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Somaliland
Somaliland je nezávislý, avšak neuznaný stát (tedy 
stát s nejasným mezinárodním statusem, stát de 
facto) na území severního Somálska v Africkém 
rohu. Somalilandská entita si prošla vlastním 
historickým vývojem i budováním vlastního his-
torického narativu, tedy jakéhosi příběhu, který 
pomohl ke stabilizaci a konzervaci nového uspořá-
dání. Tento somalilandský narativ bývá v odborné 
literatuře založen na slavné historické minulosti, 
včetně nezávislé existence, na vojenském vítězství 
nebo jiné události formující de facto nezávislou 
existenci (Kolstø, Blakkisrud 2008).

Většina autorů zabývajících se budováním 
státu a národa (state- and nation-building) se za-
měřuje na státní symboly, vytváření historiogra-
fie a státní ideologie. Následující text se pokouší 
tento proces postihnout na základě analýzy sdíle-
ného prostoru hlavního města Hargejsa. Jak moc 
se historická paměť a budování státu zapisuje či 
naopak nezapisuje do veřejného prostoru města? 
Metropole, v níž žije přes třetinu celého de facto 
státu, se stala ztělesněním úspěchů i problémů So-
malilandu. Na rozdíl od jiných nově vytvářených 
států se rozvoji historické paměti v architektuře 
a urbanistice věnují státní instituce v minimální 
míře. Město je především komerčně orientované 
a stát pouze obtížně zvládá regulovat alespoň 
základní parametry výstavby. Tato privatizace 
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sdíleného prostoru diskutovaná již na příkladu 
některých evropských měst (Atkinson 2003; 
 Nissen 2008; Siebel, Wehrheim 2006) je v případě 
Hargejsy dovedena do extrému. Soukromý sektor 
zde nemá (až na některé výjimky) zájem na zvele-
bování sdíleného prostoru a budování památníků 
a architektonických monumentů vyplývajících 
ze slabě definovaného konceptu budování státu 
a národa Somalilandu. Nanejvýše je ochoten pod-
pořit významné akce, jež lze marketingově využít 
díky pozornosti obyvatel a médií.

Jaké Somálsko?
Na teritoriu Somálska funguje konglomerát ně-
kolika různých politických uskupení. V Mogadišu 

Hargejsa: sdílený prostor 
města jako symbol 
budování státu a národa
ačkoliv bylo hlavní město Somalilandu před několika desítkami let pouze 
malým provinčním sídlem, ekonomický rozkvět a příjem peněz od emigrantů 
v posledních letech vedly k výraznému rozšíření areálu města, stejně jako 
ke značnému zahuštění jeho zástavby. Na rozdíl od mnoha jiných rozvíjejících 
se sídel či hlavních měst zde však sehrál klíčovou roli soukromý kapitál, nikoliv 
stát. To se výrazně odráží na přístupu k veřejnému prostoru, jehož role se 
v rámci městské architektury značně zanedbávala. Tento aspekt mimo jiné 
rezignuje na jinak typické symboly státnosti či na památníky, jejichž cílem je 
utvrzení historické paměti.
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obr. 1 Somaliland byl 
vyhlášen za nezávislou 
republiku 18. května 1991. 
Tento de facto nezávislý, 
avšak neuznaný stát 
na území severního Somál
ska v africkém rohu nyní 
zahrnuje pět z osmnácti 
somálských krajů v oblasti 
mezi Etiopií, Džibutskem 
(kdysi Francouzské Somál
sko), adenským zálivem 
a někdejším italským 
Somálskem. Nárokované 
území se kryje s bývalou 
kolonií Britské Somálsko 
(British Somaliland).
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a v jižní části země působí ve světě uznávaná fede-
rální somálská vláda, velké části tohoto území však 
nekontroluje a jednotlivá území jako Džubaland či 
Galmudug mají vlastní samosprávu. Zde fungují 
autonomní vlády, které však v zásadě uznávají 
jednotné Somálsko. Komplikací jsou rovněž jed-
notky islámského hnutí aš-Šabáb al-Mudžáhidín 
bez vlastního teritoria operujícího na federálním 
území i za hranicemi Somálska. V samotné špici 
Afrického rohu byl potom v roce 1998 vyhlášen 
stát Puntland, jehož představitelé jsou rovněž 
ochotni připustit autonomní existenci v rámci 
somálského státu. Pokud použijeme etnické kri-
térium, musíme k územím obývaným somálským 
obyvatelstvem přiřadit i Džibutsko, oblast Ogaden 
a další přilehlá etiopská území (Harar), stejně jako 
severovýchodní část Keni (tzv. Northern Frontier 
District). Přestože dělící linie mezi jednotlivými 
částmi jsou vytyčeny koloniální správou, vnitřní 
hranice jsou určeny somálskými kmeny, momen-
tální konfliktní situací a dalšími faktory.

