
3. Konflikty v Abcházii a Jižní Osetii

Z historických souvislostí zmíněných v předchozích kapitolách je už na 
první pohled zřejmé, že konflikt byl v případě Abcházie nevyhnutelný. 
Gruzíni a Abcházové totiž měli diametrálně odlišnou odpověď na stěžejní 
otázku: co je to Abcházie? Gruzínský názor zněl, že Abcházie je integrální 
součástí Gruzie, stejně jako jiné historické provincie Imeretie, Kachetie, 
Megrélie aj. Tento pohled byl vyjádřen nejlépe ve sloganu, který se hojně 
používal od demonstrací v dubnu 1989: „Abcházie je Gruzie.“ Na ab-
cházské straně se objevily stejně prosté slogany: „Abcházie je Abcházie“. 
Popřípadě ještě ve snaze o získání vlivného spojence: „Abcházie je Rusko“. 
Hlavní konflikt se tedy nesl v převládajícím veřejném mínění obou národů 
o otázce politického uspořádání Abcházie. Situace v Jižní Osetii byla zcela 
analogická. 

Konflikt však může nabývat různých podob a nemusí nutně vyústit do 
ozbrojené podoby a prolévání krve. Pokud vezmeme v úvahu, že deklarova-
ným motivem abcházských snah o sebeurčení byla obava z možného zániku 
vlastní kultury (obdobná prohlášení, byť v menší míře, bylo možné slyšet 
i ze strany Osetů), je zřejmé, že i  tak komplikovaný problém související 
s otázkou uspokojivého politického statusu, by při kompromisním přístupu 
byl řešitelný. Politický radikalismus, který zavládl na počátku 90. let v Gruzii 
i v jejích separatistických regionech, však vnímal jakýkoliv kompromis jako 
ukázku zbabělosti a slabosti. Z perspektivy dnes již dvacetiletého odstupu 
od bouřlivých událostí z první půle 90. let je patrné, že právě nacionalismus 
a politický radikalismus může být považován za jednu z hlavních příčin toho, 
že se spory mezi Gruzíny, Abcházy a Jižními Osety vyhrotily až do podoby 
ozbrojeného konfliktu. V této kapitole budou zmíněny historicko-geografické 
faktory, které měly vliv na eskalaci obou konfliktů v 90. letech 20. století, 
pohledy na historiografii ze všech tří stran konfliktu a bude uvedena chro-
nologie eskalace obou konfliktů.

Mapa Abcházie
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3.1. Historicko-geografické pozadí konfliktu v Jižní Osetii

Současný konflikt mezi vládou v Tbilisi a Jižními Osety svými kořeny sahá 
do let 1918–1921, tedy do období Gruzínské demokratické republiky. Tehdy 
vypukla tři hlavní povstání (1918, 1919, 1920) jihoosetských obyvatel. Ne-
spokojenost zpočátku směřovala hlavně proti ekonomické politice ústřední 
vlády, která podle mínění Jižních Osetů nespravedlivě podporovala zájmy 
gruzínských velkostatkářů na úkor osetských rolníků, a jejich spory brzy získaly 
ozbrojený charakter.32 Konflikt se odehrával mezi dvěma etnicky sourodými 
skupinami, jihoosetskými rolníky, vesměs bezzemky, kteří pod vlivem vývoje 
v Rusku usilovali o větší svobodu a právo na obdělávanou půdu, a lokálními 
gruzínskými aristokraty, jimž půda tradičně patřila, a proto se konflikt zane-
dlouho etnifikoval.

