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Státnost

Státní  vlajka
      Ázerbájdžánské 
                                     republiky

sabuchi achMeDov,
kandidát historických věd

vlAjKA ÁZerBÁjdžÁNU NeNí jeN vlAjKoU v oBvyKléM SlovA SMySlU. je to SyMBol NAší StÁtNoSti, NeZÁviSloSti. 
KAždý oBčAN ÁZerBÁjdžÁNU By Si tUto SKUtečNoSt Měl UvědoMit A Měl By ji tAKé UMět doStAtečNě doceNit. 
lÁSKA oBčANA Ke StÁtNí vlAjce By MělA Být rovNA jeho lÁSce K vlASti, NÁrodU A StÁtU!

hejdAr Alijev

Jedním z hlavních úkolů každého 
státu je ustavení a schválení stát-
ních symbolů. Státní symbol je 

vnějším symbolem státnosti, a proto 
je při jeho vytváření obzvláště zapo-
třebí zohlednit historické skutečnosti 
a tradice. Státní symboly se mění v zá-

vislosti na povaze dějinného vývoje. 
V Poselství prezidenta Ázerbájdžánské 
republiky Hejdara Alijeva ázerbájdžán-
skému národu k novému roku 2001, 
novému století a třetímu tisíciletí bylo 
řečeno, že základními prvky současné 
ázerbájdžánské státnosti jsou parla-

ment, vláda, armáda, měnová jedno-
ta, vlajka, znak, hymna a Ústava, což je 
zcela v souladu s mezinárodní před-
stavou o úloze státních symbolů.

Kulturně-historický vývoj lidstva 
není od samotných počátků myslitel-
ný bez vnějších symbolů. V největší 

Baku, náměstí Vlajky
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míře nacházely vždy využití tam, kde 
byla nejzřetelnější potřeba globál-
ního univerzalismu, například v ná-
boženství či v otázkách státovědy. 
Symbol se používá v případech, kdy 
je nutno stručně vyslovit racionální 
význam. 

Dříve lidé věřili v nadpřirozené síly, 
v duchy předků a tuto svou víru vtě-
lovali do podoby konkrétních a všem 
srozumitelných obrazů. Zobrazení 
posvátného zvířete umístili na žerdi 
tak, aby na ně viděl celý kmen. Tako-
vá vyobrazení získávala postupnou 

schematizací podobu znaku. Tako-
výmto a podobnými způsoby se po-
nenáhlu zrodily symboly. Symbol je 
koncentrovaná abstraktní forma, 
reflektující a zaznamenávající lid-
ské poznání pomocí stylizovaného 
znaku.1 Symboly mohou mít formu 
jednotlivých objektů nebo jejich 
kombinací. 

V moderní společnosti jsou sym-
boly stejně důležité a významné jako 
slova – jsou rychle k rozeznání a po-
máhají překonávat jazykovou bariéru. 
Symboly fungují na různých úrovních: 

některé mají smysl pouze v jedné 
zemi nebo kultuře, jiné zase mohou 
mít na dvou různých místech napros-
to opačné významy.

Symboly představují náboženské 
a společenské zvyklosti doby a kul-
tury, v níž (a pro niž) vznikají. K osvo-
jování symbolů docházelo prostřed-
nictvím obchodu, válečných operací 
či kulturních (často náboženských) 
vztahů se sousedními komunitami.

Symboly se již od svých počátků a 
poté stále častěji zobrazovaly na roz-
manitých praporech, korouhvích či 
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zástavách, jež se vyznačovaly širokou 
plochou a dlouhou žerdí, což umož-
nilo působit na větší počet lidí. No-
vodobé prapory jsou v tomto smyslu 

jejich pokročilým dědicem a v této 
své nové roli jsou odrazem určitého 
společensko-politického systému, 
vyjadřujícím jeho hlavní ideje. Barvy 
vlajek a figury na nich jsou symboly, 
jejichž prostřednictvím jsou tyto ideje 
(většinou lapidárně a jasně) vyjadřo-
vány. Prapor může být vnímán jako 
svého druhu deklarace odhalující 
světový názor a ideologii svého 
majitele.