Somaliland na severu oficiálního Somálska se 
od těchto entit výrazně odděluje. Především se 
jedná o homogenní subetnickou strukturu s do-
minancí klanového svazu Isaaq (nicméně s pří-
tomností dalších svazů a také ne vždy vnitřní 
jednotou). Jedná se o oblast odkazující svými 
hranicemi na koloniální Britský Somaliland. 
V době dekolonizace se však jednou z klíčových 
idejí politických stran a hnutí stalo sjednocení 
všech území Somálců. Přes vyhlášení Somalilandu 
26. června 1960 tak o pět dní později byla pode-
psána dohoda o spojení se Somálskem. Severní 

část však nezískala požadované postavení v rámci 
státu a vojenský převrat v roce 1969 vynesl do čela 
státu prezidenta Siada Barreho z kmenové sku-
piny Darúd. Rostoucí autoritářství a protežování 
vlastního klanu vedla k růstu opozice proti so-
málskému prezidentovi Barremu a mezi jinými 
vzniklo i Somálské národní hnutí složené přede-
vším ze zástupců Somalilandu. Na konci 80. let 
přerostl konflikt do regulérní ozbrojené války 
mezi somalilandskými skupinami a somálskou 
armádou, který vyvrcholil bombardováním Har-
gejsy v roce 1988, následnou genocidou kmene 
Isaaq a v roce 1991 i vyhlášením de facto státu 
Somaliland (Hoch, Rudincová 2015). Jak však 
poznamenává Walls (2014), nelze somalilandskou 
samostatnost idealizovat jako symbol úspěšné 
demokratizace a stability ve srovnání se zbytkem 
Somálska se zcela opačnými charakteristikami.

Hargejsa jako nástroj budování 
státu a národa
Na mnoha místech u nově vytvářených států 
slouží architektura jako významný nástroj bu-
dování státu a národní identity. V moderních 
dějinách nejsou u nově vytvářených států změny, 
přestavba či dokonce vybudování nového centra 
nijak výjimečné (Koch 2017). Svědčí o tom pří-
klady z bývalého Sovětského svazu (Ašchabad, 
Baku, Astana/Nur-Sultan, Taškent aj.), z Latinské 
Ameriky (Brasília) či z Blízkého východu (Dubaj, 
Dauhá, Kuvajt). De facto státy obvykle nedispo-
nují takovými veřejnými zdroji, a tak se archi-
tektonické vyjádření jejich statusu obvykle opírá 

obr. 2 Náměstí Svobody 
s památníkem je nejruš
nějším společenským 
místem města. Konají 
se zde i demonstrace, 
státní oslavy, náboženská 
shromáždění, projevy 
imámů a funguje zde 
otevřená čajovna. Foto: 
Slavomír horák.

obr. 3 Vlajka Somali
landu, která byla zavedena 
v roce 1996. Vyvedena 
je v panarabských 
barvách – zelené, černé, 
bílé a červené. Na vrchním 
zeleném pruhu je bílým 
písmem napsána šaháda 
(islámské vyznání víry 
a jeden z pěti pilířů islámu). 
Černá hvězda symbolizuje 
zánik snu o Velkém 
Somálsku.
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o stavby minulosti (Tiraspol), případně o jejich, 
často spíše kosmetickou, přestavbu a doplnění 
několika novými památníky podle aktuální histo-
riografické potřeby (Stěpanakert). V Hargejse však 
chybí oba faktory. Historické dědictví se prakticky 
nezachovalo, jelikož většina města byla zničena 
nebo značně poškozena při bombardování v roce 
1988 a v dalších letech občanské války v Somálsku. 
Hargejsa je navíc centrem oblasti pouze krátkou 
dobu; sídlo Britského Somalilandu sem bylo 
přesunuto až roku 1941 po vytlačení italských 
okupačních vojsk. Zikmund a Hanzelka v roce 
1947 popisovali Hargejsu jako malé provinční 
město obydlené především vojenskou posádkou 
(Hanzelka, Zikmund 1957). Vláda ani městská 
správa také nemají zdroje na výraznější přestavbu 
hlavního města a často ani na řízení rozvoje města 
pomocí územních plánů.

