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KARABACH – 
    DUŠE 
      ÁZERBÁJDŽÁNU
vagif PIrIjev,
doktor historických věd

KArABAch Byl NApříč celoU SvoU hiStorií, A to včetNě oBdoBí 13. – 14. Století, o NěMž předevšíM pojedNÁvÁ 
NÁSledUjící příSpěveK, NedílNoU SoUčÁStí ÁZerBÁjdžÁNU. jAK SprÁvNě podotKl výZNAMNý rUSKý orieNtAliStA 
A. jAKUBovSKij, pod pojeM „ÁZerBÁjdžÁN“ Byly tehdy ZAhrNovÁNy jAK oBlASti jižNího (írÁNSKého), tAK tAKé 
SeverNího (BývAlého SovětSKého) ÁZerBÁjdžÁNU.1 jeho hrANice Se tÁhly od ZANdžÁNU K derBeNtU A od jeZerA 
goKčA2 Ke KASpicKéMU Moři.

Karabach

Hrad Šuša, Gandžaská brána, 1750 – 1757
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Území historického Ázer-
bájdžánu tvořily provincie 
Ázerbájdžán, Aran, Šírván  

a Mugan. Tyto země byly z hlediska 
sociálně-ekonomických, politických, 
etnických a kulturních podmínek 
nedílnou součástí ázerbájdžánské-
ho vilájetu Říše Safíjovců. Karabach 
byl v tomto období součástí Aranu. 
A nejen to, byl jeho centrem a duší, 
což potvrzují i dobová pramenná 
svědectví.3

 S místním jménem „Karabach“ 
se setkáváme nejen v oblasti Ázer-
bájdžánu, ale také v Karské provin-
cii, Předkavkazsku, Turkmenistánu, 
Uzbekistánu, Afghánistánu a dalších 
zemích.4 Rovněž v samotném Ázer-
bájdžánu se vyskytovalo více oblastí 
s tímto názvem. Rozlišujeme proto 
surchabský Karabach, tabrízský Ka-
rabach5 a Karabach Aranu. Označe-
ní těchto zemí jménem „Karabach“ 
(v překladu má několik významů“: 

„Národ a zahrada“, „Velká zahrada“ 
či „Krásné místo“), souviselo s jejich 
nádhernou, požehnanou přírodou. 

 Jak známo, pozdně středověký 
Aran zaujímal oblast mezi řekami 
Kurou a Araksem. Pojmenování „Ka-
rabach Aranu“ bylo proto zvoleno  
s cílem poukázat na jeho odlišnost 
od ostatních Karabachů, především 
od Karabachu Bádghísu rozkláda-
jícího se na východ od Kaspického 
moře. Zde je třeba poznamenat, 

Karabach
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že ve středověkých pramenech,  
a zvláště v těch, které se týkají  
13. - 14. století, se nikde nesetkává-
me s pojmem „Náhorní Karabach“.

 Náhorní i údolní část Karabachu 
byly v historickém kontextu ekono-
micky a kulturně velmi úzce prová-
zány a vzájemně se doplňovaly. His-
torik Al-Kutbí al-Acharí (14. století) 
nazývá Karabach „hlavním městem“ 
Aranu.6 Jak je zřejmé z písemných 
pramenů, zaujímala oblast Karaba-
chu území počínaje řekou Araksem 
a rozprostírala se odtud v severozá-
padním směru, východně od Bejla-
ganu (tzn. historického Bajlakanu – 
pozn. překl.) a hranic Guštasfi až po 
řeku Zegamčaj. Také podle názoru 
Hamdalláha Kazvíního zasahovaly 
hranice Karabachu až k řece Araksu.7

 Fakta, která svědčí o tom, že Dze-
gam, ležící severně jezera Gokča,8  
i samotný Bejlagan jsou integrální-
mi součástmi Karabachu, dále polo-
ha Karabachu na hranici s Šírvánem9  
i přirozeně kontinuální průběh kara-
bašské obchodní cesty, vedoucí od 
soutoku Kury a Araksu do Tbilisi10, 
naznačené teze jednoznačně po-
tvrzují. Názvy Karabach a Aran se tu  
a tam zaměňují, popř. přímo identi-
fikují, ovšem Fazlulláh Rašíd ad-Dín11 
je důsledně odděluje a prezentu-
je zvlášť „oblasti Karabach, Mugan, 
Aran a Šeki“.12 Ještě jedna skuteč-
nost uvedená Rašíd ad-Dínem nám 
umožňuje definovat území Karaba-
chu. Perský historiograf se domnívá, 
že oblast kolem Kapanu teritoriálně 
přímo souvisí s nachičevanským tu-
manem. Rigorózně interpretovaná 
by tato zmínka potvrzovala přímé 
sousedství Nachičevanu13 a Karaba-
chu. 

