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Przedmowa 

Polski czytelnik rzadko ma mozliwosc zapoznae i~ ze wsp6lcze nч 
hi torict Azerbejdianu. Udalo si~ to dzi~ki pracy amerykanskiego 
hi toryka pol kiego pochodzenia, autora wielu publikacji о Azerbej
dianie, profesora Tadeusza wi~tochow kiego. 

Pierwsze prace naukowe profesora Swi~tochow kiego о tematyce 
azerbejdiaflskiej byly wydane w Stanach Zjednoczonych w j~zyku an
gielskim. Trzeba zaznaczyc, te uczony, Ьieg]e rn6wiqcy ро rosyjsku, 
angielsku, azerbejdZailsku i turecku, kolejnq ksit}Zk~ poswi~conq 
AzerbejdZanowi ро tanowil napisac w rodzirnyrn j~zyku. Mysl~ • .ie 
zrobil tym dobrq przy lug~ nie tylko rnojemu krajowi, ale r6wniez 
Polsce. 

Obecnie w Warszawie pis~ niewielki wst~p do tej wlasnie ksiqiki 
i za tanawiam i~ nad dziwnymi kolejami lo u. W ~druj~ rnyslami do 
nieodleglej przeciei prze zlo8ci. 

Ро raz pierwszy pot.ka1em si~ ze s}ynnym uczonyrn we wczesnych 
latach osiemdzie iqtych ubleglego wieku. ZЬieral wtedy materia}y do 
kolejnej pracy: Rt~ian AzerЬaijmz. 71te SJzaping of а Natimшl Idetttity 
i11 а l'rfuslim Commtmity, i w celu zapoznania si~ ze ir6dlami znaj
dujqcymi si~ w azerЬejdiafl kich archiwach i Ьibliotekach przyjechal 
do Baku razern z ionq na zaproszenie Akademii Nauk AzerbejdZanu. 

W 1983 r., w okre ie realnego socjalizrnu i ielaznej kurtyny, wiel
kim wydarzeniern bylo potkac w Baku amerykafl kiego uczonego, 
rozmawiac z nim, dzi lic i~ mys1ami i wгaZeniami. Pracowalem wte
dy w In t:ytucie Uteratury im. Nezamiego Akademii Nauk Azerbej
dZanu jako rnlod zy pracownik naukowy. Pami~tarn, ze profesor Swifi" 
tochowski byl r6wniei go8ciem naszego Instytutu, przemawial na 
posiedzeniu Rady Naukowej, w kt6rej uczestniczyli prawie wszyscy 
pracownicy, i odpowiadal na wiele pytafl. Tego dnia ja r6wniez za-
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AzerЬejdZa 

dalem mu kilka о tr Zllych politycznych pytail. U ~wnego cz~~ to т )i
na Ьу: о zoba zy w zytelnia h; С ntraln j BiЬlюi eli Nauko ~ е. 1~ 
(gdzi{ , nawia т m wi<} , gl )wnym blbli t kar1 em byla Po lka, z ju. 
11lie~ ajq а k Ы ta, ktOra znala na pami pod tawowe zblory Ъih io
t ki , Wanda rl w ka), Bibliot ki Nar dowej irn. M.F. Ach moowa 
i In tytutu R kopis6w. 

Ро. potkaniu w ln tytu ie Ilt гаtшу pewru mni zapanli~ :al i kie
dy potykaJi ту i w czyteJni, na ро ~th-u ty1ko si 'rvitalismy а p6i
пi j j\JZ zacr~li tmy rozrnawia i dlugo dyskutowa na r:aukowe tematy. 
Na sz z~8cie mielisшy te same zainteresowania. 

i шnkn lo to uwadze zujnej, а] alkowicie пi 7..а~ j 
" hr пу zam ki go u zоп о". Zo ta] ш zaproszony przez odpo
wiedni organy i poinfonnowaпy о шoim пiedopu zczaJnym i szkod
liwym zachowaniu. 

Takie byJy cza .... 
W 1985 r. w tana h Zj dn zoпych wydano k iaik profesora 

wi tochowski go Russia11 AzerЬa;jan. Byla to pierwsza mon gra
ficzna praca badawcza zagraп1 znego uc7..onego ро, wi ona hist rii 
Az rЬejdianu z poczqtku ХХ w. Jednak naJwaZniejщ rz zq j t to, 
ze byla to obl ktywna proti J naJna pra а badawcza. Zo talo w ni j 
prted ·tawioпych wi le fakt.Ow, о k'16ryc h wt dy па i uczeni ni wiedz
i li Jub ро рго tu ni mogli m wi ·. 

Gblwne ro7.л1zialy Russia11 Аг rЬaija11 zo taly opublik wane w mo
im Uuma z niu w zas pi ~nli .,AzerЬejcliaп" dopi ro w r ku 1 9. 
D t cza u przekladzi lub wydaniu k iq.iki аш rykan ki go 
ucz n go w Azerb jdZani пi moglo Ьу mowy. 

J>ro(i r Tadeusz wi t how ki шоz byt dumny z t go, ie j t 
pi ni г m оЬi ktywnego badania hi t tii пarodu az rb jdiari. ki 
g , а w szcz ~оlп · i pocz· tku '-N ., okr u tak bardzo zawil g 
i . koшplikowan go, а takZ 1.afalszowaп о przez ofkjaln& sowi ·k<} 
llistori ~ . Byl r · wni z pi rwszyш Ы t ryki ш, kt ry naL wietШ 
pow tanie, dzialalno ~ i upad k pod bol zewi kiш na i ·ki ш pan-
tw wo i AzerЬejdianu- AzerЬejd..iaП ki j Republiki D mokraty z
п j i tn1 jq j w latach 1918-1920. Ро roku 1990 azerb jdiar1scy ucze-
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ni napi ali wiele int r Uj<}CY h prac па t n t mat. J dnak раhла 
pierw z ri. twa naJeiy i~ pl'o[i rowi Swi~to how ki mu. 

W maju 2004 r. w domu mojego warszaw. ki go przyjaciela, w~pa
nial dziennikarza.podr6Znika i popu)aryzatora AzerЬejdianu, Witol
da Micha}owskiego, ро ponaddwuclzie tol tni j przerwie potkal т 
si роп wnie z pro~ sorem Swi~to howskim. Nie moZila powiedzi с, 
ie Jata ni pozo tawily ро Ьi ladu, al j dno i ni zmi niJo: 
eпtuzjazm, tw6rczy pl mien, h с poszukiwail wcaJ nie wyga Jy 
u czcigodnego ucz п go. Бус nюie z cza т staly i j zcze wi~k
sze, je zcze bardzi j ukierunkowan i- со zrozumial - dolqczyJa do 
nich mqdrosc i nabyte w ciqgu dzi i~ciole i do wiadczenie. 

1 wtedy pro[i r Swi~tochow ki opowiadal mi о swoj j nowej ksiq.i
c , kt6rq mаш zaszczyt przed tawic wymagajqcym po]skim, а w nie
daleki j przyszlo ·i mаш пadzi j~ r6wniei i azeгbejdZari kim czytel
nikom. 

Za tanawiaш i\ t raz, czy ucz пеnш, kt6ry cale swoj iyci po
swi~il паuсе, czlowiekowi, kt6ry j . t wy tarczajqco znany 1 szano
wany 1 w USA i w wojej pierw zej Ojczyzni - Pol с , i w Azerbej
dianie, potтzebna j t taka pr zentacja. Man1y w na zym kraju mqdre 
przy }owie, kt6re mni j wi j tak moZila przetlumaczyc: "Ро со ci 
przewodnik, jesli widzi z szczyt g6ry?". 
Маш nadziej\, i ta ciekawa, пasycona licznymi Iaktaшi i gl~Ьo

kimi analizami рга а lynnego znawcy Azt'r·b jdianu, pro~ sora Ta
d usm wi~toch w'3kiego, ~ dobrym przewodniki m dJa wszy t
kich, ktorzy int re uj'l 1~ пajnow zq hi tori'l moj j Ojczyzny. 

Wilajat Gulij w 
Aшbasador Azerbejdianu w Polsc 



OdAutora 

Azerbejd.Zan to malo znany zakqtek swiata, przez ostatnie dwa 
tulecia wchodzqcy w sklad wielkiego imperium- najpierw car6w, 

potem Sowiet6w - kraina, о kt6rej do niedawna pisano rzadko i nie
mal wylqcznie w kontek8cie int res6w zwi'!ZШlych z ropct naftowq. 
Niniej za ksi<!Zka jest pr6bq odejScia od stereotypowego widzenia: 
przedstawia zwi~zle blstori~ Azerbejd.Zanu w ХХ w., nie pomijajqc 
przy tym szerszego tla spoleczno-politycznego. Zeby czytelnik, zw}asz
cza mlody, m6gl 1epiej zrozumiec procesy zachodzqce w tym kraju 
w intere ujqcym nas okresie, rozszerzono nieco гашу czasowe opra
cowania i cofni~to si~ do poczqtk6w XIX w., kiedywwyniku ro yjskiej 
ekspansji na te tereny Ш1Jchomione zostaly mechanizmy p6Zniej
szych zjawisk i zdarzen. 
Umowщ datq wyznaczajqCq poczqtek ХХ stulecia jest rok 1905, 

kojarzony z wybuchem pierwszej rewolucji w Rosji. Ale wydarzeniern 
i totniejszyrn z punktu widzenia 1о 6w Azerbejd.Zanu wydaje i rewo
lucja z 1917 r. i wojna domowa, gdyi wkr6tce powsta}y warunki do 
proklarnowania pierwszego niepodleglego panstwa azerbejdiatlskie
go, kt6re istnialo za1edwie do maja 1920 r. Wtedy, ро zaj~u kraju 
przez Arrni~ Czerwonq, utworzono AzerЬejdiatlskq Socjalistycznq Re
publik~ Radzieckq (ASRR), а na t~pnie w rarnach Zakaukaskiej Fe
deracyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (FSRR) AzerbejdZan 
wcielono w 1922 r. do Zwiqzku Radzieckiego, gdzie od 1936 r. miaJ 
status samodzielnej repu bliki zwiqzkowej. 

W ksiЧZce wiele miejsca ро wi~cono dlugiej historii Azerbejdianu 
pod rzqdami komunist6w, przedstawionej z perspektywy dzisiej zej, 
chociai wedle opinii autora na реhщ ocen~ jest jeszcze za wcze nie. 
W opracowaniu dosc obszemie potraktowano tei schylkowy okres 
w dziejach Zwiqzku Radzieckiego, zakonczony jego rozpadern, Ьо 
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Azf. rlx.>jdiaл 

cho iai j t to jui zamkni~ta karta hi totii, . kutki t go panowania 
dlugo j zcz Ь dCJ odczuwane w wielu krajach, ni wyl<4 zaj<4 Az r
b jdianu. 

Najnowszq kr6tkq hi tori~ R publiki Az rb jdiaЛ kiej- za у dru
gi j ni podl gl i i przy ~pi nia w 1993 r. do W p6lлoty Ni pod-
1 gJych Pail tw (WNP) - przed tawiono t maty znie, а ni hronolo
gicznie, kon ntruj<4c i~ mi~dzy innyшi na nierozwi<!ZМym konilik
ci о rsk.i Кarabach, dyl matach polityki zagraniczn j z jal
nym uwzgl dnieni m гelacji z krajami о · ennymi - Iran m i Turcjq, 
na funkcjon waniu ±у ia politycznego, odradzaniu i i lamu i j zyka 

----..., Pola пaftowe w okoli ·ach 
j<l.zan (fot . Plotr Rнlacz) 

ojczyst go. О tatпim akt т Ы torycznym, kt6ry wedlug aut ra sym
boli znie zamyka dziej Azerbejdianu w ХХ w., j t mi rc Hajdara 
Alij wa w grudniu 2003 r. 

W nini jszej pracy opisano tei, jak dokonywaJ i rozw6j toisa
mo i pol czen twa iyjq ego na tyku r6inych cywilizacji, dlugo 
pozbawion go wlasnego pari twa i dziedzi twa, pol z n twa ь z 
uk ztaltowan j SWiadomo i narodowej i tradycji j zyka lit racki go. 
а mimo to ementowan go, wykazuj<4c go ро zuci w p6lnoty, 
w ·zczeg6lno i r ligijn j, i odr~bno i etniczn j. 

W<4t k Azerb jdianu IraD. kiego (poludniow go) pojawia i~ w tej 
k iqic tylko wt dy, ki dy rozgrywajqce i~ w tamtym r jonie wyda-
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OdAu ura 

rzenia ddzialywaly Ь zpo · dnio na sytuacj 
panowani m r syj kim (p6ht nym). 

W r zdziaJe о go podar azerbejdZari kiej w okr ie przejScio
wym oddzi lni om6wion рrоЬ1 my dotyczq g6rnictwa i trans
portu naftow go oraz ·z rok poj~tej trategii paliwow j. Kw tie 
go podar z tarano i pokaza zar6wno na tle gl ' wnych nurt6w 
w ·p6l ze ·n j polityki, jak i w per pektywie hi toryczn j. 
WcЩZ ni uj noli on pozo taje пazewnictwo d tyczqc p6l ze 

nycl1 dzi j6w Azerb jdianu. J t dosc znamienn , i тут mieS7.r 
kanc m ni zal ial na identyfikowaniu i~ z okre5lonq narodowo 
ciq.. Wynikalo to gJ6wnie z ni pewnej sytнacji politycznej. Za aratu 
godzili . i z narzuconym przez wladze okresleniem ,.Tatarzy kaukas
cy''. а dzi m6wiq о sobl, ,,Az rЬejdZanie", ,,Azerowi ", .. Turcy azer
b jdiait у" (dJa odr6ini nia od ,,Turk6wanatolijJ<i h",jaknazywaj<4 
si Ы mieszkallcy pail twa tureckiego), .,Azerowie tur су", а naj ~ 
ci j - ,,muzuhnani ". W niniej zej publikacji przymiotnika "aze ki" 
uiywam w dni i лiu do j~zyka oraz narodow i (w AzerЬcjdZa
ni opr6 z Az r6w mi zkajq r6in mniej zo , i etnlczn ) . а t rminu 
. .azer·b jdZafl ki"- na okre.'l ni obywatel twa oraz teg , wщz ·i 
z panstw m, zar6wn z j go terytorium, jak i funkcj nowaniem. 

Со i~ tyczy okr 1 n g gтaficznych, to uiywam nazwy ,,.2akau
kazie" zamia t ,.poludniowy Кaukaz''. mimo ie budzi ona pewne za 
trzeienia. gdyi pobrzmi wa w ni j echo dawnych za~d6w imperial
nych i uropo ntryzmu. J ednakie zas1тzeienia takie sq aJki ш Ь z
pod tawn z punktu wi(lz nia po]skiego stanowi ka, а uiywani naz
wy ,.porudniowy Кaukaz" na okreslenie teren6w, na kt6rych rozci<lga 
i~ p<)lnocny Azerhejdian grankzqcy z poludniowym Az rhcjdianem 

- b~d<lcym cz iq p6ln n go Iranu- groziloby galimatia 111 tenni
rюlogicznyш . 

Р wn& tшdno prawia zapisywanie tut j zych nazwi k rodo-
wyc11. \V Az rhej<liani na р6hюс od granicy iran kiej obowi~k 
uiywania nazwi k wprowadzHa admini tracja ro yj ka. Byl to zarzq
dzeni kojarzqc i~ z praktykami ko1onialnymi. azwi ka pow ta
waly przez dodawani ro yj kich konc6wek do muzuhnan kich imion 
wla nych b<4di tytu}6w, na przyklad: Ali- Alij w, Mammad- Мат-
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AzcrЬcjdtan 

madow, Aga- Agajew, Hadii- Hadiin ki. Je8li zrnieniala i~ sytua ja 
polityczna, to zdarzalo si~, ie zrnianie ulegala teZfonna пazwiska. I tak 
па przyldad пazwisko Mammadow moglo przybrac albo sturczoп<l 
ро tac - Mamm doglu, albo perslщ - Mammedzade, albo rodzimq
Mammedogli. 

Pracuj<tc паd niniejszq ksi<tZlщ, korzy talem ze swych wcze8пie} 
zych publikacji w j~zyku pol kim, gl6wnie z moпografii pt A2erЬej

diatl i Rosja. KolmJializm, islam i narodowosc w podzielmtym kraju, 
а t:akZe z artyku16w w czasopi mach пaukowych. Si~galem do пo
wych ir6del i komeпtarzy z о tatnich lat, gdy zainteresowanie w p&
cze П<t histori<t Azerbejdianu zac~o wr zcie rosщc. а dos~p do 
arcblwali6w panstwowych stal si~ latwiejszy. 

Wiele os6b okazalo mi pomoc w pracy паd Щ. k i~kq. Szczeg61ne 
podzi~kowanie pragn~ wyrazic azerbejdi:aD. kim historykom: Eldaro
wi I mailowowi, Diamilowi Hasanlemu, Musie Ga imlemu i Solmaz 
Tobldi-Rustamowej, а t:akie Georges'owi Mamoulii z Paryza oraz 
Raulowi Motice z Heidelbergu. 

Pierwsze stulecie rщd6w rosyjskich 

Zakaukazie to rejoп rozci<tgajqcy si~ na poludnie od Gl6wnego 
Ра ma Кaukazu, na pograniczu dw6ch koпtyneпt6w: Azji i Europy, 
а takie dw6ch cywШzacji: i lamu i chrze5cijanstwa. Od poludnia gra
niczy z Iranem (dawniej Persj<I), od р6hюсу z Rosjq. U ytuowan 
mi~dzy dwoma morzami - Кaspij kim i Czarnym - tanowi korytarz 
dla w~dr6wek lud6w, wymiany handlowej, przenikania idei religijпych 
i kultur oraz ek pansji militamej. Теп пaturalny korytarz przegradzaj<t 
g6ry, wysokie, rozlegle, trudne do przebycia. 

Warunki geogra:ficzne sprawily, ie osiadla wsr6d g6r i dolin Кau
kazu ludnosc jest ni zwykle zr6Znicowana pod wzgl~dem etnicznym 
i j zykowym (do dzi je t tam w uiyciu kilkadzie i~t miejscowych 
j~zyk6w), а gl6wnq formq organizacji spolecznej pozo tajq truktury 
rodowo-plemi nne. Z wi~k zych grup e1nicznych Zyjqcych па polud
niowych, bardziej rozleglych tokach i nizinach Zakaukazia powstaly 
пarody - Gruzini, Ormianie i Azcrbejdianie. 

W r6d tych tJ"Zech пacji najli zniejsi sq tureckoj zyczni Azerb j
dianie (ponad 8 mln), kt6rzy w odr6zпieniu od Gruziп6w (5,5 mln) 
i Ormian (ропаd 3 mln) шajq bliskie zwiqzki etniczne i historyczn 
z 1udno5ci<} w sqsi dnich krajach muzuhnan kich: w Iranie, gdzie Zyj 
druga, liczniejsza, grupa tej ludno5ci, oraz w Turcji. Chrz ijanscy 
Gruzini i Ormianie nie majq etnicznych pobratymc6w ani tez nie sq 
spokr wn1 ni j~zykowo. 

Az rbejdian lo najwi~k zy terytorialnie kraj Zakaukazia о po
wierzchni 86 ty . km kw. (dla por6wnania: Gruzja- 69,7 ty~. km kw., 
Алn nia- 29,8 ty . km kw.), rozciqgaj'lcy i~ od Morza Ка pij ki go 
па w hodzie ро Maly Кaukaz i WyZyп~ .Arm n kq па zaclюdzie oraz 
od Wielki go Кaukazu па p6lnocy ро mniej wyrazisЩ. granic~ natural
Л<l na poludniu, przechodz<tcq topniowo w pla kowyi irafl ki. Geogra-
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Кaukaz (fot. Plotr Bulacz) 

AzerЬejdiaЛ ki krajobraz (fot Plotr Bulacz) 

GJ6wne trasy llistorycznego Szlaku J edwabnego 

:ficznie kraj nale.iy do Bliski go Wschodu, choe znajduj siy raczej na 
j go peryferiach aniie li w centrum. То peryferyjn polorenie wywi ra
lo wplyw na dzieje AzerЬej<llimu i cal go Zakaukazia. Geografia narzu
cala bowi т woisty rytm hi torii. Во chociai region t n uwaZaпy byl 
za zapadly zalщtek swiata, ni kiedy tawal i przedmioteт zaint~ 
re owania rywalizujqcych ze obq тocarstw jako cel strategiczny. 

Azerb jdZan nale.iy nie tylko do grupy kraj6w zakauka kich, ale 
i nadkaspij kich. Poziom tego najwi~kszego bezodp):ywowego jeziora 
na wieci , z uwagi na rozmiary oraz zasol ni w6d nazywan go od 
czas6w taroZytnych Morzeт Ка pij kim, роdю i s· у llb obni.Za 
w zaleinos :i od ilo ci opad6w w p6lnocnej RшJi, splywц qcych ko
ryt т WoJgj. Ten wielki akw n sr6dlqdowy, о p)wi ~rzch rli zbliZonej 
do Portugalli (87 ty . km kw.), luZyl jako wodny ::1ak koтunikacyj
ny i handlowy nrli~dzy Wschodem i Zachodem (wzd luZ j g ) polu dnio
w go wybrzeia p rzebl gal r d n.iowi zny SzlakJedwabny z Ch ln do 
Europy) oraz Pjffiocq i Poludnieт (nrli~ dorzeczeт WoJgi а Ira
n m, wzdluZ wyb гz ia zachod :liego). 
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AzerЬejdJ.an 

Za czas6w staroZytnej Medii (VШ-VП w. p.n.e.) 6wczesny Azer
b jdZan wchodzil w klad pan~tw :1 perskiego, а ро pod boju arab kim 
w polowie VII w. znalazl j~ w kr~gu cywi]izacji islarnu. Dopiero 
w XI w. wraz z naplywem kocwwnic~rch p1emion Oguz6w pojawila 
i~ tu znaczna grupa ludno5ci tureclюj~zycrnej. Rdzenna ludnosc 

pochodzenia iran kiego za~ mie zc .c si~ z prziJyszami. W miar·~ 
uplywu cza u j~ zyk turecki wyparl pen:k i. 

Мimo to wi~zi z Persjq nie о lаЫу, przeciwnie, wzmocnily i~ wraz 
z rozwojem islamskiej sekty szyit6w, przez со Azerowie oddzielili i~ 
od bli kich im j~zykowo Turk6w о man kich b~dqcych unnitarni. 

Pomnik per;;kiego poety 1 пtySIJdela 
ezamiego (1141-1210), autora slyn

nego zЬioru pl':du poemat6w Cham
se (PЩtka). Plerwszyw Uteratш7.e per
sld j tosowal anallz psychologicz
n~ postacl, plsa! Swietnym tylem. 
W11tki jego opowleЭcl lnspirowaly 
tw6rc6w Uteratшy europejskiej, m.ln. 
].\V. Goethego 

Fod rzqdami wywodzqcej i~ zAzerbejdzaлu dyna tii Safawid6w zyi
tyzm tal i~ od pocщtku XVI w nie tylko dominujqcym wyznaniem, 
ale i j dnym z wyznacznik6w 2 Ьi эrowej toisamo5ci mieszkanc6w wie
loetniczn j Persji. Ро t~pujqca dezintegracja wladzy с ntralnej, wy-
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щ ze scen poerш tu Ne r;aтie
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wystroju starej tacji m tra 
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Aze lw dZan 

PodЬOj Azerbejdianu przez Ro j . 
Mechanizmy щdzenia 

abni ·i hanat w pod koru • ХVШ w. zbl lo i zarowno ze 
wzgl dnyш umocrueru m wrdcUy nt.-aln 1 w р rsji pod гщdami 
<Jyna tii Кadiar6w, jak i z t·o~ jslщ ek pan ·Jq w reJon Zakaukazia, 
przypoшinaj~cq efeki domina. W 1783 r. Ro Ja obj~ r te~toгat nad 
clJrz Scijat kim Ю·61 ·twem Кartlli i Ка h tii w Gruzji. Zeby unie
m zliwic j j zagarni · cal g Zakaukazia, Кadiarov.-ie prowadzili 
dwi wojny, obl prze гаnе: pi rws~ w 1ata h 1804-1 13, zakonczo
nq Lraktateш giuli tan kiш, i dru~q w latach 1 26-1 3 . Traktat po
k jowy z 1 28 r., za arty w wio ~ Turkmanczaj. sankCJ nowal pod
b 1 caleg Zakaukazia przez Ro~j , przy czym t :rytoriuш Azerb j
dZanu ro1:dzi ·lal mi dzy pa6.stw car6w i - w wi k~zej ~ ~ :i - pan-
two ~za l16w, u ·tana\\iaj .с grani wzdruz rz ki Arak . 

W8r6d mi zkallt: \\ 1ll · i Azerb jdianu. kt ra pгzypadla R<r 
·Ji. pr.leciwш niZ wSт6d Jcl1 ziom.k6w па t r nach р <1 rntdaпu р r
Юmi, n.ieznaczni ргz waiali ·шшi :i. W dlug dany h го. yjskich z lat 

trzydzie t ch XIX ~tul ia, czloпkowi t о dlanш muzulman6w 
(w:' r6d nl h znajdowaly i~ oclmieШI od tur koj zycznych Az r6w 
grupv еtш zп ) dominowali na p6lnocпy l1 i zachodni ·h krailcach 
kraju. gdzi ·ilnie zaznact.aly $i wp}ywy r ligijno-. pol znego ruchu 
шuridyzшu z nag tanu i Cze nli - i lam kieg ruchu oporu prze
ciw Ro,Ji - l od pt-zyw dztw ш iшama 1.amHa. J dnakie juz taty-
tyki z lat Sl dzi • u ty h kazujq gwalt wпу spad~k liczby ludno 
·i ~unn.i ki j. d d zyici obrutdku dZafaryckit:g Ь q t.anowili 
dwi trzeci w zy tkich muzuhnan6w Zyjqcych pod wladzq ro yj kq 
na poludn.i od g6r Кaukazu. Zmn.iej zerue populacji UШiit6w na-
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tqpilo w wyniku i h rnasow j emigra ji do Tur ji ро о tat znym 
rozgromi niu zamila w 1859 r. 

Ро podboju Zakaukazia wielkie, ale zacofan i ubogie Imperium 
Rosyj ki talo i~ pierw zym mocarstw ш europej kim ro7..ciqga
jqcyш sw panowanie nad ~ i<I Bli ki go Wschodu, wyprzedzaj'lc 
brytyj kq okupacj Egiptu i francuski rzqdy w yrii i Uban.i . Z uwa
gi na poloien.ie Zakaukazia, oddzielonego ра mem g6r trudni j zych 
do przebycia niZ m rze, Ro Ja traktowala te tereny raczej jako przy
cz61ek dal zych podboj6w. J dnak ek pan Ja w tron Ос anu Indyj-
kiego bqdi ku w hodnim grani orn Turcji okazala i~ ni rnozliwa 
Ьеz wywolarua konfliktu z Wielkq B:rytaniq. 

'N" sr d ~dn.ik6w carski h, kt6rzy za modelow rozwiqzani przy
j li ГZ<i:C Y Francuz6w w Algi rii, rozpow zechnil i~ teпnin "kolon.ia" 
na ::>kп 1 nie w h dn.i go Zakaukazia, gdzi hi toryczne chanaty 
po zosta нa)y zrazu pod ro yj 'kim zarzqdern woj kowyrn. Ni ur gul<r 
wана ytuacja prawn<radmini tracyjna zrodzila z czasem pory na 
t ша1 dal ko i~Zп j polityki carski j wobec podbltego terytorium. 
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Az rЬejdtan 

Teatr Dramatyczny !m. М. AzizЬekowa. а pierwszym planle pomnik Muhammeda Sulejmana 
Fuzulego (1495-1556), poety azerЬejdiaflsko-turecldego, kt6ry ~k azerЬejdiaflski (azersld) 
podni6sl do rangl ~ka literackiego oraz w ~ku osmansko-tureckim 

Pomnik azerЬejdiaflskiego poety 
SЩida aslmiego (1~1417), 
autora pierwszego ~'ШШ (zblo
ru) poezji w j~ku azerЬejdi.aD
sldm 

PleN'5Ze stulecle rщd6w rosyj klch 

WieiЬЩd na ulicy lczeii Szeher- najstarszej dzielnicy Вaku 

\Valka kogut6w. Tradycyjna rozrywka ludowa- XIX w. 



.~• rlкj<Ua.o 

J dna z kon epcji, Ыiska autonoшiczn nш r gionalizmowi, zakladala 
zan waп.i mi j~cowy 11 trady ji i int r 'w, druga kladla nacisk 

па int gra j' i - w ostatcczпym ra hunku - asymilacj . &ha tych 
spor w rrualy odtqd powraca przez nast~pп p6lt ra wi ku przy 
kaZd j zmJanie polityki rosyj k.i j wob Zakaukazia. Przejawem ten
d ncji iлt gracyjnycl1 stala i~ ek rутп ntalna 1· fom1a administra
cji z 1841 г., zarzu ona j dnak ро ni pelna roku jako zbyt daleko 
idq а. Jej przeciwi n twem byla kolejna r organizacja, w wynjku kt6-
rej utw r.zono Wkeregencj~ (Nami ~tni two) Кaukazu, na podoblen
-tw Кr61 twa Копgrе w go w Pol. . W 1845 r. miej owe wladze 
ywi1п i \VOj ku\v prze zly z ge tii rzqdu ·ntraln go pod zwierzch-

ni ~о nami tnika podlegajqc go zpo 't·ednio arowi. Pierwszym 
nami tniki m zo tal hr. Michail W rоп ow, wiatly i tolerancyjnie 
па tawioпy mqi ~ tanu. Zamia t potityki asymilacji i integracji prowa
dzH оп polityk~ pozyskiwan.ia lokalny h lil W odnie ieniu do Azer
b jdZanu zna zalo to zr6wnanie w prawa h Ьеj w, zazwyczaj droЬ
nych ро iadaczy ziemskich, ze szlachtq ro yj kq, jak r6wп.ici utwo
rzen.i nowych posall w rozra tajqc j i ma hin.ie ac1ministracyjп j. 
Р za tym w AzerbejdZani . oficjalni пazywanyш w6wcza Zakauka
zi m Wschodп.im i podzielonym na dwi gub rni - Baku i Jelizawet
pol and.Za) - iycie plyn~o w tтadycy ny ~ Ь, podlegajqc nie
zna ·znym tylk i powier·zchownym zmianoщ z wyj~tkiem oZyw' ieп.i ~ 

go~poclarczego w wynil·u tzw. г wolu ji naft wej, t rytoria]пie ogra
niczoп go jednak do roponosny h t г n w zlokзliz wanych w oko
licac h jedn g шiа а. 

Rew lucja naft 

• пaftowч wydobywano па zachodniln wybrz iu Morza Ка pij
s \i g d niepaш.i tnych za 6w. W dJug •tym logii ludowej nazwa 
,. \zerlJ •jdian'' (zi m.ia ognista) ро hoclzi od perski go slowa azer 
i nzшн:za gien wiecznie plon<lCY w swiqtyn.ia 'h zoroa tryj~kich, pod
'SY u.11y rop· z obfitych zr d шi j wy h. W dlugiej h.i torii tego 
о rodka wydobywczego, jednego z паj tarszych na swiecie, poczqtek 
poki przemy lowej nastqpil ро podboju wybrzeia ka pijskiego przez 
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Ro J~. Р61 tulecia j dnak шin~o. zan.im pojawily i pierwsz oznaki 
unowocze n.ionej produk ji przemy lowej. Do polowy XIX w. r czn 
wydobycie гору utrzymywalo i па poziomie 0.25 mln pud6w, со 
w dlug n.iekt6rych ос п r6wnalo i~ produkcji w Х stul ciu. Zwrot 
nastqpil dopiero w wyп.iku najbardziej brzeшiennego w kutki zarzq
dzeп.ia,jakie admin.i tracja ro yj ka wydala w Azerb jdZani . W 1872 r. 
rozdzielnictwo uprawnien do wydobywania ropy па gruпtach pan
stwowych za tqpiono dlugot rminowym.i dzieriawarru uzy kiwanymi 
drogq licytacji dziaJ k. Dzi ki temu otwarto dost~p inwe torom, gl6w
n.ie zagran.icznym, z duiyrn kapitalem, gotowym rozpoczqc zrnecha-

ro~ naftowe па p1'7l'dmJeof.. 
dach Baku 

n.izowanC} produkcj~ па wi lkq kaJ~. Przed uplywem roku, gdy pierw-
zy udany odwiert za tqpil dotychczasow'l metod~ kopan.ia tudni, 

imponujqcy gejzer tJy kajqc j ropy zapoczqtkowal law~ Baku jako 
swiatowego osrodka przemy lu naftow go. Dla Azerbejdianu zloia 
ro py naftow~· ~.ta·y i tym, czym Кanal Sueski dla Egiptu- пi· ~I.J, ~dy 

Ьl 1goslю v i ... n :;tw€: m, п.iekiedy zas przekJ nstwem- а dla wi~~ sюsci 
cuhozie :пc .Jw g: 6wnym, j sli n.ie jedynym, p1·zedmiotem za.in1e •eso
wania. 

W r6d inw stor6w zagrani znych pion.ierskq rol~ odgrywalo Towa
rzy two Braci NoЬ16w, zaloion przez Roberta i Imanu la. Z Ьiegi т 
czasu koпtrolowalo ono mn.i j wi~ j po1ow~ calego wydobycia. Zпacz.. 
na щSС zysk6w, okolo 12 proc., przyJ.:adla innemu czlonkowi t j го-
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dziny, Alfredo\vi, kt6ry dzi ki t mu oraz dochodom uzy kanym z wy
na1azk6w srodk6w wybu howych ufundowal nagrod~ w о imienia, 
przyznanq ро raz pierwszy w 1901 r., w pi'!tq rocznk j go m.ierci. 

G16wnyrn konkut· ntem Towarzystwa Braci Nohl6w byla paryska 
roclzina Rothschild6w, kt6ra zaj~a si~ tran port m p1ynn go zJota 
w dalekie strony. ddani przez nich do uiytku w 1 r. linii kolejo
w j lqczqcej Baku z Batumi nad Morzem Czarnyщ а w lad za t(} 
inw tycjq zbudowani ruro iC}gu, umozliwilo wprowadzen.ie bakij
skiej nafty na chlonn i do hodowe rynki wiatow i uni za1 inienie 
i · od warunk6w zbytu w Rosji. 

