pro vytvoření 
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pozice zvláštního představitele pro vztahy s Ruskem, kterou zastává Zurab Abašidze. 

Ten jako zástupce Gruzie vede rozhovory s ruským protějškem Grigorijem 

Karasinem a mezi diskutovaná témata rozhovorů patří zejména obchod, ekonomika a 

humanitární záležitosti. V důsledku zavedení této platformy Rusko roku 2013 

znovuotevřelo trh pro gruzínské víno, minerální vodu a ovoce, což pozitivně 

ovlivnilo nárůst exportu do Ruska347. Tento dialog spolu s ženevskými 

mezinárodními jednáními představuje jediný formální prostředek pro bilaterální 

kontakt mezi Gruzií a Ruskem. Jako podmínku pro obnovení vztahů požaduje 

Gruzie zrušení ruských ambasád a stažení vojenských jednotek z Abcházie a Jižní 

Osetie. To Rusko odmítá s tím, že status Abcházie a Jižní Osetie nebude akceptovat 

jako předmět jednání. Naproti tomu nabídlo připravenost dělat prostředníka mezi 

separatistickými republikami a Gruzií, což Tbilisi odmítá. Ačkoliv vláda pokračuje 

v prozápadní politice, snaží se Rusko neprovokovat otázkami týkajícími se Abcházie 

a Jižní Osetie. Své reakce na ruské provokace omezuje na oficiální protestní nóty348.  

27. června 2014 došlo k významné události, představující dosavadní vrchol 

spolupráce s EU. Premiér Garibašvili tehdy v Bruselu podepsal asociační smlouvu 

s EU (zahrnující DCFTA) a u této příležitosti prohlásil:  

„Gruzie dnes podniká velký krok ke svobodné Evropě. 27. červen 

bude zapamatován jako historický a výjimečný den. V historii 

každého národa existují data, na které je hrdý. Dnešek je novým 

velkým datem, které se zapisuje do historie mé vlasti, které dává 

naději a na které budou hrdé naše budoucí generace. Mnoho 

generací strávilo své životy pomýšlením na takový den. Jsem 

šťastný, že moje generace měla tu čest proměnit tento sen našich 

předků ve skutečnost. […] Dnes má Gruzie historickou šanci 

návratu do svého přirozeného prostředí, do Evropy a jejího 

politického, ekonomického, sociálního a kulturního prostoru.“349 

                                                 
347 Huseynov, Vasif. Post-Soviet Georgia: Strategic Idealism and the Russian Challenge. Caucasus 

International 5 (3/2015): 128 
348 Ibid., 26 
349 Georgia, EU Sign Association Agreement. Civil.ge. 27. 6. 2014. Dostupné z 

http://www.civil.ge/eng/article.php?id=27417 (přístup 4. 5. 2016) 

http://www.civil.ge/eng/article.php?id=27417
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Podpis smlouvy přinesl napětí v gruzínsko-ruských vztazích. Ještě v listopadu 

téhož roku Rusko podepsalo smlouvu o strategickém partnerství s Abcházií, jež 

významně rozšiřuje vojenskou a ekonomickou kontrolu nad separatistickou 

republikou, a znamená tak pokračování v inkorporaci Abcházie do Ruské federace. 

Gruzínští činitelé takovéto počínání odsoudili. Dá se tak říci, že rok 2014 byl ve 

znamení podpisu dvou významných a velice odlišných integračních smluv, které 

však představují další vzdalování Gruzie od její bývalé republiky Abcházie. 
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ZÁVĚR 

Cílem předložené diplomové práce bylo zkoumání vývoje Gruzie po roce 

1991 z hlediska prezentované identity státu a jejího vztahu se zahraniční politikou. 

