
4 www.irs-az.com

Světové dějiny znaly oblast Ázer-
bájdžánu (území mnohem 
rozsáhlejší, než je současná 

republika) po staletí a tisíciletí pod 
tajemným názvem země ohně. Mys-
tická krajina s hořícími jazyky zemní-
ho plynu, nepřetržitě šlehajícími ze 
zemských útrob, musela na dávné 
obyvatele tohoto území i na jeho ná-
vštěvníky působit jako přízrak z jiného 
světa. Exotičnost a tajemnost sou-
časného Ázerbájdžánu je však dána 
nejen jeho přírodními zvláštnostmi, 
geografickou vzdáleností a bohatou 
historií, ale v mnohém také naší, mož-
ná záměrnou a předpojatou nevědo-
mostí a obecnou neznalostí této části 
světa. Svou roli v tom jistě hraje i per-
manentní masáž většiny sdělovacích 

prostředků, prohlubující xenofobii 
vůči všemu muslimskému a nezříd-
ka ztotožňující islám s terorismem a 
prvořadými hrozbami pro hodnoty, 
na nichž je postavena evropská civi-
lizace. Bližší pohled na dějiny a sou-
časnost Ázerbájdžánu však skýtá řadu 
překvapivých možností vést dialog 
také o těchto tématech. Ázerbájdžán 
je státem, kde má islám spíše světský 
charakter, navíc se duchovní a spole-
čenské milieu v zemi vyznačuje obec-
ně vysokou mírou tolerance právě k 
těm hodnotám, jež vyznává i tradiční 
evropská společnost.

Ázerbájdžán se rozprostírá na po-
mezí východní Evropy a Střední Asie, 
a to ve smyslu severojižním i výcho-
dozápadním. Odpradávna je tak při-

rozenou hranicí a „filtrem“ mezi kul-
turními okruhy Severu, Západu a Ori-
entu. Tento fakt se odráží také v tom, 
že Ázerbájdžán byl po staletí (a je 
tomu tak do současnosti) významnou 
religiózní křižovatkou, bez předsud-
ků respektující v rámci svých hranic 
četná, z našeho současného pohledu 
zdánlivě nesourodá náboženství. 

Jak známo, historický Ázer-
bájdžán byl kolébkou zoroastrismu 
(zoroastristé byli prvními doložený-
mi uctívači ohně) a na jeho území 
se podle tradice narodil i sám velký 
náboženský reformátor Zarathuš-
tra. V pozdějších obdobích se zde 
v poklidu mísily prvky muslimské, 
křesťanské (Ázerbájdžán je dědicem 
tradic mocné kavkazské Albánie, jejíž 
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základy se opíraly o křesťanské pilíře), 
židovské (v těsném sousedství Ázer-
bájdžánu a částečně i na jeho území 
se rozkládala říše Chazarů, jediného 
nehebrejského etnika, které přijalo 
judaismus za své oficiální nábožen-
ství, na ázerbájdžánském území však 
působila též celá řada židovských 
myslitelů i obchodníků a dodnes zde 
žije početná židovská komunita) a 
další. V neposlední řadě bylo území 
Ázerbájdžánu až do konce 19. stole-
tí proslulé působením novodobých 
uctívačů ohně, původně indických 
kupců, učených Pársů, kteří si v 17. 
století zvolili jako své kultovní cent-
rum jedinečnou lokalitu Atešgah u 
Surachani, nacházející se východně 
od Baku.

Ázerbájdžán je proto po právu 
vnímán jako země, která, jak bylo 
řečeno, je nejen přirozenou hranicí 
mezi Evropou a Asií, ale je též oblastí, 
v níž se odnepaměti střídaly a vzájem-
ně prolínaly četné náboženské a kul-

turní systémy. Ázerbájdžán se dnes 
postupně stává, i na základě tohoto 
dědictví minulosti, symbolem mezi-
kulturního dialogu a integrace, čímž 
kontext Jižního Kavkazu i celé kas-
pické oblasti v široké sféře kultury vý-
znamně přesahuje. Země mezi Kavka-
zem a Kaspikem je tak v mnoha ohle-
dech bezprecedentním exemplem, 
vzorem pro započetí a zdárné vedení 
dialogu mezi národy, a to nejen na 
kulturní bázi. Potvrzením tohoto fak-
tu je mimo jiné velmi úspěšné World 
Forum for Intercultural Dialogue, kte-
ré se pod patronátem Jeho Excelence 
pana Ilhama Alijeva, prezidenta Ázer-
bájdžánské republiky, uskutečnilo v 
dubnu letošního roku v Baku.