První ozbrojený zásah gruzínského vojska byl jihoosetskými povstalci od-
ražen a brzy poté povstalci naopak obsadili administrativní centrum oblasti, 
město Cchinvali (původně Krcchinvali). Terčem útoků se stalo gruzínské 
obyvatelstvo Cchinvali a dalších obcí, které zde převažovalo. Boje pokračovaly 
se střídavým úspěchem obou stran – úspěchy gruzínské armády byly provázeny 
odvetnými akcemi Osetů, které nepřežily stovky civilistů. Etnicky motivované 
vraždění a čistky vystupňovaly národnostní cítění Jižních Osetů a jejich nevra-
živost vůči Gruzínům a naopak. Od roku 1918 se stále větší část jihoosetského 
obyvatelstva domnívala, že podporu v eskalujícím konfliktu s gruzínským 
státem může hledat jen u sovětského Ruska, které mělo zájem o kontrolu 
jihoosetského území – strategicky položené oblasti spojující severní Kavkaz 
s jižním. Sociálně-ekonomické zájmy jihoosetských rolníků tak do značné míry 
předurčily jejich etnicko-politické sympatie a antipatie. Nespokojenost Jižních 
Osetů s politikou tbiliské menševické vlády v oblastech jejich kompaktního 
osídlení posílila jejich sympatie k bolševikům, což ve světle tradičně vřelých 
vztahů Osetů s Rusy33 a strategického zájmu Sovětů o znovuovládnutí Gruzie 
umožňovalo počítat s vojenskou i politickou podporou Ruska. 

32 Jihoosetští rolníci například odmítali platit do Tbilisi daně. Je třeba uvést, že v návaznosti 
na únorovou revoluci (1917) v Rusku se v částech dnešní Jižní Osetie, v nichž tvořili 
Osetové většinu, zformovala Osetská národní rada. V té brzy získali navrch bolševici, kteří 
požadovali připojení jihoosetského území k sovětskému Rusku; původně však nebyl jejich 
vliv nikterak významný. 

33 Převážná většina Osetů (včetně Jižních Osetů) se stejně jako Rusové hlásí k pravoslavné-
mu křesťanství. Tento poznatek je obzvláště významný na severním Kavkazu, kde byli 
Osetové, obklopení muslimskými sousedy, tradičně pokládáni za agenty ruské kolonizace 
regionu. V roce 1918 vznikla na severním Kavkazu tzv. Horská republika, jejíž hranice 
se formálně rozprostíraly od Kaspického až k Černému moři. Tehdy docházelo ke stře-
tům mezi Severními Osety, kteří na popud ruské koloniální administrativy v 19. století 
obsazovali úrodná území svých východních sousedů, Ingušů, s příslušníky této etnické 
skupiny. V lokálních střetech tak pravoslavní Severní Osetové často podporovali vojenské 
iniciativy svých ruských sousedů, kozáků, v jejich srážkách s Vajnachy (společné označení 

V povstání z  roku 1919 a zejména pak v mohutném povstání z  roku 
1920 se jihoosetským rebelům dostávalo sice utajované, ale přesto solidní 
materiální podpory od Rudé armády a politická elita přímo deklarovala cíl 
připojit se k sovětskému Rusku. Poté, co se Moskva ve snaze neangažovat 
se v otevřeném vojenském konfliktu s Gruzií od svých jihoosetských chrá-
něnců v polovině roku 1920 distancovala, podnikla gruzínská vojska roz-
sáhlou protiofenzivu na jihoosetské pozice.34 Tyto střety byly doprovázeny 
etnickými čistkami, které podle různících se odhadů nepřežilo tři až sedm 
tisíc lidí, vesměs civilistů, a 20 000 Jižních Osetů muselo před postupem 
gruzínských ozbrojených formací utéct do sovětského Ruska (Lang, 1962: 
228). Na oplátku se jihoosetští dobrovolníci připojili k postupující Rudé 
armádě, která v únoru dalšího roku obsadila Gruzii, čímž nezávislá gru-
zínská státnost vzala za své. Ani to se neobešlo bez etnicky motivovaného 
vraždění. V roce 1922 vznikla v  rámci sovětizované Gruzie Jihoosetská 
autonomní oblast. Jako ústupek protestujícím jihoosetským politikům, 
kteří si slibovali připojení své vlasti k Severní Osetii a tím pádem k Rusku, 
byly administrativní hranice oblasti rozšířeny také o řadu obcí s převážně 
gruzínským obyvatelstvem. 

Období sovětské nadvlády se vyznačovalo celkovou bezkonfliktností. Svůj 
podíl na tom mělo vysoké procento mezietnických manželství, blízkost tradic 
a kultury stejně jako oběma národy sdílené pravoslaví. Přispělo k tomu i so-
větskou oficiální ideologií zamlčované tragické události z období let 1918–1921, 
ačkoli v řadách starších obyvatel vzpomínky na etnicky motivované násilí po 
jistou dobu přetrvávaly. 

