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Ázerbájdžánština – klíč k Orientu
novinka v oblasti výuky mimoevropských jazyků 
na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
Filozofická fakulta Ostravské univerzity není pou-
ze klasickou fakultou zprostředkovávající studium 
evropských jazyků, filologických, psychologických 
či uměnovědných disciplín. Její specifičnost spočívá  
ve velkém zájmu o východní teritoria, který směřuje  
za pomyslnou geografickou hranici na Uralu. Iniciativa 
pana děkana filozofické fakulty, prof. PhDr. Aleše Zářic-
kého, Ph.D., cílí na státy bývalého Sovětského svazu, le-
žící ve střední Asii. Jejich bohatá historie, pestrá kultura, 
ale především obrovský rozmach v oblasti hospodářské, 
kulturní a mezinárodních vztahů skýtá pedagogům i stu-
dentům významné možnosti oboustranné spolupráce, 
které už fakulta úspěšně realizuje s univerzitními praco-
višti v Ázerbájdžánu a Kazachstánu. 

Střední Asie je obývána převážně turkickými národy.  
I když se jejich jazyk/dialekt podle regionů liší, společ-
nými znaky jsou turkický původ, specifická mentalita  
a dějinná spojitost.

Takovou zemí je i Ázerbájdžán, země ohňů, který  
se rozprostírá v oblasti jižního Kavkazu. Pro zahraniční 
návštěvníky je přitažlivý nejen historií, architekturou, 
přírodou, prvky Orientu, zajímavou kuchyní, přátelský-
mi lidmi, ale i libozvučným jazykem – ázerbájdžánšti-
nou. A právě díky zájmu pana děkana Zářického, podpoře  
ze strany Azerbaijan Student Network (organizace sdru-
žující ázerbájdžánské, české a jiné zahraniční studenty  
a mládež v České republice), reprezentované ředitelem 
její české pobočky Mgr. Eldarem Valijevem, spolu s úsilím 
studentky navazujícího dvouoborového magisterského 
studia oborů český jazyk a historie na filozofické fakultě, 
Bc. Šebnem Asadové, studující v rámci bilaterální smlou-
vy mezi Bakuskou Slovanskou univerzitou a Filozofic-
kou fakultou Ostravské univerzity, byla v říjnu zahájena 
na naší fakultě výuka ázerbájdžánštiny, vedená rodilou 
mluvčí.  

Jejímu slavnostnímu zahájení byl přítomen pan dě-
kan Aleš Zářický spolu s představiteli Azerbaijan Stu-
dent Network Eldarem Valijevem, Gedou Montvilaite  
a s vyučující Bc. Šebnem Asadovou. Pan děkan v proslovu 
zmínil, že „v současné době je nezbytné ovládat několik 
jazyků, včetně specifických, k jakým patří i ázerbájdžán-
ština.“ Zdůraznil také, že Filozofická fakulta Ostravské 
univerzity je po Karlově univerzitě v Praze druhým uni-
verzitním pracovištěm v České republice, kde se výuka 
tohoto jazyka realizuje. S  potěšením konstatoval zájem  
o studium tohoto jazyka z řad studentů nejen Filozofic-
ké, ale i Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. 

Ázerbájdžánština patří do turkických jazyků oghuzské 
skupiny, je blízká gagauzštině a turečtině. Dnes tímto 
jazykem hovoří na světě téměř padesát miliónů rodilých 

mluvčích, konkrétně na území severního Ázerbájdžánu  
s hlavním městem Baku je jich přibližně 9 miliónů. Ázer-
bájdžánština je i jedním z nejstarších literárních jazyků. 
Epos Kitabi Dede Korkud (Kniha mého děda Korkuda) 
dokládá starodávnost jazyka, neboť existuje více než 1300 
let. Vznik ázerbájdžánské písemné literatury se datuje od  
13. století. 

Zajímavou historii má i ázerbájdžánská abeceda, která 
až do roku 1929 používala arabské písmo, v letech 1929  
až 1939 latinku. Po ztrátě nezávislosti a připojení k Sovět-
skému svazu byla latinka nahrazena azbukou (cyrilicí). 
Po opětném získání samostatnosti Ázerbájdžánu v říjnu 
1991 ázerbájdžánština opět používá latinku. 

Studium ázerbájdžánštiny na Filozofické fakul-
tě Ostravské univerzity se realizuje v rámci výběro-
vých předmětů a je tak dostupné pro všechny zájemce  
z řad studentů naší alma mater o tento specifický jazyk 
V rámci studia se seznámí nejen s jazykem, ale zároveň  
i s kulturou, tradicemi a dějinami Ázerbájdžánu a mož-
ná je  to bude motivovat k návštěvě této destinace, ne-
boť, jak praví ázerbájdžánské přísloví: Raději jedenkrát 
uvidět na vlastní oči než tisíckrát slyšet. Svět kontrastů, 
jemného splynutí západu a východu nejen v architektuře,  
ale i v běžném životě, muslimský svět se zvláštními prv-
ky, země voňavé kuchyně, nádherných hor, Kaspického 
moře, obrovských naftových polí, se těší na své ná-
vštěvníky se znalostmi ázerbájdžánštiny. Stačí si zapsat 
předmět KLA/AZE1X a možná právě na Vás čekají klíče  
k Orientu.

Šebnem ASADOVA
 studentka FF OU 