Pokusil vytvořit materiál, jež by vedl k pochopení dnešní situace země a porozumění 

její zahraničně-politické orientace. Ve své analýze zahraniční politiky jsem 

zkoumanou problematiku zasadil do teoretického přístupu sociálního 

konstruktivismu, který zdůrazňuje roli identity v mezinárodních vztazích. Častokrát 

bývá prezentováno, že zahraniční politika je poháněna ideovými faktory, které jí 

poskytují základnu pro další zahraničně-politické rozhodování. Jako argument pro to 

má sloužit fakt, že Gruzie v tomto ohledu nejedná v souladu s tradičními 

materialistickými koncepcemi. Gruzie se nachází ve složité geopolitické situaci, kdy 

je 20% jejího území oficiálně okupováno, a má přerušené diplomatické vztahy 

s Ruskem. Dlouhodobě se však snaží o integraci do EU a NATO, které jsou jako 

součást Západu prezentovány jako organizace, kam Gruzie přirozeně patří. 

V úvodní kapitole diplomové práce jsem představil stručný historický exkurs 

a geopolitickou pozici země, neboť i historie zdánlivě daleká může poskytnout jisté 

pochopení moderního směřování země a chování tamějších elit. Je zcela zřejmé, že 

Gruzie disponuje dlouhou tradicí státnosti již od starověku, přičemž po celou dobu 

zůstávala v kontaktu se starověkým Řeckem a Římem. Poté, co přijala Ibérie 

křesťanství jako státní náboženství ve 4. století, můžeme hovořit o prohloubení 

vazeb s křesťanským světem Evropy a zejména s Byzantskou říší, jež navzdory 

snahám o podmanění si gruzínského území představovala zemi stejného 

civilizačního okruhu. Po rozvoji islámu a expanzi Peršanů, Arabů, Turků nebo také 

Mongolů, se Gruzie dostává do střetu se zcela odlišnou kulturou. V důsledku toho 

Gruzíni následně konstituovali svoji identitu, vycházející zejména z křesťanství a 

jazyka. I přes středověké zlaté období, jež je symbolizováno takovými panovníky 

jako David Budovatel či Tamara, byla Gruzie po celou dobu obklopena muslimskými 

impérii a s Evropou měla velmi omezený kontakt. Jednotliví gruzínští panovníci a 
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politici se museli naučit pohybovat se v těchto podmínkách, aby zajistili přežití své 

země. Toho mělo být dosaženo politickým lavírováním, spoluprací s nepřátelskými 

dvory či dokonce konverzí k islámu. Taková politika umožňovala jisté podmínky pro 

přežívání gruzínské kultury a náboženství. Vzhledem ke zmíněné nedostupnosti 

křesťanské Evropy byly kontakty s evropskými státy nemožné, ačkoliv historie 

ukazuje, že docházelo ke snahám o získání pomoci tehdejšího Západu, jež však 

nebyla možné mimo zejména z důvodu politické nezajímavosti a geografické 

vzdálenosti Gruzie. Postupné pronikání Ruska do oblasti Jižního Kavkazu bylo 

gruzínskými elitami vítáno jako příchod nábožensky blízkého spojence, 

představujícího vítanou alternativu vůči dominujícím muslimským mocnostem. 

Přestože byly vzápětí gruzínské země inkorporovány do Ruského impéria, došlo tím 

současně ke sjednocení historických území pod ruským vedením a k zaručení 

ochrany před tradičními nepřáteli v regionu. V důsledku těchto faktorů bylo Rusko 

vnímáno jako patronská a dokonce evropská mocnost, neboť představovalo 

významnou spojnici mezi gruzínskými guberniemi a evropskou kulturou. Gruzíni se 

v tomto období aktivně v rámci impéria socializovali a podíleli na jeho chodu. Po 

inkorporaci byla země konsolidována a měla možnost se rozvíjet. S tím souvisí také 

rozmach národního hnutí, jež se začalo utvářet zejména od 19. století. Gruzínská 

inteligence vzdělaná na ruských univerzitách začala formulovat národní požadavky 

a požadovat příznivé podmínky pro rozvoj národa. Na přelomu 19. a 20. století 

začalo v rámci gruzínské inteligence docházet k přehodnocování vztahu ke svému 

patronovi, který začal být v důsledku přílišného zasahování do gruzínské identity 

čím dál více ohrožujícím elementem. Vyvrcholením tohoto odcizení byl vznik první 

republiky, exitující v letech 1918 – 1921. Představitelé tohoto menševického státu 

vycházeli ze západního typu demokracie a prezentovali svou zemi jako součást 

Evropy. Následné opětovné začlenění do vznikajícího Sovětského svazu však 

ukončilo toto krátké období a Gruzie musela opět čekat na příležitost, kdy bude 

moci projevit svou státní identitu. 
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Ačkoliv GSSR představovala jednu z nejbohatších svazových republik a země 

se rozvíjela, nikdy nedošlo k plné identifikaci gruzínské společnosti s tou sovětskou. 