K propagaci a poznání této fasci-
nující země a její historie i kulturního 
dědictví celé kaspické oblasti mezi 
českým publikem touží přispět rov-
něž česká verze časopisu IRS-DĚDIC-
TVÍ, jež je po ruské, anglické, arabské, 
španělské, francouzské, italské, ně-

mecké a turecké jeho v pořadí devá-
tou jazykovou mutací.

Máme ambici vydávat periodi-
kum (zprvu dvakrát, později čtyřikrát 
ročně), jež bude svým zaměřením 
na Ázerbájdžán, na kaspickou oblast 
a posléze též na otázky týkající se ši-
rokého fenoménu Velké Hedvábné 
cesty unikátní. Časopis se bude opí-
rat převážně o odborné příspěvky, 
které však svým zaměřením, výběrem 
témat i způsobů podání přispějí k po-
pularizaci kulturně, časově i geogra-
ficky vzdálených historických oblastí 
mezi širokou veřejností. Bude tedy 
zasvěcen orientaci současně na od-
borné i laické publikum se zájmem o 
historii, umění a široké spektrum kul-
tury této části světa. Strukturu časopi-
su budou tvořit nejen překlady člán-
ků řady renomovaných ázerbájdžán-
ských odborníků, ale také původní 
texty badatelů z České republiky  
a dalších zemí Evropy a Asie.

Myšlenka, již časopis zastřešuje, 
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souvisí, jak bylo naznačeno, též s po-
jmem Hedvábné cesty, jejíž důležité 
a frekventované větve územím Ázer-
bájdžánu procházely. Toto vznešené 
téma zdaleka nemá jen povahu ob-
chodního či ekonomického rezidua, 
ale plní též funkci ideálu kulturního 
a má svou nezadatelnou roli filozo-
fickou, čímž se stává nepopiratelným 
fenoménem současnosti a jako ta-
kové je živé nepřetržitě již více než 
dva tisíce let. Domníváme se, že na 
základě tohoto principu lze spojovat 
kultury a národy i z těch zdánlivě nej-
nesourodějších oblastí světa, neboť 
Velká Hedvábná cesta se zdaleka ne-
týká jen Asie, resp. Eurasie. Toto úsilí 
proto budiž společně s myšlenkou 
propagace velkolepé ázerbájdžánské 
kultury základním mottem a progra-
mem našeho časopisu.

V souvislosti s prezentací nového 
periodika byly již některé z odpově-
dí na nevyřčenou otázku „Proč právě 
Ázerbájdžán a proč zrovna v České 
republice?“ zodpovězeny v předchozí 
části vstupního příspěvku. O další se 
pokusíme následujícím, poněkud ne-
ortodoxním příměrem, v němž zazní 
několik mikropříběhů dokumentují-
cích řadu příbuzných rysů v dějinách 
obou zemí.

Základními hledisky srovnání, 
patrnými na první pohled, jsou be-
zesporu obdobný počet obyvatel  
(v České republice přibližně 10,5 mil., 
resp. 9 mil. v Ázerbájdžánu, nepočíta-
je v to ovšem početnou ázerbájdžán-
skou diasporu po celém světě), pří-
buzná rozloha (78 867 km² rozlohy 
České republiky proti 86 600 km² 
ázerbájdžánského území) i rozmani-
tost krajiny.

V lecčem příbuzná je však též 
historická predestinace obou zemí. 
Máme na mysli již nadhozenou his-
toricko-geografickou situaci Ázer-
bájdžánu mezi východní Evropou  
a středozápadní Asií, v mladších ob-
dobích dějin pak mezi Ruským im-
périem a Persií, jež byla (a je) stejně 

strategicky příznivá, jako nebezpeč-
ná. Analogii lze spatřovat v lokalizaci 
českých zemí mezi v minulosti silným 
Polskem a Ruskem na jedné straně  
a živlem germánským na straně dru-
hé. Obě země tak tvořily svým způso-
bem nárazníková pásma nejen mezi 
mocnostmi politickými, nýbrž i odliš-
nými prostředími kulturními, etnický-
mi (národnostními) a náboženskými.