Baku - р\ОП'I szyby naf
towe 1 gejzer rшfty tryьka
JIICY z odwl ·r'tu ( rupcja) 

Tempo wydobycia гору ro lo tu jak w Zзdnyrn innym obszarze 
Swiata. Pod koniec XIX tul ia zachodn.ie wybrzei Morza Кaspij
ki go pod wzgl~d ш wi lko i produkcji и t powalo tylko m.iej а 
tanom Zjednoczonym. J dnakie metody wydobywcze, jakie pozwa

Jano tosowac na po]ach naftowych, niebaw ш powodowa}y nad
mierny wzro t ko zt6w - zjawi ko charakt ry ty zn dla go podarki 
pod rzqdami rosyj kimi w w zystkich poka h. Chaotyczne wier
c nia, niekontrolowan wydobycie, а takZe mamotrawstwo surowca 
doprowadzilo do obnii nia zdo1no8ci produkcyjnych i podwyzszenia 
wydatk6w. Кryzys konomiczny w 1898 r. Ьу} zwia tunem konca wiel
kiego boomu, do czego dodatkowo przyczynil i~ rozw6j sytuacji 
politycznej na Zakaukaziu. 

28 

а kut k ni pokoj6w pol cznych w pierwszych latach ХХ tu
lecia (konflikt ornUan ko-muzuhruulski oraz rewolucyjne w t:rzqsy 
w Persji), а takZe w wyniku ro nqcej konkur ncji ze trony inny h 
region6w zmni 1 zyl si~ znaczenie Zakaukazia na Swiatowym :rynku 
naftowym, podcza gdy na rynku rosyjskim j zcze si~ шnocnilo 
w па t~p twi wydarzeri hi torycznych,jakie ograni zy1y, а ро 1914 r. 
wyeliminowa]y konkur ncj~ zagranicznq. 

Вaku i AzerЬejdtan 

Do najЬardziej imponujqcych przem.ian, jaki na stq~i}y w Az =>r
bejdZanie w pi rwszyrn tuleciu rzqd6w ro yj kich, nal .iy zak~ ·c 
rozw6j Baku, najwi~ zego miasta w tym kraju i- 2 cz1 ш - je~ ·o 
stolicy. Obecni bli ko polowa wszystki h mie zkaJic .Jw Б'ep 1 1b1i d 
AzerbejdZan kiej i wi kszosc ludno8ci miej ki j iyje w tej vri ~lki .:j 
aglomeracji w poludn.i wej C~Sci P6lwyspu Ар zeron ki go. w(~d . 
rug ludowej etymo]ogi.i nazwa mia ta to akronim utworzony z pierw
szych zglosek perskich wyraz6w bad Jtubbelz (zl wiatry), okre Ja
jqcych zczeg61nCJ wJa :iwosc miejscowego klimatu. Ze р6} miej ki, 
liczacy 2192 km kw., rozciqga i~ dzi ni tylko na du2ej c~Sci p6}
wy pu, ale takZ na przybrzemych wyspa h. 

W polowie XIX w. ten jeszcze nieduty i о ра}у port oZywil si~ ро 
opanowaniu r jonu kaspijsld go przez Rosjan. Uruchomiono wtedy, 
opr6cz zeglugi wzdlu2 zachodniego brzegu, r gulame polqczenia 
z Кrasnowodzldem na wybrzeZu. wschodniш. W Jatach iedemdzi 
iqtych, wraz z gwaltownym naplywem zagranicznych iшv tycji, Ba

ku stalo si~ mia m о najwyiszyrn tempie rozwoju w Imperium Ro
syj kim. Na uwa i~ tu kojarzenie z innym о rodki m miejskim -
z leiqcц па drugim kraricu imperiuш l.odziq, kt6ra w tym samym 
cza ie jawila i jako ,,zi mia oblecana", ale zaraz ш jako "mia to bez 
wody''. Na wini ci k iqiki pi6ra byl go mi zkarica Baku znajduje i~ 
taki opis warunk6w iycia na przelomie tul ci: "Mia ·to otaczaJy wi 1-
kie WqWOzy, piaszczy t • bez sladu ro linno ~ i. Gwaltowne wiatry 
z p6lnocy przyno i}y drobny, wdzierajqcy i~ pyl, kt6ry m.imo stale 
zamkn.i~tych podw6jny h okien pok:rywa} meЬle w domu. l..atem upa-
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)у i~ga}y с~ to 45 lub 5О topni. De zcze pada}y rzadko, ale za 
kaidym raz m prowadza)y na mia to pow6dz na kut k wody pJy
wajqcej z wqwoz6w. Шiсе zami nia}y i~ w potoki. АЬу pt7-ed tac i~ 
na drugq tron~. trzeba bylo wsi<t na pl су hambala, robotnika 
z lranu, kt6ry prz no illudzi za kilka kopiejek. Hambal zaw~z byli 
do dy pozycji - j li nie do prz noszenia ludzi, to mebli, bagaiu lub 
zakup6w. 

Мiа to ci rpialo na brak wody pitnej. W с lu odsalania wody za
instalowano urzqdzenia d tylujqce, t j dnak okaza)y i~ ni wy tar
czajqce wob с zybko ro nqc j liczby ludnosci. J dynym rozwi<}Z<l-

\Vido ( od ::tro 1y morza na 
stare mi to В lku 

ni m tala i~ kosztowna budowa wodociqgu о dlugo5ci 80 km, bleg
щc go z g6r Sholar do mia ta. 

W шiе ie w ~dzie le.ia}y а faltowe chodniki zwan kirami- Ьу)у 
on w bardzo z}ym tani . W wysokiej t mperaturze powi trza kiry 
mi k)y, а t ру pozo tawialy na ni h slady. Jako rod k lokomocji 
luiyly tramwaj konne otwart z obu tron wzdluz cal go wagonu. 

Zatrzymywa}y i~ on na iqdanie w kaidym miej u. Konce J na 
tramwaj mi jski miala fuma Ь lgij ka"1

• 

1 N D IStakiaл , 1I ~-etшit de /а 11'ille пorie, P<tri 1998, . 3 36; cyt. fragmcnt tlur 1. Т. S .vic;tochow ki . 
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pi t n pгzywodzi na my l .zabawn<) uwt.~ zucon~ ро pгzy-

je:tdzl do Baku przez nieznajчcq го yj ki go matk С zm· go aryki: 
,.1\akij pl hij t1 wa briukl". 

W 1 13 r. mia to liczyl juZ bli ko 0,25 mln mj szkark >W. 
rozw jowt prz ту lu wyro ·lo n Ш j dnolity narod wo iow о ro
d k. w kt rym iadna grupa tniczna ni miala wyrainej lub tal j 
przewagi. Trzy gl6wne grup mie zkat'lc6w tworzyli Ro~Janie, Onnia
ni i - najliczniej i z wszy ·tki h - лшzulmani (zarowno miej owi, 
jak i przyby z Azerbejd.ianu Inui ki go, Dag tanu, а takle Ta
tarzy nadwolianscy). Azer wie na og6l utrzymywali wlfi z ·woim 
г dziшym r dowi'ki m wi j kim. W prz my8l naft wym byli .za
trudniani наj ~~Sciej jako ni k wykwali:fikowani roЬotnk.-y. Lepiej 
platn zaj~a. wymagajqc wi dzy i wШ j tno i. prLYJ)adaJy Ro ja
nom 1 nnianom. 

truktura wladz шiej 1dch dzwierci dlala uprzywi]ejowanч po
zycjf mie zkaric6w chrz cijafl ki h: dla przed tawici 1i ludno ci 
muzulman ki j w radzi miej kiej Dumie) przezna zono zal dwie 
j dпч trz сЩ miejsc. W р~ ozna zalo to, ie ш.iа tem zarzqdza
li Omlian.ie, а ni Ro jani , kt6rzy prz wainie przebywali tu tym-
za wo. 

а t~tniaca i;y iem aglom racja ni tala si~ jednak tyglem ta
piajqcyrn r6znorodne tradycje kulturowe. Byla raczej ешь n kt6-
rej dwi оЬ Ые cywiliza · egzy t wa}y obok i Ьiе, wzajem
nie .. i ignoruj<iC. poleczno5ci etniczne i;yly w}a nym ty i m, ~k
le w osobny h dzi 1ni ach, а 1 h ni r6wny tatu ek nomiczn spo
l zny j zcz mocni j ut:rwalal roznic kulturow , j zykow i reli
gijne. 

Baku, mia to szc.zeg6ln , zna1azlo swoje m.iej е w literah.II'Z , tak
i poloo j. pisal je w Przedш;o§niu tefan i rom ki, hoc znal tylko 
z 1 g nd i opowie i. iemi jszy obraz Baku nakr ~ш Kurban Said, 
kt r о prнwdziwe nazwi ko brzmla}o Lew Nu imbauш, Zyd na
wr ny na i lam i pi ·zqcy ро ni mie h."U, sаш b~dqcy produkt т 
specy:fi znego srodowiska miejscowego. W swoj j najpopularniejszej 
powie5ci pt Ali i Nino pisal: ,;Wia5ciwie byly to dwa mia ta, jedno 
leiq е w drugim, jak orzech w lupinie. l:.upinq bylo miasto zewn~trz-
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n , poza tarym rnurern. ТШl ulic byly szerokie, dorny wysokie, 
ludzie chciwi pieni~dza i hai 3 liwi. То mia to zewn trzn wyro lo na 
nafci , k t6ra przyplywa z р t1 tyni i przyno"i bogactwo. W t j c~Sci 
rnia"ta byly teatry i zkoly, Ьib Uoteki, zpitale, policjanci i pi~kne ko
Ьiety. W wewn~trznyrn rniesci zaczynala si~ geograficzna grani
ca Europy. Wewtщtrz muru uli е byly cia ne i krzywe, jak ostrza 
w chod aich kind tal6w. Minar ty rnecze16w prz kluwaly lagodny 
ksi~iyc i byly zup~e inne niZ wieie wiertnicze firrny Nobel"2

• 

Mia to rozrastalo si~ w trzech koncentrycznych kr gach. Wok6l 
redniowiecznej dzie1nicy Iczeri Szeher, tuZ za murern obronnyrn, 

\VejScie do kompleksu palaco go szach6w 
Szyrwartu w Вaku 

pow talo sr6drnie cie о typow j .finde i clow j arcbltekturze, za
rnie zkane przez zamoZпych. То z t j grupy wywodzili i~ p6ini j i 

' К. Said, Ali i Nino, tlum. Н. Bukow ka, \Varsznwa 193 • s. 16. 
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A7.erhejdZan 

Pro pekt \Vi tkoksi~.jedna z gl6wnych ulic dziewi tnastowiecznego Вaku, oЬccni ul. Aziza 

A\ijewa 

Ро prawej . troni pi tnastowicczny kompleks pala owy sza h6w Szyrwanu w lczeri Szeher 

-Вaku 

"bakincy" - kosmopolityczna rnie zал]п tniczna. Р .)d wi ~loma v •zgl~ 
dami przyporninali oni Lewantyac ~kow z wielkich miast Blis'.Uego 
W hodu - Aleksandrii, Кairu, B..:jrutu i Stambulu- z tym ie ich 
j zyki т nie byl francu ld, 1ecz го yjski . 

Europeizacja wprowadzila tei podzi :U kulturowy w poleczno8ci 
azerskiej, pogl~ЬiajtJcy i z uplywem cza u na zachowawczo nasta
wion'l wi~k zosc prowincjona1щ bq:li wiejskч i mieszkailc6w stolicy. 
Post~pujчca ru yfikacja j~zykowa nie oznaczala jednak, ie ro yj ko
j~zyczni Azerowi tali i~ Ro Janami, podobnie jak Lewanty:бczycy 
ni przeksztakili i~ we Francuz6w . 

• wi<1tynia czcideli ognia, 
zwana Ataszgch w Surdcha
nach. \V 1883 г. zamieszkal 
w niej Polak Gabriei\Vrzo-

k. R'nclsta aлnil carski(J. 

Clщщil ]1\ p17..ed dewastat~ 'l ·~~:;;:j;s~·;F,ЫD~~-;~=J;;;!~:;::;;J}1t 
i j{'dnoczt-'Sitit' pelnil fimkt'W ._ .. -......,., 
prleWodnika 

Wok6l с ntrum Baku rozciq~al:-y i~ przedmi Scia pr1 :e111yslowe-
ziornyj Gorod, Bielyj Gorod, Z ~rc h, Achmadly, Кisz- а za nirnJ pola 

naftowe w otoczeniu wio k i napr~dce kleconych о iedli. То tutaj, 
ро r6d wiez wiertni zych, oddychajqc powietrzem zatrutym wyzie
wami, mi zkali pracownicy fizyczni, w wi~k zo i muzulmanie. 

Wi loj~zy zna ludno · ', dynami zny rozw6j i zybkie t mpo iy
cia powodowaly, ie Baku tworzylo ob ~q enklaw w AzerbejdZanie, 
zwlaszcza ze z blegi 111 czasu c~sc rdzennych mie zkail 6w ulegla 
ru yfika :ji. Mia to przyciqgalo jednostki prz d i~Ьiorcze, ambltne 
1 wyk ztakon z cal: go kraju, t:ajчc si~ faktyczn'l tolic'! oraz шiej-

m aktywno8ci now j grupy ~P Dl zn j- rodzimy h przedsi~Ьior
c6w. Gwaltowny wzro t wydobycia гор ~ umozliwil bowi 111 zyh-
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kie wzbogac nie i~ Azerom ро iadaj<}cym zyby naftow , drobп гa
fineri lub nieruchonю5ci w Baku. W ро zqtkowym tadiш11 roz
woju, trwaj cym od 1 72 r., w ich r ka h pozo tawala j zcze wi k-
zo prz d i~Ьiorstw naftowych. Wkr6tce jednak ро w j5ciu w Zy

cie zarzqdz nia о licytacji clzia} k utra ili oni W'l pozycj na rz ~~. 
konkur nt6w cudzozi m kich, wszelako niekt6rzy - na pгщldad Ta
gijew, Nagijew, Asadulajew, Muchtarow i rodzina ultanow6w- do
robili i~ wielkich fortun. AJe gl6wnym ir6dlem Ь gactwa Azer6w 
w Baku byty grunty i ni nrchoшo8ci, а nie dzia}a1no ~ przemy l wa 
lub handel. 

UC'V.katlcy uЬogkh dzi ·1-
nic Baku - \ata tтzydzk~te 

о warstw uprzywilejowanych zaliczali i~ Europejczycy, w tym 
i Polacy tanowiqcy okolo 1 proc. mi zkarl 6w. i tworzyli oru zwar
tego , rodowiska i шi zkali w rozpr z niu. О ile u i Ьi w kraju 
opi rall si rusyfika ji, о tyle tutaj, w warunkach konfrontacji cywili
zacyjnej, opowiadali i za j~zykieш i kulturq ro yj kq jako atrybut т 
euro j k Sci, о zym w poтjna ierom ki. W r d rni j owej int 1i
g nLii pol. ki j najli zni j. zq gru~ tworzyli uщdrncy, od razu 
okr lalo ich pozycj woЬet: Judno ~ :i tuziernczej. lnnq d · li znq 
grupq byli nauczyci l , 1 cz do upadku caratu ni potykalo si~ pol
skich nazwisk zwiqzany h z tutej zym rucheш о wiatowyrn, za to 
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j szcze dzisiaj mo.ina potkac za "ruionych prac wnikбw па лjwie 
~ ~aty, kt6rzy archaiczn<} albo lашаnч ро] zczyzn(! m6wi(! z dunщ, 
ze 1ch р:аса owocuje tуш, Ze mloc1zi Azerowie jнi r·ozrnawiajq z bct 
ро ro YJ ku. 

Zapewn duio trwal zym ~ wiad ctwern pol Ю j obecno~ i w Baku 
SCl okazal шi j kie budowle zaprojektowan pr·zez takich architek
t6w, jak: J6z f G lawski, J zef Plo -zko i Eug niusz kiЬin ki ni k
~6re w s~lu ~ е yjnyrn, irme w neogotyckirn, j zcze inne wy~lqdajq 
Jak ?rzeru . on ~ scen rti nadwi JaD ki j. Wprowadzenie nowych 

tylow arc~t~kto~cznych, zauwa'i:yl Andrz j Chodub ki, znawca pol
-k azerb Jdiafl ki h to unk6w, dokonalo si k zt rn шiej owego 
kolorytu. 

Ро ~~q najbarclziej wyr6iniaj(!C<t i~ wSr d zybko wzboga onych 
przed:»~bюrc6w pochodzqcych z Polski byl in.iynjer geo]og Wltold 
Z~le~rcki. nazywany polskim oЬlem, do czego pгщczynily i~ j go 
p~oшerskie pr Ьу wydobywania ropy z dna mo kiego. РГ7.еd mier
~щ w 1904 r. zapisal оп Кasie iш. Mianow ki go dochody z dzi r
zawionego przez i Ьiе pola naftow go w urachanach k lo Baku. 
Z~ki z ek ploatacji р61 naft wy h stanowily ponad 60 proc. w zy~t
kich um przekazanych Ка i w latach 1 1-1918. W przcd dniu 
pierw ·zej wojny wiatowej Ка Мianow ki g byla najbogatszq in-
tytucj(! inicjujqcq i pieraj<tC'l badania oraz wydawnictwa naukowe 

na ziemiach ро1 ·kich. 
W шiar jak naplywa}y fundu 7-е i Uberalizowala si atmo ,~ ra 

~li~czna ро 1905 :· Polacy w Baku zac~li tworzyc wlasne rganiza
CJe 1 towa:zy ·z, r_ua ро} zn .. Gl6wnym о ·г dki т iycia polonij
n go tal 1 ko 16l. ZЬudowano go z c~sci р dku ро Zglenickim. 
'#_.1909 r. rozpoczcd dzialalno om Polski. Р1а 6wka ta miaJa uaktyw
ruC' pod wzgJ~d m kulturalnym szersze kr gi mi jscowej Polonii. 

Rodzima intelig ncja i nowe рщdу umyslowe 

Baku , tal ~i taki о ~rodki rn skupiaj cym int lig ncj kt6ra 
ро~~а w polo~ XIX w. na tyku dw6ch kultur- i lamski j 'i euro
peJ kieJ w wydaruu rosyjskim. Grupa ta byla ni tylko przekainikieш 
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idei z [uropy, а1 i za zуш 111 ргz пlian. pol zny ·11. ho ni wielka 
li zebni , od gгala ni zwykle wain· rol w tуш okre ·i historii Azer
ЬejdZaпu. wypehliajq шi~dzy inлymi funl~ j (JOl czn • ni licznej 
j zcze wt dy i malo aktyv.-11ej kla у sr dniej. 

ZСЦ liwyш tra.Ji Пl W mnowi ku tym wkr6tce i'-aistniaJ-d JIOSta 
du2ego fom1atu - Mir7A! Fathali c1шndtA!de (А hund w). pisarz 
wyraiaj~cy idee i dqienia tut j zej int lig ncji, Jюci<U /.х'~су i two
rщcy w Thili:i, а ni w Baktt. tal "ie оп tw6r -~ t tttru nc.trodowego. 
W latach pi~ dzie.iqtych XIX w. napi ·l z шу ' lа о ni ·pismieJmt:j puh
liczno · cykl komedii na t mat wad i u1 mno ~ ,i . pol cz n tv•a, ma
j. cycl1 ir6dlo w ci mn cie i przeS(}dach. Та ·ama idea, wyraznie za
cz rpni~ta z tradycji ttrop jski о о ~wiec nia. przy wiecala mu 
takZe pod zas przygotowywania refonny arab kiego alfaЬetu, w za
m ~1 rюprzedzaj ej kru jat prz iwko analfabetyzmowi, oraz w pi 
шасh krytykujqcych i Jaшskie duch wi r'l two т op6iniani roz
woju nowocz nej о 'wiaty. W to unku do r ligii Achttndzad pre
z ntowa} poglqdy о cyluj'l mi clzy laicyzmem <t zaanga.iowanyш 

na' oJywani m du reform w duchu. jal t оkг lal, .J lam. ki go pro
t stantyzmu". 

В z \ (Jtpi nia ojczyzn duchow(} Achuпdzadeg poz ta1a Р rsja, 
Az rb jclian za ' byl krajem, w ktnrym tw6r а wуг i ktt rego j~zyk 
byl j 1-{U j zyki ш ma ·i rzystym. Ch poematy liryczn pisal JIO 
persku. w utwora h о t m<ityc spol cznej uiywal j zyka miejsco
w go (w w zas nazywan gu /и kt). Harmonijnie Щczc.Jc woj~ pers
ko с z azerb 1dZan ko ~щ. нlilo \ do .. oj zymy oj zyzn" i ,.malej oj
czyzny", zapoc.zqtkowal юzw ~ az rbejdian kiej lit гatury, prrez со 
z blegi m cza u pt·zyczynH si do 1 u]turalnej еmап ypacjl sрщ] domi
nacji irail ki j t j z i Лz rh jdz.aпu, kt6ra 1 Zy na p6ln od ЛJ'ak u. 

Pr t n - zwan d iraniza jq - 1 Jtkal l ~;щtko\vo z po-
parci "tn w1adz t'O ·yj ki -h (tlki w inпy h cz ia ·h can;ki g( impe
rium wspi t-aly n dqi nia и uniez:.U ·zniania si ', па przyklad na 
Utwie od wplywow pul kich, па Eotwн? od nit>miecki h, а w fmlandii 
d ·zw ·dzkich). tym wypadku 11i byl t j dnak nastawi ni dlu-

gotrwal i ро odejSciu Woroncowa z funkcji nami tnika zmi nilo i~ 
h lnq tol rancj~. а na t~pni w ru yfikacj prowadzonq zgod-
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ni z k_oncepcjq o~gani znego wci 1 nia (kt6rq za tqpiono zasad~ au
tono~c~ego regюnalizmu), l<tczni ze znie i niem w 1 2 r. urцdu 
naтJe tnika Кaukazu. 

W Jatach ied mdzie iqtych XIX w. do zlo do glo u drugie poko-
1 ~~ inteligencji. Opr6~z wychowank6w zk61 ro yj kich, gru~ t~ 
za ilHy osoby z tradycyJnym wyk ztalceniem i lam kim kt6re mo
gly~y, ki~ruj<J . si~ zasa_dc.J: ,j sli potrafi z czyta , naucz t i innych", 
~dJqC. dzi~anJa.:ef?nru _tyczn . Szeregi tak zeroko poj go rodo
WI ka ~telig ПCJI, шemaJqC go jednak wyraZп go poczucia mi Ji po
leczneJ, uro ly z t k do ty i~ о Ь. 

_:о pr6bach_ stworzenia. t atru przez Achundzadego na t~pnym 
waznym zadaruem_ ta to 1 ~ m zp )W zechniani nowocZPsr,ych po
gЩd6:-' ~р<> г dn1c~em рп у. Р rw za gazeta w j zykн a rerskirn 
-, Е~ ZI ( .. J wca) - u1< a,&a si r w 1875 r. o:: taпni m Нш;аnа bej 
Zar-iabt g~, kt6ry l tyl nauc.zycieJem gimnazjalнyш. Zgodni, ~ z jego 
p~g.lq d:~• prze i~~~~i id .ашi го yj kich шиodnikcw, gazeta 
nna ra s ruzyc JudoWl Wl 1 ki muJako karbnicyojc l)" tego ducha ] cz 
wob panujqc go w8r6d chlop6w analfab tyzmu stala j w ~ncie 
r~~ try~unq .ш.t ligen_ ji. Podobni jak w wi Iu krajach Europy, 
tak.ie l tutaJ zaJCJZki m W1adomo8ci narodowej byla romantyczna idea 
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volksgeistu, w pi rw. zej polowi XIX stulecia wych dzqca juz z mody 
na Zachodzie. 

Zardabl nie ш6glliczyc па takч przychylnosc uщdпik6w car kich, 
jak Achundzade zwany przez Woroncowa "tatar kim Molier m", 
а z Ьiegiem cza u • tal i osobq pod jrzanq zarowno z racji zapatry
wan politycznych, jak i ympalli do Turcji. Obawiajчc i~. Ьу deirani
zacja ni doprowadzila do rozbud7.enia wsJ" d Az r6w na troj w pro
tur kich, w 1877 г., pod ·zas kolejnej w jny mi dzy Rosjч а Turcj'ic. 
wladze zakaza1y wydawania . .Ekinczi''. Zaiпt r owanie osшan k<} 
Turcjq p ll'!stwem pгzepr _ w :tdzajц.cym rеfогц .r kon tytucyjпe (Tattzi
mat), wc lqt jeszc i'.: nal ~.~a'o w Az rbejcH~ш е clo rzadk.osci naw t 
wsr6d in .eligencji .khm··эjч ~e.:! si~ zrazu с.о iuei pani lamizrчu Wzy
wajц.c do jednosci muzu hп -~n 6w r1a caly111 s .viecie w odpo,vie :lzi па 
e'(spansj ~ lachod·J, piш· , ._ laшizm odw~val si r do poczucia u 1iw r
salist:yczn ~ l wsp<)Ь юty w :~ ~1ki:h wiemych (u mma), nieza ;ezнi od 
r6Zпic e \.11icznych . Prze J Vl i loma muzt..hnan :uni w Azerl>ej diani 

twieral perspektyw zykko-sunnicldeg poj dnan.ia w ekumenicz
nym duchu nowocze п go islanш tudzi z ulatwial podtrzymywani 
wi~ z Persj<J. Wyksztalcony w Paryiu luminю·z mlodego pokolenia 
Ahrned bej Agaj v.· (Agaoglu) w pisma l1 z lat dziewi~dzie iqtych 
XIX w. Шywal w Ь шi zkaric6w Azer jdiaпu okre 'lenia la societe 
р rs011e. 

Z kolel inna doktryna z k01ica XIX w., г 'wni i majqca w пazwi 
przedro tek .,рап'', rnjaпowici. panturkiZln. odwo}ywala ·~ do bu
dцc j si~ swiadomo ~ i tnicznej. Jej pionier ш w lmperium Ro yj-
kiш Ьу1 krym ko-tatarsld publicy ta Ismail а prinski (Ga~ pirali), 

glo ·zqcy po1Jzeb int gra ji lud6w tureckich. Przeciwwag d]a pani 
lamiZinu i groiby rusyfika ji upatrywal п w turkizrпie i paлturkiи 
mi . Pierwszy program byJ wyrazem troski о tnicznч to.isaшosc grup 
tur koj zycznych, dru_gi - dqienia do ich w 'pOlpracy i so1idamo i. 
Ludy turecki пLiala j dn zyc kultшa. с wyrai.alo рорu]аш ha lo: 
"W p6hюta j zyka, rnysli i pracy". Czynniki ш integrujчcyш wszy t
kich Turk6w na оЬ zarz od Balkanow pu Wi lki М ur w China h пLial 
tac i~ w p<)lny j~zyk lit racki. Jego nauczaniu i rozpow zechnianiu 
lu.iyla iee dZadidy tycznych (zreforrnowanych) szk6l muzuhnan-
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ki. h, dzi~ki czemu tal i on zrozumialy dla wyk ztalcoпych mi sz
kanc ": Ziem tur ko-~tarskich, choe nie zawsz dla przeci tnego 
czytelnika. Po_czqtko":o 1d G~s~rin ki go zawi ra}y te.i ug ti~ со 
do przy zlo8c1 Impenum Ro YJSkiego jako w p6lnoty Iud6w lowian-
kich i tureckoj~zycznych. 

!fasla panturkiznш kuJturalno-o 'wiatow go mialy takZe wymiar 
polityc~y. Jedn.ym z pi rw zych muzulrпanow r yj kich, kt6ry to 
zro~al, byl ffileszkaru AzerЬejd.ianu Ali Ьеj Hu jnzad . W 1 r. 
udal · ~~ о~ do, tambuh1 ~ zamiarem rozpropagowania idei j dno i 
narodoweJ ludow tur ckoJ~zycznych. Sprawujqcy d potyczne rzqdy 

Budynek <;zko!y ltandJowtj 
z 1 91Э г. na го,цu uL Merku 
ri ~'!ikicJ i Кaspij kit-j -
o~:ni<. дzt>rЬejdiariskд 
\Vyf ·za Szkola Pt'tiagogk7.· 
па 

uhan AЬdulhanlid П odno il i~ j dnak pod jrzliwi clo wsz lkich 
~ h6w nar~do_wych, uw~jqc je za szkodliw dla poi to i Impe
n.um О ~anskiego. Hu 1nzade skierowal wi с kroki do przeciw
nikow. ?D~ttyc~ych ultana, ku rodowi ku, z kt6r go w przyszl i 
wyloruc ~~ ffilal ruch rnlodoturecki. А ki dy ро rosyjskiej r \volucji 
w 1905 r. w Baku pow ·ta}y przyjaj<Jce warunki dJa j go dzialalno · i 
~.:Pi ~ wr6 il do kraju rodzinn go. Tu, па lamach gaz ty .. На~ 
JЗt C..i!cte.j.: ~ rrnulowal w ·}ynn ha l : .;Гurkizacja, i 1amiza ja, 
~ peizacJa , k~6r zmodyfikowane przcz publicyst tureckiego Ziy 
Go~alpa Wo . ·~ rewolucyjnyrп zawolani т rnlodoturk6w w pan
twie о. manskim. .w Azerbejd.ianie t 1rzy id b~dzie w przyszloSci 
ymbolizowala tr6Jkolorowa flaga ni podl gl j R publiki. 



Cms burzy i naporu 

Rewolucja 1905 r. 
i kontlikt e1niczny na Zakaukaziu 

Pt"Zclom tul ci zaznaczyl , i~ w Z<l шi, kt6re wyt:rqci}y spol~ 
cz Ii two Baku z Ь1 go tanu, w jakim trwal przez la la Ьооnш nafto
wego. pad k с n ro ;у w 1898 r. spowodowal о 1ry i przewl kJy ~ryzys, 
zwiastuj<lt'Y k ni ~ wi Jki go dobrobytu. Z powodu gwa}town go wzro
~tu bezrobocia i ро t~puj<iC j pauperyza ji miasto stalo i widowniч 
niepokoj6w spol cznych. W tyczniu 1902 r. wladze wpгowaclzily tan 
wyj<Jtkowy i zezwolily policji na omJjatli procedur pt·awny h wobec 
о Ь zakl6caj&cych poщdek publicmy. Mimo to r6Zлi awtatorzy 
przenikali d rodowi ka ludno ' i rob tni zej, gl6wni nap}ywowej. 
W r6d przybysz6\v rozwijala dzialalno~ · denюkratyczпa Partia 
RoЬotnicza Ro Ji ( D RR), w kt6rej w 1903 r. nastqpil rozlam па Ьоl ze
wik6w i mi nszewikow. ОЬiе fi"akcj ro yj kiej socjaldem kracji napot
kaly w Baku gr inego rywa1a w postaci zaloronej w 1904 r. ni zalei
nej Organizacji Robotnik6w w о iedlach Balachany i BiЬi-Eibat. ku
piala ona swq uwag na ekonoшicznych potrzebacl1 naplywowego 
proletariatu. rmianscy roЬotnicy groшadzili si~ w swoj j partii socjal
d mokraty zn j о nazwi Dzwon (llnclzak) oraz wok6J bardzi j narodo
wo na tawion j Ormiail kiej Fed ra ji R wolucyjnej(Dasznakcutitm). 

W styczniu 1905 r., gdy ludno nap}ywow<J ogamcla gorqczka 
rewolucyjna, шuzuЬnani zachowali pok6j, jak gdyby byli ocldzi leni 
р ychologiczщ bari rq od w ·trzq w Swiata ,,лie\vi mych''. Nieba
w ш jednak z tej ра ywnoSci wyrwa}y i h walki etniczn , ktor przy
bra}y taki rozmiary, ie otтzyma}y шuw "'vojny tata~ko-ormian-
kiej". Wzaj mny antagonizm mj~dzy tymi r dowi kami nara tal 

przez cale dzie i ciol ciajako zloiony, wi lowymiarowy proЬl т wpi
sany w kontek t uklad6w mi~dzynarodowych i polityki wi lkomocar-
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stwow j. Wi~kszosc Ormian па Zakaukaziu to byli r patтianci z Persjj, 
kt6rzy przybyli tu ро tтaktaci pokojowym zawartym w lutym 1828 r. 
we wsi Turkmanczaj, konczqcym wojn~ rosyj ko-perskq, а takie z Tur
cji, kqd naplywali falami ро kolejnych wojnach ro yj ko-osman ki h. 
О tatnia wielka fala uciekinier6w dotarla tu ро masakrze Ormian we 
wschodni j Anatolii w polowi lat dziewi~dzi iqtych XIX stulecia. 
Wladze carskie zach~ca}y opowiadajqcq si~ ро tтoni Rosjan ludno 
ormianskq do osiedlania si~ па Zakaukaziu, аЬу miee w niej soju z
nika w swoj j polityce narodowo8ciowej kieruj"l ej si z jednej s1rony 
zasadq "dziel i rzqdi", z drugi j zas zmierzajqc j do administracyj-

\Voz (ariю) , populamy sro- г----------------,.,---~~ 
dek tтansportu w XIX w. 

nego , ekonomicznegc1, а mki ku ltuпlnego uj dнoitct nfa cal ~g o ~~
gionu, d '> czego mial p ·zycмlic ~j~ zv~ rosyj ki jako lin,ruafranca. 
Tbllisi s talo i~ osrodkiem azer ;;kiE j lil eratнry i pr.i v, w r~ k:ach 
ormiat.ski h zna!dowa'y siy zarzчdy mie jskie Thilisi i ва·, ш. Opr6cz 
atrnosfery przyjajqcej budowan·u " .vspЛneg) domu ka.1kasldego'' 
panowalo t .i napi~ie i poczucie nier6wncgo \rak towarua 

Specjalne 1raktowanie Ormian przez Ro J naШ\ l::l kc1arzenia 
z ytuacjq innych chrze ijan kich mniej zo i nar1dowy:h na Blis
kim Wschodzie, na przyklad Maronit6w w Syrii i KJpt6w w Egipcie, 
takie faworyzowanych przez mocarstwakolonialn , konkl ·e Jlie przez 
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Fraпcj i Wiellщ Brytani~. W dal zej рег pektywi ~<p:ki Om1i~п 
z Ro Jq okaza}y i~ jednym z пajЬardzi j ni fortunnych SOJUsz6w.w < ~1 ~
gi j w p6lnej hi torii, mimo ie troпa го :yj ka ni ~kqpHa ~cz~wo ; ~,, 
zazwyczaj traktujqc ludnosc orm.iatl. k'l jako gru uprzywileJow~r.q. 
w j zcze wi~k zym topпiu niZ па pokrewien twie г ligijпym SOJ 1 -~ 
opi ral si~ na zbleznych celach po1itycznych - oc1rodz niu Аrmепн 
ko zt m Turcji. 