 Uvedené skutečnosti svědčí o 
tom, že hranice Karabachu se ve 
13. a 14. století rozprostíraly na jihu 

k řece Araksu, na jihozápadě k řece 
Chakari, na severozápadě k Zegam-
čaji, na severu a severovýchode  
k řece Kuře (území Šírvánu) a na jiho-
východě až ke Guštasfi. Na základě 
těchto faktů je nepochybně možné 
hovořit též o existenci společné ad-
ministrativní jednotky, spojující ná-
horní i údolní části celé oblasti.

 Ve 13. a 14. století byl Kara-
bach jedním z hlavních center 
společensko-politického dění  
v Ázerbájdžánu. Vládci států ílchá-
nů a džalájirovských sultánů tehdy 
dlouhodobě zajížděli do Karabachu 
k odpočinku a projednávali zde řadu 
důležitých otázek státního významu. 
Tak se stalo, že v Karabachu dosedli 
na trůn mongolští princové Ghazan 
a Arpa a panovníci Argun-ílchán 
a Abú Said zde naopak svou vládu 
skončili. Stručně řečeno správa Kara-
bachu byla tehdy v rukou ílchánov-
ských a džalájirovských princů. 

 Roku 1343 došlo v Karabachu 
k povstání, které vedli Hadži Ham-
zeh, Mulaid, Hasan Čobání Ichtadži  
a Husejn Anbuga a v roce 1351  
k dalšímu, vedenému Dalú Bajezi-
dem. Tyto vzpoury byly s velkými 
obtížemi potlačeny. V boji proti útla-
ku čupánovských emírů se aktivně 
účastnila místní karabašská šlechta,  
z jejíhož středu se konkrétně Gha-
zi Muchíja ad-Dín Bardáí, šírvánšáh 
Kaus, džalájirovský šejch Uvajs 
(1356/1359-1374) a později emír 
Timur v Karabachu těšili velké au-
toritě.14

 Ve 12. a 13. století se v náhorní 
části Karabachu rozkládalo Chačen-
ské knížectví. Chačen v roli magalu 
(okresu) byl součástí Aranu. Jeho 
území bylo tvořeno z velké části za-
lesněnými a těžko přístupnými hor-
skými oblastmi. Chačenská pevnost 
byla centrem a stěžejním opevně-

ným sídlem knížectví. Vznik Chačen-
ského knížectví lze v jistém smyslu 
vnímat jako obnovení starého al-
bánského státu, pouze na menším 
prostoru. Největší rozkvět zazna-
menalo knížectví v době vlády 
Hasana Džalála (1215 – 1261), 
známého jako „Albánský král“, 
„Vládce albánských hranic“, „Pa-
novník země Chačen a Arcach.“ 
Rod Hasana Džalála odvozoval 
svůj původ od dynastie velkých 
albánských vládců Mehranovců.15

 I. A. Orbeli se také domnívá, 
že Chačen je původní „částí sta-
ré Albánie“.16 Také z toho důvodu 
jsou pokusy „armenizovat“ Hasa-
na Džalála, jenž sám sebe v za-
chovaných epigrafických památ-
kách tituluje „albánským králem“, 
vzdálené historické realitě, ma-
jíce za cíl představit celý Chačen 
jako arménské území.