V dějinách národů i v jejich sou-
časnosti symbolizují vlajky a prapory 
jednotu lidí. Mají tedy hodnotu a moc, 
které dnes ne každý dokáže dostateč-
ně docenit. Vlajka jako symbol jedno-
ty by měla být považována za mimo-
řádnou svátost, s níž se chodí do bitev 
a za niž se umírá. Symboly a emblémy 
umísťované na plátna odrážejí minu-
lost, ale vlají současně vstříc budouc-
nosti. V každém případě však všechny 
vlajky bez rozdílu vyprávějí jazykem 
svých barev a na nich rozmístěných 
znaků o osudech své země. Někdy 
národy ztratí svou nezávislost, ale  
v paměti lidí se povědomí o významu 
barev a symbolů vlajky uchovává.

První státy vznikly ve starověkém 
Orientu a zde také vznikly první pra-
pory. Ve starověké Mezopotámii se 
prapory vyskytovaly v podobě votiv-
ních standart: na žerď byl nasazován 
bronzový nebo zlatý nástavec v po-
době slunečního kotouče.

Nejstarším zobrazením praporu či 
korouhve je patrně nástěnná malba, 
vzniklá v době vlády egyptského fa-
raóna Ramesse III. (1204 – 1173 př. n. 
l.), kde je znázorněn velký kus plátna 
připevněného k násadě.2 Nejstarší pí-
semná zmínka o korouhvi či praporu 
pochází z roku 1122 př. n. l. a spadá do 
období panování čínského císaře Čou.3

Historie symbolů tohoto druhu  
v Ázerbajdžánu se rovněž datuje 
hluboko do starověku. Unikátní stan-
darta s vyobrazením slunce a jelena, 

nacházející se ve sbírkách Národního 
muzea historie Ázerbájdžánu, bývá 
kladena do období mezi druhou po-
lovinou 3. tisíciletí a druhou polovi-
nou 2. tisíciletí př. n. l.4

Na korouhvích jsou symboly se-
stavovány a vytvářeny nejen pro-

střednictvím barev a znaků, ale také 
pomocí kreseb a nápisů. Barva (lépe 
řečeno tinktura) hraje v heraldice dů-
ležitou roli, jak tomu odpovídá velký 
počet variant různých znaků, usnad-
ňujících možnost jejich vzájemného 
rozlišení, což umožňuje vytváření čet-
ných kombinací a velkého počtu mo-
difikací. S každou heraldickou tinktu-
rou je spojen určitý jasně definovaný 
významový smysl. 

Všechny státy vyjadřují své ná-
rodní, politické a ideologické po-
stoje s využitím historicky opod-
statněné škály barev, jež umožňu-

je zřetelně pojmenovat jejich hlav-
ní rysy a zvláštnosti. Každý národ 
interpretuje jednotlivé barvy po svém  
a zkoumá, do jaké míry je ta kte-
rá barva založena na jeho tradicích  
a tím daný národ reprezentuje. Na-
příklad v Evropě je smuteční barvou 
černá, zatímco v Číně bílá.5 Zároveň  
s touto obecnou, zvykovou či tradiční 
rovinou však existuje též symbolika 
heraldických tinktur, která je obecně 
přijatá a má, řekněme, objektivní plat-
nost. Podle těchto pravidel je zlatá 
symbolem svrchovanosti, vznešenos-
ti a majestátu či bohatství, stříbrná 
moudrosti, čistoty, červená síly, sta-
tečnosti, lásky, modrá slávy, cti a věr-
nosti, zelená svobody, naděje, zdraví  
a černá stálosti, skromnosti a smrti.6

U mnoha národů, často od sebe 
navíc velmi vzdálených, však má řada 
symbolů jednotný (či alespoň podob-
ný) význam: lev je znamením síly, vel-
kodušnosti, odvahy, symbolizuje také 
moc a vládu, znamení koně v sobě 
spojuje odvahu lva, zrak orla, sílu vola, 
rychlost jelena a mrštnost lišky, býk je 
vnímán jako symbol plodnosti a pro-
sperity, orel vlády a prozíravosti, ryba 
bdělosti, had věčnosti, dub pevnosti  
a síly či mohutnosti, vavřín slávy a 
úcty, slunce bohatství, hojnosti atd.7

V konečném důsledku se kombi-
nace různých barev a symbolů jeví 
být především prostředkem k napl-
nění hlavních funkcí zástavy, totiž být 
emblémem - symbolem státu.

