Identitatea armeană în epoca sovietică şi post-sovietică
În epoca socialismului dezvoltat, în anii 1960, maşinăria sovietică de propagandă a continuat să consolideze modelul
armean de percepţie a imaginii "Noi" în contextul geopolitic. Lupta pentru limba naţională s-a încheiat cu victorie în
1978, iar limbile naţionale (armeană şi georgiană) au rămas oficiale în aceste republici. Centrul a abandonat politica de
rusificare "dură".
În perioada post-sovietică s-a format discursul cu privire la posibilitatea de convieţuire paşnică între armeni şi turci, fapt
ce a adus în discuţie un aspect important al identităţii armene – cel al genocidului, religiei, etc. Au început manifestaţii
în masă în cercurile naţionaliste din Turcia, cu sloganuri anti-armene, cu pretenţii agresive. Legea ce autoriza
deschiderea şcolilor cu predare în limbi străine în Armenia a amplificat, într-o anumită măsură, sentimentele anti-ruseşti
în societate, deoarece s-a planificat mai întâi deschiderea şcolilor ruse. S-a creat un nou val anti-Azerbaidjan în
comunitate şi o creştere a stratului naţionalismului armean anti-turc.
În linii mari, din cauza unei pronunţate şi cristalizate – cu mult înainte de modernizare – identităţi etnice, pe baza unor
markeri "duri" (limbă, religie, teritoriu), în mediul armean discursul identitar nu mai are loc.
Azerbaidjanul post-sovietic: în căutarea identităţii naţionale
Tendinţa conducerii sovietice de a-şi consolida poziţia şi de a reduce în acelaşi timp influenţa Turciei în Azerbaidjan a
creat necesitatea aşa-zisei „de-turcizări” a conştiinţei publice. Astfel se constituia noul etno-proiect sovieto-azer, izolat
de identitatea turcă.
A început să se dezvolte intensiv limba azeră (un dialect al limbii turce), acesta devenind unul din principalele
mecanisme de asimilare a minorităţilor etnice care locuiau în republică. Reprezentanţii şcolii sovietice istoriografice
azere au început să transforme în "etnici azeri " toate personajele/somităţile din istorie care au trăit cândva pe teritoriul
Azerbaidjanului de azi sau al Atropatenei istorice, indiferent de autoidentificarea lor – din punct de vedere religios sau
lingvistic. Problema autoidentificării etnice în discursul public al Azerbaidjanului a revenit în atenţie în 1990. Acum
locuitorii Azerbaidjanului trebuiau să se decidă: sunt "azeri" sau "turci"?
Al doilea proiect al unei construcţii etno-naţionale în Azerbaidjanul contemporan – cel demarat încă din anii 1930 –
este azerbaijanizmul. După multe dezbateri despre lingvonim în 1995, şi ca urmare a referendumului, a fost decis ca
limba oficială să se numească „azerbaidjană”. Astfel, discursul în jurul unui lingvonim corespunzător s-a rezolvat
aparent de la sine.
Esenţa "universalismului azer" constă în faptul că în cadrul acestuia este foarte dificil să se distingă ca principală o
componentă etno-culturală. Astfel, se susţine că niciuna din componente nu este dominantă în identitatea azeră, şi prin
urmare se recunoaşte incompletitudinea procesului de modelare a identităţii etnice azere.
Spre deosebire de studiul de caz privind Armenia, la azeri nu s-au format markeri "duri" de identitate, astfel încât
discursul în jurul autoidentificării în Azerbaidjan a erupt imediat după colapsul Uniuni Sovietice şi nu a încetat nici
astăzi.
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