 Na počátku 13. století bylo Cha-
čenské knížectví, jakožto integrální 
součást severního Ázerbájdžánu, vy-
staveno nájezdu Mongolů a chóre-
zmšáha Džalál ad-Dína. Chačenský 
albánský panovník Hasan Džalál 
uzavřel spojenectví s mongolským 
vojevůdcem Džuči-Bukou, Džalál 
ad-Dínovým vezírem Šaraf al-Mul-
kem a později se samotným Bátú-
-chánem (1227 – 1255), s nímž se 
dokonce spříznil a mohl tak udržet 
svou vládu i faktickou samostatnost 
země. Poté, co v roce 1225 pobý-
val se synem Bátú-chána Sartanem  
v Mongolsku na návštěvě u Mangu-
-chána, ještě více svou moc upevnil. 
Během panování Hasana Džalála 
byla postavena rovněž řada vý-
znamných budov, včetně kláštera 
Gandzasar (svěcen 1240). Stejně 
tak byla sepsána četná doplnění o 
historii Albánie 13. století k Historii 
Albánů Mojžíše Kalankatujského.  
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V roce 1261 byl však Hasan Džalál na 
příkaz mongolského prince Arguna 
zabit. Poté byl panovníkem prohlá-
šen Hasanův syn Ivane Atabek I., kte-
rý vládl do roku 1287.

 Historik oné doby Hamdulláh 
Kazvíní poskytuje informace o úze-
mích, spojených v rámci Karabachu 
do jednoho celku. Hovoří konkrét-
ně o Chejraku, Bardě, Šamkiru či o 
městě Gandža. Zavlažovány vodami 
Kury a Araksu se země Karabachu 
vyznačovaly úrodností a vysokými 
výnosy. Byly zde též velmi příznivé 
podmínky pro rozvoj chovu sko-
tu. Johann Schiltberger17 dokonce 
prohlásil, že v Karabachu na březích 
řeky Kury se vyrábí nejlepší hedvábí 
na světě.

 Karabach je jedním z nejdůleži-
tějších historických center obcho-
du na území Ázerbájdžánu. Právě 
jím procházela jedna z větví páteřní 
severní obchodní cesty státu Ílchá-
nů. Celková délka této větve dosa-
hovala 45 parasangů (asi 280 – 300 
km). Rozvíjela se na ní a vzkvétala 
města a osady Char, Gark, Lenberan, 
Bazardžik, Barda, Džuzbuz, Dich-
-Isfahán, Chanjagach-Šutur, Gan-
dža, Šamkir, Jurt-Šadekban, Akstafa 
či Jam. Cesta dále pokračovala do 
starého Tiflisu (dnešního Tbilisi),  
a odtud na severozápad18 k pobřeží 
Černého moře.19

 Pokud jde o národnostní slože-
ní obyvatelstva Karabachu, je nutno 
poznamenat, že na jeho území do-
cházelo k aktivním etnickým proce-
sům. Podle slov Z. M. Bunijatova se 
ještě před úspěšným mongolským 
vpádem obyvatelstvo Aranu zfor-
movalo jako turkojazyčné.20 Jak je 
zřejmé z dobového pramene Adžaib 
addunja tvořili Turci v Aranu hlavní 
etnické jádro, navíc zde působilo 
více než 100 000 turkických jezdců. 

Aran „se nacházel v moci muslimů“. 
„Pokud bychom shromáždili Turkme-
ny Aranu na jednom místě“, praví 
tento zdroj, „připomínalo by to shluk 
mravenců a kobylek.“21

 Jak známo, v době mongolských 
tažení v polovině 13. století přišly do 
Ázerbájdžánu některé mongolsko-
-tatarské kmeny a usadily se zde, 
tedy včetně oblasti Karabachu. 
Podle názoru odborníků mají míst-
ní jména Horní a Dolní Garchun  
(v Jevlachu), Bozalganlu (v Tovu-
zu), Damgaly (v Agderu), Dolanlar 
(v Hodžavendu), Gurgan (ve Fizulí), 
Ganglykend (v Kelbadžaru), Tatar  
(v Kubadlu), Tatarlu (v Šamkiru) a 
Chačindorbatlu (v Agdamu) spoji-
tost s názvy kmenů, které do oblasti 
přišly v době mongolských výbojů.

 V tomtéž období ve struktuře 
obyvatelstva Karabachu zaujímaly, 
podobně jako v předchozích do-
bách, určité místo albánské kmeny, 
z nichž většina byla soustředěna  
v náhorní části Karabachu, zejména 
na území Chačenského knížectví.