V souladu s předchozím tvrzením 
je jistě i fakt, že území obou států lze 
z historického hlediska vnímat ve 
smyslu okrajových oblastí vlivu sta-
rověké Římské říše. Z ohromného 
počtu úchvatných památek minu-
losti Ázerbájdžánu vyčnívá, a to hned  
v několika ohledech, fascinující řím-
ský nápis, který mezi lety 84 a 96 n. 
l. nechal vytvořit v Gobustanu (ob-
lasti cca 50 km jižně od Baku) jako 
památku na římskou přítomnost na 

tomto území Lucius Iulius Maximus, 
centurion XII. legie, zvané Fulmi-
nata (Bleskonosná). Tato významná 
památka pozdního starověku má 
v Ázerbájdžánu řadu historických 
sekundantů. Z jejich plejády je nutno 
vyzdvihnout alespoň tajemnou skálu 
se středověkou pevností v Ramany 
(na Apšeronském poloostrově), jejíž 
název svědčí o tom, že tato oblast 
byla již pro „Romány“ (rozuměj: Říma-
ny) v mnoha ohledech přitažlivá.

Na rozdíl od oblasti Střední Asie 
a Jižního Kavkazu je doba starověké 
Římské říše ve střední Evropě vnímá-
na jako část závěrečné epochy pravě-
ku. V antice bylo území Moravy, Čech 
i Slovenska součástí významných 
germánských království. Prvořadou 
památkou na přítomnost římských 
legií je proto, a to i z hlediska stře-
doevropských dějin, nápis, který po 

6 www.irs-az.com

Ázerbájdžán očima cizince

Andrej Klimov, Lucius Iulius Maximus, nedatováno



www.irs-az.com 7

sobě zanechala na skále pod poz-
dějším trenčínským hradem na pře-
lomu let 178 a 179 II. legie Adiutrix 
(Pomocná), přezimující tehdy v Lau-
gariciu (dnešním Trenčíně). V českých 
zemích signalizoval blízkost římské-
ho limitu výskyt několika římských 
vojenských táborů v čele s lokalitou 
jihomoravského Mušova.

Obě zmíněné epigrafické památ-
ky, i další stopy, svědčící o pobytu 
římských vojsk na Apšeronském 
poloostrově, resp. na jižní Moravě 
a dnešním Slovensku, jsou shodně 
považovány za mimořádný projev 
velmi vzdáleného působení římských 
legií jak z hlediska střední Evropy, 
tak vzhledem k oblastem podél pra-
starého pobřeží Chazarského (dnes 
Kaspického) moře. (Na tomto místě 
si nemohu odpustit krátkou odbočku 
a stručnou zmínku o tom, že název 

pro Kaspické moře zní dodnes v ázer-
bájdžánštině (a podobně i v dalších 
turkických jazycích) oficiálně Xəzər 
dənizi, tedy Chazarské moře.)

Území dnešního Ázerbájdžánu 
bylo, a zdaleka nejen v době římské, 
nýbrž po dlouhá staletí před samot-
ným vznikem Římského impéria, sice 
okrajovou, leč strategicky důležitou 
součástí významných starověkých 
říší a je proto právem považováno 
za integrální součást kolébky naší 
civilizace od jejího počátku. V tom-
to ohledu není jistě bez zajímavosti, 
že spolu s pojmem europoidní rasa 
bývá alternativně užíván rovněž ter-
mín kaukasoidní rasa, tedy – rasa 
kavkazská... Tento pojem se ve formě 
„Caucasian race“ běžně používá např. 
v americké angličtině.

Analogií mezi historickým vývo-
jem Ázerbájdžánu a českých zemí ve 

středověku je v jistém smyslu proble-
matika krystalizace státního nábo-
ženství, jež sehrálo roli katalyzátoru 
rozvoje kultury raně středověkých 
států na obou územích. Je všeobec-
ně známo, že v rámci ázerbájdžánské 
kavkazské Albánie došlo velmi záhy 
(již ve 4. století) k přijetí a rozšíření 
křesťanství. V událostech, které násle-
dovaly v dalších staletích, je možno 
shledat nejednu principiální paralelu 
s historickým vývojem ve střední Ev-
ropě. Předně došlo k tomu, že v 1. po-
lovině 7. století dobyli ázerbájdžán-
ské území Arabové a bezprostředně 
přistoupili k násilné islamizaci. (Toto 
období lze vnímat jako jedno z mála 
v dějinách Ázerbájdžánu, kdy neplatí 
shora uvedená premisa o maximální 
náboženské toleranci v rámci ázer-
bájdžánské religiózní „křižovatky“. 
Dalším z nich je bezesporu válka  
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v a kolem Karabachu, neboť armén-
ská strana se snaží do tohoto konflik-
tu nepřetržitě vtěsnávat náboženský 
element, přestože je nutno v prvé 
řadě hovořit o násilné „christianiza-
ci“ od raného středověku většinou 
muslimských území arménskými 
okupanty.)

