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Výstava Ázerbájdžánská cesta k nezávislosti 
v Galerii Na Půdě

Prostory Galerie Na Půdě Filozofické 
fakulty Ostravské univerzity neslouží 
jen k výstavám profesionálních umělců, 
ale i k prezentaci studentských počinů. 
Této možnosti využily ázerbájdžánské 
studentky Šebnem Asadova a Hejrán 
Mustafaeva, které nyní na základě smlou- 
vy s Bakuskou slovanskou univerzitou 
v Baku studují magisterské obory na fi-
lozofické fakultě. Oslovily českou  
pobočku občanského sdružení Azer-
baijan Student Network (sdružující 
ázerbájdžánské, české i jiné zahraniční 
studenty a mládež v České republice), 
která zprostředkovala výstavu auten-
tických reportážních fotografií, jež 
výmluvně dokumentují tragické lednové 
události roku 1990, které vedly k obnově 
nezávislého Ázerbájdžánu.

V  noci z 19. na 20. ledna vládnoucí 
elita skomírajícího Sovětského svazu 
brutálně potlačila mírovou demonstra-
ci proti vedení Ázerbájdžánské komu-
nistické strany.

K potlačení manifestačního 
vyjádření občanů jedné z tehdejších 
patnácti republik Sovětského svazu 
bylo Moskvou do Baku posláno 26 000

vojáků včetně zvláštních jednotek. 
Sovětská armáda s podporou tanků, 
helikoptér a námořnictva nečekaně 
zaútočila na město jako na nepřátelskou 
pozici v konvenční válce, bez rozmyslu 
zabíjela neozbrojené obyvatele Baku,

k rozehnání civilistů používala obrněná 
vozidla a zbraně vhodné pro sofistiko-
vanou válku.

Navzdory míře brutality se třetí 
den masakru shromáždilo u hro-
madných pohřbů obětí kolem dvou 
milionů lidí a tím byl demonstrativně 
porušen sovětskou vládou nařízený 
vojenský zákaz vycházení. Počínaje 
20. lednem občané Ázerbájdžánské 
sovětské socialistické republiky začali 
hromadně odevzdávat a veřejně pálit 
členské průkazy Komunistické strany 
Ázerbájdžánu, byly rozpouštěny ko-
munistické a komsomolské organizace 
včetně regionálních a městských. K 25. 
lednu 1990 z řad Komunistické stra-
ny Sovětského svazu vystoupilo více 
než 200 tisíc občanů Ázerbájdžánské 
sovětské socialistické republiky, zahr-
nující různé národnosti včetně Rusů. Za 
rok, v říjnu 1991, Ázerbájdžán obnovil 
svou nezávislost.

Úvodní slovo na vernisáži pronesli 
děkan fakulty profesor Zářický a autor 
výstavy Mgr. Eldar  Valijev. Ten v krát-
kosti shrnul lednové události roku 1990, 
které přirovnal k událostem srpna 1968 
v Československu či aktuální situaci na 
Ukrajině. Zároveň pohovořil o činnosti 
české pobočky Azerbaijan Student Net-
work, jíž předsedá. „Prostřednictvím 
společných  studentských česko-ázer-
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bájdžánských projektů chceme překle-
nout propast mezi ázerbájdžánskou 
a českou společností a zvýšit tak po-
vědomí o Ázerbájdžánu jako přátelské 
zemi i strategickém partneru České re-
publiky,“  uvedl Valijev.

Po vernisáži následovala beseda o té-
to jihokavkazské zemi spojená s video-
projekcí. Její účastníci se dozvěděli řadu 
zajímavostí z ázerbájdžánské historie 
i současnosti, z nichž některé zmiňuji: 

Ázerbájdžán byl v průběhu staletí 
součástí Perské říše, od roku 1828 pak 
carského Ruska. 28. května 1918 byla 
Mamedem Aminem Rasulzadem vy-
hlášena Ázerbájdžánská demokratická 
republika (1918-1920). Byl to první zda-
řilý pokus o vytvoření demokratické 
a sekulární republiky v muslimském 
světě, která jako první země s muslim-
skou většinou zavedla volební právo žen. 
V dubnu 1920 obsadila Baku sovětská 
armáda a byla vyhlášena Ázerbájdžán-
ská sovětská socialistická republika. 23. 
srpna 1991 byl přijat zákon o svrchova-
nosti Ázerbájdžánské republiky a 18. 
října 1991 byla opětně, po 93 letech, 
vyhlášena její samostatnost.

V současné době hlavními odvětví-
mi národního hospodářství země 
zůstává i nadále (přes snahu diversi-
fikovat ekonomiku) ropný průmysl, 
těžba a zpracování zemního plynu a sta-
vebnictví. Ázerbájdžán je nositelem 
světového prvenství v provedení pev-
ninského ropného vrtu (v roce 1844) 
a taktéž v realizaci vrtu podmořského 
(v roce 1949).   

Soudě podle zájmu projeveného 
studenty o „zemi ohňů“, věříme, 
že prostřednictvím plánovaných 
společných projektů Azerbaijan Stu-
dent Network budou následovat další 
zajímavé akce.

             

               Jana BOLKOVÁ
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  Pozvánka na vernisáž.
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Výstava fotografií

Černý leden roku 1990 rok ’68 jinak

Sdružení Azerbaijan Student Network si Vás dovoluje pozvat na výstavu dokumentárních  fotografií 
Černý leden 1990 | rok ’68 trochu jinak, která  se od 20. února do 12. března koná v Galerii Na Půdě  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, 7. NP, Reální 5, Ostrava. 