Gruzíni si po celou dobu udržovali silnou národní identitu, což se projevilo v 80. 

letech, kdy se naplno rozvinulo disidentské hnutí. Gruzínská inteligence vystupovala 

otevřeně protirusky, projevovala silný nacionalismus a otevřeně diskutovala o 

potřebě nezávislosti země. Té bylo dosaženo v roce 1991, kdy se Sovětský svaz 

definitivně zhroutil. Před novými elitami vyvstal úkol vytváření zahraniční politiky 

a identity státu, což však bylo v podmínkách mezinárodní izolace (k vyhlášení 

nezávislosti došlo ještě za existence SSSR) a nastalého chaosu nesmírně obtížné. 

Země zažila tři války – dvě se separatistickou Jižní Osetií a Abcházií a jednu 

občanskou. Vznikající stát se rovněž musel potýkat s ekonomickými obtížemi, 

způsobenými rozpadem sovětského trhu. Vzhledem k těžkým podmínkám se 

Gamsachurdia zaměřoval spíše na vnitřní situaci v zemi a v zahraničně-politické 

oblasti usiloval zejména o regionální kavkazskou spolupráci, zaměřené proti Rusku. 

O budování státní identity však nemůže být řeč, neboť Gruzie bojovala doslova o 

přežití a byla oslabována souboji různých skupin o moc a ani Gamsachurdiou 

prosazované pankavkazství nesklidilo ve společnosti větší úspěch. 

Po svržení prvního prezidenta se moci ujal Ševarnadze, za jehož vlády 

dochází k postupné konsolidaci státu. S ukončením bojů a hlubším zakotvením 

Gruzie na mezinárodní scéně byl gruzínský stát schopen provádět efektivnější a 

zahraniční politiku. Navzdory silnému ruskému vlivu a tlaku začala Gruzie opouštět 

výhradní proruskou orientaci a začala usilovat o vyvažování síly svého severního 

souseda. V druhé polovině 90. let zahraniční politika přestávala být reaktivní a 

Gruzie začala na mezinárodní scéně podnikat nezávislé kroky. V opozici vůči Rusku 

začala být opatrně rozvíjena identita mladého gruzínského státu, jež se vyznačovala 

prozápadním směřováním. Zpočátku se elity ve věci strategického směřování příliš 

otevřeně nevyjadřovaly, to se však začalo na přelomu tisíciletí měnit. Gruzie se čím 

dál více zapojovala do regionálních projektů, které měly zemi zajistit větší 

manévrovací prostor a také atraktivitu. Prozápadní kurs zbyl prosazován především 
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skupinou reformistů v rámci vládní strany a z gruzínské strany začaly čím dál více 

zaznívat deklarace o přináležitosti k Evropě. Symbolické milníky této éry 

představuje vstup do Rady Evropy a oficiální oznámení snahy o členství  

Severoatlantické alianci. Zintenzivňující se prozápadní diskurs u gruzínských elit se 

setkával s nespokojenou reakcí Ruska, což se odrazilo na kondici vzájemných 

vztahů, jež se začaly zhoršovat. 