3.2. Historicko-geografické pozadí konfliktu v Abcházii

Obdobně se vyvíjelo dění v Abcházii. V návaznosti na říjnovou revoluci (1917) 
vyhlásilo shromáždění abcházského národa zřízení abcházského parlamentu 
(Abcházské národní rady), který následně přijal deklaraci a ústavu. V květnu 
následujícího roku byla Abcházie formálně vyhlášena součástí nově vznikající 
severokavkazské Horské republiky, avšak nadále byla zmítána střety mezi 
přívrženci rozličných politických frakcí – proruských bolševiků, proturecké 
aristokracie a progruzínských socialistů (menševiků). Na jaře 1918 bylo Su-
chumi (původně Sochumi), administrativní centrum Abcházie, okupováno 
probolševickými abcházskými milicemi; vzápětí se však kontrola nad městem 
a oblastí vrátila gruzínským oddílům. 

pro Inguše a Čečence), později pak bělogvardějských oddílů Dobrovolnické armády ge-
nerála Antona Děnikina a po jejich porážce ve druhé polovině roku 1919 pak postupující 
oddíly Rudé armády. 

34 Tehdy ještě v Rusku zuřila krvavá občanská válka a Moskva měla zájem o udržení stabil-
ních vztahů zejména s Velkou Británií, která nezávislost Gruzie slovně podporovala.
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Na rozdíl od Jižní Osetie zaručovala ústava nezávislé Gruzínské republiky 
Abcházii status autonomie.35 Abcházsko-gruzínské vztahy se nicméně opět 
zhoršily po nezdařeném výsadku turecko-abcházského desantu v Suchumi, or-
ganizovaném abcházskými aristrokraty a nacionalisty, a po neúspěšném pokusu 
o převrat ze strany několika gruzínských důstojníků abcházského původu.36 
Tbilisi sáhlo k represáliím: autonomní status Abcházie byl dočasně zrušen 
a mnoho separatisticky smýšlejících abcházských představitelů bylo uvězněno. 

Vzápětí propukla řada lokálních povstání, mezi nimiž byla nejrozsáhlejší 
rolnická rebelie z roku 1920, která se dotkla i sousední gruzínské oblasti Sa-
megrelo. Toto povstání však bylo vládními jednotkami brutálně potlačeno. 
V následném rusko-gruzínském napětí se Abcházům dostávalo podpory nej-
dříve ze strany Děnikinovy Dobrovolnické armády (únor 1919) a o dva roky 
později, po okupaci Gruzie, od Rudé armády.37 

Měsíc po obsazení Gruzie bolševiky byl deklarován vznik Abcházské so-
větské socialistické republiky a byla obnovena činnost původní Národní rady. 
Zastoupení v ní získali znovu jen Abcházové. Abcházie tak získala rovnoprávný 
status s Gruzií, s níž tvořila konfederaci. V Abcházii byli bolševici považováni 
za osvoboditele a  jejich příchod byl bouřlivě oslavován. Na nátlak Stalina 
a Ordžonikidzeho rozhodlo v listopadu 1921 nejvyšší Kavkazské bureau, že 
Abcházie a Gruzie se stanou federací. Věci nabraly rychlý spád a za necelý měsíc 
– 16.12. 1921 – byla podepsána mezi Abcházií a Gruzií federativní smlouva. 
Ve smlouvě stálo: „Gruzínská SSR a Abcházská SSR budou mít společnou 
zahraniční, vojenskou a ekonomickou politiku. Aby tento požadavek mohl 
být naplněn, budou mít obě republiky tyto společné orgány: ministerstvo 
obrany, ministerstvo zahraničních věcí, ministerstvo financí, ministerstvo 
spravedlnosti, nejvyšší poštovní úřad, zemědělský inspektorát, institut námořní 
dopravy a záchranný sbor… Personální otázky musí schválit obě vlády a do 
všech regionálních seskupení se musí přičlenit společně.“ (Kolbaia, 1999). Do 
Sovětského svazu tak Abcházie vstoupila jako samostatná suverénní republika, 
která byla s Gruzií jen ve smluvním svazku. Tento status byl nadále potvrzen 
abcházskou ústavou z 1. dubna 1925 a trval až do 7. ledna 1931, než byla Ab-
cházie novou ústavou Zakavkazské sovětské federativní socialistické republiky 
degradována na autonomní republiku v rámci Gruzie. 