Jak známo, v době rozpadu Rus-
kého impéria získal ázerbajdžánský 
národ šanci obnovit svou státnost. 
Dne 28. května 1918 přijala Ázer-
bájdžánská národní rada Deklaraci 
nezávislosti. Jedním z prvních opat-
ření Ázerbajdžánské demokratické 
republiky (ADR), bylo přijetí atribu-
tů státnosti. Prvotní idea formální 
úpravy vlajky vycházela z pocho-
pitelného vzoru, jímž byla vlajka 
Osmanské říše. 21. června 1918 
byla přijata státní vlajka ADR, jež 
měla podobu praporu s vyob-
razením bílého půlměsíce a bílé 

Státnost

prApor Může Být vNíMÁN jAKo Svého drUhU deKlArAce odhAlUjící 
Světový NÁZor A ideologii Svého MAjitele.

Poštovní známka s vyobrazením 
vlajky ADR
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osmicípé hvězdy na červeném 
poli. Připomeňme, že na vlaj-
ce Osmanské říše byla umístěna 
hvězda pěticípá.

Upevnění základů státnosti  
a hlubší studium vývoje forem stát-
ních symbolů v dějinách však ná-
sledně vyvolaly potřebu změny stát-
ní vlajky ADR. Nový projekt měl vy-
jadřovat tři hlavní zásady: souvislost 
s myšlenkami turkismu8, islamismu a 
směřování k pokroku. 

Poznamenejme k tomu, že na 
formování těchto idejí měly nezane-
dbatelný vliv práce slavného filozofa 
Džamáluddína Afgháního (1838 – 
1897), který ve svých knihách Filozo-
fie národní jednoty a pravá podstata 
náboženského sjednocení a Islámská 
jednota dokazoval, že progresivní vý-
voj v rámci muslimských národů je 
možný pouze v případě náboženské 
konsolidace, národní jednoty a pou-
čení se z životaschopných tradic ev-
ropské státnosti. Afgháního filozofie 
posloužila jako výchozí bod pro dílo 
takových ideologů, jakými byli Ismail 
Gasprinskij (Gaspirali), Zija Gökalp, Ali-
-bej Husejnzade, Achmed-bej Agajev 
či Mahmed Amin Rasulzade, kteří 
jeho myšlenky rozváděli v intencích 
„nacionalismu, islamismu a modernos-
ti“.9 V roce 1914 byla v bakuském ča-
sopise Baku Dirilik publikována série 
Rasulzadeho statí, jež spojoval názor, 
že k obrození národa jsou zapotřebí 
atributy, zřetelně odrážející národní 
identitu, náboženství, jazyk, národní 
minulost, přítomnost i vizi jeho bu-
doucnosti.10

9. listopadu1918 byl na základě 
zprávy, vypracované předsedou vlády 
ADR Fatali-chánem Chojským, schvá-
len návrh nové státní vlajky. V tomto 
případě již měla vlajka podobu tří vo-
dorovných polí – modrého, červené-
ho a zeleného. Uprostřed červeného 
pole byl umístěn bílý půlměsíc a bílá 
osmicípá hvězda.11 Půlměsíc symboli-
zoval islám a osmicípá hvězda, podle 
F. Chojského, měla být poukazem na 
osm písmen v názvu „Ázerbajdžán“ 

(psaném arabským písmem).12 Podle 
mínění některých odborníků může 
osm cípů hvězdy symbolizovat také 
arabskou podobu obrazného a po-
etického jména Ázerbájdžánu, totiž 
„Země ohňů“. Na stránkách oficiálních 
novin Ázerbajdžán byl citován článek 
Vlajka Ázerbájdžánu, v němž byl před-
ložen výklad nového vzhledu vlajky.13

7. prosince 1918 byla nová státní 
vlajka vztyčena nad budovou par-
lamentu. Ve svém projevu M. A. Ra-
sulzade poznamenal: „...tento tříba-
revný prapor, symbolizující nezávislý 
Ázerbajdžán, vztyčený Národní radou 
a oznamující turkickou svobodu, is-
lámskou kulturu a progresivitu, bude 
navždy vlát nad našimi hlavami...“14