Poté, co nespokojená společnost odmítla tolerovat Ševarnadzeho režim, vlády 

se ujal Saakašvili, který zahájil nové období nezávislé Gruzie. Jeho vláda nastartovala 

reformní projekt, zaměřený na obnovu a modernizaci státu. V zahraniční politice byl 

nastolen jasný prozápadní kurs, určovaný snahou o integraci do euroatlantických 

struktur. Spolu s těmito procesy souvisela také nová politika symbolů, která 

představovala Gruzíny jako starý evropský národ, jež se snaží navrátit do svého 

domova, od kterého byl historickými ránami osudu odpoután. Intenzivní spolupráce 

s NATO a EU způsobila vážnou krizi v gruzínsko-ruských vztazích, jež v roce 2008 

vyvrcholila několikadenní válkou a vedla k definitivní ztrátě Jižní Osetie a 

Abcházie. I přes porážku a omezenou podporu Západu Gruzie potíže přečkala a 

pokračovala v nezměněném zahraničně-politickém kursu. V letech 2012 a 2013 

došlo k výměně elit a současně se objevily obavy, týkající se dalšího směřování země. 

Nové elity zaujaly vůči Rusku pragmatičtější postoj a snažily se o normalizaci vztahů. 

Navzdory větší opatrnosti však nedošlo k přeformulování priorit země a politický 

diskurs elit se nesl v podobném duchu jako v předchozím období. Gruzie nadále 

pokračovala v intenzivní spolupráci s NATO a EU a významnou událostí byl podpis 

asociační smlouvy s EU v roce 2014. 

Cílem práce bylo nastínit problematiku gruzínské identity a její vztah 

k zahraniční politice země. Současné elity prezentují gruzínský stát jako přirozenou 

součást Evropy, jejíž součástí Gruzíni vždy byli. Státní identita, která je 

konstruovaná představiteli země, odráží mnohé faktory, jako jsou národní identita, 

představa o směřování státu a také o ostatních mezinárodních aktérech. Státní 
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identita současně vzniká jako produkt, vzešlý z vnitropolitické soutěže, kdy 

jednotlivé skupiny v rámci státu usilují o prosazení své vize. Z toho důvodu je nutný 

konsensus, aby mohla být konkrétní identita utvořena, aplikována a udržována, 

přičemž může být měněna. Důležitým faktorem v utváření identity je vymezení se 

vůči cizímu elementu, který pomáhá identitu vytvářet a posilovat. Státní identita 

ovlivňuje zahraniční politiku a představuje tak současně ideologii státu, aplikovanou 

v mezinárodním prostředí.  

Vezmeme-li v úvahu historický vývoj Gruzie, je patrné, že většinu své 

existence Gruzíni strávili v obklopení silnějších států. To logicky vyvolávalo potřebu 

hledání patrona k vyvažování těchto protivníků, jež si Gruzii podmaňovaly. 

Náboženský aspekt v tomto ohledu hraje významnou roli a křesťanské země 

představovaly přirozený objekt gruzínského zájmu. Před pádem Byzantské říše byla 

Gruzie přímo napojena na evropský prostor, což skončilo s příchodem Osmanů. 

Následná osmanská a perská okupace znamenala přežívání, které bylo možné díky 

politickému lavírování a udržováním náboženství a jazyka, jež byly hlavními 

elementy, pomáhajícími se vymezit vůči nepřátelům. Po začlenění do Ruska začaly 

gruzínské elity rozvíjet koncept evropské identity, jež se naplno projevil během 

první republiky a následně v něm bylo pokračováno od druhé poloviny 90. let. Lze 

říci, že před 19. stoletím byla přináležitost Gruzie k Evropě přinejmenším 

diskutabilní, s rozvojem gruzínského nacionalismu během carského období dochází 

k postupnému zakotvování představy o přináležitosti k Evropě do gruzínského 

politického uvažování. Je zřejmé, že se od počátku a nadále jedná o projekt elit, jež 

takovouto představu konstruují a následně aplikují na společnost, která ji přijímá. 