 V průběhu svých dějin byla ob-
last Karabachu, Aranu a obecně 
kavkazské Albánie častokrát před-
mětem cizích, ničím nepodlože-
ných nároků. V tomto smyslu musejí 
vzbudit pozornost např. arménské 
mapy, vztahující se k období raného 
středověku. Mapa Arménie a přileh-
lé země v letech 701 – 862,22 vydaná  
v roce 1982 v Jerevanu, je názorným 
příkladem neoprávněných územ-
ních nároků Arménů. Na mapě je 
celé území kavkazské Albánie, spo-
lečně s jihovýchodními částmi zemí 
kolem Černého moře a v okolí Ur-
mijského jezera, prezentováno jako 
oblast „Arménie“. Vzniká dojem, že 
s dobytím kavkazské Albánie Araby 
byly země odevzdány Arménům. 
Ve skutečnosti však arabská oku-

pace kavkazské Albánie (severní 
Ázerbájdžán) a Atropateny (jižní 
Ázerbájdžán) znamenala, že se tato 
území stala součástí arabského Cha-
lífátu, kde docházelo k procesu je-
jich slučování za účelem vytvoření 
jednotného Ázerbájdžánu. Územní 
požadavky Arménů se odrážejí také 
v dalších mapách, vztahujících se  
k pozdějším obdobím, zejména k 13. 
a 14. století. B. A. Aruťunjan ve své 
mapě Boj kavkazských národů proti 
Timurovu vpádu ve 14. a na začátku 
15. století (Zakavkazsko)23 prezen-
toval obrovské území současného 
Turecka, počínaje přibližně od Siva-
su až po Karabach (je s podivem, že 
samotný Karabach sem nebyl zařa-
zen) jako „Arménii“. Údaje původ-
ních pramenů, na rozdíl od těchto 
mytologizovaných názorů Arménů, 
však jasně ukazují, že Arménie ne-
měla žádný vztah ani ke Karabachu, 
ani k Aranu.

Obraťme nyní pozornost k fak-
tům:
	Podle slov Hamdulláha Kazvíní-

ho se „oblast Arménie dělí na dvě 
části: „Velkou Arménii“ a „Malou 
Arménii“. Malá Arménie přitom 
není vnímána jako součást Íránu, 
zatímco Velká Arménie k Íránu pří-
sluší [tzn. nachází se uvnitř hra-
nic říše ílchánů]. V rámci admi-
nistrativního rozdělení na tuma-
ny je Velká Arménie známa jako 
Ahlatský tuman, jehož okrajové 
části zasahují až na území Malé 
Arménie, Rúmského [Ikonyjské-
ho] sultanátu, Diyarbakıru, Kur-
distánu, Ázerbájdžánu a Aranu. 
Jeho centrem bylo zřejmě město 
Ahlat.“24

	 „Provincie Aran je zemí mezi dvě-
ma řekami, jmenovitě mezi Arak-
sem a Kurou.“

	 „Popis provincií Aran a Mugan [...] 

Karabach
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Hraničí s Arménií.“25

	 „Délka a šířka Aranu je přibližně 
30 a 40 parasangů (tj. 210 a 280 
km), říká se, že řeka Kura protéká 
až k soutoku s Araksem územím 
Aranu.“26

	 „Nachází se tam velká země, jejíž 
jméno zní Arrani [...] jejím západ-
ním sousedem je Arménie.“27

	 „Jezero Gokča se nachází na hra-
nicích mezi Ázerbájdžánem a Ar-
ménií.“28

 Shrneme-li vše, co bylo výše 
uvedeno, shledáme údaje ne-

utrálních pramenů pádnou a 
argumentující odpovědí Armé-
nům, kteří si v neodůvodněně 
činí nároky na řadu území, tvo-
řících odedávna nedílnou sou-
část Ázerbájdžánu. Ukazuje se, 
že termínem „Velká“ Arménie se 
označovala fakticky nepříliš roz-
sáhlá oblast, která se rozprostí-
rala na západ od Ázerbájdžánu, 
resp. od území Aranu, jakožto 
jeho součásti. Toto nevelké úze-
mí, v podstatě jeden tuman s ná-
zvem Ahlatský (Ihlatský tuman), 

bylo součástí státu ílchánů. Pro 
srovnání – jednou tak velká ázer-
bájdžánská provincie (historická 
Atropatena) byla složena z 9 tu-
manů.29