Na juszu tym zawaiyla wada pod taw wa: olbгzyn1ia dyspro~г
cja ml~dzy pot gq ro yj k'l а skroпmyml moi1iwo iami orm.ian~kie
go ru hu narodowowyzwolenczego. W d datku w woich rozlegl:ych 

--.."..--::::-- -.....,..------.--o:.-r---1 \\"ymlt·rzanie kary hlnst) 
w picty: wk karano drul>
nyt•h z}odziel\ 057.USl!JW 

inteг sach i zohowiqzшia h ~osja пi ~ zawsze uwzg1 dniala inter ·у 
i а piracj Orm.: an. а w chwi1ach ('r6Ъу okazywala i~ niech~tna, ~ 
zdolna b<iM zb yt cia eka, Ьу ratowac J nalo zna zqcego ~JU z~a 
Upor zywe sta·Nianie na Ro J utrudnialo On11ianom relacje zTurcJ 
na te nie H6r .:j wi~kszosc z nich mie zkala 

U podl ta nara tajqcych aпtagonizm6w па ~ukazi~. orr.6 cz 
ро trz gania Ormiaп jako grupy faworyzowan J prz z RosJy, lezc: }y 
wzgl~y ekoпomiczno- pol czn : оЬ k rywal,iza. ji ~а posiat~ ~j<J~ .:h 
i tnial konflikt interes6w miydzy muzulman kimi pra own tl .at т fi
zycznymi а ormlan kimi kupcami i przed i~Ьiorcami, jak r6wniez mi~ 
dzy wiej kim Zywiolem muzuhnafl kim а mi j kq ludnoSciq orm.ian-
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kq R6iny topien rozwoju ро1 czn go obu grup ludno · znajdowal 
odblcie mi dzy innyшi w ich politycznych ~truktura h organizacyj
nych. W prze iwi n twie d muzulman6w, Orm.iani twш·zyli dy
nami zny rucl1 narodowy, а j g Н~ przewodniq stala i w pomnia
najtiZ Ormiar1ska Fedeгacja Rewolucyjna- Da~znal{cutiun. Organiza
cja ta powstala w 1890 r. i tanowila pr6b~ pogodzenia dqien umiar
kowanego socjalizmu z с laп1i пarodowymi, wyprzed7..aj'lc pod tуш 
wzgl~dem о dwa lata Pol kcj Parti Socjalistycznq (PPS). Dasznak u
tiun tawial soЬi za с 1 utworzeni autonomicznego pan twa ormian-
kiego W О mafl ki h pr wincja h W' hodniej Anatolii, przy czyrn 

gl wnego wroga upat:rywal w Turcji, а nie w carskiej Rosji. Tymcza
m w latach dzi wi 'dzi i&tycll XIX w. пarodowe d~nia Ormian 

dramatycznie tarly i z iлt r sami caratu - i to wbr w tradycyjnyn1 
juszom. Bezpo 'rednl'f przyczynq kon:fliktu byl:y za~dy ru yfika

cyjne wobec zk6l onnian kich oraz пaciski па Ко i6l orrnian ki 
w prawie zj dnoczen.ia z prawo lawiem. hoc Dasznakcutiun zyko
wal si do waJki. z Turcjq, nadal poz . tawal part:iq о charakt rze г wo
lucyjпym, kt6rej program tworzyl wyj~tkowo wybuchoWctшi zank~ 
nacjoпali tyczno-socjali ty zrщ, rzq.dy caratu .zaS znajdowaly . i~ w6w
cza wwybltnie r al<:cyjп j fazi . W'kazywaloby to па brak wyczu ia 
chwili, с h~ kqdinqd ni оЬс& omlian kiemu przyw dztwu polity; z. 
леnш. Со wi~ej, щd го yj ki ni zarn.i rzal w пajЬliZszej przysz}o i 
dokoпywac ek рап ~i na BBskim Wsclюdzie, а to prawilo, ie zna
czenie ormian ·kiego soju znika ZП1alalo. chylenie i~ od int rwen ji 
w obronie ludn i on11ian ki j w Turcji podczas masakry dokoпy
wanej przez Kurd6w w 1 4 r. bylo wynlo\vnym ~ad tw т ro-
yj kiego na tawi nia. 

I totne znaczenie dla konfroпta ji ro ·yj ko-oпnian kiej miala koп
fi ~kata majqHru Ко~ iola muan kiego z nakazu ksi~ia Grigorija o
licyna, generaln go guЬcrnatora Кaukazu. То uderzeni w yn1bol 
narodowy spгowokowalo р ) znosc omuanskq do r ь lii. Zapra
wieni w akcjach prz iw Turcji terrorySci przysЩpili do organizo
wania zamach6w па arski h dygnitarzy, miydzy innyn1i na olicyna. 
Wladze z kolei wykonaly kilka ge t6w w celu pozy kania przychylno
Sci muzulman6w (пр. udzi lajqc im pozwolen na ро iadanie broni). 
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Choc ni ulega wqtpliwo i, ie to Rosjanie ро luiyli i~ i tni j~cym 
antagonizm ш etnicznym, brakuj dowod6w, ie to oru wywolali ktwa
we starcia. Wystarczajqco wiele wrogo5ci nagroшadzilo si Ь wiem 
mj dzy dwi ma pol czno5ciami, аЬу wybuch nasЩpil bez udzialu 
trony tтze i j. N gatywna rola Ro Ji polegala raczej na niezapoble

ieniu konfliktowi, а potem na niech~i do j go tlumienia. 
Jednym z gl6wnych punkt6w zapalnych byl Кarabach, terytoriurn 

dawnego hanatu, pod wladzq rosyj kq podzielony adrnini tтacyjnie 
na powiaty (ujezdy), przy czym w c~5ci g6rzy tej zarni zkany nieшal 
wyЩcznie przez Orm.ian (w odr6inieniu od wjyk zo5ci swych го-

Uliczny fryzjer 

dak6w nie wywodzili siy oni z prze iedlenc6w), а w nizinnej - przez 
nшzulшan6w. Ludnosc z nizin zajшowala iy gl6wrue hodowlq, g6r
ska - roltllctweш, ale z nadejSciem lata mieszkatlcy teren6w nizin
nych przeno Ш sit; w g6ry, na ра twi ka (ejlaty), со rodzilo napiycia 
i wzajernne preten Je. 

tarcia zbrojn гozpocz~ siy w Baku w 1utym 1905 r. i trwaly 
ponad rok, rozprze tтzeniajqc siy na pozo tale tereny Zakaukazia, na 
k't6rych ty}a przernieszana 1udnosc ormiarl. ka i muzulшaft ka. Zзci~ 
te walki toczyly siy w G6rskim Кarabachu, zwla zcza w gl6wnym 
mie5cie- Szuszy. 

Mimo ie prasa wiatowa opisywala te wydarzenia w torue przychy1-
nym Ormianoш, ruc nie wskazywalo na to, Ьу dokonano tu podobn j 
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masakry jak w AnatoШ w poprz dnirn dzie it;cioleciu. Z niekt6ry h 
k6l ormian kich dochodzily nawet dшnn glo у prz ciwu wobec 
przed tawjania пnian ty1ko jako ofiar. 

tarcia ru ograniczyly si~ do osrodk6w mi jskich. Wedlug wia
rygodnych ir6dcl zni zczeniu ul glo 12 wio k onnian kich i 158 
nшzuhnan kich: liczba ofiar wahala il;' od 3 ty . do 10 ty . Onniani 
ponie Ji mniejS7-e stтaty, со potwicrdzaloby prawd , ie im nowocze5-
niejS7.e polecz n two, tуш skut zniej. ze sqj go sHy zbrojne. 

Cio у zadawane przez boj6wki da znackie ta}y i bod7..cem do 
konsolidacji spolecznosci muzulшanski j w Azerbejd7.anie. Podczas 
walk z Oппianami zr dzilo 'it; poczucie jedno ' i ponad podzialami 
unnicko-szyickimi, а takie regionalnyrпi, i odЩd tego rodzaju r .ini

ce przesta}y taвowjc i totnq prze zkod w dzialaniach politycznych. 

Przebudzenie polityczne 

Odpowiedziq na przewag~ orgaruzacyjn<} Ortllian bylo zwarcie ze.. 
reg6w ро troni nшzuhnan kiej, со zaowocowalo ро taniem to
warzyszen i nawet partii polityczпych. ]е ieniq 1905 r. powolano do 
iycia w GandZy tajщ organizacj~ Obrona (Difat), kt6ra za wroga 
numet· jeden uznawala Ro Jy i j j pokr~tnq polityk . Ро obj ·iu wio nq 
1905 r. przez Шariona Woroncowa-Daszkowa przywr6conego ur~du 
nami 'tnika Кaukazu wladze zn6w obraly pt·oormiaiJ.ski kur w po

lityce. W swych odezwach Difai obwiniala Ro J~ za przelew ktwi, 
ostrzegajqc zarazern Ormian, ze gwalty z ich strony spotkaj<} si z po
dobnq odpowi dziq. Organizacja patronowala tworzeniu muzulman-
kich Ьoj6wek, miydzy innymi czterystuosobowej grupy dzialajqcej 

w Szuszy. Czlonkowie Difai dokonywali akt6w rroru, skierowanych 
gl6wnie przeciwko car kim funkcjonariu zorn podejrzewanym о pod
burzani Ormian. 

Zwolennicy liberalizmu i socjalizшu na Zakaukaziu ЬуН klonni 
nawjqzac w·p6lprac z ruchami dzialaj~cymi па terenie alego pan-
twa car6w. Muzulшarl.scy lib ralowie uwdZali it; za cz · ~ w zechro

syjskiego ruchu zmierzajqcego do wprowadzenia ustтoju kon tytu
cyjnego drogq topniowych refonn. Trzonem tut j zego ugrupowarua 
liberalnego byla muzulmanska reprezentacja w radzie miejskiej, kla-
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da;lqca i gl6wnie z ku ·6w i przeшyslowcow. Glo lib ral6w roz. 
l: r; шu wal nie tylko na tуш foruш, а1 r6wruei na Jamacl1 bakij ki j 
gaz ty .. Ка pij'', b~dq j przykladem zaangaiowarua ro :yjskoj~zycz
nej prn у w hlihi mi j ow j elity. J j wla8cicielem byl milioner 
AЬdul Tagij w, а г daktorem Mardan Ьеj Topczibaszi (Гopcziba zew), 
dopi ro zaczynajqcy polity zхщ karier . Poclczas rewolucji 1905 r. libe
rnlowi azerscy utrzymywali i ~Je kontakty z miej оwуш oddzialem 
t·osyjskiej Partii Коп tytucyjпo-Demokl·atycznej (tzw. kadet6w) i spo
sr6d nich wywodzili si~ nieшa1 wszy&:y mLJ.ZUhnan&:y poslowie do 
pierwszej (1906) i drugiej (1906-1907) Duшy Раб twowej, gdzie wraz 
z przed tawicielami шuzulrna.Л.skiшi innych r gion6w Rosji tworzyli 
klub ро 1 ·ki о nazwi Zwi~k (Ittifak). 

Jak libernlowie rnieli powiazania z kadetarni, tak mн.zulmanie о ym
patia h do ocjalizmu utrzymywali lqcznosc z bakijsk:q organizacjq 
SDPRR. jakkolwiek 1 h wzajemne relacj nigdy nie zo taly wyrat
nie okr lone. Grono m1 dych inteligent6w i uczni6w giшnazjalnych 
utw rzylo w 1904 r. pi rwsze rodziшe stowarzy<v-enie polityczne о naz. 
wi Dqienie (1-limmat) oraz podziemn pi шо о takim samym tytule. 
w~r6d zaloiycieli byl Mammad Amin Ra·ulzade, jedпa z czolowych 
ро ta i w historti A7-erbejdianu w ХХ w. Wp1yw Нimmatu na ma у 
wzro ·} raptownle w cza ie rewolucji w HIOS г. Proletariat шuzulman-
ki okazal si podatny na llasla socjalistyczne glo zone przez w p6l

wyznawc w. zwla zcza i ataki 11а samowladztwo i kapitalizm шo.ina 
byl rozumiee jako wymierzon w ,.niewi rnych". Юerownictwo Нim
matu wzmo nilo si ро przy ·tqpieniu d011 Narimana Narimanowa, 
czlonka DPRR, czlowieka о rozlicznycl1 talentach. kt6ry dal si po
znac jako dziennikaгz. draшaturg i pedagog, а w6wczas tudiowal 
m dycyn dzi~ki stypendium otrzymanemu od Tagijewa. 

Нimmat t•ga.п.i7.owaJ trajki i roine ma w demon tracj ' ni 
wy{qc1.aj rowadzon go w obr.zqdku zyickim pogrzebн zamordo
want'go dzialacza hanalara arafalij wa. Byl to przyklad adaptacji 
i.laшu do ce16w politycznych. \V pogгz Ьi ucz , tniczyJ rnlody bo1-
zewik z Crruzji]6zef D.iuga zwili С talin), odbywaJ'lcy w6j tai rewo

lucyjny w r6d wielo tniczn go proletariatu baldj kiego. Trzy lata dzia
Jalno8ci w8r6d robotnik6w pr-.temyslu naft.ow go w Baku, w poшinal 
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p6Zniej Stalin, oznaczaly ,.drugi chrzest w walce r wolucyjnej. talem 
si~ tam czeladnikiem rewolucji"3

• 

Мimo w p6lpracy Stalina i innych bolszewik6w Нimrnat zyskal 
opini~ pioni ra narodowej socja1d mokracji i z natury w j byl bliiszy 
Da znakcutiunowi i nawet PPS-owi w odleglej Pol aniieli partii 
rosyj kiej, z cza m t:akZe ро lugujqc i~ podobnq t rmiпo1ogiq: ,,na
rodowy j~zyk", "narodowy komunizm", nawet ,,narodowy i lam", cho
ciai poj cie ,.nar6d" nada1 pozo tawalo шgliste i ni i tniala na wet 
og6lnie przyj~ta nazwa narodowo8ci rnieszkari.c6w AzerbejdZanu. Ter
min milli (narodowy) wywodzil i~ bowiem z okre 'l nia spo}eczn•)Sci 

czniowie medresy- trn iy 
cyjnej szkoly muzulrrum.<J iei 

wyznaniow j iyj'lcej ws ~6 :1 ni ~ sz ~fl ej pod wzg14 ~de n religi~n yrn lud
no8ci i wyraia} ро z~o c'1e o dr ~b юsc i, а nie ideo'юgi~ nacjon ili mш. 

Powstani organizacj i poHtyczn) ch oznaczalo, :ie przyw64lдwo za
kaukaskich muzulman 6w ol jy)a in teligeacja. Ten zvrrot, ~dqcy skut
kiem rewolucji 1905 r., d J koшh. s·~ ni jaho z konieczno8c i: iadna inna 
grupa pol zna ni byla Ьowi т w tanie wys tawic kшdydat6w do 

1 R Suny, А J 11 rneyman (o • flte R•volu i. m· S·a 'in and llte L a'юur Mol'tШtent •11 Baku, Jrme 1907 
Mt y . 9',8 ,S \ ie'. Studie .' 1972,t. 23,nr3 ,s. 373 394. 
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wybor6w, wydawa azety, pisac petycji czy kladac o~wiadczen par
laшentarny h. Mimo i int lig ncja, w umy. lach kt6rej zaczyna)y 
ldclkowa my li о wla nут pan t\vie, pokazala, i potтafi wykonywac 
t zadania, nie uzyskala poparcia ma . Ni nюgla naw t, jak czynio
no w PolRCe pod zaboraшi, przywolywac w pomnieri dawnej pot gi 
i chwaly wojego раП twa, Ьо taki w pomnienia wЩza}y i~ j dyni 
z funkcj nowaniem Azerb jdZanu w granicach Р rsji. 

AzerЬejdZan wоЬес rewolu ji т miedц 

О ile wоЬес przernian w Ro~Ji muzuhnanie zakaukascy odnosili i~ 
z pewn~ oboj tno8ci~ wynikajCJCq z poczucia obco8ci, о tyl na wyda
rzenia rewolucyjne, jakie niebaw m rozegraly si~ w Per ~i, а nas~JГ 
nie w Turcji, zareagowali zupelni inaczej, gdyi dotyczyly one pol 
czen tw i kultury \\.i le im blii. zych, z kt ' rymi i~ identy:fikowali. 

R wolucja rosyj ka 1905 r. oddzialala na Р ~ dwojako: ро pierwsze 
- przez uniernozliwienie carskiej interwencji, ро drugie- przez stymu
Jowanie w wn~trznych reform Dqienie do przernian narastaЮ od wielu 
lat, w m.iar jak pan two pod rzqdam.i dyna tii kadiarsld j pogrqZalo 
i w zastoju, uci ku i korupcji, а Wi 1ka Brytania i Ro Ja, rywalizuj~c 
о konc J gospodarcz , stopniowo przeksztalcily j w p6lkoloni~. 

Кryzy rozpo zql i w grudniu 1905 r gdy fala rewolucji ro yj-
kiej rniaJa j\lZ za sob<4 punkt kulшinacyjny. Dlugotrwal rozruchy 

zrnasily per kiego szacha Muza:ffara al-dina do ogloszenia konstytucji 
oraz wybor6w do par]arnentu (Мedilis) wedlug ordyna ji fawotyzu
jCJC j szyickie duchowien two i wp}ywowych kupc6w. U t pstwa wo
bec jednych ugrupowafl rodzily kalacj iqdafl z trony innych. 
Ба tion ш ruchu kon tytucyjnego, kt6rego kol bkq byl TeheJ-an, t:al 
it; teraz Tebriz, l6wne miasto Azerhejdianu Irari ki go, pod wi~ 

lorna wzg]~dami rywalizujq е z toliCCj kraju. О wain j polityczn j 
roli Т brizu decydowala bli ko ' ~ ogarni~t 1 rewolucj~ Ro ~i oraz wci 
lonej do ni j c~Sci Az rbejdianu. 

Dla rni szkail 6w tej rosyj ki j с~ Pcr Ja oznaczala zar6wno 
rozl.egle, wielonarodowo8ciowe kr61e two, z kt6rym lqczy}y ich wi~zy 
reliffi, dziedzictwa kulturalnego i- a.i do zarania XIX w.- wsp6lna 
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h istoria, jak i kraj wsp6ln go j~zyka i pokrewien twa etnicznego, czyli 
AzerbejdZan Irariski. R wolucja konstytucyjna nadala nowy wyшiar 
zwiqzkom lq zqcym obl t cz 8ci: wsp61dzialani iywiol6w przeci
wiaj~cych i~ u taloneшu porzqdkowi ро obu tronach granicy pod
trzymywa1o naturalne poczuci soHdarnoSci i j dno8ci kraju, kt6ry 
zo, t:al podzi lony. Ten raczej pontaniczny odruch niZ program dzia
lania ~dzie odt:qd ta}ym, cho drugoplanowym element т azer
b jdZailskiego iycia polity znego. 

Muzuhnanie zakaukascy przewa.Zni uwaiaН i za Iraflczyk6w, 
jako ze wp1ywy о rnaflskie j szcze wtedy nie obj~ 1udno8ci zyickiej. 

Tщgarze z poludni wego 
A7.erЬejdiaпu (Р rsji) -la
ta dwudziestt>, trzydzii:'Sle 
X:Xw. 

W Baku emigranci zarobkowi z Persji tali si~ przedn1iot m szczeg61-
пego zainteresowania Нimmatu. '\V 1906 r. Narimanow zaloiyl ich 
pi rw zq organizacj~ robotniczq pod nazwq Socjaldeшokracja (Edite
mai Ami))'Un), zapoczqtkowujqc w ten pos0 Ь 8ci lq wsp6}prac~ rni~ 
dzy ruchami robotniczymi w obu cz~ iach Az rbejdZanu. 

l.osarni r wo]ucji w Persji zainteresowani byli nie tylko cjali8ci; 
r6inorodne wiadectwa poparcia nadchodzily r6wniez z innych ro
dowi k. Tarnt jszy kryzys zblegl i z poczqtki m "zlotego wieku" 
prasy w AzerbcjdZanie pod zliberalizowanymi f7_qdarni rosyjskim.i. Ga
zety bakijskie, odnoszqce i~ do wydarzen w Ro Ji zdumiewajqco po
w8ciqgliwie, znacznie bardziej przejmowa}y si~ rozwojem sytuacji ро 
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drugi j str nie Arclk -u. Zпalazly tam zr . zЩ wi lu czyt 1nik6w, przy 
czym najwi k щ poczytnoSci(! w. rod wyclawnictw nap}ywaj ycl1 
z Zakaukazia cie zyl si .. Mo11ah Nasr aJ-din", satyryczш~lit racki 
czasopi.,mo maj'1 е w tytul iшi 1 1J: ndarnego bohat га opowie i 
ludowycl1. 

d polowy 1 7 r., gdy w Ro Ji podnio }а si~ fula r pr Ji, zakau
ka~y rewolucjoni&i p~no ili i za grani , gl6wni do Tebrizu jako 
о 1 odka шсlш konstytucyjn go. WSt-6d przybysz6w znajdowali -· Gru
zini, rosyj :у socjald mokra i oraz oddzial zaprawiony ·11 w Ьоjн daszna
k6w, wi k zose ·tanowili j dnak nшzulmani zwkV..ЗЛi z Himmat m. 

Do najaktywn.iej zycl1 uchodi 6w w grupie dzialaczy Нiшmalu 
паl •ia1 Mammad Amin Ra ·uШJ.d , przy ~zlo8ci ztandarowa postac 
az rbejdZail~kiego ruchu narodow go, w tej fazie dzialalno5ci- Zywy 
d w d na identyftkowanie i~ Az r6w z ich hi torycznq ojczyzrщ. 
W ierpniu 1909 r. Rasulzad zaloiyl wТ: h 11Ulie gazet .Jг~ nou"' 
(.,Nowy Iran'), najwi~k zq posr d ukazujqcych · w j~zyku ~ 1 kim 
(fars1) i ci szqc<:} i opiniq najpowзZniej zej. tala si ona organem 
enюkratycznej Partii lraпu skupiaj<} j гefomli tyczni nastawi~ 

nych inteJ ktuali t6w. Na lamach t j gaz ty Ra ·tШad~ :t.azпajaш.ial 
czytelnik w z id ami ~о jalimш. ch с щ8ciej w j go artykulach po
brznliewal jakobiil -ki ton, gdy naw lywaJ do radykaln j с пtrdlizacji 
pari.stwa, о pozwoliloby zjedno zyc w zystk.i zaшie zkuj<J Ре J 
ludy ро lugujqc i j zyki m tlJreckiш. р rskiш zy arab kim -
zar6wn mнzuhпan6w. jak i chrze ~ ~jjan, iyd6w oraz wyznawc6w zo.. 
roastryzmu- k1:6r utworzy-tyby nar d wo1nych i r6wnych obywat li. 

Gaz ta pozo -tawala w г kach Ra uJzad go do шаjа 1912 r., ki dy 
rz<Jd teh rdnski ni byl jui w ~tаше dluz j opierac i I"osyj kim .iq
danioш <1 portacji redaktora Mшnmad Amin po~pi szШ przeni ' l 
si~ wt dy do tarnbulu, j эdyu j ' t 1icy. gdzie jui zwyci iyla rew~ 
lu ja. Turcja stala i gl6wnym mi j с ш 'hronienia нchodzcow 
z Per :Ji od czai\u, gdy w ~ kowa tnt rwencja ro;::yj ka w brizi 
w gt1Jdniu 1911 г. bruta1ni RtiumHa tamtej zq гewolu j~. Poinlejsza 

kupa ja, ~dq ni jako putwi ~гdzeni ш n.i odwracaln go, jak ·i 
wydawalo, upadku Persji, poloiyla kre pгoirafl ki j ori ntacji elit 
аzегЬ jdZafl kich па ter na h па р6hюс od Arak u. 
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W przeciwi ri -twi do prz wl klych kryzys6w w Rosji oraz Р rsji, 
trzecia rewo]u ja - w Turcji- pгzypominala zybko przeprowadzonq 
operacj chirurgiCZШ} trwalycll kutkach. R zim AЬdulhamida п 
upadJ wyniku woj knw go zamachu tanu. W lipcu 190 г. ~ultan 

mu ial przywr cic u tr ~ kon tytucyjny i w nowych wапшkа h gl6w
Пq ii<J politycznq tal . i шlodotнrecki Konlit t Jedno i i Ро t pu 
(KJP). Rewolucja шlodoturecka, ро trzegana jak ukce , na uwala 
w danym moшencie l1istorycznym kojarzenia z ukc m Japon.ii, 
kraju ymbollzujqcego nowo z nq Azj w tarciu ze ~ ta~ Europq. 
Legen:Ja Japorui, u1rwa1ana tak.ie w tur ckoj zy znej poezji ludowej, 
rosla od czasu wojny z Rosjq (1904-1905) . Dla wielu оЬа1 ni de poty 
Ab,Julh; unida П bylo zapowi dzict wejscia na dr gf w kazmщ przez 
odl:gle, nowo pow tal mocarъtwo. Przez jaki ( czas, ni zbyt zr ztq 
dlц : iJ ро 190 r. popularne bylo haslo "Turcja- Japoniq Bli kiego 
Ws:h du". 

Mimo ie pг.tenliany w Turcji nie wymaga}y werЬowania ochot
nik6w czy 8ciqgania dziala zy polityczny; h z zagranicy, гewo]ucja 
mlodoturecka odЬi1a i~ szerokim ech m w5r d Azer w. Р d no
wyrni, liberalnynli rzqdami w tambul zwol nnicy id i tuгkizmu zys
kali woЬod dzialania, wkr6tc wi~ nad Во~ r m 1-а z 1i i po
jawiac przed tawici l etni znych pobratym 6w. Na podoblen two 
czlonk6w Нimmatu przedzierajqcych i do obj~t j rewoJucjt.t Persji, 
przed tawiciele .intelig ncji azerskiej ki r wali i teraz do Turcji, 
kraju otwierajqcych · mo.iliwoSci zr alizowania dqien politycznych 
bqdi amblcji literackicl1. 

Przyjt1wszy if na gl Ы tur kiej, panturkizm, dotychcza arnor
ficzny prqd kulturalny, nableral charakteru polityczn go. Naczelлyш 
teor tyki ш ruchu zo tal Ziya Gokalp, piSai-z gJo zqcy wizj~ "Wiel
ki go Turanu", oj zyzn lud w tur kich zj dn zonycl1 pod przy
w6dztwem Turcji i zlt1 zonych р61пц religi~, j~zyki m oraz nowcr 
cze щ kultur<:~ ш·ореj 'k<J. il j dnak Turan pozo tawal mgli tym 
id al m, odl~::glym obrazem ni urzeczywistnionych kont:epcji paп
tureckich, о tyle w odni sieniu do przewidywalnej przy zJoSci Gбkalp 
przed tawil znacznie bardziej realistyczn'1 wizj polqczenia lud6w na-
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1 7..acyclнlo oguzyj ki j grupy j zykow j - Azerбw, Turkш n6w i Tur
k6w о · nшriRkich. Со wi с j, ich j <ln sc, pгzynaJmni j do 7.а u. mia1a 
mi · harakt r nie ty]e р lityczn . ·о kultшalny. PojawHa -;i zat ·ш 
nowa oclmiana panturkizmu, zwaпa guzyj ~Iщ. zwracajqca si • ktl Az .._ 
rош jako oblektowi szczeg ln go zaint 1 ·е owania strony osmans1J j . 
Przvby ze z A.terbejdZanu r ag wali pozytywnie. Ni kt6rzy, па przy
k}ad Ahm d Agajew, znany w ze ~niej jako propagator irari~Ю j t 
zsanю i Azer6w, zwiq.zal .i~ z mЮdoturkami. widzqc w ich ruclш 
pcwшeJszy Ъ na о iagni ie przeпuan i ро t~pu . Uwai.~ bo
wi m, ie ·koro nacjonalizш j ~ t ni unikni ny na р 11уш etap1e r z
woju his rycznego, trzeba go zaakc towac i mi nadzi ]\'. i tyl
ko poprzedza rycble nadej · i wiatow g cjalizmu. Z ko1 i HtJ-

jnzade, zapewne z ш]'Sla о н waniu prz zk d na drodze pan
tur1dznш, prze trzegal ргz с1 za iankowoSciq jako fomщ р czucia 
nш· d w go. 
О ile Agaj w i Husejn7.ad calkowi · zwiCJ.ZЗ.li w losy z Turcjq, 

u ty1 inni przybysze z Zakau kazia wybra1i powrot w trony rodzinп . 
Jesli naw t wto.cali teгaz rozczarowani pozioш m nюdemi1..acji, to 
ni · ~li z Ь(\ id ~ turЮzmu, ktora ро 1 r. zdominowala my 1 nie 
poUtyczne Azer6w, wypierajqc ich hi toryczne poczucie zwiqzk w 
z [ran m. awet niech tni wsze1kim prl jawom nacjonalizmu i klon
ni do szyi ki h uprzedzen wob Тuг ji kon erwaty ~ i dali i~ р ni ~ 
f.ali lidaгno t.ci z panstw т шаЛ ·kiш, gdy ·taJo . i~ ono cel т 
нг pej kiej agre Ji w wojni trypolitari kiej Oiblj ·kiej) w 1911 r. 

i w wojnach balkail kich z lat 1912-1913. W woim rapurci z 1913 r. 
dla cara Miko1aja П naш.ie tпik Кaukazu \\"oronco\v-Daszk w do
puszczal nюiliwosc wybuchu fanatyzmu г ligijnego podsycanego 
bli ko · ·i<! kтaj6w rnuzulman kicl1. ргzу zуш jedyn<J grup<l, z ktбr j
j~go zdani •m - m6g}by wylonic i nJ\:h ·paraty tyczny, byli пш
zнlmani . Poglqd tуш goclni j . r:y uwag·i, z \V przeciwienstwie do 
Оnпiап i Gruzinow, kt6rzy mi li wielowiel·owq b-adycj~ w1asn j hi
. torii i (}Г bno ·j narodow j, Azerowie нiе zпali naw t poj(;' ia "na
rod". Со i zas tyczy fanatyzmu r ligijn go, to nie byl on cechq t j 
pol zno5ci, w kt6гej zyici i unnici potrafili mimo nieufno i roz

wija wzaj mnq to1erancj~. 
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Vo/, гоd г pabiant w z Turcji znajdowal si Mammad Amin Ra
·u17..ad , kt ry w 1913 r. sk rzy ·tal z ею ki j amn • Ш. J р;о pogl4dy 
wo1uowa1y d iran ki go nacjonalizmu do tur!Фrnu. Wkr tc ро 

powt·oci do Baku nawiqzal kontakt z tajnq orp;aпizacj(j taloionq 
w 1911 г. przez gt"llpk dawnych czlonkow Нimшatu, t·o,.czarowa
nych rewolucjq rosyj ·kq, przeNtych natomia t prz mianami w kra
jach muzuhпanskich Nazwa ort,тaniza ji - R6wn (Ми ашаt) - wy
raZaJa ро tulat г \vnycl1 praw dla muzulrnan >'v i wyzwol ·nia ~wiata 
i lаш. kiego. Partia, kt6ra w przyszloSci Ь~ l6wrщ il<} az rb j
dZanskiego ш hu nar dowowyzwo1 rkzego, w wycl1 pi rw. zych 
od zwach odwo}ywala ~ 1 do ducha islamskiej j dno · ·i ponad po
dzialaш.i etnicznymi. Zap] z m Musawatu byla wi lkomi j ka ag]o
meracja Baku. 

]ako czlon k Mш:.awatu Ra~ulzade stal i~ z cza ш niekwe Hono
wanyш przywodcq, choc d rzqdami caratu gl6wni zajmowal si~ 
legalnq pu blicystykq. \'\Т 'r6d temat6w, jakie podejпюwal, byl proЪlem 
relacji mi~dzy przyna1eino8ciq religijnq. а Swiadomo, ict nar dowq. 
Poj~cie .. w ·р61поtа" (umma), dowodzil, za\vieral znacz ni wylaczni 
religijne, okr Ialo Ьowi m zblorowosc wyznawc6w i ~}аnш па wie-

ie, pod za gdy poj ci .,narod" (miUat) odno Но ~ i~ do -ро1 zno · i 
z}qczon j w p6lnotf) j .zyka, t rytoriшn, hi, torii, kultury i r · llgti, przy 
czym ta o~tatnia dziedzina tanowila tylko jeden z 1 ment6w two
rzqcych calo · . Taki kr '1 ni narodu przypominalo (ni wiadonю 
czy przypadkowo) d finkj fonnulowarщ w tym saшym roku 1913) 
przez dawn go towarzyS7.a rew lucyjnych walk Ra ulzadeg - }6zefa 

talina- w artykule Marksizm а kUJestia narodowa. 
Wed1 Ra ·ulzad go, t mun millat nie mogl ~tuiyc do okr Jenia 

ь,тruру wyznaniowej, jako ie j go znaczeni byJo 'wi l je i dotyczylo 
narodu. Laicki р 1nюwani пarodowo ~ci mialo z czasem . ta1 si~ 
pod taw<} id ologii tТ1U. ·twatyzтrш. na razi j('dnak Ra~ ;ulza i naw t 
ni wzmiankowal о narodzie azerb jd.iatlskim. 

Wyrainiej nii w dy ku Jach politycznych ргаwа narodowej to.i
samo5ci zary wala i~ w glo nут porze wokol j zyka lit rackiego. 
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W r6d rozlicznych temat6w, jaki wypelnia}y lamy pra У od 1905 r., 
ten wywolal о t:rq kontrowe J , zwla zcza Ze w istoci doty zyl coraz 
bardzi j aktualnej kweslli, na kt6rq wciqi nie znano odpowi dzi: jakiej 
nazwy паl Zy иZywac na okr 1 nie narodowo5ci muzulman6w Za
kaukazia? 