Prozápadní či proevropské směřování (v Gruzii je běžné zaměňování těchto pojmů) 

má v gruzínské společnosti širokou podporu, přestože časem může dojít k určitému 

přehodnocení. Z prezentovaného textu je patrné, že Rusko dlouhodobě usiluje o 

změnu identity, kterou Gruzie prezentuje, což se mu zatím nedaří a jihokavkazská 

země pokračuje v nezměněném kursu. Prezentovaná státní identita se přinejmenším 

od konce 90. let podílí na definování národních zájmů a představuje jakousi mapu, 
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na základě které se Gruzie orientuje na mezinárodní scéně. Z provedené analýzy 

současně vyplývá, že vztah státní identity a zahraniční politiky je v neustálé 

v oboustranné interakci. Na počátku 90. let lze stěží hovořit o koncepci zahraniční 

politiky a státní identity nevyjímaje. S rozvojem koncepčnější zahraniční politiky je 

budována státní identita a to stejné můžeme tvrdit i opačně. Rozvoj identity a 

zahraniční politiky probíhá ruku v ruce a je tak obtížné definovat, zda spíše identita 

ovlivňuje zahraniční politiku nebo je tomu naopak. Evropská identita poskytuje 

neutuchající vizi rozvoje, což je spolu s náboženským elementem významným 

udržujícím prvkem této identifikace. Dalším důležitým elementem je Rusko, vůči 

němuž Gruzie svou identitu vymezuje a současně posiluje, k čemuž dochází s 

postupující evropeizací a demokratizací. Prozápadní orientace tak někdy bývá 

vnímána z hlediska neslučitelnosti sociálních struktur: zatímco je gruzínská sociální 

struktura slučitelná se západní, s tou ruskou již nikoliv. To je spojeno s civilizační 

volbou země, vůči níž je nedemokratické Rusko neatraktivní a s odlišnými 

hodnotami se nachází v protikladu. Rusko tak není vnímáno jako atraktivní model. 

Evropská identita se jeví jako dlouhodobý konsensus, který politické elity udržují a 

jež stále triumfuje nad ostatními přístupy v zahraniční politice. Nejedná se o žádnou 

revoluční změnu v gruzínském politickém uvažování, ale postupně rozvíjený 

koncept, který v posledních letech nabral na intenzitě a vyznačuje se tedy 

kontinuitou. Na závěr lze podotknout, že není, zda jsou základy tohoto přístupu 

založené na historické pravdě, která je elitami prezentována. Tím že dochází 

pokračující interiorizace a institucionalizace tohoto uvažování, tak se identita stává 

reálnou, neboť lidé přisuzují skutečný význam. Je však potřeba podotknout, že stále 

hovoříme o identitě především elit a nikoliv o identitě národní. 

Na základě provedené analýzy vývoje a obsahu státní identity a jejího vztahu 

se zahraniční politikou lze tedy plně konstatovat, že státní identita je v případě 

dnešní Gruzie zásadní, neboť poskytuje komplexní zázemí pro definici nejen 

zahraničně-politických, ale i domácích priorit a tím významně ovlivňuje další 

směřování státu.  
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SUMMARY 

The aim of presented diploma work was to examine development of Georgia 

after 1991 from the perspective of state identity and its relationship with foreign 

policy. In this was I wanted to create material that would help in understanding of 

current Georgia’s situation and orientation. To analyse this issue, I used foreign 

policy analysis and social-constructivist approach that is in my opinion the best tool 

for this kind of research.  

In the beginning, I presented short historical review which is necessary for 

comprehension of the context and following events. For almost whole history, 

Georgia has been looking for patron which could help it against neighbouring 

empires. In the past such patron was Russia that later became endangering power. 

Despite the fact there are historical examples of attempts to find support in the 

West, before the 19th century the European of Georgian elites is very questionable. 

But in the end of the 19th century has started process that is going on till now. 

Developing European discourse served the basis during the first republic in 1918 – 

1921. New chance to develop declared European identity Georgians have gained 

after 1991. Politically constructed identity is at the same time supported by Georgian 

society that accepts vision presented by politicians. But still, it is necessary to 

distinguish between national and state identity, that is elite’s tool for defining state’s 

goals and roadmap in international environment. State identity is developed 

together with state identity and both of them are involved in neverending 

interaction. European identity of Georgian state is also bolstered by Russian policy 

and system, that is seen by Georgian elite as alien and not compatible with Gergian 

state and society. 

European identity also represents long-term consensus among elites and this 

concept is triumphing over other foreign policy alternatives. The analysis has shown 

that Georgian state identity is crucial in setting national goals and influences further 

development of the state. 
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