10. prosince 1918 byla v již zmí-
něném listu Ázerbajdžán publikována 
stať, v níž se hovořilo o tom, že tři bar-

vy na státní vlajce ADR „jsou zřetel-
nými symboly turkické národní kul-
tury, moderní evropské demokracie 
a islámské civilizace.“15 Vynikající 
hudební skladatel a muzikolog, autor 
národní hymny ADR, Uzejir Hadži-
bejov, napsal: „Ázerbájdžánská repub-
lika vznikla na zdravém nacionálním 
základu a turkickém vědomí sounáleži-
tosti... V tomto období Ázerbájdžán usi-
loval o vytvoření nové společnosti, dis-
ponující evropským rozumem. Tři barvy 
naší vlajky jsou symbolem také těchto 
elementů.“16 28. května 1919 přináší 
list Ázerbajdžán Hadžibejovův článek 
Jeden rok, v němž se uvádí: „Význam 
naší vlajky je určen modrou barvou – 
barvou turkismu, zelenou barvou – bar-

vou islamismu a také červenou barvou 
– barvou pokroku a kultury.“17

Prapory červené barvy jsou  

21. červNA 1918 BylA přijAtA StÁtNí vlAjKA Adr, jež MělA podoBU prAporU 
S vyoBrAZeNíM Bílého půlMěSíce A Bílé oSMicípé hvěZdy NA červeNéM 
poli. 

Úryvek zápisu z jednání vlády ADR z 9. listopadu 1918
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v Ázerbájdžánu písemně zaznamená-
ny v pramenech 8. a 9. století a souvisí 
s churramity, kteří stáli v čele osvobo-
zeneckého boje proti arabským utla-
čovatelům. V perských pramenech se 
nazývaly „surchalem“ (označený čer-
veným praporem), a v arabských „mu-
hammira“ (oděné v červené). Chur-
ramité, podporující v Ázerbájdžánu 
znovuobnovení uctívání ohně, si 
zvolili také z tohoto důvodu jako své 
symboly červené prapory a červený 

oděv. Bylo by ovšem chybou považo-
vat červenou barvu pouze za symbol 

boje nebo uctívání ohně. Pohled na 
staré miniatury, textil a koberce uka-
zuje, že v Ázerbájdžánu byla červená 
barva jednou z vůbec nejoblíbeněj-
ších. Je možno říci, že byla dokonce 
synonymem krásy. Červená barva 

měla a má mnoho významů, přesto 
v dílech ázerbájdžánských ideologů 
počátku dvacátého století byla pre-
zentována takřka výlučně jako barva 
pokroku.

Na rozdíl od červené barvy zna-
mená zelená barva, jednoduše ře-
čeno, dobro. Barva vegetace a roz-
víjejícího se nového života vzbuzuje 
pocit ochrany a radosti. Modrá barva, 
jakožto barva turkismu, je spojená  
s tradičním uctíváním nebe a nebes-
kého boha Tengri turkickými národy. 
Odtud pochází rovněž jméno „Gök 
Türkler“ – Modří Turci. 

Již na konci 19. století byla na 
Východě i v Evropě zelená barva 
vnímána jako barva islámu a modrá 
jako barva turkismu. V souladu s výše 
uvedeným tak byly pro národní vlajku 
Ázerbájdžánu zvoleny barvy modrá, 
červená a zelená. V sovětských do-
bách zůstalo na vlajce Ázerbájdžán-
ské SSR zachováno červené a modré 
pole, třebaže obdržela jiný význam, 
avšak zelená barva, jednoznačně vní-
maná jako symbol islámu, byla vylou-
čena.

V moderní heraldice a vexilologii 
symbolizuje červená barva sílu a moc, 
modrá čest a důstojnost a zelená svo-
bodu, naději a zdraví.18

Široké využití kombinace mod-
ré, červené a zelené barvy lze 
spatřit také na výrobcích tradič-
ních ázerbájdžánských řemesel. 
Kombinace drahých kamenů mod-
rých, červených a zelených odstínů 
se uplatňuje například na přílbě ta-
brízské provenience z 16. století, na 
štítu, zhotoveném šamachinskými 
mistry v tomtéž století, na částech 

železné plátové zbroje chránící před-
loktí, taktéž ze 16. století, na koženém 
štítu z dílen tabrízských mistrů 17. 
století nebo na palcátu, vyrobeném  
v tomtéž věku. Všechny tyto předměty 
jsou dnes uloženy ve Státní zbrojnici  

Státnost

široKé vyUžití KoMBiNAce Modré, červeNé A ZeleNé BArvy lZe SpAtřit 
tAKé NA výroBcích trAdičNích ÁZerBÁjdžÁNSKých řeMeSel.