Právě vítězný válečný konflikt ukončený vy-
hlášením a stabilizací de facto státu Somaliland 
slouží jako jeden z mála historických legitimi-
začních prvků země (Abdi, Yasin 2016). Není 
proto divu, že většina památníků symbolizujících 
státnost Somalilandu připomíná válku za nezá-
vislost. První symbol války přivítá návštěvníka již 
na letišti v Hargejse, kde je „zapomenuto“ v trávě 
několik starých letounů typu Antonov. Zde se však 
nejedná o památník, nýbrž o pozůstatek války.

Letadlo je však jedním z hlavních památníků 
i v samotné Hargejse. Jedno z letadel MiG-15, které 
pravděpodobně bombardovaly město v roce 1988 
a které po ústupu vojsk Siada Barreho zůstaly 
na letišti v Hargejse, bylo o deset let později pře-
vezeno starostou města do centra a ustaveno zde 
jako památník (obr. 2). Symboliku letadla i celé 
války dokreslují naivistické kresby scén z geno-
cidy (obr. 4), obětí války i hrdinného odporu. Pa-
mátník tak představuje hned několik historických 
narativů. Jedním z nich je samotné bombardování 
města, jež je v místní reflexi spojené s genocidou 
kmene Isaaq. Zároveň je však letadlo i symbolem 
ozbrojeného odporu, který vyvrcholil vyhlášením 
nezávislosti Somalilandu. Samo náměstí nese 
název náměstí Svobody (Chajrijada). Symbolické 
zůstává i ponechání výsostných znaků Somálska 
na letadle samotném jako negativních symbolů 
nepřátelského režimu Siada Barreho a jeho poli-
tiky vůči Somalilandu. Na druhé straně pěticípá 
bílá hvězda představuje pět hlavních oblastí so-
málského etnika, mezi nimi i Somalilandu. Jedná 
se o nejvýznamnější veřejné místo živé historické 
paměti ve městě s centrální polohou na hlavní 
třídě, obklopené významnými komerčními i stát-
ními institucemi – bazar, Bank of Somaliland, 
hotel Dahab (v majetku jedné z největších pod-
nikatelských rodin) či hlavní sídla telefonních 
operátorů. Přímo pod pomníkem se schází lidé 

v improvizované pouliční čajovně a konají se zde 
shromáždění, včetně projevů imámů či politiků.

Všechny ostatní válečné památníky jsou v očích 
místních obyvatel spíše pozapomenutá místa jako 
například Památník nezávislosti jižně od centra 
města. Z hlediska historické geografie města šlo 
v roce 1988 o jeho okraj, respektive vstupní místo 
směrem od letiště. Právě na těchto místech se 
odehrávaly tvrdé boje mezi somálskou armádou 
a oddíly SNM (Somali National Movement, Somál-
ské národní hnutí) a podle některých svědectví 
právě v těchto místech byla somalilandskými voj-
sky prolomena obrana letiště. Na rozdíl od centra 
města je dnes okolní čtvrť osídlena poválečnými 
přistěhovalci, a tudíž symbolika místa není re-
flektována v lokální historické paměti. Výsledkem 
nezájmu jak okolních obyvatel, tak i městských či 
centrálních orgánů je celková zanedbanost památ-
níku, který je zcela obklopen drobnými řemeslníky 
a stavebním plotem, za nímž je již rezervovaný kus 
země na další komerční stavbu.

Kultura a komerce v procesu budování 
státu a národa
Tento čistě obchodní přístup bez ohledu na histo-
rickou paměť se prolíná architekturou a územním 
plánem celé Hargejsy. Prioritou je přežít v tvrdých 
konkurenčních podmínkách a na připomínání 
historie (s výjimkou památníku letadla v centru 
města) není prostor a čas. A tak jsou zastavována 
i místa, jež by jinde pravděpodobně sloužila jako 
symbol historického a kulturního narativu. Na vý-
chodním okraji centra města bylo vybudováno 
monumentální několikapatrové nákupní centrum 
na místě, kde v minulosti stávalo místní divadlo, 
v 70. a 80. letech jedno z center somálské hudby 
a kultury (obr. 4). Hned naproti bylo na konci 
70. let otevřeno i regionální muzeum. Obě místa 

obr. 4 Detail památníku 
na náměstí Svobody 
symbolizující nezávislost 
Somalilandu vykoupenou 
utrpením občanské války. 
Foto: Slavomír horák.
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byla zničena v době občanské války. Ještě na konci 
80. let zde bydlela posádka somálské armády 
a bylo zde bylo zde zavražděno množství obyva-
tel Hargejsy. Pieta i kultura jsou pro komerční 
využití zjevně nezajímavé. Z divadla tak zůstalo 
nedokončené torzo, ačkoliv nákupní centrum fun-
guje, na místě proluky po muzeu se pak připravuje 
výstavba dalšího obchodního centra bez zmínky 
o historickém významu místa.