V českých zemích docházelo  
k více či méně neorganické christi-
anizaci od konce 8. a počátku 9. sto-
letí v rámci Velkomoravské říše (tedy 
včetně předcyrilometodějských misií) 
i pozdějšího raně přemyslovského 
státu. Jeho podstatou byly násilné  
a (také „národnostně“) cizorodé změ-
ny, v jejímž rámci bylo přistupováno  
k potření předchozích pohanských 
kultů starých Slovanů. Nicméně stej-
ně jako islám v případě Ázerbájdžánu, 
přispělo také křesťanství v prostředí 
střední Evropy zásadní měrou ke kon-
stituci nové, svébytné a trvalé kultury, 
na níž jsou až do dnešních dnů po-
staveny kulturní a státoprávní základy 
Ázerbájdžánu i České republiky.

Jednou z neměnných zákonitostí 
dějin je skutečnost, že většina oblas-
tí ležících mezi velkými politickými  
a kulturními mocnostmi je vysta-
vována tlakům a nevypočitatelným 
hrozbám po celou dobu své exis-
tence. Mezi takováto nárazníková 
pásma patřily, jak bylo již naznačeno, 
Ázerbájdžán i české země rovněž v 
raném novověku. V 17. století si obě 
země prožily svou „dobu temna“. Za-
tímco Ázerbájdžán byl na počátku 
věku podmaněn Osmanskou říší, aby 
se o jeho území o dvě století poz-
ději rozdělily jiné dvě velmoci, české 
země po přečkání hrůz třicetileté vál-
ky čekalo ještě více než čtvrt tisíciletí 
podřízeného setrvání uvnitř kolosu 
habsburské monarchie.

V této době a v dalších dvou sto-
letích, která následovala, se projevilo 
zřetelněji, než kdy předtím, že prů-
běh státních hranic většiny zemí je 
záležitostí „chirurgie“ mocných. Na 
základě turkmenčajské dohody byla 

roku 1828 k Rusku připojena severní 
část Ázerbájdžánu, zatímco jeho jižní 
část (nazývaná Íránský Ázerbájdžán) 
zůstala po rusko-perské válce natrva-
lo součástí Íránu (dnešní íránské pro-
vincie Východní Ázerbájdžán, Západ-
ní Ázerbájdžán, Ardabíl a Zandžán). 
Taktéž v této souvislosti nabízejí čes-
ké dějiny chmurnou analogii se ztrá-
tou Slezska (1742), obou Lužic (1635) 
a velké části Těšínska (spor, táhnoucí 
se po velkou část 20. století), ve všech 
případech staletých a organických 
součástí zemí Koruny české.

Dějiny naštěstí nejsou jen dějina-
mi traumat, nouzí o nečekané zvraty 
však nikdy netrpí. V 19. století začalo 
v Ázerbájdžánu, stejně jako v českých 
zemích, platit, že zlato má černou 
barvu. Rozvoj těžby ropy bratry No-
belovými vedl k tomu, že se zhruba 
od poslední čtvrtiny 19. století Ázer-
bájdžán stával postupně ropným 
gigantem číslo jedna a světovým 
centrem těžby a zpracování této stra-
tegické suroviny vůbec. Na počátku 
20. století se na území Ázerbájdžá-
nu těžilo více než 50% světové ropy. 
Mnohem skromnější, nicméně regio-
nálně nesmírně významnou analogií 
je situace v 19. století na Ostravsku. 
Tato oblast se postupně stala nejroz-
vinutějším průmyslovým regionem 
Rakousko-Uherska a vzkvétal zde 
těžební a železárenský průmysl stře-
doevropského významu. Společným 
znakem obou uvedených průmyslo-
vých oblastí byla i časná radikalizace 
sociálních vrstev, postupný vznik a 
zesílení národních a vlasteneckých 
hnutí. V nich v průběhu 20. století na-
lézala živnou půdu vytrvale se plížící 
komunistická propaganda. Také sou-
časné problémy obou oblastí jsou 
velmi podobné. Jejich společným 
jmenovatelem je stálé potýkání se s 
kvalitou ovzduší a životního prostředí 
obecně.