Státní vlajka ADR (od 21. června 1918)

Státní vlajka ADR (od 9. listopadu 1918)
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v Moskvě. Obdobnou barevnou 
skladbou drahých kamenů je vyzdo-
ben také trůn, vyrobený v Tabrízu 
a darovaný safíovským šáhem rus-
kému caru Borisi Godunovovi.19 Ve 
sbírkách Národního muzea historie 
Ázerbájdžánu (NMHA) se nachází vel-
ký počet klenotů a uměleckořemesl-
ných památek zdobených drahoka-
my modré, červené a zelené barvy  
a s vyobrazením půlměsíce a hvězdy. 
S nekonečně variabilními kombinace-
mi těchto barev se lze obvykle setkat 
na kobercích, výšivkách a dokonce  
i v případě architektonických realizací.

V evropské historiografii se vysky-
tují i takové názory, že ve své době byl 
půlměsíc byzantským symbolem, kte-
rý si islám vypůjčil po dobytí Konstan-
tinopole Turky.20 Nicméně četné stu-
die dokládají, že půlměsíc a osmicí-
pá hvězda byly ve funkci symbolů 

v Orientu užívány již v hlubokém 
starověku.21 U starých Egypťanů 
sloužil půlměsíc jako symbol „Králov-
ny trůnu“ Aset (řecky Isis) a bohyně 
hvězdného nebe Hathor. Rovněž byl 
vnímán jako symbol rozkvětu a růstu. 
Bůh Měsíce byl ve starověkém Egyp-
tě zpodobován s měsíčním diskem  
a půlměsícem na hlavě. Ve staré Mezo-
potámii byly půlměsíc s hvězdou 
symboly bohyně Ištar. V říši Sásánov-
ců se zobrazení půlměsíce s hvězdou 
nacházejí na mincích ražených prak-
ticky všemi tamními vládci. Emblém 
půlměsíce na praporcích arabského 

Chalífátu postupně začal být pojímán 
jako symbol islámu obecně. Od dob 
křížových výprav je zobrazení půl-
měsíce již jednoznačně vnímáno 
jako symbol islámu.

Hvězda je symbolem populárním 
v mnoha kulturách. Toto znamení 

bylo od dávných dob symbolem věč-
nosti, avšak v pozdějších dobách se 
stalo spíše atributem vysokých ambi-
cí a ideálů. Hvězda je také obecným 
symbolem řízení osudu a štěstí. 

Číslo „8“ mělo v Orientu posvátný 
význam a také zobrazení turkické bo-
hyně Umaj byla vždy umísťována do 
kruhu s osmi paprsky. Na rozsáhlém 
území od Mezopotámie po Austrá-
lii byla pak osmicípá hvězda pova-
žována za symbol planety Venuše.  
V islámu je půlměsíc důležitým sym-
bolem božství a suverenity. Podle 
islámské tradice, je osmý stupeň ráje 
(„džanet al-Alí“) tvořen světlem.

Historie uplatnění půlměsíce  
a osmicípé hvězdy v roli symbolů je  
v Ázerbájdžánu stará tisíce let. Na 
mnoha hliněných nádobách z doby 
bronzové jsou znázorněna zvířata 
(jelen, býk, kozel), jejichž rohy mají 
zřetelný tvar půlměsíce. Podle ná-
zoru odborníků lze takto utvářené 
rohy považovat za symbol Měsíce. Ve 
sbírkách NMHA je uložena bronzová 
hlavice korouhve představující dvě 

liStopAdU 1990 NA 1. ZASedÁNí Nejvyššího MedžliSU NAchičevANSKé 
AUtoNoMNí repUBliKy BylA přijAtA jAKo StÁtNí vlAjKA AUtoNoMie 
vlAjKA Adr.

Náhrdelník, 19. století, zlato, polodrahokamy, Nachičevan, Historické muzeum
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o smicípé hvězdy (3. – 2. tisíciletí př. 
n. l.). 