Dosavadní pokusy o vytváření kulturních insti-
tucí nesly na svých bedrech soukromé iniciativy. 
V západní části města jsou blízko sebe muzeum 
Saryan a Hargejské kulturní centrum, dvě odlišné 
instituce. Na přibližně stejně velkém pozemku je 
muzeum složené ze dvou místností a poměrně 
chudými sbírkami v protikladu k živému kultur-
nímu centru s knihovnou a pestrým kulturním 
programem, jež přitahuje pozornost alespoň 
menší části obyvatel (zejména mladých). Každo-
ročně se zde koná nejvýznamnější knižní veletrh 
v regionu a organizují se setkání somálských 
básníků a literátů. Celá akce je mimochodem 
zajímavou komerčně-státní sondou budování 
státu a národa v Somálsku. Díky své atraktivitě 
obvykle nemá akce problém získat podporu míst-
ních sponzorů, zatímco stát investuje do zajištění 
bezpečnosti účastníků.

Budování národních kulturních míst se tak 
rozbíhá s podporou podnikatelských kruhů až po 
více jak čtvrtstoletí od totální zkázy místa. Jedním 
z příkladů je Somalilandská národní knihovna 
otevřená v roce 2017, která je (spolu s veřejnou 
knihovnou v přístavním městě Berbera) jednou 
z mála veřejných kulturních investic v zemi. Přes 
neokázalost v porovnání s některými nákupními 
centry a paláci v centru města i málo atraktivní 
polohu mimo hlavní ulici jde o symbolický státní 
příspěvek k budování státu a národa v architektuře 
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města. Viditelnějším se do budoucna stane i ná-
rodní muzeum (Dům národní historie / Hoyga 
tariikhda qaranka; obr. 5) budované na náměstí 
Svobody několik kroků od památníku letadla. Jeho 
budoucí architektura se však příliš nevyčleňuje 
z obecného charakteru sklobetonové architektury 
v okolí – působí jako odpověď protějšímu masiv-
nímu hotelu Dahab. Mohutnost stavby však může 
vyvolávat pochybnost o reálné náplni muzea. Tím 
spíše, že bude nouze jak o odborný personál, tak 
o exponáty ve společnosti, která nedisponovala 
větší materiální kulturou a většina artefaktů před-
chozího muzea byla zničena v bojích.

závěr
Hargejsa je dnes ztělesněním Somalilandu a snu 
o jeho nezávislosti, byť nikým neuznané. Architek-
tura se rozvíjí živelně s převahou komerční sféry, 
zatímco státní zásahy byly dosud minimální. 
Soukromým sektorem podporované národní akce 
mají spíše selektivní charakter, přičemž jejich 
filantropický záměr nemusí být vždy naplněn (pří-
pad muzea Saryan). V této situaci téměř neexistují 
symboly nezávislosti v podobě tzv. národních 
monumentů a institucí podporovaných státem, 
ačkoliv se v poslední době objevují i náznaky spo-
lupráce státního a soukromého sektoru, jež jsou, 
podobně jako na mnoha jiných místech, vzájemně 
provázány sítí neformálních vztahů.

obr. 5 Před válkou 
na tomto místě stávalo 
divadlo. Místní podni
katel postavil základy 
divadla, ale obchodní 
centrum dostalo přednost. 
Foto: Slavomír horák.

Abstract

Hargeisa: The capital as 
the symbol of the state- 
and nation-building. 
Somaliland, de facto 
independent entity in the 
horn of africa, emerged at 
the turn of the 1980s and 
1990s. it creates its state 
and nationbuilding narra
tive based on the fight for 
independence. Contrary 
to other emerging states, 
the statesupported 
architecture and urbanism 
of the capital rarely reflect 
the same processes in 
Somaliland. hargeisa 
personifies a symbol of 
commercial interests rather 
than artificially constructed 
symbols of the state and 
the nation.
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Tento soubor (článek) je vlastnictvím časopisu Geografické rozhledy a pod-
léhá právní ochraně.  Vydavatel i nakladatel časopisu si vyhrazují právo 
článek zveřejňovat na webových stránkách a sociálních sítích časopisu za 
účelem propagace časopisu.  Dílo není určeno ke komerčnímu využití. Smí 
se šířit, pokud jsou korektně uvedeny údaje o autorovi, článku a jako zdroj 
citován časopis Geografické rozhledy.