Po období 1918–1921 proběhla v letech 1931–1953 v Abcházii druhá vlna 
silné gruzinizace pod dohledem Stalina. Jako v jiných částech SSSR, došlo 
i v Abcházii za jeho vlády k násilné kolektivizaci a od roku 1932 i k plánované 

35 Autonomní status Tbilisi garantovalo rovněž Batumské oblasti (Adžárii) a Zakatalské ob-
lasti na jihovýchodě Gruzie, na kterou si činil nárok sousední Ázerbájdžán a jež se v prv-
ních letech sovětské nadvlády stala jeho součástí.

36 Je třeba upřesnit, že převážnou část výsadkářů tvořili osmanští občané abcházského půvo-
du, tzv. potomci muhádžirů, utečenců z Abcházie převážně v 60. letech 19. století.

37 Dodejme, že Děnikinovým vojskům se v únoru 1919 podařilo zcela vytlačit gruzínské 
jednotky z oblasti Soči a následně obsadit část severozápadní Abcházie. 

likvidaci nepohodlných osob, převážně z řad inteligence a kulaků. Svého 
vrcholu dosáhly represe v letech 1936–1937 , kdy bylo uvězněno 2 186 lidí 
a z nich bylo 794 zastřeleno (Ozgan in Hoiris, Yurukel: 186–187). Represe 
následovalo uzavření abcházských škol a zavedení gruzínského písma38 do 
škol i úřadů na úkor latinky, ačkoliv většina obyvatel měla s čtením i psaním 
této alfabety problémy. Osobu Stalina Abcházové nenávidí snad ještě více 
než kdokoli jiný. Vedle teroru ho viní i z degradace statusu Abcházie ze sa-
mostatné svazové republiky v rámci SSSR na autonomní republiku v rámci 
Gruzie. Abcházové často hovoří o tom, že kdyby vůdčí slovo v Kremlu neměl 
tandem etnických Gruzínů Stalin–Berija, byla by dnes Abcházie samostatným 
státem. Co se jeví z abcházského pohledu jako jasná ukázka gruzínského im-
perialismu, vypadá z gruzínské perspektivy zcela jinak. Stalin je pro Gruzíny 
postavou více než kontroverzní. Byl sice etnickým Gruzínem, nicméně byl 
to právě on a Serdžo Ordžonikidze (rovněž Gruzín), kteří nejen že povolili 
v roce 1921 odtržení Abcházie od Gruzie, ale brzy poté se postarali o dobytí 
Gruzie Rudou armádou a následně ji začlenili do nově vznikajícího SSSR.

Smrt Stalina a Beriji v roce 1953 ukončila jednu z nejtěžších epoch ab-
cházských dějin. Znovu byly otevřeny abcházské školy, gruzínské písmo bylo 
nahrazeno azbukou a Abcházové získali lepší přístup na některé významné 
státní posty. V průběhu padesátých let si tak Abcházové vymohli zpět většinu 
svých práv ztracených za Stalina. To bylo možné i díky loajalitě Chruščova 
a jeho nového vedení, které mělo Gruzii spojenou se jmény Stalin a Berija. 
Ani tyto ústupky však nedokázaly Abcháze uspokojit. Nejvíce jim totiž vadila 
právě příslušnost Abcházie ke Gruzínské SSR. Abcházští intelektuálové a stra-
ničtí funkcionáři tak dlouhodobě usilovali o pozvednutí statusu Abcházie na 
úroveň sovětské socialistické republiky, respektive o přímé připojení k Ruské 
sovětské federativní socialistické republice, a opakovaně se proto obraceli na 
vedení v Moskvě (1956, 1967, 1978). Ačkoli jejich požadavky nebyly vyslyšeny, 
alespoň ne v plné míře, centrum reagovalo postupným navyšováním práv 
abcházského jazyka a kultury a statusu abcházské minority. Gruzíni považovali 
za nesmírnou nespravedlnost, že Abcházové, kteří měli na celkové populaci 
Abcházie podíl menší než 20 %, zastávali ve státní správě okolo 70 % postů. 
Abcházové disponovali rovněž vlastním televizním a rozhlasovým vysíláním 
a měli svůj vzdělávací systém, více či méně nezávislý na Tbilisi. Počínaje šede-
sátými lety byl prvním tajemníkem ústředního výboru místní komunistické 
strany vždy Abcház – předtím tuto nejvyšší pozici v autonomní republice tra-
dičně zastával příslušník gruzínské komunity. Podobně v čele osmi z dvanácti 
ministerstev stáli Abcházové. Pouze ministerstvo vnitra, úřad prokurátora 
a křeslo ministerského předsedy byly ovládány etnickými Gruzíny.