Debata mi~dzy zwolennikami azerskiego j~zyka lit rackiego (az
aridiilar) i "о manistami" de facto odzwierciedlala p6r mi~ stroп
nikami mi j owego partykularyzmu i zerszej wizji przyszlo5ci Azer
bejdianu. Czolowe cza opismo literackie "Fujuzat" (,,Obfitosc) glo
silo poglqd, re Turcy zakaukascy sq tak bliscy kuzynom о manskim, 

Maлunad Amln Ra ulzade 

re roznic mi dzy nimi ni шajq zna zenia. Zdani m gl wn go publi
cy ty i zarazem r daktora Al go Hu jnzadego, rozpo zynal i~ nowy 
tap w Ы torii: epoka wielkich par'l tw polqczoпych w p6lnotq r ligii, 

j~zyka i kultury, а poniewaZ Ь z W(itpienia przy zlo · AzerЬ j~u 
byd2ie zwiqzana z Turcjq - duchowym i politycznym с ntrum sw1ata 
is 1an н - w zy tkie ludy tur cki powinny przyj(\c w p6lny j~zyk lite
racki, upro zczony osmar'l ki, zwla zcza ie za pom q mi jscowych 
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j zyk6w, ni wyЩczaj с az rsld go, ni da 
wanych tr Sd. 

Prz iwnikami о шanJza ji kJerowala obawa prz ~d od tr~z ni m 
czyt lnikow od lowa pisan go w j~zyku ni caJki m zrozumialym dla 
w. zy tkich. Wywodzili si oni glownie ze rodowi ·k populi tycznych, 
а powod wala nimi takz l1 dotarcia do czyt 1nika w Р rnji. 1 h 
organ т pra wym byl w pomnianywcze ni j .. М llah Na r al-<iin", 
gdzi • w pi rw ·zym artykule wst рпуm redaktor Dialil Кuluzad oble
cywal, iej zykgazety ~dzi do.tfpnydla w. zystki l1. W zczytowym 
punkci debaty, do kt6r j wЩczyla si~ wi k 7.-О~ gazet i czasopism, 
hi toryk Feridun Koczarli powiqzal spraw j~zyka literackiego ze Swia
domoScЩ narodowq. Nar d т ie utracic w6j maj(jtek, rzqd, а nawet 
t rytorium, i b~dzie nadal i tni , je 'li j dnak UUaci swoj jfzyk, ni 
pozostani ро nim 'lad. Zmiana ojczystego j~zyka па о mar'l kJ 1' w
nala i~. jego zdaniem. nar dow j zdradzie. 

Tak mocne podkre·laпi odr~bno8ci wla п go j« ~zyk a byl ·yg
nal Ш, ie W przededniu pierwszej wojny swiatow j Z wolna k ztalto
waJo i~ poczucie a7-erb jdZan ko5ci, czyli w p6lnoty narJdowej. 

Pierwsza wojna Swiatowa па Zakaukaziu 

Przy tqpienie Ro ji do wojny przeciw Au tro-W ~grom i Ni mcom 
potkalo i z objawami gorqc go poparcia w саlутп carskiш impe

rium. Zakaukazie nie pozo 'talo pod tym wzgl~d ~m w ty\e. Poslowie 
шuzulшanscy do Dumy anstwowej pt·ze igali i w wyraianiu ni 
WZ11.1, zonej lojalnoSci, а gaz ty wychod~ce w Baku dnlkowaly niezli-

zon d klcuacje w du l1u powszechnie paпuj(j go patrioty'ШJu. Mu
zнlmani zakaukascy, tak jak icl1 w·p6lwyznawcy w ca}ym раП twi 
ro. yj. kiш, ni podlegali obowi<y,kowemu роЬ t·owi, choe mogli, zy
wi." i , za ·ictga si~ jak oclюtnicy lub zaw d wi woj ·kowi. 

Patriotyczn па tawi ni czy t i lojalno wob с Ro :ji byly 'pra
wч pro. tq dop6ty, c1op6ki konilikt toczyl i~ z nюnarchianu Hohen
zoll m6w i Habsburg6w.j dnakiejuzwtrzecim mi iqcu przy tqpila 
do пi go Turcja (atakujct ro yj kie instala j woj kowe na Morzu 
CzlЛlym), kt6ra oglo ila diihad i wezwala muzulman6w па calyrn 
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:i , аЬу wJ~czyH . ie do wojпy. Pi mo ok61n , jakie Кomit t jed
no i i Ро t pu roz stal do wych oddzial -."· prowiпcjonalпych, wy
mowni j aнiieli dekr t (jdwa) о d.Zilшdzie charakteryzowalo cele wo
j м е Turcji, wyraiaj(lc zar wло pani lanli tyczne, jak ituraлi tyczn 
а piracje mJodotureckich przyw6dc6w. Dokuш nt mowil о potrzeble 
zni zczenia moskiewskiego wroga i wytyc7..enia dzi~ki temu natura1-
ny ·h granic pailstwa, w п1mа ·h h16r go pobratymcy etniczni zo tanq 
zj dnocz ni. 

Z punktu widzenia strategii wojennej dwa r6.ine polityczn с le 
przy ~wjeca}y dw6m ofensywnym о га jom mail ~юеj a.nnit poch6d 
do Egiptu nlial przyczyni · it: do ·pelni nia wizji pani lami tyczn j, 
wyprawa na Кaukaz rniala za!. tanowic decydujцcy krok ла drodze do 
urz czywi tnienia id i Turanu. tojC}cy па z ]е rzqdzqcego triuшwi
ratu wjcegeneralissimu Enwer Pasza dal pierwszeri two drugiemu 
z wymienionych cel6w trategi znych slu zn.ie do trzegajqc umiar
kowanq atra.kcyjnosc idei pani ]amizшu poza granicami Imperium 
Osmari. ld go. 
О pt7.-ehiegu dzialari woj nnych na froncie kaukaskim zadecydo

wala k1\' ka ofensywy ture kiej juz w pi rwszych tygodniach walk. d 
katastrofalnej Ьitwy о Sarykarny z \V ~ tyczniu 1915 r., gdzie wi cej 
iolni rzy tur kich zgin~o w g6ra l1 od mrozu nii od kulпi pг.q
jaci ]а, Turcja tala i~ ~ tronq przegrywaj~cq. je li nawet Rosji brako
walo srodk6w па szybki wy'Cj kani przewagi. Wiosnq 1915 r. woj-
l{a ro yj Юе w pomagane przez ni r gulam oddzialy ormiari Ю 

wkroczyly clo wschodniej Anatolli. W obawi przed aktami wrogo · i 
z trony rniej wych Orrniaл wladzc mlodotureckie zarzqdzily ma-

w v i dlenia, r роrщgл~о :t.a sobq ~z ni ludnoSci cywi1л j 
prz z pu tynie, zbrojne tar ia, gwaJty i rz zi k:walifikuj<J е • i~ jako 
zbroclnia ludoЪ6jstwa. Re.Zim mlodoturecki zamierzal usun~c Onпian, 
kieruj<4 si~ пiе tyl.ko wzgl~daJ11i bezpiccz ri twa w strefie przyffonto
w j, а] r6wniei dlatego, ie tworьyli oni barier~ etnicznq odgradzajq q 
Turk6w о ma.rl Юсh od pobratymr6w (gl wnie Azer6w) w grankach 
Imperium Rosyjskiego. traty w r6d ludno · i onnianskiej ocenia i~ 

па og6l па 1,5 mln os6b. Skutld wydarzen w wschodniej Anatolii daly 
i wkr6tc odczuc na Za.kaukaziu: do rnia t poloionych na tereпach 
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t:r.•· burzy i naporu 

7.achodnicl1, ale takZe do Baku, nap}yn~ ogronma fala urhodi..c6w 
oпniariskich. 

Gdy przewaga rosyj ka na froncie kauka kim stawala i~ coraz 
wyrainiej za, elity azerskie zar agowaly przychylni na posuni~cia 
caratu zmierzajqc do poprawy stosunk6w z muzuh11anami zakau
kaskimi. Nowy kurs rozpoczql si~ jesienict1915 г. ро odej5ciu Woroл
cowa-Daszkowa ze tanowi ka пamiestnika Kaukazu. Jego nast pcq 
zostal wielki ksi~ Mikolaj Mikolajewicz, kt6ry wykonal wi 1 poj d
nawczych gest:Ow, rni~dzy innymi udzieШ bylemu r wolucjoniScie 
Rasulzademu zezwol nia па wydawanie gazety ,,Aczik soz" ~.Otwarte 
Slowo"). 

Popra\va atmo ~ ry w tosunkach mi~dzy wradzq carskq а JХГ 
leczno5cict azerskq zblegla i~ ze wzro tem сел produkt6w naftowych 
ро ich gwaltown j obniZce na poc.zqtku wojny z powodu zagroi nia 
dJa ieglugi na Morzu Cza111ym. Zagro.ienie minflo ро ro yjskich 
zwyci~stwach na froncie kauka~kiш, а 1916 r. przyni6sl nowч ri~ 
poгaZek tureckich. Wykazujqc i~ politycznq la tyczno i(l, azerscy 
dostojnicy duchownl wzno ili dzifkczynne modly ро zdobyciu osman
skiej twierdzy Erzerum przez woj ka rosyjslde. Lo у wojny coraz 
wyraZniej przechylaly si~ na niekorzysc Turcji ai do chwili. gdy rewo
lucja rosyjska w Jutym 1917 r. radykalnie odmienHa ytuacj пajpi rw 
na tylach, а potem na froncie. 

Rok 1917 i odrodzenie polltyczne 

Symbol m zmiaл zachodzqcych w Ro ~i ро upadlш caratu bylo 
oficjalne przekazani wladzy przez wi lkiego k i~ia Mikolaja Miko
lajewicza, пamie tnika Кaukazu, pecjalnemu Komitetowi do praw 
Zakaukazia (Zakawkom), г pr zentacji regionalnych grup tnicznych. 
Rzeczywi teшu pгzek ztal niu uleglo odrodzone w warunkach wo
body .iycie polityczn , owocujqc pow taniem wielu partii. W .Azer
bejdian.ie r pr z ntowaly опе tтzy gl6wne ideologie: nacjonalizш, 
panislamizn1, о jalizm. 

Nacjoпalizm w 6wcze пут stadium oznaczal ла og6l polqczeлie 
turkizmu z bud.zqcq si~ azerbejdZarisko8ciq. Gl6wny przed tawiciel 
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tego nurtu, Musawat, najwi~ksze ugrupowani polityczne powstal 
w 1917 r. w wynilru zjednoczenia dawnej kadry bakijskiej z bytq ur
ganizacjq. Difai z GandZy, r6Znil siy od organizacji przedwoj nn j. 
Pelna nazwa nowo utworzonej struktury brzmiala: Turecka Partia 
Federalist6w Musawat. Sldadala siy ona z dw6ch skrzydel:; lewego 
(Ьakijskiego) pod przyw6dztwem Rasulzadego i Marтunada Hadiiл
skiego oraz prawego (gandZyjsЮego), kt6ryrn kieiowali: Nasib Jusuf 
bejli (Ussubekow), Szafi bej Rustambekow i braciaHasmammadowo
wie (Alakpar i НаШ). Mimo r6inic w poglqdach na kwestie ekoпomicz
ne i spoleczne, zwlas1л:za na Ieforш~ Io1nq, lqczyly ich dwi zasad-

Ulica B<llш -l!Jl7 г. 

nicze sprawy: laicki nacjonalizm turecko-azeiSki, stanowiqcy podsta
Wf; ideologil musawatyzmu, oraz federalizm. Przyjf;cie idei federaliz
mu zwiastowalo nowy etap na drodze Azei6w ku pafistwL1 narodo
wemu i odtqd koncepcja ta. miala trwale wpisac siy w ich myslenie 
polityczne. Zdecydowal о tyrn zar6wno brak tradycji wlasnej panstwo
wo8ci, jak i niepewnosc со do mozliwo8ci powstania niezawi~} go 
Azerbejdianu. 

Mirno Ze musawatySci ~ro ·zyli najsiln ie.i sz<~c partit\ spole :-ztюsc 
azerbejdZaDska okazala siy Ъardziej ZI6Znicowana polit) czn'e aniZeli 
armenska, zdominowana {tJ ze; • dasznak6w, czy <?J112 il tSka- przez 
miens1..ewik6w. Cal:kowici ~ но w .туm ugrupowaniem byJa partil о na l-

6Z 

с~ Ьш7.уl П>lpnru 

wie U ~а Щtihad), glo zq.:a ideologiy panislan1istyczn~ i drzu aj(Jca 
ws~~~ iorшY_ nacjunalizmu jaku sprzeczne z ducheш wsp6lnoty 
п~lig1J11eJ, pr~wna oclerwaniu si od Rosji i nawoluj(lca do utworze
шa zdeceпtraJ~wane_go r publikai! ki go pailstwa rosyjskiego, w kt6-
~~ muzu1maшe by1tby wolni od пropej kiego kapitalizшu i iшpe
n~nu. fo~ulo:Чania takie w ·kazywaly na рг6Ъ~ polчczenia islam
skiego 1radycJonalizmu z radykalizrnem spolecznyrn_ Cho iai partia 
nie ~dnosila wielkich sukc w w wyboтach, j j wpJywy w8r6d lud
~OSL'l Ьу}у ~ k~ze, ~ wynikalo to z wynikow glosowania. Byla t 
Je?~a orgaruzacja polityczna zwracajc:tca siy do rna$ wiejskich. Ittihad 
WI.dztala w ~ш;~wacie swego gl6wnego przeciwnika, sЩd antagonizrn 
~~dzy tyrni dWieшa partiami Gedna z nich glosila koniecznosc prze
nllan, d~ga zas przywiqzanie do t:radycji) t:al i~ glownym elemen
tem politycznego iycia Az rbejdi:anu, со sl qdinqd Ъуlо zjawiskiem 
typowym dla poleczeristwa islamskicgo okresu przejSciowego. 

N urt socjalistycmy reprezentowala partia Нiшmat, wskr.teSzona 
ze zwle~nieш .i wSI6d wahari, gdy st:alo i~ jasne, ze шuzulmanscy 
pro]:~usze. ~е Ь d~ wst~powali w szeregi ro yjskiej socjaldeшo
kracJl. BardzieJ шarkststowski aniZeli dziesi~ Iat t.emu Нimmat ni 
potrafil jednak odzyskac dawnej przewagi nad rywalem w walce 
о_~ п~ masy, со ш.lа}? si~ Musawatowi przyciqgajq emu znaczn~ 
czySt rodzimego proletariatu. Ponadto Himmat nie m6g}jui uniknqc 
s~'llt~?w bolszewicko-miensz wickiego sporu. W zakaukaskiej orga 
ruzaqt SDPRR dokonal si~ kolejny i ostateczny 1·ozlam w czerwcu 
1917. r:· а so~jali8ci ~е~ musieli _opowiedziec si~ ро jednej lub 
drugieJ strorue. BakiJscy hiшшaty 1, w slad za Narimanem Nati
~an~wem, zd~k1aгowa1i si~ jako bolszewicy, podczas gdy na pro
~CJl kom6J-k1 partyjne sklanialy siy ku mienszewikom, kt6rych ba
stioneш byla Gruzja. W Thili i skupilo si~ kierownlctwo miensze
wi kiego Hirnmatu - IЬrahiш AЬilow, Satнad Aghamalioghli iAluned 
Р pinow. 

Podzial w.sr6d hin~atyst6w nie Ьу} ani tak g}~boki, ani tak ni~ 
~cl~acalny, J~ w I<Jшe partH rosyjskiej. Jakby w milcщcym uznaniu. 
ze me chodzilo tu о ich wlasne spory, frakcje utrzymywaly ze sobq 
kontakt i w ciqgu dw6ch nastypnych lat dwukrotnie siy jednoczyly. 
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Bol~ze\vicld Нlmmat wykazywal mniej 2ywotno ·i , JUinlo /, · jego przy 
w6dcy byli czynni w ·z r gach SD RR W przectwi n twi clo fгaktii 
mieш;zew1 kiej nie bra1 udzialн wyborach do org-an6w pt·zed ta 
wicl 1 kich i byl ni оЬе<..'11У v.r bakijskim sowi cie miejskim. alo
rnia t mien~zewicЮ Нimmat wwyЬomch do rosyjski j Konstytuanty 
w li~topaclzi 1917 r. zdobyl84 ty . . glo w (Мusawat- 615 ty::.. , Itti· 
had - 66 ty ., Muzulmansld Blok cjalistyczny, mi j~ owy odp<}
wi dnik roSY.J~kich cjali t w п•wolucJonist6w - 159 tys.) . 

Zakaukaska Federacyjna Republika Demokratyczna 
i komuna Ьakijska 

Wizja w ,hodnie о Zakaнkazia- zwant>go p6iniej Azerb jdianem 
- jako wsp6ln go dumu Gгuzinow, Ormian i шuzuhnanow гodzila 1\ 
\V miaп;, jak 1·ozwijalo si~ .iycie polityczn . Idea rcgiona1nej federacji 
pojawHa si~ w deldaracjacl1 partyjnych jui na poczqtk11 :ХХ w., ро г& 
pierw zy w pюgramjc gruzill kich socjali t6\v federalistow, а w 1907 r., 
tuz ро wojnie ormiю.1 ko-tatarskiej, w p1·ograшie da znak6w. Zaczyna
jчc legalnq dziala1nosc, М нsawat przyj'!l fedet-aliznl za wla, щ koncep
cj~ przyszlo5ci .А7_,еrЪ jdianu. P1an zakaukaskiej fed racji przewidy· 
wa] aulonomi~ regionu w granil'ach d mokratyczn j Rosji pu.eksztal· 
con j w zwiq.zek wolnych i rownych panstw. 

JednakZe wkrotc ро bol zewickim przewrocie paidziemikowym 
dy kusj о [oпni zwi4Zku z Ro J<i staly si bezprzedtniotowe, Rosja 
bowiem pogrq.iy1a si w haosi . Pu roщdzeniu pr.tez Lenina 6 stycz
nia 191 r. Zgt·oшadzenia Kon. ty1ucyjnego azerbejdianskie partie p<r 
райу inicjatyw~ grнzm ldch tni nszewik6w dotyczqcq JIOWOlania na} 
wyz z j wladzy regionu w postaci Sejrпu Zakaul а kiego. Polskcr 
brzrпi~ca nazwa ,.Sejш'' wskazywala оа uznaлie. jakim cie, zyh! '>it;> 
ШlJd)uisza trndycja parlaш ntarna w bylym Imperium Rosyjskim. 
ZwoJaпie posi dzenia tego gгerniuш 10 lнtego byl wst~p m do for
юalnego oderwanla sj~ Zakaukazia od Ro Ji, cz g domagai si rzqd 
turecki i od pelnieпia tego warunku uzaleZnial zaprze tanie dzialan 
wojennych na froncie kaukaskim, gdzie na sk:utek rewolucyjnego 
rozpadu armii carskiej Turcja stala si~ nagle jedYfi4 pot~gq wojskuwq 
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Z punktu wiclzt>лia шusawatyst w w p61ne pan two zakaukaski 
nie tanowilo w6wczas wyшarwn go celu. Jak o ~wiadczyl w kulua
rach sejmowych icl1 przyw6dca NasJb Jн ufЬejli, bardziej poci<)gajqca 
byhl dla tego ugrupowania wizja wi 1\dego Azerb ~c17..anu ро pulq· 
czeniu оЬн jego ~Sci -t·osyjsldej i iransld j- oraz Dag t.anu. W cho
dzqc do jmu Zakaukaskiego, musawatyВcj aznaJi wpta.wdzie gra 
nic rozdzielajqcq Azerbejdian, ale liczyli na przy zle j j zniesi nie. 
Pr~1"\v6dca mнsawзcki ni odnosil . i~ entuzja tyczni do шozliwoki 
zwiqzania Zakaнkazia z Turcjq, poniewai pud stu] tлin1 panowani ш 
ro yjskim osiqgn~o ono wyzszy ~topie.Ji rozwoju aniieli paii two os
manskie. 

22 kwie1nia 1918 r., ро dlugich wahaniach i odwlekaniu decyzji, 
Sejm Zakauka ki proklarnowal niepudleglq Zakaukaslщ Fed гacyjn(! 
Republik~ D шokratycznц, оЬ jшujq.c<} Gruzj~. Anneni~ j Azerbe} 
dZan. Ten akt polityczny dokonany pod presj'l okoliczno§ci wykraczal 
poza plany utworzenia zakauka kicj federacji w ramach pan twa ro
syj kiego. Na c.zele rze}dtt tymczasowego stan~ gruzillski шiensze
wik AkaJd Czchenkeli, а stanowi~ka wicepreшier6w obj~li "z lducza" 
Onnianin i Azer. Poza tym kaidy z kraj6w, ktore нtworzyly Republik~. 
prowadzil oЩbnq polityk~ i Ъudowal wlasnq. struktDr pan twowq.. 
lstotna czt;sc terytorium Azerbcjdianu zna1azla si~ poza obr Ь m 
federacji, gdyz wlaЩ w Baku i nad okolicznymi terenarni przej<;li 
bolszewicy ро wybuchu nowego konfliktu etni·znego. 

Podczas gdyTurcja szykowala si~ do odegrania roli dominuj<tcego 
mocaгstwa w rejoni~ zakaukaskim, ormianskie boj6wld wzmocnione 
uchodicami ze wschodniej Anatolii ni spodziewanie urzqdzily rzez 
1udno8ci muzulmanskiej w Baku. Кrwawe wypadki zwane "dniami 
marcowymi" 1rwaly od 31 шаrса do 2 kwi.etnia i pociqgn~ za sob'} 
шierc okolo 3 tys ofiar. Нi tory у onnianscy nie wyjзSniajq., jakie 

kalkulacje polityczne kryly i~ za taldrni poczynaniarni, kt6re w w
czesn j sytuacji na Zakaukaziu mu ialy przeciei spotkac 'i~ z rycblyш 
odwetem. Badacze · wysuwajq te~ о ,,njekontrolowanym wybuchu 
emocji", со tyiko potwierdza}oby opini~ о 11iedoskonalo8ci шmian
skiego przyw6dztwa politycznego, kt6re osiq.grщwszy porozumienie 
z muzuhnanami о zachowaniu neutra1no5ci podczas przewidywanej 

65 



pr6by il z bol z wikami, okazal i niezdo1ne do kontrolowania 
na troj6w tlumu. 

Natychmia towe korzy8ci z krwawych wydarzen marcowy~l1 od
ni li bol zewicy, wprowadzaj~c w rni 8cie dykt.atur~ proletartatu
komun~ bakij k~. Na czele rni j ow j Rady KorniSШ:zy Ludowych 
(Sowiet tzarodttyclz komissarow, Sownarkom) tanql wyb1tny bol zewik 
orrnianski ti pan zaurnian i z rni jsca oglo il peln. podporzqdk?" 
wanie si~ Ro Ji Radzieckiej. W ocza h muzuhnan6w kom~a stala ·~ 
ymbolem bol zewicko-onnian ki j zmowy inspirowaneJ krwawym1 

wydarzeniarni marcowymi. 
Choc Zy\Vot komuny byl kr6tki, Ьо za1 dwi trzyrniesi czny 

(13 kwietnia-25lipca), i tak przetrwala ona_clluZej aniieli.Zaka~ ka 
Federacyjna 1epublil ·a Demokratyczna, ktora ro zpadla 1~ 26 maJa ро 
trzydzie~tu r ~i~ci u dniach we.vn~trmych ·шрl~ i ze~ trznyc~ na
cisk6w 1 :е s',J·on y zaг6wno Turcji, jak i Niem iec go rnj~cych s1~ do 
wy lania s 111 :ich wo]sk оо Gruzji . Prz, ~ d up :~dkiem .federacji p:zy
w6 dcy azerbejd.Zanscy, jakЪy zukajqc zaьe~!ecz~rua V' przewtd r
waliu niepewnej przy zlo8ci, zaproponowali uruzmom utw?rzent 
wsp6lnego pan twa, а gdy tamci odm6wili, fed racja i rozwЩzala. 

Czas pierwszej niepodleglosci 

W cieniu Turcji о nuпlskiej 

Ро upadku Zakauka kiej F deracyjnej Republiki D шokratycznej 
byle kraje czlonkow kie przy tqpily do tworzenia trz h odr~bnych 
panstw Ugrupowank· muzulшan ki w rozwi<}Zanyш jшie Za
kau1.as idrn ukon tytuowalo i~ jako Az rЬejdZail ka Rada Narodowa. 
W t~pnej deba i о moili\VO i utworzenia jj dera ji z Turcjq kr 
poloiyla wiadomosc о braktt zainter sowania takim rozwiC}Zaniom ze 
strony о manski go rzqdu. Je zcze t go samego dnia, tzn. 28 maja 
191 r., Rada oglo ila pow tani pan twa azerb jdZan kiego - De
mokratycznej R publiki Azerbejdianu- pi rw zej r publiki w wiecie 
muzulmailskim. D klara ja niepod1eglo8ci lqczyla zasad~ samo tano
wienia narodu z id ami demokracji, t rytorium Republiki u tanawiala 
w poludniow j i w hodniej с~Эсi Zakaukazia, przyznawala tei r6w
n prawa wszy tkim obywat.elom, bezwzgl~du na narodowosc, religi~ 
i plec. Ogloszeni ni podlegloSci przez trzy republiki zakauka kie 
wyprzedzHo о kilka rnie i~cy podobne akty we wschodniej Europie, 
gdzie- jak i~ w6wcza m6wilo- "ni z tego, ni z ow go - byla Pol ka 
na pierwszego". 

Slowo ,,Az rb jdian", uZywane dotychcza jedyniejako nazwageo
grafi zna, talo si~ teraz nazwq ni podleglego pan twa, со niebaw m 
wywolalo za trzez nia wladz perski h. W Teheranie zr dzily i~ po
dejrzenia, ie Demokratyczna R publika AzerЬejdianu luiyla jako 
narz~dzi polityki tur kiej zmi rzajq j do oderwania prowincji t 
bri kiej od Persji ро wprowadz niu tam woj ka w czerwcu 1918 r. Dla 
u mi rzenia tych obaw rzqd R publiki zaczq} uiywa nazwy "Azer
Ьejdian Кauka ki" w dokum ntach i publikacjach przeznaczonych 
d1a zagranicy. Szefem rzqdu, zgodni z oczekiwaniami, zo taJ Fathali 
Choj ki z grupy tzw. niezaleinych, czyli liberal6w. woj ur~dowani 
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mzpocr~ on od wyslania do szef6w innych rщdow dep ·zy powia
daшiajqc j о utworzeniu D m kiatyczn j R puЫlki Az 1·Ь jd.Zanu 
z tymcza WC:} stoli~ w (;andZ}r. . 

Niep d1egl pan, two i 1nialo dwadzi(>. ' ia trq шieslqc . W ukre te 
tym wyromlc nal 1;у u:zy fazy Pierw1'za to czas h.--uп\ li о manskiej, 
druga- nadzoru bry1yjs}d go. trzecia- pcln j niepodlt> Юос1. 4 czerw-
a 1918 r. rz~dy trze l1 krajow- o:;padkubl~rc6w 7..akauJ а 'ki j Fede

Гd -yjnej Repubilld Dt''Лlokra1yczнej - podpjsaly, kaZdy od~zi _1nie, 
w Вс tuшi tтakta1 о pokoju 1 pгzyjaini z Turcjч. О u~ w odnle. 1 ruu do 
Anll nii, ktorej oь ~zar zr clttkowano do za1edwie 6.5 tys. km kw., 
а takZ do Gn1zji, ZllШRZOnej odsЩpic dwa powiaty, :forшulowanie 
•. 1raktat о przyjaini" brzшialo raczej pt·z wrotnie, о tyl wob uklad~ 
87..erbejd7.arisko-osmails1de о nie IJylo pozbawione scnsн. Azerbeз
dian :т.aclюwal bowiem calo ~' sw go t rytoriuш. а ponadto otrzyшal 
oblctnict: ротосу woj kow j w przywracaniн purz~dku i bezpieczen-
twa. Chodzilo о odzyskanie wladzy w Baku i zШ\Widowanie ormiail· 
kiej partyzantki w Gorsldm Karabachu. Jed.nakie traktat nje zawie

ral nawet wzmlanld о uznaпitl Azerbejd'l..anu za pailstwo niepodleg}e 
1 wkr6tce rnialo ' i okazac • .Ze rue tylko wladza bolszewik6w w Baku 
ogranicza}a az bejdf.ailslщ SUW rennosc. 

Uchylani si~ Тurcji od uznaпia nl podleg}o5ci AzerЬcjdZanu wy-
nika1o z og6lnych 1.alo.ie6 j j polityki па Zakaukaziu. Na widok opusz
·zonych pr.t.cz przeclwnflca okop6w ро za1amaпiu i frontu rosyj
skiego od.iyla wsr6d Tнrk6w nadzieja na zrealizowanle plan6w do
tyczqcycl1 Тuпuш. Podobnie jak u zat.aJlia wojny, tak i w jej eta?i 
ko1i.cowyш plany te zaklada1y osiqgni ie dwoch poЩczonych celow: 
zaj~cie Ваlш of'ctZ ubecnosc wojskow~ w о bu CZ<;Sclach Azerb jdialш 
- rosyj ·kiej i h·aft ki j. Nast pni moglaЪy pr-.t.yj ko1 j na ambltniej
sze kt· ki nadrodze do zr<'alizдwdnia id~iTш"aJlu: upanowani wsctюd
пiego wybг.te.ia Mor7..a Ка ·pijskiego i Turld ~tanu. 

Wkгaczaj&c do AzerbejdZanu. oddzia}y о ·man kie spotkaly si~ 
z serdecznym t-zyj~ciem ze strony ludno5ci, al to. uлki шit;dzy 
dow6dztweш ture kim а politycznq elitq Azet.·b jd7.шш nie ttloiyly sit; 
w spos6b rownie nieskomplikowany. Gdy gen. Nuri Pasza, dowo
dzqcy grup~ bojowq pod nazwq Armia Islaшu (w jej sklad wchodzili 
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zarowno io}ni rz tur cy,jaki by]j poddani ro yjscy), poinfom10wa1, 
ie sympatie osmanskie zwracaj(i "i ku iywioloш kon "erwatywnyш 
i panislarпistycznyш, nastqpil kтyzys polityczny. Na znak prote tu 
a}onkowie Himrnatu, а w Iad za niшi Muzuhшul.skiego Вloku So
cjalisty zn go, wystqpili z Azerbejdiari.sldej Rady Narodow j. Pozo
stali poslowi zgodzi\i i~ z jej przPwodniczqcyrn Mamшadem Ra
sulzad m со do konieczno ~ i kompromi u. Chojskl przedstawil 
17 czerwca 1918 r. swoj zmicniony gaЬiпet, а Azerbejdiari. ka Rada 
Nя1·odo ..va, weillнн Turkow Ь dqca tworem rewolulii rosyjskiej, spcl
nila kol1 ~jnE Z!rczeнie Nuriego Paszy, przekazujqc swoje uprawn lenia 
пdzie miнi ;;trow 1lo czasu zwola.пia A7..et·bejdi..ari kiego Zgronшdze
nia Kon5tytнcyjn ego 

Pod wplyweш naciskowTurcji wstrzyшano refonn~ r oln: ~. znie~ io · 
no m i<tzki zawod')we о ·az zakazaлo agJtacji socjali ~tyc;mej. РоШуkа 
wl :1dz olшpocyjnych zшierzala do zniweczenia oslqgni~c J e~ llolнcji 

ro:;yjs'ri j, ajej ceLem o - tat ~znym bylo iihaq , czyli wcielenle d :J Tur
cji, а ni federacja. Rzqd osmanski usuщl ze sceny politycznej kilku 
pгzyw6dc6w Azerbejdianu, w8гod nich RasuJzadego, zapra zajqc ich 
z wizyЩ do Tшcji na cY..as nieokre lony. Integracja osmari. ka wzmo -
nHa tendencje nacjonalistyczпe wsrod azerbejdZari.sldej elity politycz.. 
nej. Odt.qd jej stosunek do Turcji byl nacechowany ostтo.inoSciq gra
nic.zqcq niekiedy z нieu.fnoSciq, а panturkizm stopniowo zmjenil si~ 
z programu politycznego w program wsp6lpracy k:ttltura1nej. 

Armil osmailskiej nie udalo si~ zajqc calego Azerbejdianu I.rarl.
sldego, zwlaszcza wybrzer'.ty Morza Кaspijsldego. Od wiosпy 1918 r. 
miasto Haшadan znajdowalo si w п;kach oddzia16w bryt:yjskich do
wodzoпych przez gen. Uonela С. Dunsterville'a, lct6re nast~pni oku
powaly рогtу EnzeH i Raszt. Glownym zadanieш Anglikow bylo niedo
puszczeпi do p1-zej~ia zJ6z naftowych w Baku przez woj ka paflstw 
centralnych. Gdy Armia lslamu i inne oddziaJy tureckie zbli.ialy i~ do 
Baku, komнn~ obala}y taшtej ze rosyjskie partie niekomtinistyczne. 
1lo wydarzen taлowil р61·, czy naleiy wezwac na pomoc Brytyjczy
k6w, czy tez poddac i~ Turkoш, za ktoryrni stali Ni mcy, kt6rzy ро 
zawarciu pokoju w Brze8ciu byli jНZ w poprawnych stosunkach z Ro
sj~ bolszewiclщ. Przedstawicie1e nowej wladzy w Baku (tzw. dykta-
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tury centrokaspijskiej), spoczywajчcej w r~kach rosyjskich socja
li t6w t·ewolucjonist:6w, be7..zwlocznie 7..awezwa1i gen. Duпst rville'a. 
J go oddzialy zac~ przybywac do Baku drogq moгskч zaraz ро 
pierwszym, nieudanym, nat:arciu osmariskiш na miasto 5 si rpnia. 
Jedпo tki brytyjskie. slabe liczebпie, pozostaly tylko clo 15 wrzesnia 
i wyco:faly si~ tq sanщ drogq, jalщ przybyly. Odplywajqce okr~ty za
Ьieraly па poklad ty1u Onnian, ilu tylko mogly pomieScic, ratujqc ich 
przed odwetem. W okresie шi~dzy ewakuacjq brytyjskq а wio·ocze
niem wojsk osшariskich w dzielnicach zamieszkanych przez Onnian 
doszlo do masowych akt:6w zemsty, gl6wnie ze strony emigrant6w 

MollШПt>nl<llпy poПU11k щ:xt

mif,1nia.i'!'-'Y clwшl7.i~1u ~~ 
ciu Z<ttnordowanych koшi
saгzy bakij~kich 

z Peгsji, za swieie wydю·zeпia "dni marcowych''. Wedlug powSciqg
liwych oszacowail liczba zabltych wyniosla 9-10 tys. 