Osudy obou zemí ve 20. století 
byly určovány událostmi celosvěto-
vého politického a společenského 

vývoje. První světová válka zname-
nala pro Ázerbájdžán i české země  
v mnoha ohledech předěl mezi epo-
chami, byla současně koncem i po-
čátkem nových státoprávních pomě-
rů. Pro další osudy ázerbájdžánského 
národa však v mnohem větší míře 
platilo, že počátek 20. století byl svým 
způsobem klidem před bouří. 

28. května 1918 došlo k vyhlášení 
nezávislosti Ázerbájdžánské repub-
liky (samostatná Československá re-
publika vznikla 28. října téhož roku). 
Vyhlášení nezávislé republiky, s vlá-
dou musavatistů v čele, předcházel 
rozpad jepičí Zakavkazské demo-
kratické federativní republiky. Nová 
vláda Ázerbájdžánu byla jmenována 
Muslimskou radou a jejím sídlem 
se stalo starobylé město Gandža. O 
několik měsíců později (v září 1918) 
se stalo hlavním městem a sídlem 
musavatistické vlády Baku, které 
mezitím obsadily společně jednotky 
ázerbájdžánské a turecké armády. 
Vojensko-politickým zvratům v dě-
jinách města a národa však neměl 
být konec. Po skončení 1. světové 
války se do Baku vrátila britská armá-
da, která zde setrvala do srpna 1919. 
V dubnu 1920 obsadila Baku Rudá 
armáda a následně byla vyhlášena 
Ázerbájdžánská sovětská socialistická 
republika.

V tomto období došlo rovněž  
k prohloubení palčivého problé-
mu, jenž se jako tíživý osud klene 
nad moderní historií Ázerbájdžánu 
s přestávkami po celé 20. století do 
současnosti. Dva měsíce poté, co 15. 
ledna 1919 Dohoda uznala nezávis-
lost Ázerbájdžánské republiky, vypukl 
arménsko-ázerbájdžánský konflikt o 
Karabach. Podstata trvalého napětí  
v oblasti tkví obecně již v obtížné řeši-
telnosti tisíciletého sousedství takřka 
ve všem odlišných národů, Ázer-
bájdžánců a Arménů, v rámci rozlo-
hou nevelkého území. Po turkmen-
čajském míru nastalo navíc vytrva-
lé přesidlování Arménů (z ejména  
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Ázerbájdžán očima cizince
z Íránu) do oblastí, v nichž nikdy před-
tím netvořili většinu. Tato událost vy-
datnou měrou přispěla, ne-li přímo 
zapříčinila porušení etnické, politické, 
sociální, demografické i hospodářské 
rovnováhy v regionu, s jehož důsled-
ky se Karabach potýká dodnes.

Zatímco situace v současném 
středoevropském prostoru je stabilní 
a rámcově bezproblémová, problém 
Karabachu je z ázerbájdžánského 
hlediska nevyřešen do současnosti 
a jeho status quo dnes Ázerbájdžán 
po právu vnímá jako bezprecedent-
ní nespravedlnost a (mezi)národní 
křivdu. Nic na tom samozřejmě ne-
změní fakt, že obdobných etnicky (a 
nábožensky) „rozbuškových“ území 
zná světová historie a současnost 
celou řadu, ať již je řeč, s jistou mírou 
odlišností, o Palestině a Jeruzalému, 
Kašmíru či v minulosti třeba Flan-
drech, nebo Alsasku s Lotrinskem. 

Rozsahem i svými důsledky je  
v tomto případě ne zcela srovnatel-
ná analogie válečných konfliktů ČSR 
a Polska o Těšínsko po první světo-
vé válce, popř. též konflikty s Ma-
ďarskem, či problematické soužití 
českého a německého obyvatelstva  
v Sudetech, završené všeobecnou 
katastrofou ve 30. a 40. letech.

Nezadržitelný rozklad sovětského 
impéria a s ním spojený pád „želez-
né opony“ na konci 80. let minulé-
ho století, vnímal celý svět a přede-
vším země, jež byly součástí sféry 
vlivu Sovětského svazu, jako cestu 
vstříc novým počátkům. 23. srpna 
1991 byl v Ázerbájdžánu přijat zákon  
o svrchovanosti republiky a 30. srpna 
1991 byla znovu vyhlášena jeho sa-
mostatnost. Obdobný vývoj, specific-
ký však z hlediska historického a ná-
rodnostního, prodělalo v této době 
i socialistické Československo, jemuž 
se narozdíl od oblasti Jižního Kavkazu 
či Balkánu podařilo vyhnout se všem 
násilným tragédiím a 1. ledna 1993 
se mírovou cestou rozdělilo na dva 
suverénní státy. Český národ tímto 

dnem získal samostatnost, kterou ne-
poznal od 16. století, nepočítáme-li 
intermezzo válečné polosamostat-
nosti v letech 1618 – 1620.