Zobrazení takovýchto hvězd je 
možno spatřit též na přídích lodí ze 
skalních kreseb v Gobustanu. Zají-
mavé je zpodobení krále kavkazské 
Albánie Džavánšíra (629 – 681 nebo 
? – 670) na bronzovém vykuřovadle 
(7. století), dnes uloženém v Ermitá-
ži. Na koruně krále je jasně viditelný 
symbol půlměsíce. Povědomí o po-
svátném významu půlměsíce s osmi-
cípou hvězdou tak bylo zachováno  
a přeneseno až do islámských dob. Tak 
na stěně mauzolea Momine chátún v 
Nachičevanu (12. století) je umístěna 
osmicípá hvězda s vloženým nápisem 

„Alláh“. V následujících letech a stale-
tích se zobrazení půlměsíce a hvězdy 
stalo vpravdě všudypřítomným a čas-
to se uplatňuje na předmětech umě-
leckořemeslné povahy.

V důsledku dubnové okupace 
roku 1920 ADR padla a v Ázerbájdžá-
nu byla ustavena sovětská moc. 
Všechny atributy nezávislosti a stát-
nosti byly likvidovány a místo nich 
došlo k rozšíření ázerbájdžánskému 
národu cizí symboliky sovětské.

Na konci 80. let 20. století zapo-
čalo hnutí za národní osvobození, za 
jehož symbol byla zákonitě přijata 
trikolóra ADR. 17. listopadu 1990 
na 1. zasedání Nejvyššího medž-

lisu Nachičevanské autonomní 
republiky byla přijata jako stát-
ní vlajka autonomie vlajka ADR.  
29. listopadu 1990 bylo vydáno 
nařízení O změně jména a národní 
vlajky Ázerbájdžánské SSR, ratifi-
kované 5. února 1991 Národním 
shromážděním (Milli medžlis) re-
publiky. 12. listopadu 1995 byla na 
základě všenárodního hlasování - re-
ferenda - přijata první Ústava nezávis-
lého Ázerbajdžánu. V Článku 23 jejího 
znění je popsána též trojbarevná vlaj-
ka republiky.

Propagace státní vlajky je před-
mětem řady oficiálních dokumentů. 
13. března 1998 byl zveřejněn výnos 
prezidenta republiky O zesílení snah po 
poznání státních symbolů Ázerbájdžán-
ské republiky. V dokumentu se uvádí, 
že „výchova našich občanů, a zejména 
naší mládeže v duchu hluboké úcty ke 
státním symbolům slouží bezprostředně 
k posílení ducha vlastenectví ve společ-
nosti“. Prezidentský výnos O pravidlech 
užívání Státní vlajky Ázerbájdžánské 
republiky ze dne 8. června 2004 upra-
vuje formy a případy užívání vlajky. 
7. února 2006 bylo vydáno nařízení 
prezidenta O ustavení Heraldického 
výboru podřízeného úřadu Prezidenta 
Ázerbájdžánské republiky.

17. listopadu 2007 prezident vydal 
nařízení „O vytvoření náměstí Vlajky  
v hlavním městě Ázerbájdžánské re-
publiky Baku.“ V souladu se zněním to-
hoto dokumentu bylo na Bajlovském 
mysu založeno náměstí s rozlohou 
20.000 m2, kde dnes vlaje na stožáru 
vysokém 162 metrů obří vlajka Ázer-
bájdžánské republiky o rozměrech 75 
x 60 metrů a hmotnosti 350 kg. Sou-
částí tohoto velmi zdařilého architek-
tonického celku je rovněž budova 
Muzea vlajky.

15. září 2008 byl zveřejněn prezi-
dentský výnos „O standartě Preziden-
ta Ázerbájdžánské republiky“, kterým 
byla stanovena podoba standarty  
s uplatněním barev státní vlajky.  
17. listopadu 2009 bylo vydáno roz-
hodnutí prezidenta republiky „O zří-

Státnost
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zení dne Státní vlajky Ázerbájdžánské 
republiky“. V souladu se zněním toho-
to nařízení připadá Den Státní vlajky 
každoročně na 9. listopad. Formulace 
vyhlášky svědčí o významu, jaký tri-
kolóře vlajky ázerbájdžánský národ 
přikládá: „Jako památka Ázerbájdžán-
ské demokratické republiky tato vlajka 
demonstruje naši věrnost myšlenkám 
svobody, národním hodnotám a celo-
světovým ideálům“. 
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