38 Byla vytvořena nová abcházská abeceda na bázi gruzínské, s níž měla 33 znaků stejných 
a 6 odlišných.
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Tento na první pohled méně významný spor je ovšem jedním z klíčových 
důvodů eskalace napětí mezi oběma národy. Sovětská národnostní politika 
byla už od samotného počátku SSSR ve znamení vytváření hierarchické 
úrovně státní správy. Zatímco politicky byl SSSR centralistickým státem na 
bázi komunistické ideologie, v administrativní rovině získaly některé národy 
právo na velkou míru samosprávy svého území. Jak svazové republiky, tak 
i autonomní republiky a autonomní oblasti byly totiž vytvářeny a řízeny na 
etnoteritoriálním principu. To v praxi znamenalo vytvoření titulární národ-
nosti, která byla označena za původní etnikum v regionu. Titulární národnost 
neměla v sovětské ústavě nadřazené postavení oproti ostatním národům 
obývajícím daný region, ale ve skutečnosti měli příslušníci titulárního národa 
mnohem snadnější přístup na důležité posty v administrativě. Být příslušníkem 
takového národa znamenalo v tak byrokratickém státě, jakým SSSR beze-
sporu byl, mnohem větší šanci k vydobytí lepšího ekonomického postavení. 
Etnogeneze národů tak za SSSR nebyla jen vědeckou otázkou, ale v běžném 
životě i otázkou materiální. Z gruzínského úhlu pohledu tedy Rusové dávali 
abcházské minoritě nepřiměřeně vysoká privilegia na úkor většinové populace 
Gruzínů (Hoch, 2011).

3.3. Konflikt, morálka a historiografie

V atmosféře mocenského a ideologického vakua, kterou přineslo společenské 
uvolňování v letech Gorbačovovy perestrojky, došlo k posílení dříve potla-
čovaného nacionalismu. V multietnických regionech tento proces provázelo 
zpochybňování ustálené etnicko-administrativní hierarchie ze strany před-
stavitelů etnických skupin, jejichž status, přinejmenším podle názoru části 
jejich elit, neodpovídal změněné politické situaci či požadavku „historické 
spravedlnosti“. To platilo zvláště o územně-politicky vymezených autonom-
ních sovětských republikách a autonomních oblastech. Na jižním Kavkaze šlo 
o Adžárii, Nachičevan, Náhorní Karabach, Abcházii a Jižní Osetii (Cornell, 
2002b: 245–276). Ačkoli lze říci, že sovětská politika „přátelství mezi národy“, 
která uložila striktní tabu na veřejné reflexe někdejších násilností, přispívala 
k mírovému soužití mezi sovětskými národy, zdaleka ne všechno však bylo 
během sedmdesáti let existence SSSR zapomenuto. Dlouho zamlčované 
křivdy a nevraživosti během sovětské éry přežívaly v latentní formě a poté 
znovu vypluly na povrch.