Posre dniq konse-:Ш'( ·f1cjq upac\ku Baku byllos 26 by}ych l<omisa
rzy komuny bakijsЮe~ . V· tym Stiepana Szaшniana. Are ... ztowani JГzez 
dy1ctatur ~ centro ka! ;pijS:{q komi sarze wys ~;li па woJno §C ptzec ,v-ej
Scieш oiclzial6w o~ma1lskich i opus :ili шiasto na ·_юkladzJe :-,tatku 
odplywajчcego do Astrachania JednakZe state'k Z<: wi6 il iсЪ do Кras
nowodska na wschodniш W1rb гze.iu Mot·za Kasp jskiego. Z nзkazu 
miejscowej wladzy (socjalist~w rewo1ucjonist6, v) bakijscy ko1т lsarze 
zostali aresztowani, wywiezi ni na pustyni~ i ro lStrzelani 2 ) wr: :esпia. 
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Byl to j den z пajbardziej znanych przykJad6w martyгologii rewn. 
lucjorust6w bol zewickich. 

Wkraczajqc do Baku, Turcy osrnariscy uczynili kolejпy krok w po
chodzi ku utworzeruu Turanu, lecz tел triumf nad zedl w cza. ie, gdy 
ich pari two znajdowalo si~ w staпi krancowego wyczerpania wojпq. 
Sytuacja iywoo8ciowa w Turcji byla tak trudna, Ze dow6dc6w wojsk 
okupacyjnych bardziej pochlanialo wy, yhшie zboia do kraju anii.-eli 
pogori za miraiem Turanu. W dodatku przybysze swoirn post~po
waruem zrazili do ieЬie poщtkowo .iycz1iwie nastawion'! ludnosc 
w obu cz~S<:iach Azeгbejdianu. 

]e.'\Zeze groiniejsza byla sytuacja Turcji na fronci . Podczas gdy 
stronice gazet stambulskich wypelnialy doniesienia о sukcesach na 
Kaukazie, armie paristw ententy rozwija}y natarcie w Syrii i па Bal
kanach, а najbardziej zlowieszczy byl powolny, ale sta}y odwr6t Niem
c6w na froncie zachodnim. 

>ytuacja og6lna oddzialywa}a na stanowisko osшanskie wzgl~dem 
AzerbejdZanu. W koricu wrzesnia Turcja uznala fonnalnie niepod
leglose obu republik zakaukaski h - Azerbejdianu i Annenii. Woj-
ka о mariskie wkroczyly du B<tku w imieruu rщdu Azerbejdianu 

i Nuri Pasza niezwlocznie zapl'oponowal Chanowi Chojskienш prze... 
prowadzk~ ur~d6w z Gand.Zy do wyzwolonej stolk)'. Genet·al wy
strzegal si~ teraz ingerowania ""' sprawy azerbejdiariski , pozosta
wiajqc wszelkic decyzj . opr6cz czysto woj kowych, w gestii miejsco
wych wladz. 

Chot mlodoturcy nadaJ rozprawiali о twшzeniu niepod1eg}ych i przy
jaznych panstw w strefie miydzy Turcjq а Rosjq, kre osmariskiego 
iшpenaliznш byl jиZ ni unikniony. 30 wrzesnia skapitulowala Bul
garia i ро ~kru~iu tego najslab. zego ogniwa w iaricuchu lqczqcym 
Turcj z Niemcami dalsze prowadz nie wojny tawalo si~ bezcelowe. 
9 paidziernika upadl rzqd ш1odot:urecki. Nowy gablnetjeS7..cze w tym 
sarnym mie'iqcu podpisal rozejm w Mudros. Na m су ро tanowien 
trakiatowych woj ·ka osmari kie musia}y opu5cic Zakaukazi i p6lnoc
nq Persj~. alianci zas mieli zajqc Baku 1 PI'Zejq koпtrol~ паd liniaшi 
ko \ejowymi Zak.aukazia. Dokuшent nie zawieral пawet wzmianki о tu
tejszych republikach. 
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Epizod btytyj ki i ksztaltowani 
demokгatyczny h щЬ6w RepubUki 

Annia о manska W1acala do TtJrcji, а na jej miej ~t' wkraczaJy 
oddziaJy brytyjskie. Prz d konc rn 1918 r Awrb jclian j zcz raz 
znalazl i~ pod okupacj<J оЬс go mo arstwa. Wkrocz nie Brytyj zy
k w na Zakaukazie . tanowilo j dпak przed iywzi~i tym za ow , 
zwiC:}ZЗile mi~dzy innyrni z zamie57.aniem powodowanym w 1nч do
mow(J w Rosji. Р wn j CZf 1 dow dmva angie1 kiego, zwJa zcza ofi-

r m rnajqcym za Ь<} Juibf w Iпdiach, odpowiadala koncepcja 
utw rzenia rozleglego panstwa szyitow. ki re pelniloby funkcj bu
fora oddzielaj<}cego ро iadlo9ci brytyj ki od Ьо1 zewi ki j Ro Ji i un
nicki j Turcji. Nalezal do nich g n. William М. Thomson, na t~p а 
Uonela С. DunsterviП 'а na , tanowi lru dow6dcy , il brytyj ki h 
w p6hюcnym lranie. 

Mitno ie general przybyl d Baku z oficjaln<} mi ~~ przywr6cenia 
Zakaukazia Rosji nieЬo1 zewi ki j i zaгdZ ро wylqdowaniu nakazaJ 
и unчc flag azerb jdi.aЛslщ z przy tani, nie spie zyl si z przekaza
ni ш wladzy w r~e rosyj ki h kad t6w. ktorzy г prezentowali dr Ь
nу odlarn ludnoSci naplywow j. ie g dzi} si .i z twi rdz niami 
Ro ·Jan, .ie Azerbejdian to ty1ko "vykwit iшaginacji garstki polity z
ny h awantumik6w. Rzqd hoj kiego, przypotninal Thomson, poz 
·tawal jedynq funkcjonujqcq wtaclzq cywihщ w kraju. 

Brytyjski general tarщ1 ni baw rn ро .;;tronie Az r6w takZ w p<r 
rz terytorialnyш z Omlianami. Wzdh!Z calej granicy ni bylo ocl-
inka, со do kt6rego Ann nia i Az rbejdian nie zg!asza}yby wzaj m

ny ·h pret n Ji, ale t r nanu zapalnymi laly i Nachi zewaп i Zan
g шr, zwlaszcza za G6rski КаrаЬа l1- go роdа.г zo i 1 oшunikacyj
nie c~qi<tca ku wybrze.iu ka pij ki mu onnianska enklawa, poloiona 
w sfr lte; ~cznym korytarzu i'lgnqcym i~ przez Nachiczewan do Tur-
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с i. W /.al .ino . i od t g , kto ·praw wal t11 kontr 1 , КаtаЬа h mogt 
pelnit~ Cuпkcj~ h ZCJCCJ bCidi dzielq а Az rЬejd7.an i Aлalolif. 

Thomson za7.qdal od oпnian ki go g n. Aлdronika Того wicza 
zaniana w. trzyшania dzialari w j nnych w G6r kim Karabachн 

1 z na:tani m 1919 r. przekazal SJ my оЬ 1.a.r wraz z przyl glym ро 
wiat т 7angezurskim pod tym za 'ow, admini tracj~ az rb jdian kq. 
R ak j Onnian byly tym W"!i wni j ze, i k mendant brytyj ki mia
nowa} azerb jdiari kiego polityka hosrowa Su1tanowa gub rnato
r m obu tycl1 krain, wychoclzq z zal .ienja, 7-е okupacja brytyj ka ru 
ш z Ьус wykorzystywana do zalatwiania etnicznych porachun ow. 

oufni Thom оп klaniaf i kll rozwiqzaniu spom go proЬJ шu 
przez wymjan~ ludnoSci (prz i dJ лiа na ni wi lkq kal ) . wa7.al na 
pгzyklad, .ie enklawa omlian ka w Кarabachu jest nie do utrzymania, 
rю<lobni jak оЬ nosc na tal w ludniowo-zachodnich okolica h 

r wanu wrogo nastawionych muzulman6w. 
Mimo prote tow, jakimi powitano j go nominacj~. ultanow dopro

wadzil w ci'!gu kilku mi i у do forrnaln j akc ptacji wladzy az rb j
d.ia.П ki j рГ7-еz Zgromadzcnie m1iar1Lki G rskiego КаrаЬа lш. Akt 
t n oznaczal uznanie, ie z uwagi na г alia g graficzn i go podar ze 
оЬ zar t n je t bli7--ej zwЩ7.any z Az rb jd.ian m niZ z oddzi 1 nq g6-
11tiiU Ann ni~. Przelom polJtyczny o!Jwarowany byl jednak zapi. -
mi owaпiczajCJCyn'li liczb~ gamiz n w azerЬejdian kich w cza i p<r 
k 1u. 

Aпglicy, nie majac \vyraini okr slonych wlasnych cel6w na Za
kaukaziu, wzi~lina ieblerol mo ar twa nadzorujCJcegoAzerb jdZan. 
\V prakty oznaczalo to ·tacjonowani j dno t k wojskowych w ni 
kt rycl1 mia tach (zw}a zcza w Baktl, gdzi ogloszono tan woj nny), 
jak i kontrol~ паd kolejarnl, gl wni na(1 trasq Baku- Batumi, kt6r· dy 
zn6w transportowano го~ naftowq, lyrn rw,em na potrzeby brytyj ki . 
Naclz r rozciagniyto паd ni kt ryшi dzi dzinan1i admini tra ji раП
, twuw j, L·шi JCJ pieniqdza, aprowizacj~ oraz rynkiem pracy (pola naf
tow i kolejnictwo). 

w przeciwi n twie do Turkuw u man ki h, nowi okupant:I ni 
pr6Ьowali miesza · do iycia polityczn go kraju. Ich oЬecnosc w pew
n j mi rz byla koг.q tna dla ml d j R publiki, Ьо - ро pierw ze -
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IMPERIUM 

OSMдNSKIE 

Repub iki zakauka' kie, с ~rwiec 1919 r. 

dawala poczucie bezpieczeristwa w sytuacji za.groienia zewn~tгznego, 
jak w wypadku pr6b przywr6cenia rzqd6w ro yjskich przez anni~ 
gen. Antona Denikina czy ormianskich ros.zc7.-eil terytorialnych w Ка
rаЬас]ш, а ро dntgie- sprzyjala tworzeпiu si~ in tytucji panstwowych 
na wz6r zaclюdnich demokracji liberalnych. 

Azerbejdia.riska elita wykazala zшysl polityczny, dostosowuj<! i 
do demokratycznych tandard6w brytyjsldch. Na dzieri przed Щdo
waniem oddzial6w gen. Thomsona w Baku 7.-ebrala si~ ро swym przy
шusowym urlopie Azerbej(1Zatlska Rada Narodowa, аЬу uchwalic ust.a 
Wf( о wyborach do Zgromadzenia Konstytucyjnego. Daty glosowania 
ni wyznaczono i wybory nie dosz)y do skutlш, ale Rada niezwlocznie 
ukonstytuowala si~ jako nowy organ ustawodawczy, nazwan z. an
gjel ka parlaшentem, i rozszet·zylaj go sklad przez koopta j nowych 
czlonk6w i przedstawicieli шniejszo§ci narodowych. 

Chociai Musawat stanowil najpowaZniejszq sil~ politycznч, rozpo
rzqdzal w parlaшencie rnniej niZ polowq mandat6w i nie ш6gl samo-
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dzielпie utwoгzyc rzqdu. padajqc gabin ty koalkyjne staly si~ odtqd 
nieodlqczrщ щSciq azerb jdi..arlskiego 1::f ia politycznego. W ciqgu 
dw6 ·h lat ni podl glooci zшi nilo i~ pl~c rzqdow. Wszystlde (7 wy
jqtkiem ostatnlego) utworzono bez Jtiihadu, partii pozostajqcej w ni 
mal pennanentnej opozycji. Trzykrotnie preшi. r т Ьу} Chan Chojsld 
(wyblerany 28 maja 1918 r., 17 czerwca 1918 r., 26 grudnia 1918 r.), 
k leJny rzqd formowal (14 kwietnia 1919 г.) Nasib Ju ufuejli. 

Niestabilnosc wladzy wykonawczej powodowala, ze ros)a ranga 
parlaшentu jako forum .iycia po1itycznego. Zar6wno duia liczba po
sied7.-en pl namych (105), jak i wniesionych projekt6w ustaw (203) 
~wiadczy о aktywno5ci tego greшium. Ur74d przewodniczqcego, spo
czywajqcy w r~kach Mardana Topcziba zego, dor6wnywa} godnoSciLJ 
tanowisku glowy panstwa. J~kiem obrad Ьу} zazwyczaj rosyj ki 

(z uwagi na 1 pi j rozwinit;Щ temlinologi ustawodawczq). 
Przeшawiajqc podczas otwarcia parlamentu, Mammad Aшln Ra

sul7..ade oswiadczy), ze oddzielenic si~ Azerbejdianu od Rosji nie je::;t 
aktem wrogoS<:i, jego шieszkancy nie czujq si~ pokrzywdzeni przez 
nar6d rosyj ki, kt6ry sаш wiele wycierpialz щk samodzieг.tawia. W nad
chodzq.cej еросе demokracji Musawat bt;dzie kierowal siQ ideamt 
nacjonalizшu i fedet·alizmu. Uiywajqt: poj~ia ,,па jonalizm", dawano 
w6w zas wyraz przekonaniu, ie Azerowie, chociai nale.Щ do wi~kszej 
rodzlny ludow tureckich, tworzq nar6d odr(;'bny. Со zas si~ tyczy za
sady i d ralizmu, to miala ona wejsc na tale do programow i dekla
racji politycznycl1 Musawatu jako fonnula Ьezpieczenstwa niewi lkie
go narodu. Pytanie, z kirn moina Ьу utworzyc federacj~, pozostawalo 
otwaгte. Federacja pailstw regionu zakaukaskiego nie jawHa sit; jako 
realna perspektywa dop6ty, dop6Jd sqsiednie narody trwaly w kon
fliktach i porach. P6zniej, juz ро utracie ni podlegloSci przez Azer
b jdZan, Musawat 8till si~ przedtniot m krytyki za gotowosc tworze-. 
nia fedet-acji z prz l'6znyruj partnerami - n.ie tylko z sqsiadami za
kaukaskimi. а1 г6wпiez z Persjq, Turcjц, а nawet z Rosjq. Zar6wno tq 
Ьialq, jak i czenvonLJ. Na razie j dnak. dzialajl;lC pod о 1 nq. рах britan
tticu, kolejne rzqdy koalicyjпe w Baku mogly skupiC wysil:ki na budo
waniu swego panstwa, uwlenczone znacznymi osiqgni~iarni w nie
kt6rych dziedzinach. 
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mokrat czna R pнblika Az гЬ jdiшш ... t.anowila podr zniko
wy przyklad kraju kolornaJn то, ni ·spodziewanj obdarnwan go przez 
lo ni podl gt S<:iq. Ni шaj(Jc d swiacl zenia w 1..ar~dzarnu wlasnym 
paflstweш, azerb jdian~ka 'lita Fй)dzqca sif.'gn~ ро wz rce го yj-
kiej machin adnlini 'tracyjn j i pr bowa}a j . to. wa ~ przy two

t"Zeniu г dziшy !1 truktur. Pocl .·U.wnwq trudn w budowaniu no
w go pan twa pгawialo j . dпak ni "' tyle prz k ztal ani dawnych 
·truktur, U brnk ludzi przyg townny h do t g za<lania. Az r w 
z о powi dnim1 kwalifika jап i do podj cia ргасу w admini tracji pan-
twowej Ьу}о tak ni wie]u, i r.a z to organizowac ~kr6con kursy 

przygotowaw z , па ktorych zkolono kandydat6w na t·Mne tano
wi ka (nawet t 1 grafi w i pom Ъiurowe) . гz dnikom го yj
skim nii z go i · redniego .., zcz Ьlа pozwolorю zaclюwa( posady 
uiywac wla л go j zyka w pracy,z tyrn .ie w ·zy~ у funkcjonariu ze 

panstw iW1 zo t.ali zobligowani clo opanowania rтU j owego j zyka 
w ciqgu dw6 h lat 

Та ·ytuacja kadrowa otworzyla do typ do ·tanowisk pan twowych 
· bom narndo\v . i ро] ·I · j . 1 h liczba raptownit' wzro ·la w cza i 

wojпy л -.1 utt:k n<!JНywн fali u h d.zc6 · oraz 17 ty zolni rzy i ofic~ 
r6w па front kauka ki. Ро upadku caгatu polity Zllq ahiywno roz
win~ r in oгganizacj 1 ·ki . о zlo do fY\ aliza ji ш.i dzy zwo
lennikaшi Polski · rgaШzacji Woj k wej (POW) i н. tcmowionej pгzez 
Ni m ow Rady g ncyjn j. М1 j · оwуш т pr zелtалtеш Rady byl 
Wa law О trow ki. Ро dzy ·kaniu prz z Pol. k nie dlegl i ot:r'щ
maJ on noпlina j na zefa PГ't..edstawicielstwa z i rtziba w Thili i. 

ddzialy Prz tnwiciel tw~ raлdze kon ulat6 otwartn w 1919 r. 
w Baku i Er <Шt • Zajmowa]y ~i~ one gl6wni о г anlz wCUli<.~m r pa
tria ii Po1..1k w. Ni ktOJ-zy z ocz kuj~cy~:h na powrot <1о Ро] ki pospi z
ni odnawiali majonюsc oj zyst go j zyka. Czesc lyc1l \udzj wkrot 
рп przyj idzi do Pol ki d :ydr wala i~ na powrUt tlu Azerbejdianu, 
dzie arunki 7.у ia wyda ly im i 1 р ze lub baпizi j obl cujq . 

Wsr6d kilkшшstu Polak w pia tuja у h zsz ·lнЬ !'.Г uniej rangi 
stanowi ka pan:twowe najbardt.i j t,nani byli: pгa\vnlk ... taвi ... faw Wq
sowicz, czlon k paгlamentu г pr z ntujqcy wraz z Wiktorem Ю~ 
ni wskim tutejszq Poloniy, oraz dwaj Tatarzy pol ko-litewscy- Ма i j 
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ul jшan ulki wicz, kt6ry zaщdzal u tanowionq na kr6tko przez 
i шс6w admini tracjq Kryшu i па t~pnie zo tal ze~ т ztabu annii 

az rbejdZan ki j, oraz Olgi rd Najman Мirza Кrу zyn ki, wicemini
ter sprawi dliwoSci. 
Ро przej ciu wladzy przez int lig ncj~ dawn шarzenia о progra

шi narodow j о wiaty zacz~ przyblerac realn k ztalty. W niepod-
1 glym ра.б. twi ru yfikacja zo tala powstrzymana, j dnak.Ze w i<!i 
nie bylo zgody w kw tii narodowego j~zyka literackl go. Echa daw
nych por6w ni wyga ly. Do now go programu Musawatu z grudnia 
1919 г. przenikn~ poglqdy "о mani t6w". Nauczani "dialektu о~ 

Gmach Towaf'ZY$twa Dobroczynno~i J&
mailia" :mprojektowany w 1907 r. pгtez pol
ki УО architekta j6zefa Ploszk~; OOCcnie 
~cdziЬa Prezydium Akad~:mii auk Az~:r
\xojdianu 

ma.O.skiego" шialo Ьус obowiqzkow w szk lach r dnich, со wy
magalo pгzewartoSciowania id i panturkizmu w duchu polityczn j od
r bnoSci, al ргzу j dлocze nym zachowaniu kulturalnej bli koSci. 
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Z ni J..wrych szkoJ podstawowych zdofano ttsurщc rosyjsld, le 'Z brak 
nauczycJeU ор Znial 1tt Ь wr~cz uni nюzUwial p1·zeprowadzenie podoЬ
nego roc u w szkolach 'п~dnich. Powolano kornit •t <l praco
wania podr~cznik6 (gl6wnit- tluma zo.nycЬ) i sprowadzuno z Turcji 
kilkшlzi si~iu pedagog6w. W tym samym czasi nowo powstale se
n1inmia pedagogiczne przyst:qpHy do ksztй enia Azer6w, а rzqd wy
slal okolo stu os6b na studia do Tuгcjl i Europy. 

We wrzesniu 1919 I"., w d.I1Jgiш rolш istпi nia Repнbliki. otwarto 
picrw 'Z4'! w Azerb jdZanie wyZэzq uczelni~ - Uniwe!'syt:et Bakijski. 
W srod wykladowc6w znajdowali s.i9 mi~dzy innyпu Polacy, j~zykiem 
wyldadowym byl rosyjski. Wsr6d 1'ozwaZaпyt:h refot·m oswiatowych 
ро ze ne miejsce zajmowaly projekty latynizacji aJ:fabetu. 

Azerbejdianowi brakowalo ni tylko tтadycji wlasnej patistwowoS-
ci. ale takZe (со si~ z t_ m wiqzalo) wlasnych sil zbt·ojnych. W pa
nujqcych па Zakaukaziu wanшkacl1 tworzenie aпnii nю·odowej sta
walo , i~ ~prawq, nagЩcq, tym baпlziej Ze Azerowi oceniali swoje 
polozenie wobec dob1·ze wyszkolonyc11 pod wzgl de.m milltarnym 
chrzeSC'ijar'lski 11 s~siad6w jako пiekш-zystne Pod гzqcla.nll parlamen
tarnyшi ministerstwo wojny objctt Samad МеhшеnШагоw. general 
a.J1ylerii w atmii caгskiej. Jego gl6wпyшi pomocnikaшi byli dwaj gе
п nйowi : Ali Sziclilinski i w pomniany jui ul jman Sulki wicz. 

Kш-pus ofkersld sld:ada} sl~ gl6wnie z cudzoziemc6w - Turk6w 
osmanskich, G111zi116w 11wsjan. Ci ostatni w wi~kszym topniu niZ 
Тнrсу nadawali tоп azeгbejdZanskiemu wojsku, а strulctшa organi
zacyjna tudziez reguJanliny wiela}y 'vzoгce гosyjskie. Armia liczyla 
/t.Z okolo ЗS tys. iolnieгq. lecz ich zdolno ci bojowej nigdy nie zwe
ryfikowanu, wyjЧW zy dzialania па ni wie1k<J. skaJr;, 46wtrie о charak
t rze poгzqtlkowytiL Gen. 'amad Mehmendiarow przypomnial w par-
1am n ie. ie tworzeпie armii od podstaw wymaga dlugiego czasu 
1 wi wy i1ku, а J> wne о dnia о. wiaciczyl zdumionyш ро lom, ze 
cal woj ko azerbejd7Aill.skie bytoby w stan] staw1c czo.lo zaledwie 
jedn mu batalionow1 г ~yj 'kienш . Мloda & •pubШrn pono ila wysokie 
koszty na utrzyз1anie sll zlJr ~nych, przeznaczaj(} · na ten cel okolo 
25 proc. budZetu panstwa w 1919 r., со stanowilo ogronme obci(}Zenie 
dla oslablonej gospodarki. 
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W por6wnaniu z Gruzj<J i Алn niq sytuacja ekonorniczna Azeг
bejdZaпu byla j dnak znacznie korzy tniejsza. W wych raportach do 
Moskwy Nariman Narimanow przyznawal, ie zaopatrzeni w iyw
nosc jest dobre, towar6w jest w brud, zza Araksu na~jq gotowe 
wyroby, ruch przez granice odbywa i swobodni , а w iycie we zla 
u tawa prasowa na wz6r angiel Ю. 

Na wz6r angi lski dzialal tei Bank Pari twowy, dokonujqc restruk
turyzacji finans6w Azerbejdianu, а gdy ruroci<Jgiem z Baku do Ba
tumi zn6w poplyn~ ropa, zarysowaly si~ widoЮ na kontakty handlo
w z Europq. Na razie j dnak go podarka оршt.а na nafcie i uzaleinio-

Ruchomy sklep na uliczce w Baku -
handel obwoiny w latach dwudzie
stych ХХ w. 

ла od Ro ~i znalazla i~ w kryzysie, gdy na kutek rosyj Ю j wojny 
domowej zamkлi~ty zo tal do t р do Ь<tdycyjnych ryпk6w zbytu. 

W okresie пiepodleglej R publiiO Azerbejdianu pozioш wywozu 
щr:у naftowej - przeznaczonej gl6wnie dla Zakaukazi2., ре hюcn :-go 
ob ~z ll11 Persji i па potтzeby wojsk brytyjskich - wyno ' il zal ~d vri:: 
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jednq tтzeciq przeci tn go poziomu z 1at poprz dnich. Ponadto prze
my } пaftowy ucierpial z powodu powojenn go padku с n wialo
wych. Podejmowane przez r1-4d w Baku proby zwiqzania eksportu 
ropy z rynkarпi zachodnimi na ogol nie wzbudzaly zainter sowania 
ani ze trony firm, ani rzqd6w, а to z uwagi na prze wiadcz nie, i ро 
zakoriczeпiu wojпy domow j nowa Rosja odzyska panowanie nad 
Zakaukaziem. 

Мimo ie poziom eksportu i с ny ropy spadaly, rzqd пiе dopuszczal 
do radykalпego ograniczenia produkcji z obawy przed bezroboci m, 
kt6re mogloby powodowac napi~ia poleczne. rlЛТly naftowe otтzy
mywaly ubsydia па pokrycie koszl6w robocizny oraz wydatk6w Ьie
iqcych, w kutek czego na poczqtku 1920 r. zЬiorniЮ nie mog}y jui 
pornieScic caloro znego wydobycia i grozilo wypompowywanie ropy 
do шorza. 

Mimo tych wysilk6w grozba ma owego bezrobocia wciq.Z byla 
rzeczywi ta: w maju 1919I·.liczba robotnik6w Ь z praey si gala 10 tys. 
Niezadowolenie pol zne objawilo i~ Sb<tjkami. Dalo о Ые znac 
takZe oiywieпie wplyw6w Ьo1szewickich, gl6wnie w r6d ludлoSci na
p}ywow j. 

WЬr w chwilowym tтudno iom ekoпomicznym i tnia}y powody 
do ostтoZпego optymizmu. ]ui sam fakt ро iadania tak bogatycl1 
zasob6w naftowych zapewnial niepodl glemu pari twu pod tawy roz
woju go podarczego, а to pozwalalo iywic nadziej~. i kt6regos dлia 
pr> :edAz rbe] liiaнemotwo rzy s1e jasnapпysi·o (:f Р rspektywytald 
zal eialy j dнak о 1 teg.o, k1 6 ra z ~ stтon zv r~c i~ ty w toczqc j i~ wojni 
doш Jw j w Rosji o raJ: jak иvус ~zc :t. odni( ·~ ie si~ do faktu od rwania 
s ~ A ~rbejdiaJ .u od l ~o 'ji. 

Dyplomacja 
w poszuldwaniu ratunku 

W i rpпiu 1919 1·. Wielka Brytaлia, nie widzqc wystarczaj&co wai
nyc11 powod6w, kt6re н prawiedliwialyby jej dalszq ni wdzi~znct rol~ 
okupanta, zakon zyla wakuacj~ swoich woj k z Zakaukazia. Jedynct 
pozo taloSciq (о znacz пiu symbolicznym) ро Anglikach byl garпizon 
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w gruziriskim porci Batunli. DJa Azerbejcli..atш гozpoczyш.tt '\i~ zas 
1 lnej niepod1 glo&;, w gruncie r.l czy zwiastujacy zmi r·zcl1 D mo
krnty ·zn j R 'publiki. 

(~гоiЬу me stanowila jui алпiа D nikina, w drugiej pofowje 1919 r. 
nazbyt ."Jablona, аЬу r..aj(!c Zakaukahie. Na horymnci pojawila si 
ArmJa Cz rwona, nieustanni • pr(}ca па puludnie pogoni 7.а bla}yn1i. 
i 1tic r1i wskazywato. Ьу miala zatrzymac si па granicy AzcrbejdZa.nu. 
Тешu zagrozeniu u i} wal gorqczkowo zapoЬiec гщсJ w Baku. Pr6by 
utworz rua w p6]nego ftoпtu pail tw zakaukaski ·h nie wykroczy)y 
poza az rb jdiaб ko-gruziil~ki sojt1 z wojskowy, uo ktor~go rue przy-
tqpila Annenia. Na konfcrencji wersalskiej dclegacja az гbejdZan J а 

usllпie 7..ablegala о poparcie щdow paristw ententy, uzy 'kuj(!c de facto 
dopiero \V styczniu 1920 г. dyplomatyczne uzname oraz mgli te oblet
пice do taw pr~tu wojennego. 

Nieco wi~ksz<~, swobod(} wykaza1a si~ az гbejd.l..ariska polityka za
grankzna wob •с Persji i Tш-cji - kraj6w, z kt6ryrnj Az rb jcli..an lq
czyly specjalnc zwiqzki historyczne. Najbardziej znaczqcq inicjatyw~ 
dyplomatycznq podj~o Baku w sto ·unka h z Teheranem, chut zrazu 
nic tego пif' zapowiadal:o. Na konf< rencji pokojowej w Wersalu r7_,qd 
perski zai4da1 zwrotu шiа t i prowшcji utraconych w wymku wojen 
па rzecz Ro oji, а te оЬ jш waly caly оЬ zar Demokratycznej RepuЬ1iki 
AzerbejdZanu i c~sc Dage, t'dllu. Persja, pail two n utraJn pock1..as 
pierw zej wojny ~wiatowej, nit ucze tniczyla fomшlnie w konferencji 
J.Юkojowej, st~d t z Mardan Topcziba 'zi, reprezentant Az bejdZanu, 
rue S<!dzi}, аЬу j j del gacja li ·zyJa na rozpatrzenle р )Stнlat6w w Wer
salu. J go zdani щ jej prawdziwyш с lem ~ .. v1o 1l<!Zeai rlo ZJedno
CZA'rlia z R publikq Al,erbejdiatш z uwagj na pozysk< mi tamtej zej 
intelitrPn ·~i. kto г j w Pt>I sji brakovra ·о. 

I ~wincly kac.e te Jytotialn nie prze :иkodzi~ Tehf'rano\vi w roh
wijaнiu pл :yjazn yth 't ·unkow zAzerbej dianeш, swiac1e7.qcych о bli& 
ki .h zwiq2 k< 1c'1 шi .dzy obydwoma krajar 11 . Opr6cz rokowan dotycщ 
сн~h han ilu cel i оЬ ·rugipuczt.O\i е~ pro wiчizono J·uznюwy w sprawi - ' 
ut worzeni 1 koJ Ji~d~racji. Ьн II O LНJm pro:ekt stwar.lal mo.iliwo~ 
pelnienia hisi.orycznych amblcji: Persja odzy8kaiaЪy noшinalnie оЬ za

ry zagami~te pr7..ez Ro ~~. AzerbejdZan zas odzy kalby Tebriz. Za-

82 

cJ1~1.q do иtwarcin taldego poгozurnienia staJ 
uklad z 9 'i гpnia 1919 r. 

Gdy na u11 ·ach mia~t iraJl ki h thuнy dcnюn 'trowa1y patriotyczn 
obw-zeпie z powodu trnkiatu prz ksztalcajqcego ich kгaj w pr t kto
rat, politycy w Baku dostr7.egli mozliwosc w Чizgnit,:cia i~ рос1 och~ 
ПШ\ tarc~ brytyj k~. W listopadzie 1919 г. wsp61na komi Ja oprnco
wala w Pcuyiu wst~pny projehi koniederacji obu kraj6w, zalcladaj(!cy, 
ie WJ Jk.a Brytania uclzieli Demokratyczn 1 R puЬlke Azerbejdianu 
takiej sшnej ochrony, jak Persji. Pr6ba okryinego man wru nie po
wiodla ~i~, gdyz MedZlis w Teherani<.' odm6wil ratyfikowarua ukladн 
angie] ko-iran ldego. Nj powodzenle nie wplynylo j dпak ujemrue na 
rozw6j osunkow micrdzy dwoщa sqs]adaшi: w marcu 1920 r. оЬа 
kraj podpisa1y traktat о przyjaini i wyшianie handlowej. 

Zna zпie Ъat•dziej skomplikowan rclacje lqczyly Azerbejdian 
z Tнrcj<}, zwlaszcza od czasu .zakшkzenia wujny, gdy w c~Sciowo 
okupowanym panstwie osшariskim na tqpil: podzia} na zwoleruu 6w 
popi ranego przez aliantow re.ziшu sultana Mehmecla VI oraz nаг do
wego ruchu pod przyw6clztwem bohatera woj llllego Mustafy Кe
malaPa zy. 

Тш·су о, manscy ni znikn li z Azerbejdianu wraz z odejoci т 
oddzial6w wojskowych ро rozejmi z Mudro , czego najbardziej wi 
do znyш przejaweш byla obecnosc okolo 3 ty . ek ;wojskowycЬ огаz 
nauczyc]eli. Ponadto nacjonalisci tur ссу, \V}q znie z Keшalem Paszq 
dostrzegali potencjalne korzyЭci wymkajqce ze wsp6ldzialania z Ro JC! 
bolszewick<j, pf7.eciwko imperializmowi zachodniemu, а najwla8clw
szym t 1·еnеш do nawiqzania kontakt6w wydawal si~ Azerb jdian. 
W tym celu przybyli tu z Turcji mi~dzy inn mi dwaj woj kowi -
gen. Halil Pas7.a i znany jui tu gen. Nuri Ра za. 

Turcy przebywaj~cy zarowno na Zakaukaziu, jak i w Anatolli nie 
wi rqli w zachowaпle ni podl gloSct pr.tez A7..erhejdian Talae К maJ 
Pa'za wyraziJ prz konanie, Ze ·}аЬ panstwa zakaнka ·ki wc:.ze'·niej 
czy p6iniej wroc pod panowanie ro yj ·kie, i nl r6i:lill 'i w tym 
stanowisku od stanowiska zajшowanego przez otoczerue sultana. Wed
lug raport6w dyplomatycznych ze Stambulu, tarntejsza opinia рuЬ-
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liczna uwa7..ala d<JZ nia ni pod1eglo -ciow maly ·h naro<I6w tego re
gionu za zludne i ni о Щgalne. 