 Arméni pro podporu svých 
územních požadavků předkládají 
četné nepodložené teze o tom, že 
obyvatelstvo Aranu-Karabachu bylo 
z etnického hlediska arménského 
původu a Arméni tak tvořili většino-
vou část populace tohoto regionu. 
Tímto způsobem se snaží přisvojit si 
veškerou albánskou kulturu. Jedním 

Mauzolea Malik Adžar (12. století) a Kar Gunbaz (17. století), Lahčinský rajón, vesnice Džidžimli
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z prostředků, k nimž se uchylují apo-
logeti arménského pohledu na his-
torii odpradávna ázerbájdžánských 
zemí, je tvrzení o tom, že křesťanské 
albánské obyvatelstvo Karabachu 
je arménského původu. Nevědec-
kost této myšlenky se v plném roz-
sahu projeví v konfrontaci s tezemi 
významného historika 13. století 
Kiraka z Gandži, jenž shledává mezi 
albánským etnikem a Armény odliš-
nost. Hovoří o „Arménech, Gruzíncích 
a Albánech“ a Albánii vnímá odděle-
ně od Arménie.

 Ve 13. a 14. století byl Karabach 
oblastí rozkládající se v srdci Aranu. 
Tvořily jej náhorní i údolní oblasti 
a neměl žádný vztah k Arménům, 
přestože křesťanské obyvatelstvo 
tohoto regionu bylo albánské. 
Všechny výše uvedené souvislosti 
umožňují zdůraznit, že Karabach 
byl i v předmětné době „Duší Ázer-
bájdžánu“. 
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17. Johann (Hans) Schiltberger 
(1380 – asi 1440) byl bavorský 
cestovatel a spisovatel. Mnoho 
let prožil ve službách orientál-
ních (zejména osmanských) pa-
novníků. Procestoval obrovskou 
část tehdejšího světa. Dostal se 
do Egypta, Samarkandu a na 
Sibiř. Procestoval i země Jižního 
Kavkazu a ve svém díle zanechal 
o této oblasti mnoho cenných a 
objevných informací (pozn. pře-
kladatele).

18. Jakut al-Chamaví (cit. v pozn. 7), 
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19. Pozn. překladatele.
20. Z. M. Bunijatov, Neskolko zame-

čanij po povodu etničeskich pro-
cessov v Širvane (do pervoj treti XIII 
v.), (rok a místo vydání neznámé).

21. Šichab ad-Dín – Muchammed 
an-Nasaví, Žizneopisanie Sultana 
Džalál ad-Dína Mankburny, Baku 
1973, s. 274.

22. S. G. Jeremjan, Armenija i sopre-
delnye strany v 701 – 862 gg., Je-
revan 1982.

23. B. A. Aruťunjan, Borba narodov 
Kavkaza s našestviem Timura  
v XIV – načale XV vv. (Zakavkazje), 
Jerevan, 1981 – 1982.

24. Hamdulláh Mustovfi Kazvíní, 
Nuzchat al-kulub, Teherán, 1336 
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25. Jakut al-Chamaví (cit. v pozn. 7), 
s. 52 – 53.

26. M. D. Miklucho-Maklaj, Goegra-
fičeskoe sočinenie XIII v. na per-
sidskom jazyke, Leningrad 1954,  
s. 175 – 219.

27. Ioann de Galonifontibus, Svede-
nija o narodach Kavkaza (1404 
g.), Baku 1980, s. 42.

28. Jakut al-Chamaví (cit. v pozn. 7), 
s. 62.

29. Pro lepší vysvětlení termínu 
Velká Arménie je možno použít  
i příkladu z českých dějin. Např. 
název státu Velká Morava byl 
Konstantinem VII. Porfyrogen-
netem užit ne snad z důvodu 
územní rozsáhlosti tohoto, proti 
Byzantské říši 9., resp. 10. stole-
tí přece jen velikostně menšího 
státu, nýbrž ve smyslu Morava 
„vzdálená“, „cizí“, a to pro odliše-
ní Moravy „blízké“, nacházející se 
na území dnešního Srbska (v té 
době bylo toto balkánské území 
navíc součástí Byzance). Stejně 
tak byla oblast „velké“ neboli 
„vzdálené“ Arménie od srdce By-
zantské říše o poznání dále, než 
území Arménie „malé“ neboli 
„blízké“ (pozn. překladatele).

Karabach
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Aghdam v srdci Karabachu. 
Po arménské okupaci se jeho život zastavil