Ve vypjaté situaci společenské mobilizace bylo emancipační úsilí etnických 
skupin obývajících periferii Gruzie většinovou populací vnímáno jako snaha 
„páté kolony“ dirigované Moskvou podkopat územní celistvost vlasti v histo-
rickém okamžiku, kdy konečně přišla šance vybudovat nezávislý národní stát. 
Jak píše gruzínský autor Žoržoliani o pozdním sovětském období, „Funkce 
interfront byla často delegována na různé typy hnutí a kulturních společenství, 
v nichž se sdružovali představitelé místních menšinových národů, etnických 

a náboženských menšin. V mnohonárodnostní Gruzii, usilující o nezávislost, 
s jejími třemi autonomními jednotkami nebylo pro zkušenou KGB obtížné 
organizovat protihnutí rozkladu komunistického impéria. Na území Gruzie 
takto vznikly Národní fórum Abcházie Ajdgylara (Sjednocení), ruská spo-
lečnost Slovanský dům, osetský Alan, arménský Krunk a další“ (Žoržoliani, 
2000: 62–63). Jinými slovy, takřka automaticky platí, že „menšiny, které ne-
jsou loajální vůči Gruzii, jsou proto vnímány jako spojenci Moskvy“ (Nodia, 
1997). Názory gruzínské veřejnosti mnohem radikálnějším způsobem shrnul 
Gamsachurdia již v letech svého prezidentství: podle něho byli Osetové „přímí 
agenti Kremlu a teroristé, kteří navíc nemají právo na půdu, protože jsou zde 
novými lidmi“ (Petrosov, 1991).

Jen ve stručnosti ještě znovu připomeneme gruzínský pohled na původ 
Osetů a Abcházů, který již zazněl v kapitolách 1.2. a 1.3. Gruzínská histo-
riografická škola, která se za sovětského období těšila relativnímu rozkvětu, 
kladla počátek přítomnosti Osetů v severní Gruzii přibližně do 17. století, 
jiní uvádějí 13. století. Osetské rolnictvo, tísněné nedostatkem úrodné půdy 
a expanzí kabardinských feudálů (ve verzi pracující se 13. stoletím je to expanze 
stepních nájezdníků z Mongolska), tehdy překročilo hřeben Velkého Kavkazu 
a usadilo se na jih od něj. Osetové se usadili vesměs v historickém regionu 
Dvaleti na severu dnešní Jižní Osetie. Tento region tehdy spravoval vlivný rod 
gruzínských feudálních knížat Mačabeli, který s příchodem Osetů souhlasil 
(odtud místní název Samačablo, gruzínsky „země Mačabeliů“). 

Podobně se pohlíží také na přítomnost dnešních Abcházů na území, které 
si nyní nárokují. Gruzínská historiografie od 60. let minulého století hovoří 
o postupném příchodu adygských kmenů, ztotožňovaných s dávnými kmeny 
Apsilů a Abazgů, předků dnešních Abcházů, ze severozápadního Kavkazu na 
část území současné Abcházie. Někteří vlivní současní představitelé gruzínské 
historiografické školy poukazují na skutečnost, že historická Abcházie (gruzín-
sky abchazeti) byla osídlena národem hovořícím západokartvelským nářečím 
(jazykem bájné Kolchidy), který byl údajně blízký současné megrelštině. 
Původní gruzínské obyvatelstvo Kolchidy však bylo příchozími adygejskými 
kmeny časem asimilováno. Tuto tezi podle názoru gruzínských historiků pod-
poruje i autoetnonymum současných Abcházů (Apsua) a toponymum Apsny, 
která nemají s gruzínským kořenem abchaz- nic společného.39 

Abcházie hrála v gruzínských dějinách významnou úlohu. Abcházské kní-
žectví se na přelomu 10. a 11. století stalo součástí sjednoceného gruzínského 
státu; tehdy se v  letopisech vůbec poprvé setkáváme s názvem Sakartvelo 
(Gruzie). Černomořská Abcházie byla původně pod silným vlivem byzantské 
(řecké) kultury, jejímž prostřednictvím se v oblasti šířilo pravoslavné křesťan-

39 Ke konfliktním teoriím etnogeneze Abcházů viz např. Šnirelman (2006: 368–385). Je 
třeba dodat, že zatímco k příchodu Osetů na jih, na území ovládané gruzínskými feudály, 
došlo v době ne příliš vzdálené a je podložitelný historickými dokumenty, skutečnost, že 
i dnešní Abcházové jsou alochtonním obyvatelstvem oblasti, je obtížně prokazatelná.