К mal Ра za na ~puja fomшl wal ·trat gi zne ·1 tu~ ckiej 
polityki w dni i niu clo Zakaukazia: int r ~ walki wyzwo1encz j wy
maga zlikwidowania Armenii jako ~ modzi lnego pan twa, zшiany 
оЬ cn gu rzqclu arerb jc1iari ·kieg na proradzi ki oraz neutralno i 
(Jruzji - j dyn j z trz h repubUk. ktotё.I nюglaby pozostac ni na
rusz na. Az rbejdian luiylby w w ·za jako р mo. t rni~ Ro ~'l 
radziecka а urcjq walcщ q о wyzw leni nar dowe. Gdy w tyczniu 
L92() J. шо arstwa alianckie uznaly oficjalni r publiki zakaaka ki . 
1· mal Pasza dopatrywal i w tуш imr rialistycznej intrygi zn1ie
t7..ajqc j do odgrodzenia Turcji od Ro ·Ji. dyby pa.n twa Zakaukazia 
l1cialy pelпic funkcj~ bari ry wob с Тш· ji, nale.iaroby- twierdzil

porozumi с si~ z bol zewikarпi с do wsp61nej akcji przeciwko tyrn 
krajom. 

tannwiьk nat'jonali t6w turcckicl1 oznaczalo пtdykalne zerwanie 
z t:Jady jq polityczщ, jaka po:lWala}a Az r m uwd.ia Turcj za natu
raln ·go soju znika w i h d<}ien.ia -h wyzwol ticzycl1. Кemal Pasza 
odrzu 1 t i panis1an1izm. panturkizm, а zwla zcza tur.mizm, jako 
lem nty polityki 7..agrani zn j, w prz ,iwi n twi do m1odoturk6w 

11 lublq :у h t prograшy nawet ро 191 r. Jego zdanl ш byly оп ni 
do pogodzenia nie tylko z potrz b<J przyjaznycll ~t ~ unk6w z R Jч 
Ьо], z wi kq, aJ - со ist tni j z - z int re ш narodowym rozu
mian m zgodnie z zasad<}: ,.Tur ·ja rz d<' wszystkim". 

Z punktu wiclzenia r1(}i..en ni pod] g1o8ciowych pari.stwa azerb } 
<liariskit'RO polityka tur ka ро 191 r. nkazaJa !~ nшiej oЬiecuj<}ca 
ni.Z dпJgi ~о S<t iada. ZЬli.Zeni, z Р r'Jq otwi l"alo widoki. jakkolwi k 
шgli t , na korzySci w post.aci zab zpi z nia przed zagroien.i т z z 
wnqtrz oraz polqczenia z dшg<} cz iq Azerbejclianu. wcze na Р r
.ja byla j <lnak pшistwem ·1аЬуrп i 1юJity zni Ьiernym, Turcja za~ 
aktywnyш, rozpoczynajacyш wrn ~ni n w wojn . Тuг cka walka wy
zwol ri za znajdo\vala ympatyk6\ w z г kich kr ~ach pol z ri
stwa azerb jclian ki g : popar i kazyw.aU pani Jaшi i z Ittihadu, 
prze wiad zeni, ie mlodotur<:y za tqpict wkr6tc k malist6w (zwo-
1 nnik6w К mala Ра zy), 1 wica wiqZ<:}ca z Turcjq nadziej~ na ро-

84 

C.r.:~ pl.-rw .t:] nl•·ix>dlt>~lo.' ·f 

czqtek swiatuw j rewolu ji anlykolonialn j oraz grupy pr.t ciwn za
sciat k )Wernu nacjonalizmo\vi azerъki nш. Sympati Iudnu ~ i ZWttt

caly s·c: - jak г la jonowal p~\vi n аш rykan ki оЬ rwatur - ku 
Turc_i. а пiе, jak т .ina Ьу , i~ byl podziewac, ku Persji. 

ir6del narodo ego komunizmu 

Punkt zwrotny w ro yj. ki j wojnie donюwej nastqpil j 1 nщ 
1919 r. wraz z drarnaty znym zarnтaniern i ро hodu Ьialy h na 
Moskw~. Odkqcl rozp zq1 i i ·h ро pieszny odwr6t na poludni . 
talo si~ oczywiste, z ostate zпе zwyci~ two przypadnie czerw nym. 

W Bak.u slaby licz bn.ie bol 'zewicki Нimmat zyskiwal na znacz 
niu jako jedyna grupa, z kt6rq Ro 'Ja sowiecka nюglaby rozmawiac 
о przyszlo, i Az rbejdZanu. Himmat w czasach ni podl gl j R puh
liki nie byl Щ saшq partiq, со w okr i wcze n.iejszym. tara gwaпlia 
7.wi~a z konшnq bakij ka znalazla i~ w rozpro zeniu, szukaj(}C 
schronienia w Ru 'ji. Now kadry rodzirnych komuni t w tworzyli 
ludzie mlodzi. kt6rzy uwalali - \\'i tyzacj~ zar6wno za poiqdanq, jak 
i ni ·uniknionq, ni nmi j j dnak nie poci~gala i 11 perspektywa wchlo
ni~cia Hitnrnatu prz z parti~ r syj, kq. 

W debatarh, jaki wywictzaly si :> шi~dzy himmaty tami а bol w
wickim Kornite1eш Zakauka kim (Kra}'kom) w Thili i, j lna trona 
domaga}a si~ au n nili dla swej partii, druga ta1a na 1 zycjach 
ortodoksyjnego с ntralizrnu. p6r dutyczyl kwe til zasadni z j: czy 
w wyпiku sowi tyza ~i Azerb jd..ian tanie si~ prowincjq r syjskeJ. czy 
te.i utrzyma реwщ odr bnosc narodowq w raшach nowego у t mu? 
HiшrnatySci bronili uparcie wc~o st.anowiska i zamiast przygotowy
wac ·j~ do polqcz nia z Ro yj 'kq Komunistycznq Partiq (Ьols1- \vi
kow) [RКР(Ь)]. wy ·щpili z propozycjq trq qCq herezjq, gl zощ p6i
niej przez k munist tatarski go Mira ultana Galij wa. i na] iy 
utworzyc dwie ddzi ln parti , j dn<J dla rnuzulшan6w. drug clla 
inn~ h. 
О tatnie lowo w sporz паl zaio do Мо -kwy. W pi rwszych 

dniach 1920 r. nad szla decyzja t.alina, jedynego bol z wicki go 
przyw6d<:y оЬ znan go z rni j owyrni warunkarni: i tni Ь dzi tyl-
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ko jt~na partia komunistyczпa dla wszyъt.IO h narodow i zarтU~ 
. zkUJ< :ych Az гЬ •jd:f;m: w;:z lki wzmianki о j j m~~man ~ш l~b 
tuг ckim cl1arakterz ni dopu, zczaln , р dobnJe Jak uzywan1e 
dawп ~ nazwy ..I Iimmat"; nowa orgaruzacja prqjmi nazw ,,Кomu
nisty zna Partia AzerЬejdiarш" (КР • w, kazujq <} na i'.a i~g t ry
torialn , а ni na ·ldad нarodowo8ciowy (miшo i КРА otтzymala 
uprawni нiа taki jak J"O ·yj ka obwodowa orgar1izac}.a partyjn.a,. fakt 
powo1ania j j )о iy ia oznaczal нznani auton ~ Az .rb J~~nu 
w nieuksZJa!towanym j szcz sy t mi pan ·two S<:l radzi k1 J). 

р zоша poг<iZka himшaty tOw okazala i wkrotce rozwi<jzaпi т 
komproтi оwуш. Na p6llegalnym zjezdzi za}oZy i l8kim КРА, od
bywajqcym i w В ku 11 lutego 1920 r., przytla zaj()..:<t wi kszo~ 
tanowili rnuzнhnar1i , dawni czlonkowie Himтatн, kt6rzy uzy k~li 

najwi j stan wi k w k.i rownlctwie partyjnyш. Zjazd z:akonczyl s1 
wydani ш ос1 zwy wzywaj<4cej do obal nia r1~d w Ь J. w: chan w 
i nacjonalist6w. Od t j гу t тро przygotowan. d . prz J_ '.IЗ wla~ 
wyraini wzro l . Р d k ni • kwietnia nowa pш·tia lkzyla JUZ, gl wru 

w Baku, 4 tys. czloпk v • 
T1шni n doЩd koп.flikty wewnqtтz koalicji щc1Z<t j wy1 nHy - i~ 

t •raz z calq о. tr ·iq. Manunad Н. Hadiin kl, rz c~k 1 ~icy ~yjn _j 
Mнsawatu, 1 sil otwar ·i konl ·zno · · pr wadz rua polityki ш draz.
ni nia RJ Ji, с~п zyska} milcщ: poparci Ra u1za l go, wbr w ta
nowi. ku nmi j u ·t pliw go Chana Choj kiPgo. W yt.ua ji, gdy tara
nia о mi~d.zynaroc1owe gwarancj Ьezpi zen twa la\viod}y, (\ zbrojna 
ubr na ni ро(Н glo i ni rokowala nadziei, wi lu poli.tyk?tn ~dav:a
lo ~i~. ie wla. ·iwyш rozwi<JZaili m b~dzi pog dzeш н1 z ru ttnik-
nionym 1 m w ZaJ1liaп za uzyskane bC}dZ przyobl can u t Р twa. 

W шаг ·u i na JIO zqtku kwi tnia oddzialy Аппil pod dow6dz. 
tw ш Mi ·halii wandow ki go. Polaka юd т z Gn1zji, 1.aj~ Da
g tan. То Ь •IJX>sr dni zagr zenie nagranicy Az rb jctianu zwia to
walo п<нkhod14cy k ni с wohюSc:i . Wydarz ша nast powaly t raz 

zy1Jk • j dпо ро n ·щ. 1u nadz ru i k . rd~owaJlia dzial~n-
zar6 о \V j kowycll, Jak i politycznych- kW1 tnia utw rz no Вшrо 
Кauka ki (KawЬiuro) pod przewodnictw m Gruzina rigorija Or
d.Zonikidzego. Jego prawq r~k<} zo tal Ro Jar1in i rgi j Кirow. Taki 
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ttldad jako wzor owy ~dzie powielany w przysz} 
w poclobnych sytuacjarЬ. 

Przyw dcy om1ianscy w G6rskiт КаrаЬа hu uznali, z nad ·zedl 
odpowi lni ш т nt na od rwani i od Az rb jdianu. Kwe. ti~ roz
trzqsaлo na zgroтad7.enia h publicznycl1, gclzie pada)y liczne о tтz 
i nia, ie Anпia Czerwona zaiqda zwrotu КаrаЬа ·Ьu ро zaj~iu Azer
b jdZanu. Mim t przewaiyly glo у za rozp z ·i т JIOWStania, Ь z 
wzgl du na pt·zy zl kon kwencj . Pow tani wybu Ы 23 marca. 
Az rb jdiail ki dow6clztwo naczeln ро pi znie prze нn~о wi~k-

.zq cz armli znad granic:y z Ro Jt~ do walki z JIOW tancami. 
Юlka dni p6tniej, ро wy tqpi niu ocjali t6w z koa1icji parlamen

tam j, gahinet Na iba Jusufuej)ego podal si do dynli Ji. Upadek 
F.tqdu, jak 'i zdawalo, otwieral moiliwoSC'i Hacliin. kiemu, kt6ry przez 
trzy tygoclnie u Howal twoгqc nowy gahinet. W taraniach tych mial 
peln poparci Halila Paszy, jako ie tur cki general widzial w nim 
zwol nnika Turcji, przeciwпika Wielklej Brytanii i poHtyka gotowego 
do uloi nia przyjaznych to unk6w z Ьоl z wickq Ro jq. \V miar 
pogt Ьiania ,i kryzy u, grupy wychodzcow z Tur ji, а w rod nich 
czl nkowi Tur kiej Partii Koтuni tycznej (ГРК) i tni jq j od mar-
a 1 20 г., za z~ tak k ordynowac dzialania, аЬу prawy przybra)y 

korzy tny obr6t d1a reiinш kernali tow ki go. 
Zgroшadzenie dzia la ~zy tu rec ich z udziale11 Hili lз Pasl)' i F1 ш .а 

Sahita uchwalilo, ie p ~o 3.ngieJ ski rzqd w Baku powin1<' D zo ·tac шoi

liwie jak najpr~dz j Z lS (!piony i·,nJD I, gotowym do .vsp6 ~dzialania 

z bolsze" ikarni.] dnocz." nie Tu·cy dali wyraz z<uue_:x ko]e1iu zLro l
nq agresj ~: Armia Cze.rwona pov·inna wkroczy. ~ do Baku J piero na 
we; .wani ТРК 

Drugi podЬ6j rosyj ki 

Р rni i<t а h пагd taj<jcego napi~ia kon wa faza Zlllierzchu 
m kratyczn j R publiki Az rbejdZanu mogla wydawac i ш ·mal 

odpt· ienicm. 22 kwi tnia 1920 г. Hadiin ki powiadonill oni mia)y 
parlam nt о ni powodzeniu sw j mi ji. Wi Iu wyiszych funkcjona
riн zy раП twowych zrozumialo, ie nad zla pora w iadar1ia do ро-
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<i' gu clu Thi1i i. Inлi, zw}aszcza zafi Ru. tamb kow, ш wi11 о wpro
wad.zeniн clylct-atшy Musawatlt, · l1 Чеj praw 1{0 skrzy<lla partii, со 
1Jy1o pomyslem JaCZ 1 пiemoiliwym do zrealiz wania bez uclziaJu 
woj ka. Jeszcr..e inni przygot1>wywa1J ·potkanie d ~1 gacji r7~<1owej 
zKawЬiнrern, najwyisщ wladi-:'4 Ьolszewiclщ wr~jonle Кaukaztt, w ce
lu ,..aof r wania natychmiastowych do. taw гору пaftnw j. J ak ·i · rnia
lo oka7.a . rozmowy z КawblLtr m w Piatl~orsku zakonczyly si~ aresz
towani rn azerbejdZatlskiej del gacji. 

W ty h okolicznoScla l1, poшszaj(!C si w kieпшku prz~clwnym 
nii fala uciekinierow, przybyla йо Пaku z 11Jili 'i pol ~ ka mi~ja specjalna 
kierowaлa pl""/A~z Tytusa FШrюwicza, 7.aufan go czlowieka maгszalka 
]ozefa PilsudRki go. Przyjazd ten mu ialwywulac zdшni nic w Baku, 
sam Filipowicz za.S zaplaci} ?.д to niefortunn ро uпi~i tlyplomatycz
n ,vi lшnie~~cznym pobytern w bolsz wi kim wi~zieniu, sk&d wy
szed} clopiero (Ю zawaгciu 1raktatu ryski go mi~dy,y Pol.la _ i Rosjq 
Radzi сlщ (18 marca 1921). 
КРА zmoblli7_,()wala. w slabo uzbшjoo boj6wki, wyznaczaj<lc da

~ pгzewrotu na 27 kwi toia. Tyn1czas ш tuZ: ро роhюсу nad szly do 
IЗaku doni sit rua.. z czte1y rndzi ·kie pociqgi pance11lt: wjecha}y 
pi7..ez stacj •тaniczn<}]alama, а woj k aze1·b jd7.ailsk1 nle wykooalo 
rozkazu wy~adzenia nю t6w. Dla miejsco'~>vy(l1 komunist6w ozna
cza1o to, z Anтua Cz гwona w og6le лlе t..am.ieгtala przestrzega 
uzgodnjonego dwudzi sto ztcrugodzinnego okre. u wy~z kiwania, 
аЬу dac iш - chocby i zlшlne - ро zucie przej\~ ia wtadzy icl1 wlas
nymir~ni. 

Rano ukazala si\ deh\Va о utworzeniu Azerbejdiailski~go Wuj
·kowo-Rewolucyjn go Кoшiwru (&riewkmn) po<l przewodnictwem 
Nariшana Nariшaпowa. Wl{rotce tei jego wyslannik Hamicl ultanow 
dnr czyl pa1·Jam ntowi ultimatшп w sprawi р :м ka?..ania wszyslkich 
uprawni 1'1 -л· ri&IOI dWtшastu godzin. W dcklat·acji z odpo\.\1i€'rJЩ paг
lamentu ni kt6t• pttnkty swiadczyly О { robl zac11UWMia twarzy 
w obli 111 kJ ki (пр. wyгaZeni pt'7.ek nania, Zc: Az t'bl1diall 1..aclтowa 
niepod]eglosc р cl rzqdaшi Sowi tOw), · е dotyczy1y gwarancji dla 
personelu urz~d6w panstwowych (wl'lcznie z utrzymaniem stano
wisk). Pm·larnent przyjq} ultimatum i tym aktem zrz c1.enia i~ wladzy 
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zalюrkzyly si kп)tki Uzi. je nicpodleg}ej Demokratyczn j RepLt bliki 
A7..erb jdianu. Samo przejt;;ci wladzy odbylo 'i~ ni maJ Ь zkrwawo 
i puza budynkiem parJan1entu. Malo kto Z(lawdl • оЬi 'praw~ z dra
шatu, jaki roz gral si w jego wn . trzu. GlOwnц troslщ mieszkaJkow 
Ьу}о to, jak odb~dzie i~ wkroczenie czerwonych clo Baku. R por
teг komunistycznej gazety pisa}: ,.Wieczor~m 27 kwietnla 7-Зpanowal 
w шi Scte dziwny nastr6j napi~cia. lЛice byly pclne 1uc1zi, kt6rzy zЬijali 
si~ w male grupki, sz рс.щс jeden do drugiego. Wie8ci, z Armia 
Cz rwona nadchodzi, ie zaj~a jui stacj~ Haczшas, loteш Ьlyskawicy 
oblegly miasto. Zatrwoione mieszczuchy powtarza}y: оЬу ty1ko dalo 
i~ tшikn'!c zbrujnych starc. Ludzie kladli si~ do l6zek pclnj niepokoju. 

Miasto zasypialo, nie wieclzq.c, jak dokona si~ przej~cie wladzy i jak ta 
nowa wlad7..a b~dzie post~powac. Gar..ety wieczome z dat:q nas~pnego 
clnia. 28 kwietoia, zachowaly milczenie na teшat tego, со si~ szyko
walo. Bylo to ich ostatnie wydani . 

28 kwietnia 1920 r. Dzien ten wniosl oZywienie do wszyst:kich 
zalщtk6w mia ta. Na ulicach zacz~ pojawiac si obrazki typowe dla 
rewolucyjnego przewrutu. Sarnuch6d pa11cemy przetoczyl si~ halasli
wie ро bruku. Ci~Za.пSwki pelne robotпikow Sci kajчcycll kaгablny 
w sprn owanych dloniacll krqiyly ро mieSde. Na ulicy Sadowej, kolo 
bulwaru Nadbrzeznego, studenci zapisywali "i~ do oddzia.Jow bojo
wych. Samochody rozwozily bron do dzielni robotniczych. Мiesz.. 
karlcy Ваlш, pгzewidujq.c krwawe tarcia, poczuli нlg~ z powodu tak 
szybkiej zmiany wladzy. Niekt6rzy witali jq sZC7..ei·ze, irшi z obaw'J. 
w sercu"1

• 

Tego sarnego dnia Azгewkorn wyslal depes~ do Lenina z oficjal
nym zawiadomieni т, ze musawacki rzqd zostal obalony, i z prosb<!
o brater lщ рошос, gdyi nowa wladza w AzerbejdZani nie jest w sta
nie powstrzyrna wla nymi silami zagro.ienia wewn~tгmego i ze str~ 
ny zagranicznej konlпewolucji Na ulicach Bak:u roilo jui si~ od zo}
nieгlY w nшnduгdch Arnili Czerwonej. 

8~,,. Ьи =" pvhiedu S<X'i}jaliнiczesko; rteи•olucyJ 11 Az erЬaj(izanю, Kumnшnisticzc ska а Р 11tija 
Л/tcrЬajd~ an ~ ln~titut Lstorii Partii, "Dukшлicnty i matie ialy" 1957, nr 541, s. 460; •:yt. fragment 
tlшn. Т. S· vi« .oclю\\•ski. 
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Obalenie rщdu w Baku Lenin · nial w kat otia l1 gospodar
czych potrzeb Ro ~i i czerpal z t ~о fak1.u poct sz пi w ni korzy tn j 
sytuacji, w jaJd j bol. z wicy znaJezli ~j~ gdzie indzi j: .,Rцd pol ki 
postanowil rzu k р lityk man wrowania w sprawie rokowan z na
mi i rozp zq1 dzialaлia woj nn na z rokiш :froпci . Pol ka zaj~ajui 
iytoшi rz i ruszyla na Кij6w. Z inп j ·trony, z Baku, otrzyma]i my 
w zoraj wiadoшo ~ w ·kazuj~cq, i w ytuacji na:z go przemy ru na-
Щpi zwrot па 1 р ze. W zyscy wi my . .ie w naszyш przemy le panuj 

zast 1 z powodu braku paliwa, aJ t raz przych dzi wiadomosc, .ie 
pr 1etшiat w Baku chwycH wladz w swoje r е i оЬаШ гtqd azer

jdiari, ki. zna za to, re тащу t rnz JIOd taw g podarczq, kt ra 
шоi przywr6cic do .iycia nasz przemy ·l'' . 

Wypowiedz ta kojarzy si~ ze lynnym powied7..eniem amerykail-
ki go 1 wicow go r-adykala Johna R eda na Zjeidzi Lud6w Wscho

du w 1920 r., ze w Amery е lowo .. aku" wyшawia i~ jak .,nafta". 
Dwa tygodni pгzed podblci m Alerb jdiaпu пin mianowal А1 k
sandra rebr w ki go pclnomo ruki m do praw bakij. kiej пafty. 
Ро wkrocz niu Armii 7.A:.'rwon j za zql on ni zw}ocznie organizowa 
tran JIOrty do R Ji. 

·ро ~r6d radzi ckich komentarzy па t шаt wy(larzeri 28 kwi tnia 
najЪardzi j zac1ziwi jqcy pochodzil ocl ultana Galij wa Mira, kt6ry 
w 7-a...-.opiSmie ,;lyzil nacyonaln sti j" napisal: . .Armia z тwona zwl 
kala z wkro zeni ш do Azerb jdJ.aпu, aZ wresz i mi jscowi komu
ni&i obj~i wlad~ па wlasnq r~·kt;-•". ChodzHo пi tylko о wyble1enie 
inwazji w ocza h ni swiadomycl1 obywateli, al i о poclkr sleni ' i 
nшzuhnan у korпuni. 'i mog~ byl bardziej r wolucyjni nastawi ni 
nii r syjscy. 

Typowe dla Az гЬ jdianu rozdwoj nie - Baku oraz п~:slt.a kraju -
znowu dalo о , obl znac w obli zu iпwazji radzi cki j. Ро demora
lizнj't :ym cio i zadanym 28 kwietnш pierwsza za ~ -i~ otrzqsac 
prowincja. Pow taj· ·v ruch oporu byl j dnak ГO/..Clloпkowany i zl 
zor anizowaпy, тiпю i w Thili i dziaJal juz Кomit t calenia Azer-

1 W.J . Lcnin, Collcctcd IVorkl , t. 40. Mosco\v \967 • . 332; cyt. fragn1ent t!um. Т. S\\•ic;tocho\\·ski . 
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Ьejdianu pod przewodnictwem Chana hoj ki go, kt6ry ni bawem 
mial ра ofiarq polityczn go zab6jstwa. ilq na~dowq przeciwu 
wobec rщd6w bolszewickich bylo rosnqce wzburzeпi z powodu bru
talnych m tod wojenn go komunizmu. 

Pierw ze i пajkrwaw ze z pow tari wybu Ыо-шiе iq ро przewro
cie - w oddzialach annii az rb jdia.П ki j w GandZy, rozpo zynajqc 
p6Znionq Ьitw о Azerb jdian. Ро kilku dniach zaZartych walk, pod

czas kt6rych do Rosjan przylqczyli si~ tut j i Orшianie, pow tanie 
stlumiono ро prowadzeniu dodatkowych oddzial6w Aпnii Cz rwo
пej. Przybyly z Baku Haшid ultanow rozkazal prz prowadzic kil-

Ponшik I.enina przed wnacl1em г:щdu r-------------
AzerЬejdi.atlskiej RR w Ваlщ obecnte 
u ·unJ~ty 

ka et dorainych gzeku ji. W calym kraju dokoпano czy t k w jedno
tkach woj kowych. W r6d ofiar znaJazl i g п. ulejman u1ki wicz. 

Pacyfika ja Gandty ni zapobl gla innym wybuchom przeciwu 
(w Кarabachu pod wodщ Nшi go Ра zy, w r: jonie Zakataly, w oko-

91 



licach Kuby na pograni zu z Dagestan m, w Lenkoranie przy granicy 
z Р rsjq). W pow taniach ucze tniczyli czlonkowi Ittihadu, kt6rzy 
szybko rozczarowali i~ do wladzy radzieckiej. Nie tylko brutalne 
r pr J t~pily о trze ruchu pow tan zego. Jego kutecznosc byla 
ograniczona r6wniez z powodu Ьl~d6w i slabo8ci typowych d1a lokal
nych zгyw6w ludno8ci wiejskiej. Choc Rosjanie nie wykorqstywali juz 
r6inic mi~dzy szyitami i sunnitami, niekiedy ро htgiwali si~ oddzia
lami zloionymi z tutej zych roЬotnik6w, wprowadzajqc elemeпt koп
fliktu do sto unk6w mia to-wies. 

Uczba o:fiar miertelnych w pierwszym okre ie terroru (do ierp
nia 1921 r.) si~gn~a 48 tys. Ро zaj~iu pozosta}ych cz~Sci Zakauka
zia (Annenii w grudniu 1920 r., а Gruzji w marcu 1921 r.) bolszewicy 
umocnili swoj<} pozycj~ w AzerbejdZanie. Мimo to op6r zbrojny tШ si~ 
tu do 1924 r., podziemne organizacje zas dzialaly do konca dekady. 

lmperium rewolucyjne 
i przemiany w AzerbejdZanie 

Wladza radziecka 
i narodowosciowa umowa spo}eczna 

Podczas gdy w пiekt6tych okolica h wybucha}y jeszcze powsta
nia, поwа wladza swi~ila uroczy' ie w6j triшnf na Zjeidzi Lud6w 
Wschodu. W koncu ierpnia 1920 r .. je zcze gdy trwa}y dramatyczne 
zmagania bo]szewik6w w wojnie z Po1skq, do Baku zaczynali przyby
wac d legaci z czterdzie tu pi~ciu kraj6w. w sr6d ruch znajdowali si~ 
takZe wybltni dzialacze bo1szewi t-y: Grigorij Zinowi w, Каrо] Radek 
i Bela Kun, widoczni niezupelnie pocllloni~ci wydarzeniami па fron
cie pol kim. Niekt6rzy sposr6d ponad 2 ty·. de1egat6w przyj l1ali ро 
to, Ьу hand1owac dywanami 1ub innymi wyrobami, со tawialo w kl<r 
potliwej sytuacji organizator6w. Zjazd odbywal i~ pod egid(:} nowo 
utworzoпej Trzeciej Mi~dzynarod6wki i zgгomadzil uczestnik6w z r6z
nych kraj6w, gl6wnie azjatyckich. Pгzytlac7..aj<}C<} wi~k zosc stanowi1i 
jednak przybysze z Turcji ornz Р rsji. Najc~ tEzym temat m wy
sЩpien byla turecka wa1ka пarodowowyzwo]encza, пlejednokrotnie 
przy tуш dochodzila do glosu rywalizacja mi~dzy ruchem пarodowym 
pod woclzq Ми tafy Кешаlа Ра zy а mlodoturkami, kt6rych repr zeп
towal w Baku Enwer Ра 'za, przyw6dca przebywaj<}CY na wygnaniu. 

W podtek8cie obrad Zjazdu kryla i~ prawa r wolucji narod6w па 
Wschodzie jako odpowiednika walki ldas na Zachodzi tudziez kwc tia 
pogodzenia zachodniej idei rewo1ucji proletariacki j i internacjoпaliz
mu z dqieniami lud6w Wschodu, gdzie klasa robotnicza byla j zcze 
w powijakach, а пonn~ tanowily щdу kolonia1ne. Powstaj<}c w tych 
okoliczno8ciach ruchy narodowe mogly stac si~ potencjalnym, choc 
nie zawsze wygodnym, sojusznlkiem w walce z zachodnlm imperializ-
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m ш. lat go na zj zctzi baJdj kiл1 Zino м w dokoпal nюdyfika ·ji 
ha }а: • .Prol tariusz w. zystkich kraj w 1& z ie sit;". па: J>roletat;u z 
wszystkicl"t kraj w i u ·i kanycl1 lнс16 МJi' ta Щ zct i ". N МJа kon
cepcja walki г wolu ·yjn j w kraja h azjaty kich mialct znal li: 7asto-
owani • 11а ter па ·h naJ zqcych do byl go lш rium Ro:yj. ki о, ni 

wyl(\czaj<)c Az гЬejdiaлu. i ki dy jej prz jawy okre ·l n mianeш 
,.na.J·odow go komuпizшu''. Ni ргьуj ty па Zj zdzi pгojekt r 7Л)\ucji, 
pt·z cl ·tawiuny przez dwudLie tu jecl ·n d legat6w. z..awiera} u. ~РУ 
wskazuj<tc па i toL i ~~ Ьi podziat 'w istni j(\cych miec\zy Ro JCJ 
Radzi ck<t а po.iadl iaшi azjatyckiшi· .2 u agi na v.· oclr~bno ~ 
lшltнr v • i tniczn<J ludy 7..aшieszlruj w chodnie )Юgranicze Rosji 
Radzi ·ki j stanowi(} ni dl<)cznLl cz~. W. ·hodu, wy<.;erpiawszy wi~cj 
od inny h wskutek ci iki go koloniaJn go uci ku. W r6d ludnoki 
osaclnkz j znajduj<~ · ' 1 m nty kolonizatorski , dawni ur~nky cars
cy oraz agen i rosyjski go kapitaUzпш prz my,:low g - p1·oduktu 
caratu-dzi zdani na v )а n .ily. Dla rat wania -.. voj j 1 6ry ро piesznie 
pr1 obrю:ili s.i\' zwol пnik w i aktywi. t w proletariacЮ ·j г wolucji. 
Popi rajq j dnak centralШкi , wid7,q w tym kontynuacj dawnej po
lityki carattl. i stosujq w gru.ncj rze zy metody podobn . ntrшn 
wykazlJ) brak zdecyd wanja wob rosyj~kich kolonialnych fuпkcjo
nariuszy i handl wcow, kt гzу Щpiw zy do radziet·kipj adшW 'tra
cji, nadaJ uci kajq ludno. mi j · ·о~ w irnieruu wrddzy radzi ckiej. 

'z ka r znezwycшjnaja komissija pn bor'Ьie s ko1ltrriellюlruyjej i sa
bntaiom 1, ktorej uщdy znajdujtl ·i~ w kaidyш rejonie, zazwyczaj przt.'
pгowжlza r krнta j W 'rOtl najgorszych e1PI11 nt6w ·ро) ·.znych i WQ

ill1 ru wla iwym zaclюwani m terr ryzuj ludno' [ ... ]. Wykazuj 
bпtk (XI zaпowania dla mi jscowych \\'ladz, obrdiliwi odno i ·i do 
praktyk г 1lgijnych i ze ~cz g lnq gorliw : iq рпе 'ladttj' шi j_ o
v.y{ l1 гoЬotnik6w'' '. 

Wsr6d del gacji roinych narod w w Baku znalazla ·ie takz re
pr •z nta ·ja pol ka, z.al <lwi killшosnbowa. о znacz ~niu шar~ineso
wyш, 1 ·z шitпо to do · z 7 ~ lnynt пi ty1ko z uwagi na t ·zqcq i 

6 J. Riddell Т J See tlll' Dawn Ва/111 JJ 20: Pirst Соп t,n!S.~ oj1 h • Peoples oftlli! East New У 1rk 1993, 
s. 293 296 · c_{l. Гmgmenl tlum Т.~ w t:tochow>\..i. 
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wo~n~ polsko-bol z ·wi kq, al taki' z powodu plarюw< nycl1 ро ·uni~ ~ 
politycmy ·h ~to unku clo nligracji pol ki j w Az rb j<1iani . р <l
c~a pi rw .. zej wojny wiatowej rni j owa pot ·zп s 1 ·ka ро
\\11 k. zyla ·t~ na ·kut k nap}y\vu uchocli 6w. aleiy doda , ze obl 
grupy г inily J шi'r'dzy uba ru tylko ·topni m zadom wi nia а] 
i poziom т iycia. Ро kwi t.ruu 1920 r. uprzywil jowarщ kat gori~ Po
lal·6w stali i\' kunшni~:i i icl1 ·ушраtусу. tтzymywali oni рошос.: 
materialщ z Wydziatu Mni jRZOSti Nar d wych przy Кс rnitecie en 
traJnym КРА Do j zadar'l nale7,ala tak.i selek ja оЬс ktёljowcow 
pod kctteш przydatno i с)о roboty r wo)нcyjn j za wanka. k j() 
po1ska, z Ьiur m w szkol ' polski j, 1..а propagand<} i clzialaJnosci:1 
о · wiat wa zajmowa)a 'i~ r jestra 'j& koшuni tow. ро г6d uchodi
cow pol kich tylko clt ·пizie tu dzi wi :=iu zdeklarowa) .i~ jako ko
muлi ~i. Olbrzymia wi k 'ZOSC wr ·ila do kraju, gd • tylko zai tniala 
taka moiliwosc ро zakoncz niu wojлy pol ko-bo1. z wi ki j. 