Shora uvedené analogie jsou 
nejen historickými zajímavostmi, ný-
brž i důkazem pro to, že mezikulturní 
dialog a integrace má nespočet po-
dob a mnohdy netušených kontextů.

V rámci úvodního příspěvku  
k prvnímu číslu českého vydání časo-
pisu IRS-DĚDICTVÍ zbývá zodpovědět 
poslední nevyřčenou otázku: „Proč  
v Ostravě?“

Jednou z pádných odpovědí bu-
diž fakt, že k podzimu roku 2012 je 
směřována příprava velké meziná-
rodní výstavy s názvem ZEMĚ VĚČ-
NÉHO OHNĚ – TISÍCILETÁ KULTURA 
ÁZERBÁJDŽÁNU, která se uskuteční 
v Ostravském muzeu. V rámci této 
unikátní přehlídky historického vý-
voje ázerbájdžánské kultury bude 
vystaveno několik souborů jedineč-
ných kulturních pokladů ze sbírek 
největších ázerbájdžánských muzeí, 
přičemž většina z prozatím uvažova-
ných předmětů nebyla doposud ni-
kdy v Evropě vystavena. Půjde o sou-
bory cenných ázerbájdžánských ko-
berců, dále o expozici středověkých 
literárních památek, kolekci vzácných 
orientálních zbraní a v neposlední 
řadě též o luxusní práce ázerbájdžán-
ských šperkařských mistrů. Předměty 
přivezené z Ázerbájdžánu doplní vel-
mi kvalitní výpůjčky z českých institu-
cí, zejména ze sbírek Národní galerie 
v Praze. Obsáhlejší reportáž ze zákuli-
sí přípravy tohoto projektu a několik 
rozhovorů na toto téma přineseme  
v příštím vydání našeho časopisu.

Velkolepá výstava, redakce mezi-
národního ázerbájdžánského časo-
pisu, rozvíjející se publikační a pře-
kladatelská činnost, vše zastřešeno 
podporou Jeho Excelence pana Ta-
hira Taghizadeho, velvyslance Ázer-
bájdžánu v České republice, jsou 
pevnými základy, na nichž v Ostravě 
postupně vzniká ideové centrum 

propagace ázerbájdžánské kultury  
a historie se zřetelem k širší kaspické 
oblasti. Přihlédneme-li navíc ke sku-
tečnosti, že sama Ostrava vděčí za 
svou existenci, s trochou nadsázky, 
právě jedné z důležitých větví Hed-
vábné cesty, známější pod názvem 
Jantarová stezka, vyjadřujeme tím 
přesvědčení, že úsilí zainteresova-
ných a všechny bohulibé záměry, 
nacházející zázemí v Ostravském mu-
zeu, získají v budoucnu oporu i v dal-
ších kulturních institucích města. 

Události posledních měsíců, kdy 
dochází k intenzivnímu prohlubová-
ní spolupráce a vzájemné komunika-
ce mezi oběma zeměmi na kulturním 
poli, mne naplňují vírou v to, že právě 
časopis IRS-DĚDICTVÍ by mohl být jak 
oním doposud postrádaným symbo-
lem výše uvedených idejí propagace 
velkolepé ázerbájdžánské kultury  
v České republice, tak ve své nejo-
becnější rovině a v dlouhodobém 
horizontu též ztělesněním prezenta-
ce fenoménu Velké Hedvábné cesty. 
Předpokládám, že by se časopis mohl 
v budoucnu stát systematickým dis-
kusním forem o těchto otázkách  
a tavícím kotlem snah o poznání  
a popularizaci oblastí celého světa, 
které s touto ideou mají byť sebemen-
ší souvislost. Fenomén Hedvábné 
cesty je nutno vnímat jako kontinu-
álně existující, doposud živý organis-
mus, jako ideál a filozofickou platfor-
mu, na jejímž základě lze spojit i zdán-
livě nespojitelné oblasti světa, kultury  
i náboženství, stejně jako srdce  
a duše jednotlivců. A vzhledem k 
tomu, že jednou z nejlíbeznějších 
tváří Hedvábné cesty je bezesporu 
Ázerbájdžán, bude nad tímto ideá-
lem na stránkách našeho časopisu 
nepřetržitě vlát modro-červeno-zele-
ná trikolóra jeho státní vlajky. 
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