Na ~zczehlu najwyi'zym, w mo ·ki w kim kierownictwi partii bol
szewicki j, nadal wahaлo ~i со do. trat gti narodowosci w j wwielo-
tniczлym imperium znajdujeJcym ·i u progu pгzeшian ocjali rtycz 

лусh. J , zcze wi k za ni pewno~ zлanlionowala polityk wobec lнd
no ~ i mUZtihnan ki j. J lnak juz wkrotce zary wala i linia g ne
ralna: паl ialo popierar nowo pow ·taj<t narody (v.· с lu rozbl ia 
i dn · i muzulmari ki j), dziala ' па rz z roz zlonkowania tniczno
-j~zyk~w go oraz z rzyc laicyzacj\ ntтalnym ors;an т zajmujq
cym. st . for:nlliowanit>ш i realizowani т polityki narudowo8ciowej 
byl I шrusaпat do praw Narodowo5ciowych (Narkonmac). gdzie Ьеz
ро redni wp}ywy mial talin, ktory z pi twszej г ki znal zJo.Zony 
r Ьlem etniczny na Zakaukaziu. 

ajbardziej oa~J< са prawц w tym r joni tawal si, zakonczeni 
ormiш1 ·ko-azerb jd.lano;;kich ·рот w t rytoriaJnych Ро pod oju ra
dzi 'kiщ zgodni z pr-/-ewidywaniaшi. Rada Koшisarzy U.tdowych 
w Baku zaiqdala zwгotu zaj t go pгzez Arшeni ; rъkit>go Каг.:~
Ьа lш. lqdanie spelnion bezzwf ·zni •. J dnakie v. grнdniu 1920 r 

arimanuw ornajmH n 1 , ie porne t rytorium zo tanie przekazan 
Апn nli. Мin~ ru mal trzy lata komplikowanych man wr6w poli
tycznych z udzial т talina, zanim wypracowano kompromi uwzgl~d-
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niajctcy r alia geograficzn i d mograficzn . W 1923 r. па z i oЬ-
zaru Кarabachu о przewadze ludno8ci ormianskiej utworz no Na
gomo-Кaraba ki Obw6d Autonomiczny. Stolic~ przeni iono z Szu
szy do mia ta Chankendy, zmi niajq j go nazw~ na t panak rt (dla 
upami~tnienia postaci ti рапа zaumiana). Tradycyjnq politk~ wa ~ш 
tnicznych zast<n>ilo zaci ranie konilikt6w. Otwart kw tionowani 

tych terytorialno-admini tracyjny h zarzctdzen nie byloby to] rowane 
przez reiim sowiecki, prZYfiajmniej dop6ki pozostawal w pelni sil. 

Drugim obsz.:1.rem о specjalnym tatusie zostal Nachiczewan na
leiqcy do Azerbejdianu, od poludnia granic.zqc.-y z Iran т i Тuгcjq, 

ariman ariшanow 

а od pozo talej c~Sci Azerb jdi'anu oddzielony terytoriurn Arm _nii 
о nazwie Zangezur. W grudniu 1920 r. na mocy umowy mi~dzy А r. r
b jd.Zanem i Atmeniq Na hiczewan uznano za terytorium om,·lans :de . 
J dnakie kilka mie i су p6Zпiej, w marcu 1921 r., negocjujq z Tu jq 
uklad о pгtyjaini, М о kwa zgodzila iy na ро t.ttlat tur ki о wsp6 ln j 
granicy z Azerbejdian m i wlq zyla Nachiczewan do Aze ~bejdZanu 

]ui ро powstaniu ZSRR (30 grudnia 1922 r.) utworzono Nachicze
wan ki Кraj Autonomiczny wchodzqcy w sklad Az rbejd zari.skiej 
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~RR. ki6ry 9 lu go 1924 г. prz k ztakono w acblczewansk<} Aнto
nomicznct ..._ cjali tycznq Republik Radzi k~ (N RR) dЩd z a
chicz wanu powoli, ale tal odp}ywala lшlno { omriar1 ·ka, kt6ra 
w ictgu ni al go tul ia z d minuj'} j wi k zoSci tala si tam 
ni wi 1kq mni jszo i'l. bawy, i.i podubny 1 moglby ta • i udzia
lem mi szkaric6w GOrskiego КаrаЬа hu, legty u podstaw prty ·zleg 
гuchu · paraty tycznego w tym autonomicznyш obwodzi . 

Ро dluZ8zycl1 debatach w Мо kwi , wlqcznie ze sporem mi clzy 
Lenin т i talinem о zasady, na jakkl1 ma funkcjonowac pan, two 
zwi<tZkow (autonomizacji czy ~ d ralizacji), zapadla decyzja о u tano
wi niu w 1922 r. Zakauka ki j jali tycznej Federacyjnej R puЬiiki 
Radzi ki j (Zakfederacja), Ь ct с j uw. p6kz · nionq wersj'l regional
n j tru.ktury utworzonej w 1918 r. w с Ju pohlczenia Н clla о hrony 
prz cl Ro Jct. Teraz, oczywi5ci , h dzilo о о · zupelni inn g : о pcl 
n zj dnoczeni gosp darki prL d ostatecznym wl&czeniem Zakau
kazia do ZSRR Opr6 z Azerb jdianu, Armenii i Gruzji, czwartym 
krajem Federacji Zakaukaski j zo tala АЬ hazja, zachowuJctc t n sta
tu do 1931 г .. kiedy zostala przeksztakona w АЬ ha kq.Autonomi z
nct 'RR i wlqczona do Gruzji, со ozna 7..alo d graclacj~ j j uprawnien. 

Zakfi d racja miala Ьус nowct - radzi сlщ - wersjq wsp6ln go kau
kaski go domu, l z zostala zdoшinowana przez Gruzinow i n11ian, 
kt rzy w dodatku mieli ulatwюny d st р do wladz na Кremlu przEz 
w ic11 prz d tawicieli wy ki go szczeЬla ( talin, rd.ionikidle, в~ 

ria, Mik ~an, Mierkulow). Natorni t Az rb jdi'an tawal ;i , , iak w6н•
cza m6v.i no, peryferi<J peryferii. arimanow wyrazil sce. tycyz n 
wob narzucaniajedno · i admini tracyjnej r6inorodnyr:1 pod щ·zgl~ 
d m kultнrowym grupom etni znym. Arguшent j go dc •tycl}'l tyllo 
kw stil o5wiatowych: jezeli uпliej tno czytania i pisania w ruzji 
i Arm nii i~ga 50 pro ., w Az rb jdianie zas zaledwie kilku, to ni 
moic Ьус mowy о prawidlowym funkcjonowaniu zasady federc1liznш. 

Ро нtworz nju Zald dera ji arimanowa prz nie iono do М о kwy 
na tanowi ko jednegu z czter l1 przewodni ц ::ych Ceпtгd!n g Ko
nlit tu Wykonawczego nowo pow~t.al go Z RR. Czlowi k, kt ry ni 
ki dy przypominal doktora Judyma z bol zewickq legitymacjct, zmarl 
na honorowym wygnaniu w Мо kwi w 1925 r. 
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W tynнvcze ~nутп tadiuш fonnowania if u tr ~u pan. twa radzi · -
kiego polityka narodowo iowa pl"o ~dz na р d oki m talina odzna
czala i~ ela ·tyczn i<t. а naw t pewn(\ poclatno&-1 na opinie Zjazdu 
Lud6w W h u, unikala sztywnego t wania т tod walld kla, w j 
na obszarach ni r yjsЮ h, zwlaszcza za na t nach muzuhпans1d h. 
Znatnlenn byl potтakt wani Rasulzacl go prz z talin h.1:6ry pod· 
cza wizvty w Baku j sieniCJ 1920 r. udal. i do wi zi nia, gdzie pr~ 
trzyrn~an pгtyW d • Musawatu, i nakazal j go uwo1ni nie. pla il 
w t n ро 6Ь о оЬi. ty dlug za pomoc w trudnych momentach r wo
lucjl 1905 r., а zaraz m uczynil poj dпawczy g -t v; tron azerski j 
inteligencji. Мimo zy ·tko talin wola1 ni pozo ta\viac Ra ulzadego 
w Azerb jd.iani , gdzi wladza гadziecka byla j z ze ni utrwalona, 
i zabt·al go do М о. k.wy, wi J7.aj<tc tanowi ko w Narkomnacie. Dwa 
]ata p6iniej Maron1ad Amin Rasнlzade zbl g} clo Tur ji. 

Partii Musawat р zwolono i tni с dalej, jakkolwi k tylko w ро taci 
okale wn j, Ь z prawicy, kt6rej przyw6d у znajdowali si~ jui 7..<1 gra
ni~ Ро fall zykan z ·trony Czeka, radzi ki j poli ji politycznej, 
w 1923 r. тпtt · waty t ' zmu zono do r zwi~ia partii, kt6ra oka
zala · ~ zbyteczna dzi ki iyczliwej i sprawiedliwej polityc narodowo ' 
cio\v j Sov,..iet w. i kt6r koтпorki partyjn zl:y cl podziemia, w 
со i h czlonkowie zo tali pu m sш· w ukarnni. art1a kontynuowala 
dziala1no jal о gl wna ~ila opozycyjna rш ~migra ji, gk>\vnie w Tur
cji. lranie, а z cza ·е111 i w ol ·е. 

We wcze'nych Iatach d\vudziestych. ktedy clawni musawaty-ki 
tworzyli najliczni j zч gгup~ wi~in.low na Wy pacl1 towi klch, inni 
ich towarzy ·ze trzymywali tanowi ka w zybko rozw~ajqc j i~ ad
mini tracji radzie ki j lub in ·tytucjach kttltшalпo-o. v.iatowych Mo-
8kwa w oj j polityc wobe narod w ru r s · ldch zшierzala d 
zawarcia umov.y sp t zn j, ро cz i l gaja j na шHczacym poro
zuшieniu, ро z~ i wytyczon j na XII Zj zdz1e RКР(Ь w h.-wi tniu 
1923 r. \V zaшi n za przyj ie u troju wi ki go nar dy niero:;yj-
Jd otтzymywaly prawo do гozwijania rodziш j kulrury,. \VoЬodш~go 

uiywania ojczyst go j zyka i zatrudnJania шi j owych kadr w wych 
r publikach. Z} dzi dzi two imperialn g panuwania, cechujqc go 
si arogancj<4, zowinizmem i rusyfikacjq, zo talo oficjalnie odrzucon . 
l 'mowa sug rowala moiliwosc kontynuowania hi torycznego proce-
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u пaroclow j k n lida ~ji v. у t шi sU'W1 ·ki fedeпillzrпu. J l1 
chodzi о Az rb jd.ian. to utracil on wprawdzie ni podleglo , а] uzy 
kal auton nl.i - pi rwotny се] dqi n narod wych. Autonomia za
kladala taki zbudowani ·truktur admini tJ-acyjnych i zatrudnienie 
w nich gl wпi mi j owych нr,ц-dnik6w. 

Najbardziej wyrazi tcct с hq 1-adzie ki j lityki narodowo&-iow j 
w latach dwudzi tych ta}y i (}ziaJania (zwan ро rosyj ku korieni
zacya), ki · re Ь da w przyszlo8ci krytyk wan • z uwagi na to, i prze z
kodzily w а. yшila ji j zykowo-kultнraln j ludno ~ i nierosyj, ki j i ty111 
samym pгqczynHy i do rozpadu Z R ZwolennJcy z kol i argu
шentowali, i taka 1 olityka ozna zala lruteczn za to wanie zasady 
,.dzi 1 i ГZ<ldi" w рог wolucyjпie о -laЬion j R ~i. Pow tawani n 
wych niewielkicl1 na.-od6w ni 8twarzalo zawoi nia d1a Zwiqzku Ra
dziecki go, pгzyczynialo si natoшia t do pow tawania miej O\\'YCh 
eBt wladzy, kt re- ki rujctc ~~ wla пуш int 1· т- byly zaiлt reso
wan w istnierliu Z RR Podobne т hanizrny w przypadku Azer
ЬejdZaнu funkcjonowa1y takZ za czas w carskich, pod rzqdami n~ 
шiе tnika Woronco,va. 

. .Коn ni1..a ja" zrownywalaj zyki narod w z ro yj kim j, ogolnie 
!7.ecz Ьi rq -, mia1a Ьус роsоЬеш na l1arnюnijn • p6liycie narod 
z wladzq radzie k<j Zmi rzala ona r6wni i do tlprawomocnienia r 
wolucji pг1.epгowaclzonej z uclziaJ m 1 m ntu mi jskiego w рат1. twi 
о przewadz lt~dno i rolniczej i zroinicowaп j etnicznie. r dki ш 
do osiqgni~ia t go с lll mialo Ьус zac1юwanie b<!dz pog~Ьienie t i 
sanюSci naгodow j. а w pomnianyш juz XII Zj idzie RКР(Ь) ta
lin, \vy t puj<jc jako or downik praw mni jszoSci etnicznych. mowH 
(z akc nt m gruziri kim), iZ ,.wladza wi ka powinna Ьус nie tylko 
ro yjska, al i шi dzynar dowa. lat g nie tylko szkol:y, al w zy t
kie in tytucj , wr wno partyjne, jak i pari tw w , muszq nabrac naro
dowego charakt ru i uiywac j(;'zyka zr zuшial go dla ша . U tr6j 
owi ckt powini n ~ta ·i zгozumialy, bli ki i drogi ma ш pracu

jqcyш w w ·zy ·tkich republikacl1, zwla zcza tycl1 zacofanych eko
nomiczпi i kulturalпie";. 

' J. S al in Works t. 5, М k\va 1953, s. 24; cyt fra J111ent tlum. Т s ~ic;tochowski 
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W takim zakr ~ie, w jakim nowa polityka twarzala mo.iliwo 
prze~тc i .7enia zacofanja i ci mnoty, pokrywala i';' z d~niami in
t~>lig ncji muzuhшuiskiej. Wi lu czlonk6w t j grupy spolecznej о na
s ~wi n·u narodowyrn udzi Ш oglt;dnego popar ia ek perymentowi 
sow·eckiemu jako dzialaniu na rzecz rozwoju i unowo ze nienia kra
ju. Podobny uklad zai tnial tak.ie w Europie W hodni j ро drugi j 
wojni wiatow j, gdy chodzilo о przeprowadz ni zap6.inionych r 
fonn, szybkie uprzemy lowi ni czy obsadzeni posad раП twowych. 
Wedlug azerb jdi"a.Пskiej GPU (Objediniom·zoje gosudarstwiemюje po
liticzeskoje tфrawletzije), organu lu.iby bezpieczen twa, liczba wrogo 

,----------------., Pomnik azerЬejdian$1dego 

pocty Husejna Ш.awida -
Baku 

na tawionych do wladzy radzi kiej os6b w r6d inteligencji nie prze
kraczala pod koniec lat dwudzi tych 10-15 proc. Reszt.a si wahala, 
а1е byla 1oja1na. 

W rodowi ku inteligen kim powstawaly towarzy zenia literacki 
i arty ty zn oraz fernini tyczny klu Ь im. A1ego Bajrarnowa, dzialaj~cy 
na rzecz r6wnouprawnienia kobl t, а przede wszy tkim daly о sobl 
zna d~ nia о harakterze о wi eniowym w duchu diadidyzmu: wa1-
ka z analfab tyzmem, zakladani nowych zk61:, wydawanie k i~k 
i pra у, rozwijanie jt;zyka lit racki go na pod tawi dia1ekt6w m6wio-
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nych, Ь z ohcych naJ cialo8ci (podobn zjawi ko wy t powalo wTur
cji pod rщdami k mali t6w). Rozkwit pгze.iywal t atr, dzi dzina, 
w kt6rej Azerb jdZan pozostawal pionier m na Bli kim Wschodzi 
od cza 6w А hundzad go. We wszy tkich wit;k zych mia tach po
wstaly profe Jona1n ze poly aktorskie, kt6re opr6 z k\a yki wia
towej wy tawialy ztuki w p6l ze nych dramaturg6w azerskich, mit;
dzy innymi Hu jna D.iawida, Sarnada Wurguna i Diafara D.iabar-
1 go. Cwierc wi ku ро premi rze pi rwszej azerbejd.iarl kiej opery pL 
lLljla i Madittun, komponowanej przez Uzeira Had.iib jlego, w sto
licy otwarto Pan twowy Teatr Opery i Bal tu. Oblecuj~co zapowiadal 

PJmr ik clrarn2 turg t Ш.аfага Dia 
b lrlcgo 

i te.i rozw6j azerb jd.iarlskiej kin matografii, gdy.i - zgodnie ze 
lowarni Narimanowa- na Wschodzie, gdzie do ludzki h umy l6w 

zaw ze bardziej ni.i logi zny wyw6d przemawial obraz, kino taj it; 
najpott;Zпiejszym rodkiem propagandy ma owej. W ci~gu dwudzie
tu lat liczba sa1 kinowych wzro la z iedmiu (w 1920 r.) do ponad 

czt rystu (w 1940 r.). Mimo .ie tw6rcy filmowi akc ptowa1i gloszonq 
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przez pa rti ~ zasad .,. lqczenia narod w j formy z jali tyczn<t tre · iq, 
tutej za ki n mat grafia w latach d wudziestych miala zd cydowanie 
rodzimy ch :lfal.ter. 

Wy ;ilki zmierzajq ::- do pog1 Ы nia i ugruntowanianarodow j wia
domo :;ci n ~ no 11,r0 uv rydatni}y '"'J zziew rni~ Bak ' а r szЩ Azerb j
dZ u•u ie rgiej Кiro w, w latach 1920-1926 pi• ~rws; ;y kretarz КРА, 
go low 1Jyl z )x1W1 1d6w tniczno ·kulturalnych wlac zy to mia t do 
Ro Ji 1'1 atomia t byly Zff azerb jdZa.П kiej Czelщ Eijub Chanbнda
go ~. sf ::mnulowal w 1924 r. seri r ро tulat6w, w ktOrych pobrzmie
wa !Y 1 ch1 wypowiedzi podczas Z_azdu Lud6wW hodu, al w6w za 

Tealr braci MaHowciw, Zii

PI ojektow.шyw 1.Jl0 r. pг/.t"Z 
N Baj ra, оЬе ' nit> Tratт 

О :>ery i Balr tt1 

u hodzi}y jui оп za odchylenie okre lan rnianem ,,narodow go 
k Jmunizmu". I tak oto ten "narodowy komunista" Z<tdal mi dzy in
nyrni, Ьу Мо kwa ni mieszala i~ w wewn~trzne prawy Az rbej
dianu, nie narzucala miej owym komuni tom odg6rni wyzna zo
nych komisarzy, kt6rzy powinni pelniac wylqcznie ro]~ doradc6w, 
i Ьу zaniechala polityki zrni rzaj<tC j do za iedlania Azerbejdianu 
wychodi,cami z Rosji, а maj<tc na uwadze rozw6j 1131 0dowyt·h kult1Jr 
w r publika h zakauka ki h, umo.iliwila organom Za kfed racji doko
nywanie zrnian w zakr si ustawodaw twa. fl-Jnadto Chanbudagow 
domagal i zy bki ~h dzialail na rzecz zwi ks zen ta od tka rdzennej 
ludno5ci ws ·6d p rol tariatu bakij kiego (s : od э· wi ka wciqi etniczni 
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Ьс g ). J li ni moina nakloni pt-zyby ~z6w nap}ywaj<J ych clzie
si~tkami tysi~-y z ~lodujqc j Ro Ji do opuszczenia Azet·bejdianu, na-
1 zy w:magac od ruch, Ьу opanowali j zyk kraju 7AlП1i szkaпia- w t j 
, praWJ Chanbudagow wykazywa} л zeg6lny up6r. J go ро tнlaty 
spot:ka.Jy · z gniewnCJ odпюwq kierowni twa partyjn go, w kt6rym 
przewaZali Ro Janie i Onnianie. Wkr6tc Chanbuda owa usuni to 
z Кornitetu Centraln g i j go kariera znuerzala ku schylkowi. 

Юеdу w Jata h tтzydzi tych ХХ w. na kut k uprzemy. lowi nia 
i naplywu ily r Ьос-L j ze wsi A7-erowie zdobyli prz wag~ liczebnq 
w 6d roЬotnik6w bakij ki h, wprowadzono obowiqzkow" nau za
nie j~zyka miej owego we w zy tkich szkolacl1. Prze trzeganie t go 
obowi<tZku nie bylo jednak wy tarczajqco gz kwowane i tylko nie
wielu uczni6w ::;ро r6d przybysz6w opaпowalo tеп j~zyk, nadal ofi
cjalni nazywany tiurskim. Poza Baku narzucani j~zyka azer ki go 
nшiejszo5ciom etniczпym, w tуш takZe najliczni jszym w · r6d nich 
l.ezgin m i Taly zom, przeblega}o kon kwentni jako с~ шnowy 
polecznej. 

Zmiana alfaЬetu i rewolucja oSwiatowa 

W г d r fom о wiatowych z lat dwudzie tych ze wszech miar 
najwi~ksz znaczeni ku1tшalne i poUtyczne rruala Jatyni.zacja alfa
b tu. Potrzeb~ prz prowadz nia takiej zmiany uzmy'lowiono , oble na 
pocZ<ttku ery tut jszego о wiecenia, jako i alfab t arab ki, ni od
po~ada~qc fonetyce j~zyk6w tureckich, utrudnial nauk~ czytania i pi
sarua. Pierwszy radykalny projekt Mirzy Fathal go Achundzaclego 
przewidywal za ' tqpieni alfabetu arab kiego laci.n kim. Achundzade 
znalaz} na 1adowc6w, tak ii w kr tkim okre ie niepodleglo5ci zglo-
zono t:rzy niezal ine, cho podq.iaj~c w tуш samym kierunku pro

j kty. 

Warunki przyjajq е wprowadzeniu zn1iany alfabetu powsta}y clo
pi ro Р d rцdami Sowiet6w. Narimanow, h.i rego zapa} l'ewolucyjny 
ro oci<tga} i t.akZc na dziedzin azerski j ortografii, mianowalw 1922 r. 
'ПШ go C!"~downika latynizacji, bylego mien zewika-himrnaty t Sa
m :tda P .. gЬ.unaliogJego, przewodniczqcym komi Ji do praw refomy 
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aJfab tu. ~ go samego roku zac~o wychodzic cza opi mo .. У ni yol" 
G.Nowa Droga"), drukowan czcionkami la ifl kimi. 

Wok6l prawy zrniany aJfabetu r zgorza}y wkr6t е nami tn pory 
о wielorakim znaczeniu. Latynizowaniu przeciwiali i ni tylko tra
dycjonali5ci broni~cy ci~glo · i dzi dzi twa lit rэcki ~g ) i hi t~rycz
nego, ale takZ rewolucjoni i spod znaku Sul~a Ga .'Je ~а w r6znych 
c~Sciach ZSRR Ich zdaniem, alfab t arab ki rue; :aWJ raJq ':У zn~6w 
samoglo kowych przyjal za howaniu jedno5ci j zyka Ji te~c~ego 
Iud6w tur kich, zacieraj~c r6inic mi dzy ро zczeg6lnyrru ~ek
tami czy naw t j zykami. Мо kwa j dnak:Ze podtrzymywa}a polityk~ 

.-----~~~-------=~~~ Вib iot• ka im. Mil zyf,.atl aa

lego hun :lzad ~ :дcrun 1o

wa) w ВаJщ za plo:~k to чa

na '"1949r przc :z М. Нше} 
nowa 

n !li odovrokiow ~go r6t1ico1vanla ludnosci ffi llZUh 1<шskie] , со w ~dle 

ni lct6rych wpi 3YNalo . i~ w zas =~ d~ "<iziel i rz~di '. Lenin u?~ " li~ 1>~
n ~go poparcia Aghuшliogl~шu i rcfoпna zac~a wcl: odzic w Z)Cie 
е ;арашi. Od cz~nvca Hr24 r ш·z :dy w Aze r bej d.Zш'tski~ l RR uiy\\ aly 
wyh{cznie alfab ~htlaclfl skit: ~ :o. 

Kwe tia upowszechnianla nowej pisowni w rod wszy tkich turec
koj zy znych narod6w w ZSRR zd:>rninowala og61noradzi ki zjazd 
tu гkologiczny zwolany do Baku w lutym 1926 r. Zjazd w. zwal w_ zy t
ki ~ republiki turecko-tatarskie, аЬу korzy tajqc z doSwiadc:~eп ~r
b ejdZailskich, latynizowaly woj alfab ty. w slad za wprowadzeшem 
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lmPt'Jium rcwo!ucyjnc 1 przemlaлy w A7crix'jdtanie 

tej r foпny na tap1 zybki rozw6jj~zyk(•н li terackich poszczeg6lnych 
lud6w ture koj zy znych w ZSRR, со ~ ·..alo i~ pod tawowym czyn
niki т ksztaJ tuj<tcym ро zucie ich toisamo i narodowej. 

Роту 1 zlatynizowania alfab tu wzbudzil zaint re wanie wladz 
zaprzyjainionej Turcji, takZe imigrant6w z Azerb jdianu obawiajqcyc h 
i~ utraty wi~zi mi dzy ojczy tym krajeт а Turcjq. Mustafa Ke mal 
Ра za do trzegl w tym je zcze jeden ро 6 Ь na zerwanie z osman~ kq 
przeszloSciq: ro nqce mlode pokolenie, zn :~.jqc tylko alfab t lacifl ki, 
nie mialoby do t~pu do tre5ci przekazywanych pi т т arab kim. 
Ро pie znie i Ь z etap6w ро 'rednich, mloda republika turecka wpro-

Staromie; ka ulica w Вaku 

wadzila latynizacj~ w li topadzi 192 r., а jui od па t~r nego roku 
obowiqzywal zakaz uiywania dawnego alfab tu (zal dwie ki lka mie
i~ ро ogloszeniu podobn go zarzqdzenia w Azerb jdiaнie t. 
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hoc wydawalo 1~"'. i zwщzЮ Az rbejdzшш z Turcj<J zo ta}y 
нtrqman , dokonaJ ':'ii kol jny krok па drodz oddalania i od 
Azerb jdianu Inuiski go, gdzi prawa г fonny ni m gla Ьу nawet 
t mat m otwarty h dy. ku Ji. W АzегЬ jd.ianie radzi kim Jatynizacja 
pi ша nadala rozma h ak ji zwal '7.ania analfaЬetyzmu. Wyniki Ьу}у 
wkr 1.с widoczne: w 1931 r. uшi j tn sc czytanja nabylo juz ni mal 
33 proc. ludno8ci (w 1926 r.- 25 pr .) , а w 1933 r. ponad 50 proc. Do 
t go cza u wprowadzono t i pow zechny obowiqzek nau zania, dzic;
ki cz шu w daJszej rspektywi calkowicie zmarginaJiz wano pro
Ьl m analfab tyzmu. 

Zmiany w polityc narodow · · ow j, widoczne juz н hylku Jat 
dwudzi stych, wprowad7.aly do t j ·ytua ji dy~ nап . oraz ~ iej 
Мо k-wa naglo niala kargi Ro jan Zyjacych w r publlkach nierosyj-
kich na przymu а yшilacyjny. Mir Diяfar Bagirow, n wy zef partii 

w Azerbejdiaпie, publiczni za wnial wylcladajqcych tu ro yj kich 
pro~ soг6w, .ie ni 1та С} posad z powodu braku bleglo i w j zyku 
azerskim. Mnoiy}y i~ krytyczn uwagi w odniesieniu do posobu 
przeprowadzania "korienizacji". Pгzyw<'>dcy partyjni w Мо kwi glo
. Ш t raz nowq teori : oto ро zwyci twi rewolнcji paidziernikow j 
j zyk rosyj ki prze tal Juiy<.' jak n~dzi uci ku mni jszoSci naro
d wy h i t.al i~ · r dki m Щ zасуш je z wy ko rozwini~tq kulturq 
r yj kq. Polityka .,korien izacji" ni" moie t.anowi warto8ci abso
Jutn j. Trz Ьа ·t owac j~ la. tycznie i z umiarem. Wkr6tc zanie
chano uiywania go kr '1 nia. а! samч zasad • to owano w za
kr i ograniczonym ai do upadku Zwi~ku Radzi ki go. Кrylo i~ 
za tуш milczqce przyznani , ie tak 1·ozlegl irnperiшn ni moie pozo
stawac pod wyJ<}cznq wladzq j dnej tylko, chocby najliczni jszej, grupy 
nш·odowoSciowej. 

Przeksztal nia gospodarcze 

Ро kr tklm okr i Now j Politykj Ekonomiczn j (Nowaja Eko-
1юmiczeskaja Politika- Р), wprowadzonej w 1 21 r. w с lu wydo
bycia - za pomocq m tod urniarkowanego kapitalizmu - go podarki 
z zapa8ci, w jaki j i znalazla w wyniku rewolucji i wojny domowej, 
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obrano w raш.ach programu pi n: suj pi iolatki (1928-1933) kнrs na 
u~rz my J WJenie. W Az rb jd.iani plan realizowano na prawdziwi 
WI lkq kal w dw6ch dzi dzina h - w przemy le naftowym i n rg 
tyc · Azerb 1.~ pozo tawa} naftowym zapleczem Ro Ji i сз}у pr 
uprzemy ~WI ~a.w zna znej mi rze zaJ ia1 od rozwoju t go ktora 
g • podarki. МnieJszq ':а~ . pгzywiqzywano do rozwoju inny h ga} zi, 
zwla z ~ przemyslu с1 zki go. Ni о 1 piej przedstawial i~ wzro t 
produkcJI przemyslu lekkiego oraz przetw6rstwa rolniczego. Na . ku
tek t go uprzemyslo\vi ni Az rb jclianu rniaJo wyrainie j dno tron
ny harakt r. PrzypominaJo to powi lanie modelu kolonialn go z kon-

Dwvru · kol·l elcktryC?.n.e:j г--~-----~----
w Baku, wrdhJJ< proj<·ktu 

. Вajt•w.J 

са uЬiegJ go wi ku. J zcze w 1940 r. ludno · wiej ka tanowila ai 
63 ~roc_. al .j _popula~ji, podcza gdy roЬotnicy i pracownicy umy lowi 
z_ WJ .Ikich Шlа t byli to unkow ni liczni . .A7.erowie tworzyli mni j-
zo с naw . t w Ваlш. (~la zcza w centrum i dzielnicach przemy ·lo
~ch~. g~Zie. przew~ Ro janie i Ormiani . Nie oznaczalo to j dnak, 
ze о щgшr:сш okre u mt nsywny ·h przemian Ьу}у powierz hown . 
W latac~ 1922-1940 produkcja przemy Jowa wzro la dwudzie toczte
rokrotni . Pow taly dzi iqtld nowych obl kt6w. Na drugi ро aku 
о ro? k ?r~my lowy ~о la Gandia, prz mianowana w 1935 r. (ро 
za?<SJ ~ Кirowa) na Кirowabad. Inn mia ta pozo ta1y admini~;tra
C}'Jnyпu с ntrami rejon6w rolni zy h па podoblenstwo rozbud wa-
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g · lnyш wyniku AzerЬejdic zosta! pг.t.Rksztalcony z kra-

ju robli z g w rolniczo-pt·z ШУ$1 wy. . . 
od rщciarni Sowietбw kur па int n ywn uprz шу l Wl m po-

iчgal za Ьа k lektywiza j~ rolnictwa, cJrug~ wi 1k.(} przeшian~ ko
n miczntt. kt6rq rozpoczql talin w 1929 r. Zmi rzala ona do ~~o
wit j Ukwidacji prywatnych gospoclar ·tw rolnych przez wlчczeш LC~ 
rlo sp6ldzielni produkcyjnych. Taki pod przynш ' ~· W Azel'b .t 
diani rozpo z~cie kolektywizacji zbl glo si w czas1 z kampanщ 
prz ·iw i 1amowi oraz tradycjoш i obyczajom г ligi~nY?~ со d. da~o
w wzm glo p6r chtop·twa, zwykl Ьi rny, przejawtaJ'l_ У. I«;' ru z
cz niem zblorow, sprz tu, а naw t zabljani m zwierz L Ntekiedy ·to-

\\'ani przymusu wywolywal tak.ie op6r czynny. Wybuchaly 1o
kaln pow tania (najwi ksze 1t.3 г. w achiczew~e) •. dajq :vla
dzy pret k t d stosowania ma w g t rr ~: kary ~erct, z..o;;ylki ~о 
oboz6'i pracy, prz iedlan do innych repuhltk. R рг 1е dotkn~ ш 
tylko tzw. kulak6w- ich liczba v. Az rb jdiani byla nieznaczna L w~
no. ila okolo 3 pro . w zy tkich wla. cicieli go podarstw - а] . ~ 
ро iada zy g podarstw Sг clniej wielk · ·i i ~~1orolnych bt clш~
k6w. Gdy z powodu skali poJX.-'Ьlionych naduzyc Moskwa zla&:odzi
la poHtyk~ ko1 ktywizacyjnq, w Azerbejd7 . .aш na tqpilo pontaru zn 
puszп..aпi kolchoz6w. W 1931 r. pozo talo w nich tylko 12_.3 pro . 

go darstw Przynшs kolektywiza ji wkr6tc jednak powr6~il w bru
talnym kliшaci polityczпym 1at trzydzi tycl1. Do polowy teJ dek:ady 
k 1 hozy wchlon~ ponad 50 pr . о dar tw, а w rejonach upra
wy baw у паw t do 70 proc. Mimo i na w i wpro\\radzoпo traktory 
i g n ralni zwi~kszono т 11anizacj r lni twa, AzerЬejdZan ni ь~~ 
w tani wyk na planu pi rwsz j pi iolatki w zakre i proclukcJI 

rolniczeJ. 

Islam w atei 1ycznym pan twi rddzi ckim 

Gt wnyш nurtem polityki radzi cki j wob с ludow, kt6r swojq 
tu~rп ~ okr sla}y poprz z fakt przynal ino8ci do wiata i 1аnш, 
byla laicyzacja. W AzerbejdZanie pewne prqdy l~ckie poj~~ ~i 
w polowi XIX w., znaczпie wyprz dzajqc pod~6J b?l z~wtcki. "У"У· 
nikaly one w wi~kszym topniu z potrzeby przectwdzialania wa ruom 
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~zyicko- unnickim aniieli z ra jonaliznш w wydaruu А hundzad go. 
Lai kie na tawieпi int ugen ji ulatwilo j j pogodzeni . i z 
tyza jq pari twa. 

Chociai sto un k wietow do i·lamu zaw·ze odznaczal i wr 
go ~ iq, stopi n j j па i1 nia byl zmienny. Poczqtkowo laicyza ja wy
ra7..ala i~ w fon11ach umiarkowanych, jakby w p6lbrzn1iqcych z argu 
mentacjq Sultana Galij wa, z muzuhnanie powinni dqiyc do ocja
lizmu wlasn(J drogq i ze i lam ki pojmowanie polityki i ро zen
·twa ni j t przeczn z nшrk izm m. Jako religia ma uci kany h 
przez imperializm, i 1am т glby ра wac do Ьolszewickiej wizji \V ho
du jako о rodka wiatowej r wolucji. W poczqtkowym okr i po-
zynarua owi cki wob с i lanш nie wykraczaly poza ramy zcr k 

rozumianego unowocze пiania pan twa i obejmowa}y: wywlaszczani 
dobroczynnych fundacji (waqf), liminowanie z cywiln g doW11ic
twa prawa i latnski go (szariaf), likwidacj~ zk6l przy meczeta h 
(maktab), zakaz zyicki h pr с di (aszura) upami tniajqcych m~ 
czet'lstwo Irпarna Husajna w Кarbali w 685 r. 

Zdarzalo si~. i m czety zarnykano jui w polowie lat dwudzi 
stych, а zakaz to wania rPligijпych r ra .v obyczajr ,~ ych (a dat) о Ьо · 

wiqzywal od 1927 r., j r\ [}akZ g neraJ [}a ofen ywa p1·ze iw islamJwi 
ru~zyla dopiero pod koni .... t: d ka(y, kiec y Stalin ~ kopil .v swych 1 ·~ 

k:ach pelni~ wla izy. Пoda:kow go bO<Iica dostar Z) f pr: ~ebleg ka n
panti antyreligij [}ej w Tuгji. W Azerb~jdZanie ro ~raw~ z islam "m 
roz:юc~to pod dawnyш ha·l ш modemizmu, g\o "i.Щcym eman :у
рас_~ koblet. S) mbo em wyZ\voleaia talo i~ pub li ~zn odrzucar1ie 
za ·lony (czarcza ~ twarzy Jedn ze(nie u tawodaw;two ra lziec de 
wprowadzilo urowe k:ary za praktyki zakorzenюne w rodzim j trady
cji, tzn. za wieloien two, 1 lubl nie niepehюl tni j, zakup пarzeczo
nej (kalym), uprowadzenie, а takZc za akt zеш ty rodo\vej. U tawa 
z 1930 r. zaliczala zabl ie kobl ty do czyn6w kontпewolucyjnych, ka
ranych smierciq. 

W nowym kliшad polity znyш wladze przy hylni оdп sily si~ 
do re.iyserowany h pektakli zamykania шeczet6w niby to па iqda
nie mas. Jak si~ okazalo, na il nie tej kampanii bylo wyrazem rozgry
wek wewnqtrz КРА W roku 1929 m tody rozprawiania i~ z i lam m 
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Az('rlx]dlaл 

uznano za przejaw ignorowaнia р у hologii nar du czy lekcewaienia 
u zuc r ligijnych ludлo ·. Akcj~ zamykania m z t6w pow trzyma
no, со z kol i wywolalo fal~ oskari n о brak determinacji w wyk(}
nywaniu zada.П partyjnych. Agresywno na n wo wr6ctla w рос 
talinizmu. Z czasem ofiaranli repr Ji padali takie dzia}acz partyjni 

i funkcjonariu z раП twowi о kariani о ucze tnictwo w piqtkowych 
modlitwa h w meczecie czy tei о prawowani funkcji pogardzanych 
mull6w. W nliar~ jak kampania antyi lamska nabl ra1a rozmachu. pow(}
d m repre Ji tawala · nawet niedo tat ma gorliwo w waJ z t·e
ligiq. Czystki talinowski wymierzon byly zarowno w narodowy iJam, 

Cnt пtarz nшzultna~1!'-ki 

jak i w narodowy komunizm, natomiast na~tszym zai71 ltem р d 
adre m ofiar ta}o i~ osl! < r ieni о panislamizm - reakcy_ щ ideo lcr 
gi~ sh.li4 q wte resom olq; l ~h раП tw. Nie;zc~:;n~ctt mull( )W - s:lm
bo] obskuraнtyдnu - uni . sz <,dliwiano na dv m s юsoby: stosнjцc 
te1 ror i г zpowszechniajнc lda rnstw , ie S<l don ictelarni . Powst-zy
щrwal to wi lu wiemych od ud wania ~ iy do otwartych jes2cze 
m1>czet6w na modlitw~. 

Skutki t j brutalnej, dlugotrwal j i w zech tronn j rozprawy z is
lamem nadal S<l trudл do о za owania. Islam to ni tylko r ligia, ale 
i ро Ь Zycia. pelniani nakaz6w uj tych w formi pi iu filar6w 
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i lamu j ш w Azer
Ьejdiani wy'z}y z uiy ia takie praktyki, jak: publiczne wyznawanie 
wiary (szalшda), pi~ciokrotna шodHtwa w iqgu dnia (1tamaz), ро t 
w mie iц u ramadan, pi ]grzymka d Mekki (Jzadidz). Pozo 'tala tyl
ko jahnuzna (zaka(). Zniklo tez wieloienstwo, а koЬi ty uzyskaly r w
n prawa z m .iczyznami, czego n ~1 pszym 'wiadectw m je't ich 
z roki korzy tarlle z d st pu do 'wiaty. J dnalcie azerski ma}

ien twa nadal uzgadлiano nli~dzy r dzinaшi i rzadko ki dy m iczyi
ni (а koЬiety ni ma] nigdy) zawi rali zwiC!Zki malz nskie z о bami 
poza rodzim j pol zno i. W trudлych cza h je zcze bardziej 

WZ1no ni}y i~ wi~zy pokrewien twa i lojalnosc rodzinna. со m6wi 
wi le о zjawi ku klanowo8ci w Azerb jd.iarue. A:z rowie rzadk mig
rowali do innych republik, nadal nie poZywali \vieprzowiny, je li 
nawet byla do nabycia, i tylko z wolna u1 gali poku ie picia alkolюlu. 
J ~zcze w 1950 r. mini t r praw wewn~trzny h r ferowal, i choc 
niewiel о 6Ъ uc~szcza do mecz t w (gl6wnie koЬiety i tarcy), to 
wi~kszo. · muzuhnan6w, nie wy}q zajqc czlonk6w elity rщd7..qcej. 
prz trzega obrzqdkн obrz zania. 

I lam ni wqtpliwi uci rpial na kutek prze Jadowari i atrno fery 
t rтoru. Odkqd nie m ina bylo publi znie pгaktykowac wiary, religia 
tawala i sprawq prywatn~. zaш]rni ta w obr Ьi Zycia rodzinn go. 

R dzina pozo tawala najbardziej tabilщ i zarazem za howaw щ in
tytucjq w Azerbejdiani . Zrzqdzeni ш lo u. nшzulmanskie k Ьiety, 

kt6re jako grupa pol сzпа najwi ej zyska}y w wcze nym okr ie 
laicyzacji, о osiqgni ·iu г6wno8ci prawn j, raczej formalnej nii 1~ 
zywi t j, odegraly rol 'traZni zek tradycji, dbajqc tei о zachowanie 
toisanю. i r ligijnej. Ni rzaclko j dnak zdarzalo i~ i tak, i nawet 
w rodzinie oЬawiano si zaznajamiac шl d ро] olerue z zasadami 
r; ligijnyшi, tak li wyra talo ono ni Swiadome cho ~ьу r6inic шi~;dzy 
·ryizrпem а unnizn1e111. 

Z r guly mi zkan -:у шiа t wob с оЬсу ·11 nazy\\'ali i Ы at is
t. шi. Mawiano w6wczas: .. Zachowaj r ligiy w rcu", а takZ · .. Po
wi dz, со naleZy, i dal j bqdZ niezal iny". Slowa te oddawa}y ducha 
odpowi dzi zyit6w na wi lowiekowy uci k r ligijny. То oczywi te, 
ie takZe rzqdy Sowi t6w w Azerb jdiani doprowadzi}y do rozkwitu 
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' rЬt jdta11 --- -
priliykowania takijja (chr ni ni ). Termin t n, wraz z pokrewnym 
ke1ma z (ukryv ani ), O(Jn si i~ d kamuflaitt poZ\valajac go zyitom 
·krywac pгawdziw wi 1v nia, а taki pozomie zaprz · i wiary czy 
to pod przymu m, zy dla unikni ia prz Чadowan Praktykowaлi 
ketmanu tal ·i~ k nieczno · i<} pod rцdaшi k muni tyczneg tota
litaryzшu. ale zczeg6lni gl~bok zapu, ·ilo korz niP. w g1 Ьi A7Rr
b jdiaлu, kraju pograнicza, SМadka s kciarsЮch ZJ11agan, wy1~garni 
!1 rezJi, сд tych zmiaл ladzy. Ozi wi tna t wi zny оЬ rwator 
t g р grani za wiata zyi kiego, francu ki dyp]omata i pisarz, 
Jos ph-Arthur Goblл au, zafa cynowany [! nomenem k tmaлu, zwг(r 
ciJ uwag ' па r6in topпi . zaleinie od 7.ag~·oi nia: .. Р wstajq j dлak 
sytuacj . w kt6rych miJcz nie ju.i n.ie wy, tar za, ki dy moi uchodzic 
za przyznani ·i~. i naleiy i~ wt dy wahac. Ni tylko trzeba r..a
prz с si~ wta.~nych gl~dow. al wskazanym j t uci ka i do 
wybleg w w celu zшy1enia pt7.eciwnika. Czyni si~ w ·z lki go l'odzaju 
wyznania wiary, kt r mogq zadowoli , wykonuj 1~ wszelki obr~ 
dy z poczu i m, z tanowiq pu tk~ 1 ... ]. l<! tmaл napelnia dшпq tych, 
kt rzy go uprawiajC:). zi ki nieшu wierzqcy wzno. i i do tal go 
poczucia wytszo ~ wobec tych, kt rych zwodzi- czy to Ь dzi шini-
t r czy р t zny \vladca. [.о.] Czynj Ьi igr, szk~ z ni zbyt шadr j 

i toty, r zbraja groin& 
Zapewn wi~c nag}y wzr t 11 ·zby czlonk w tut j zego towa

rzy z nia zboinik6w ze ·kromnych 3 ty . do ponad 70 ty о w i<r 
gu roku) byl гz~jaw 111 taki о odruc1юw kanшflaiuo ajwi j 
czlonk · v oгganizacja ta, ~dq. а obok Komsomolu szturшowym od
dzial ш г wolucji w waJ ' о zwyci two naнkowego poglqdн na Swiat 
i czlowi ka, li zyla w 1940 r. blio ko 130 tys. u~ Ь zrzeszonych w 3,2 ty о 

kom rkach. kiedy zorganizowala ponad 3,5 ty . zeb n z udziaJ m 
kolo 21~ ty . ]udzi. 

шi Jt;tпosc ро. Jugiwania i kaшuflaZ т pozwa1a 1 piej zrozu
шi · ш ntaln ~ Az r w ich ла poz6r zшi nп -tawy i j dno
czesn rrzywiazan1t> do wartoS(:i podstawuwych. Tradycja k tшалu, 
idqca w parz z szyi kim nau zani m, z j dynym prawdziwym u
wereneт pozo taje Ni widzialny Imam, а w zelka iлna wladza j t 
uzurpa jq, wyja nia takie ograniczone przywiqzani Az r6w do iл-
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lrn[l!orillnt n•woluC)jn 1 pГJt•юJ ;my ,.. Лr< rЬ. jtlzanit' 

stytucj l pan ·twa, Z\ ;laszcza Z( · w przeыlo~cJ wJadza najcz ,.. iej byla 
narzucшa z z wnq.:.r z 

Cm grozy 

Z nadej i ш lat trzydzie tych w Azerb jd.ianie na iillo si\' zar6w
no tешро prz пuап, jak i towarzysZ<1 е im w tr.t<jsyo Trwala kampania 
aлtyr ligijna, koJektywizacja rolnictwa i rewolucja о wiatowa. Fala ,. 
pre Ji о iqgn~a punkt zczytowy pod koni d kadyo Az rbejdiaл 
nal ial do tych г pubJik radzi ckich, kt6rych mi szkancy najbardzi j 
uci rpieli w kutek uwi~zienia. zsyl k i та owych 7.-ab6j tw w dJ11gi j 
polowie 1at trzydzie ty h. ymb 1еш czasu grozy stala i~ tu ро tac 
Mira DZafara Bagirowa, о kt6rym talin v..yrazH i~, i mimo dawnych 
grzech6w j tj dynq. о оЬ~ zdoJщ upora i z musawaty taшi i itti
hadystami gotowymi wzniecic bunt w pгowincji az rbcjdianskiej. 
Owe dawn grzechy Bagirowa dotyczy}y wydaг~n 1924 r., gdy jako 
zef aze1·b jdiailskiego GPU о оЬi ie sto waJ bq.dz tol rowaJ u iл

nych tak Ьшtаlле m tody, ie otтzymaJ nagan komisji kontroli partyj
n j. Jako pierwszy, kretarz КРА Bagirow rr..qdzil Azerbejd.ian т 
przez dwadzi ia lat, poczynaj<JC od 1933 r. J go kari ra to klasyczny 
przyklad dzialania protekcji w pan twi rac]zi ~kirn: w latach 1920-
-1922 j go prot gowanym w ar..erb jdZailski j zeka byl Gruzin, l:..a
wrientij В ria. kt6ry gdy wspiql . i~ wyzej, najpierw w zakauka ki j, 
а па t~pnie w то ki w kiej hierar hi1 wladzy, umacrrial z Кr ш1а po
zycj Bagirowa w Az.erb jdZanie. 

Bagiгow zaw ze iywil ni ch~c (}о Nariшan wao Ро obj ciu wladzy 
roZJX:tal przeciwko hlnarl шu przed laty przyw6dcy wt·og .. kan1paлi~. 
пi zc~dzq inwektyw w rodzaju .,bur.luazyjny na jonali ta", а na
t~pnie pami · о Narimanowi zepchni to w s~ r~ niebytu. ]ego to

warzysze i zwol nnicy oirzymali ostrzeieni i 7.,osta1i po1itycznie spa
raliiowani, 1..алiш sJ tkaJ ich lo · о wi le gorszy. 
Ма wy t rror, jak poclcza. kol ktywi1.a ji ro]nictwa, ni byl ni

czyш nowym w Zwi<l'Z.ku Radzi cklш, tyle i wcze niej 1· pr Je mia}y 
harakt r 1 ktywny, kierowany przeciwko okreslonym grupom 

ludno i. Terror w drugi j polowi lat tr'.tydzi tych byl ni ograniczoo 
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Awroc)diшl 

nym w !:wyiТ zakre ie wszechogamiaj~-.:ym eksperymenlem w ksztal
towaniн pSfchologii spolecznej. Raz puszczony w ruch mechanizm 
masovvych r~presji nableral ro~du, pJchlaniajctc coraz to nowe rze
sze o:fiar. Po str~gany niegdys jako pпejaw determinacji w miai'dze-
niu przeszk6d na drodze do utopii, z dzisiejszej perspektywy wydaje 
si~ coraz bardziej aktem desperacji. 

W 1937 r., w szczytowym okresie czystek. przewodniczqcy azer
bejdZar\skiej Rariy Komisarzy Ludowych Husejn Rahmanow zapo
wiedzial, ze wrogi ~ wlari zy elementy- clнch Jwni is1amscy i chrzescj
janscy dqiqcy dJ odbu rl owania wplywu religii na spoleczenstwo, na-

Mtx-7-et Ri1Jil1eyh<>tw Bak1.1, 
zburzon.• prz .~ ЬoiS7~'vi
k6w w 1 3 1 r .. olx cпie od 
I>UdO~'ally 

cjonaliSci sh.'1lpieni wok61 partii Musawat, zdrajcy i o d ~t~ pcy pozo
stajctcy w szeregach partii komunistyczn j- b~dq bezlitosnie ukarani. 
Rrzmialo to jak wytyczne Ьie.iqcej polityki. Ofiшy najcz~s :iej о kar
iano о panturkizш, panislamizm, musawatyzш, sepal'atyzm i bur.iua
zyjny nacjonalizm. Tego rodzaju zarzuty stawiano takZe czlonkoш 
р :u1.И wywodzqcym si~ z szereg6w Himmatu. Prawie nikt z nich nie 
p rzeiyl czas6w Wielkiego Terroru. 

Ро bliiszyш przyjrzeniu si~ czystkom w Azerbejdzaпie wid :~.c tei 
przejawy zadawnionych waSni klanowych. Nieh.i6re procesy os6b z ap ::t
ratu wladzy m.ialy charakter pokazowy. Najglosniejsze odbyly si~ 
w 1937 r. w Szemasze, gdzie oskai·wno о szpiegostwo Alihajdara Ка-
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rajewa, Dadasza Buniat7.ad go, ult.ana MadZida EJ:C ndijewa, Gazan
f ra Musabejowa oraz Ejju Ъа Chanbudagowa. i rok p6zniej w Gaпd.iy, 
gdzie sqdzoпo mi~dzy innymi Haшicla Sultanowa i Ruhullalш Achun
dowa pod zarzutem pr7..ewodzenia kontпewolucyjш.rteiтorystycznej 
organizacji liczqcej rzekomo 1,7 Lys. osob. 

Dla pole то~ i znaczenie czystek bylo zrozuшiale. Wielu obywa
t li moglo nawet oclczuwac satysfakcj~ na wiesc о skazanju Sultano
wa, ktory w 1920 r. utopH we krwi powstaпie w Gandiy: poclobnie nje 
kaidy Azer .iywil szczery ial z powodu wyrok6w wydanych na osoby 
jeszcze ruedawno szczycqce si~ udzialem w oba1aniu niepodleglej Re
publikl. koro jeclnak masowo likwidowano przyw6dc6w partyjnych 
i panstwowych tak 7-ash.t.Zonych d1a radzieckiego Azerbejdianu, to 
czego powinien si~ spodziewac p1·zeci~tny obywatel? Prz cie.t w t j 
ytuacji kaZdy mog} okazac si~ winny i oczekiwac kary. 
Udost~pnione hisl01ykom \V о tatnkh latach materia}y arcblwalne 

pokazujq skal~ i nasilenie terroru. W 1937 r. j den tylk.o pozasqdowy 
organ. tzw. specjalna tт6jka dzialaj~ca w ramach az rbejdZarlskie о 
NКWD (Narodnyj komissariat wtzutrienniclt dief), wydal za przes~p-
twa роlНусzпе 2846 wyrok6w pozbawienia wo1noSd, na najwytszy 

wymiar kary ka7..al zas 2215 оs6Ъ. w tym za antyradzieckq agitacj 
oraz wrogq propagancl~ -1108 os6b. W 1938 r. specjah1a tr6jka rozpa
trzy1a okolo 10 tys. spraw. R6wnie intensywnie dzia}aly J·olegia woj
skowe podczas sesji wyjazdowych Sqdu Najwy~zego ZSRR. Tak na 
przyklad w ci~gu dw6ch ostatnich dni grudnia 1937 r. Io.zstrzyga1 on 
w 95 sprawacЪ, а w styczniu roku na t~pnego rozpatrywa} od 40 do 
50 praw dzienni . Podczas jedпodniowej sesji wyjazdowej 4 lipca 
1938 r. zapadlo 99 wyrok6w. Wi~kszosc oskarzonych skazaпo na 
smierC pr7..CZ rozstrzelanie. 

Jak wynika z badanych zasob6w archiwalnycl1, wobec ludno8ci 
11Шzu}mш1 kiej najwi~cej oskarzel1 wysuwano о panislamizm i wsp6l
prac~ z шuzu.hnari.skiшl osrodkaшi zagrdllicznymi w ce]u oderwania 
Azerb jdZanu ocl ZSRR podczas gcly w repнblikacl1 о traclycji chrz S
cija.rlskiej zarzuty natury гeligijnej rzadko pojawialy i~ w oskarZe
niach. Opr6cz kadry przyw6dc6w КРА czystki zdziesiqtkowaly dzia
laczy sredniego szczeЬla. Wyjqtkowo okrutne represje dotkn~ inteli-
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gencj (np. towarzysreni pisarzy tracilo wi k ' ' zl n] 6w). Prze
~Jadowania ozna za}y pod ptanie umowy ~pot 'ztlej z wczesnych lat 
ZSRR. Od kur u na w p61t ra \' wahadlo prze 1m ~о i ku unic t
wianiu t j grupy polecznej. W 'r6d okolo 70 tуь. ofiar egzekucji ni 
шаl polo\V~ tanowili, sqd7-<t р ) za\voda h, int lig n 'i. Int lig ncja 
jako warstwa spol zna i no 'nik okr Чonych warto · prze ta1a i t
ni с. J j rni j zaj~lo zbloг wi ko ро iada zy dyploш w i pracow
nikow nauki. literatury czy sztuki - int lig ncji w гozurnieniu ra
dzieckim. 

Polacy, zuj(Jc si szczeg6lnie zagroz нi r pre~jami (zwlaszcza 
ро rozwiчzaniu Komuni tyczn j Partii Pol ki oraz na kutek czystek 
w , rodowi ku dow6dc6w woj kowych. ofiarC} kt6rych padl zdobywca 
Baku w 1920 r., Мichal Lewandowski) w odn1 hu samoobгony ta
пili si\ tapia z ludпo8ciq rosyj kq w A7..erb jdiani . 

Jak wiadomo, rz<!dY kolonialn opieraly i albo na tтadycyjnych 
miejscowych litach, albo па nowo utworzonych. Czy tki stalinow kie 
pok.auly, ie wybrano opcj drugq: gru~ inteligencji uksztaltowan j 
j z z prz d 1920 r. za tЩJi no rnlodym pok leniem uformowanym 
juZ w (Пug wzor 6w radzi kich. Opr6cz konfonnizшu odznaczalo 
i~ ono takZe to owani ш protekcji oraz charaktery tycznym dla 
rodziшej tradycji poczuciem przynaleinoSci klanow j. W dodatku sla
bo znaJo j~zyk rosyj ki. Sowi tyzacja Azerb jdianu szla wi~c w parz 
z wzmoron<J polity1щ rusyfikacyjrщ. W 1940 r. dokonano ko] jn j 
zmiany alfab tu, tym raz ш z lacm ki go na rosyj ki. Refonna -
w prze iwi nstwie do t j z lat dwudzie tych - ni wzbudzila dysku jj 
ani por6w, а jedyni~ burzliw okla ·ki na zgгomadzenia h. 

W przerwie шi~dzy proc saшi pokazowyrnj, zanim lawawy t IТor 
si~gn<}l ~zczytu, пastЩJilo oglш;z пiР Konstylucji ZSRR (tzw. talinow
skiej) z 1936 г. Jednyrn z j j po ·tanowieri bylo 1· zwi~i Zakau
ka kit'j F (1 racyjn j R publiki Radziecldt'j, w kutek czego Azeгbej
dZan. Gruzja i Arm nia otrzymaly ;~tatu r pu Ьlik zwiqzkowy h, 
tzn. w zly bezpo rednio w kJad Zwiazktt Radzi 'kiego, а nie, jak 
(loЩd, poprzez szczebel federacji, kt6ra mogla sprzyja rozwijaniu 
poziomych sto unk6w mi~dzy narodowymi r publikami i tworzeniu 
regionalnych powiqzari. czy alians6w lud6w ni rosyjsldch. Az rb j-
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dZan mu ial z rwa о tatnie wi~zy l(} ·zч go ze , wiat ш tureck 1~ 
zycznym. OdЩcl na okresleni Jttzyka naleZalo u2ywac lowa .,azer
b jdialiski". Zmiany t zapowiada}y nadejScie epoki etniczпego i 1aic
kiego partyku\aryzmu (okr Slan go jako "azerb jdiaпizm'') wyklu
czaj f!Cego doktryп panturkizшu czy pani lamizшu, а ponadto zbl 
! ~aly ~j~ z powolnym, ale faktycznyrn wygasaniem przyjaini гadziecko
·tuл •ckiej. 

Pol ka wobec emigracyjnej koncepcji 
federalizmu zakaukaskiego 

Znie ieni w 193 r. Zakaukaski j 'ali tyczn j F deгacyjnej R 
publiki Radziecki j poloiyJo kr s idei federalizmu zakauka ki go 
w Zwi<!Zku Radzieckim. Od tego cza u koncepcja w p61nego domu 
dla narod6w tego regionu pojawiala si~ ju± tylko w rodowisku emi
gracji. Gl6vmyrn j j krzewicielem Ьу} ru h prometej ki powstaly z ini
cjatywy pol.ki j. W 1925 r. bli ki Pilsud kieшu Tad u z Hol6wko, 
w wcza je zcze dzialacz PPS-u, ро dlugich negocja ja h w ParyZtl 
w prawie wsp6ldzialania r6inych ugrupowail migracyjnych dopro
wadzil do utwor1.enia organizacji pod nazw'l Le рrош th , шaj<!cej 
wspierac d~nia niepodlegloSci we niero yjskich narodow ZSRR. Ро 
przewrocie majowym w Pol с (1926) organizacja ta uzyskala po
par ie, takie finansowe, kolejnych rщd6w pol kich - za aprobatq 
Pilsud kiego, kt6ry od шlodo · uwaZal, ie na tдpi r·ozpad Imperiuш 
& yj kiego, w wyniku kt6rego wyodr bniq si~ ро zcz golne narody 
hi toryczne, maj(j,ce w pr-ze, zio i wla nq pari.stw wo . Do kategorH 
takich lud6w raczej trudno byloby zali zyc Azer6w, niemniej jednak 
okazali si~ oni aktywni w ruchu prometej kim. 

Коnе pcja zakaнkaskiego federaliznш mogla luiy r6wniez jako 
pгzeciwwaga dla doktryny panturkizшu i oslona przed potencjalnyшi 
zakusaшi tur kimi w AzerЬejdzani , jak sug rowal Maшmad Arnin 
Ra ulzade w wydan j w Paryft1 ро ro ~sku ksi'lic ро wi~onej ana
lizi panturkizmu w kontek i proЬI шu kauka kiego. Wedl autora 
Azerowie, b~dqc wiadoшi swej odr~bnoSci od Turcji, powinni sku
pic wysilki na umacnianiu wi~zi z najbli.iszymi sq iadarni w regionie. 
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W 1930 r. RasulzaclP prz ni6sl ki rownictwo woj j partii z Тш· ji, 
ciqgle j zcze zapr·zyjainionej ze Zwicp;kiem Radzi kim, do Pol ki, 
z kt6rq l<iczy]y go о obl t zwiqzki: w dziecm twi mial bowi m na
uczyciela domow go Polaka, а ро о i dleniu si~ w W at ~ zawie poj'!l za 
.ion Polk ·о imieniu Wanda, kt6ra zacz la uiywa nowego imienia
Lejla. 

Id а j dno5ci r gionaJn j wsrod po1itycznych grup na emigracji 
zmobilizowala do dziaJania pol kie Mini, ter. two 'praw Zagrani z
nych. Z j go inicjatywy do zlo w 1934 r. do podpi ania tzw. paktu 
bruk l ki go о utworzeniu kon.fi d racyjnego racz j niZ federacyj
nego panstwa w pг.q~zlym niepodleg]yш Кaukazie. Pakt poparla emi
gracja azer ka, gruzin ka oraz g6rale z p6lnocnego Кaukazu. Otwa.rЩ 
furtk~ pozo tawiono Onnianoш, wciqi w::;trzymujqcym i~ od popar
cia antyrosyjskiej inicjatywy. Obranie politycznego kursu na zbliieni 
narod6w kaukaskich wzmocnHo pozycj~ Rasulzadego w emigracyj
nym Musawacie, со р twi rdzil zjazd partii zwolany do Warszawy 
w 1936 г. J 1i idzi о Oпnian, to przylчczyli si oni do paktu brukse1-
kiego dopi то ро wybuchu drugiej wojny 'wiatow j, gdy okazalo i~. 

:le ZSRRje. t przymi rzencern Trze Jej Rze zy. 
W rniar zbliZania i~ drugiej wojny wiatowej hit]erow kie Niem

cy, kraj о niepor6wnani wi kszym pot ncjale n.ii Pol ka, pтzejawia]y 
ro nчс zainteresowani migracj<l azerbejd7Afi k<l, а В rlin, gdzie 
przenio )о ~j~ wi lu dzia)a zy i przyw6dc6w, topniowo za 'Щpil vv·ar-
zaw jako о rodek dzialalnosci migra<..'Y,jnej. 

Druga wojna Swiatowa 
w rejonie Кaukazu 

Strategia woj nna 

Eksploatacja zasob6w naftowych w okr~gu kaspijskim przez Zwiq-
7..ek Radzi ki nakierowana byla poczqtkowo na zaspokojenie potrzeb 
1ynku wewn~tтznego, а z up]ywem cza u w coraz wi~k zym topniu 
na pokrycie rozwijajqcego i eksportu w zamian za tward<I walut . 
Powodowalo to nadmi m wykorzystywanie i szybki wyczerpywa
nie zl6Z, со przy niewielkich inwestycjach oznaczalo kla ycznq gos
podark~ rabunkow'!. W warunkach planowania i centralnego zarzq
dzania tylko znikomy procent dochod6w о i<Iganych z wydobycia 
i wywozu nafty pozo tawaJ w Azerbejdian.i . Tymcza m wyczerpy
wanie przybrze:inych zasob6w post~powalo w tak zybkim tempie, .ie 
w 1935 r. trzeba jui bylo uruchomic pierw zy szyb wydobywaj<lcy 
ro~ pod dna шorsldego (па pomysl taki wpad} jeszcze na przelomie 
tule i pol ki geo]og Witold Zglenicki). W na t~pnych dzie i~ol 

ciach udzial tak wydobywanej ropy w og6lnym wydobyciu па terenie 
AzerbejdZanu wzr6sl do О proc. 

Ро wybuchu drugiej wojny swiatow j pow tal, podobni jak w ro
ku 1918, tyl .ie na niepor6wnanie wi k zq kal~. proЬI m bezpie
czenstwa bakij kich р61 naftowych шajqcych znaczenie 'trat giczne. 
W poczqtkowyrn okre i dzialan woj nnych, gdy ZSRR fonnalnie 
zachowywaJ neutтalno , Brytyjczycy i Francuzi przygot wali plany 
zboшbardowania instalacji naftowych w Baku z alianckich baz 1ot
пiczych w yrH i Ir-aku. Chodzilo о pow trzyшani do taw ropy dla 
Niemiec, dostarczanej zgodnie z uшowami mi~dzy Мо kwq i Ber
linem. Wykonaniu tych plan6w przeszkodzila kapitulacja Francji la
tem 1940 r. 
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ieby Z'Ari kszyc Ь zpi zen two .ir del nafty bak:ij ki j. ZSRR 
i Trze ·ia Rz za uzgodni}y, i radd cka tt· fa wptyw w roz iqgac i~ 

Ьedzie na poludnie od Azerbejdi..ari ~ю j RR w ki runku Zatoki Р r
ski j Unюwa nie w zJa w iycie, gdyi 22 czerwca 1941 r. ZSRR sam 
padl ofiarq agre Ji hШ rowskiej. Teraz trat gi~ wob с t ,. n6w na 
poludnic od Baku nalcialo tLZgadrua z nоwутп sojuszniki 111- Wielkq 
BrytaniC) zaint re wanq ochron(! drogi do Inclii. W Jatach wojny prz 
ту t wydobywczy Az rb jdi:anu pokrywal w wi~k zo · i zapotrzebo
wani Z RR па produkty naftowe i w 90 proc. na paliwa lotnicze oraz 

mary. 
Pierws1..a faza dzialan wojennych rozwiala шit wojny Ь}у ·kawicznej 

(Вlitzkrieg), gdy niemi ckiш jedno tk т раnсешуш i lotniczym nie 
udalo i to, со о iqgn li pi hurzy i kawal rzy { i arюle na- zaj~cie 
Мо. kwy рт7~d nadej ·iem zimy. W fazie drugiej, w 1942 r., aлnia 
ni mi ka d~}a do prz J1wy enia kontтoli nad trat gicznyшi za o
bami • urowcowymj i polq ·zeniami tтansportowyтпi, о . powodowalo 
jej ud rz ni w kierunku г jonu Кaukazu. 

Latem 1 42 г. rozpocz~a ~i~ о~ n ywa na poludniowyтн . krzydle 
frontu. Ро zaj ·iu Kerczu, wa top la i Charko'va cz~ t oddzial6w 
niemi ki ·}1 ~ю rowala ~j~ ku Woldz , pod 7...а. gdy Grupa Armii ,.А" 
pod dow6c1ztwem g n. p}k. Ewalda von Ю ista zwr6 На 1 w stron~ 
glown go masywu Кaukazu. С 1 ш о t·acji pod Ю-урt nim ш .,Sza
rotka" (Edelшeis) byl panowanie ropono'nych p ' l Кaukazu, а po
nadto dcit;ei gl6wn j drogl Ва ra - lran - Мш·zе Ка pij:.-ki , kt6rq 
doci ra}y d Z RR d tawy wojenn d ju, znik6 zш.:.lюdnich. Na 
dal zym planie гysowalo 1~ otwarci c1r gi do podboju Bliskiego 
Wschodu. Pod koniec Нрса Nieшcy prz rwali o:.-tatлie pol<tczenie 
kolejow Кaukazu z osj<4, ро сzуш Нitl r odt:: 1al cz :. sil па p6lnoc, 
w kierunh-u Stalingrndн. R ~zta Grupy Аппil ,,А" kontyтш wala ofi n
~'fV , zшi тzajqc d оЬ i ~ ·ia gl6wnego ша ywu kaukaskicgu od stro
ny obu wybt-zeiy - kaspij. kiego 1 czamomorskiego - oraz jedno
c7..e n g() ud гzPnia па prt ·1 ·z~ g01 ki . Ni о iagn~a j dnak wy
znaczonych celow. Ni mcy zaj~li Majkop, gdzie znaleili zniszczone 
pola naft:ow , i dotarli do Groznego. Na linii frontu ро zcz g6lne od
dziaiy zapu zcza}y i~ w g6ry, ale Armia zerwona utrzymala w zy t-
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Druga wojna ~wlatow-d w rt'joniC' Кaukazu 

kie przcl~ze. Pod k шi с wrz snia ofi n ywa nieшiecka tтасНа roz
~d. а w grudniu J 9 ~2 r ca&owicie si~ zalaшala. W styczniu l9 13 r. 
Armia Czerwona t: rz~ы]a J o kontrofen ywy. 

W latach wojny w z r gach Annii Cz rwone j wa1czylo okolo 
640 tys. Azerbejdian, przy czym ponad polowa z nich ~o l g1a. Jest to 
wskainik niezwykle wy oki, j sli weimie si~ pod uw. !g ~ , · \е na terenie 
Azerbejdiall kiej SRRnie to zyly si~ Ь zpo redrue dzi :t: :ania wojenne. 
Oddziaiy woj kowe zloron z mie zkanc6w tej republiki ponio ly naj
ci~isze traty w maju 1942 r. na P&wy pi ~ rczenskim, g izie utrzy
mywaiy przycz&ek mostowy na Кrymie dla frontu kaukaskiego. Ма-

Ponmik Mehti go Huscj~r г-----------~------
zad€ gJ, Ьohat ra drugiej 
wojr у Swiatowej 

newr, jaki za to owal dow6dca nieшiecki feldmarszal k Erich von 
Manstein, atakuj~c pozycj radzieckie od tyru, zmu il oddzialy Armii 
Czerwon 1 do ро piesznej wakuacji przez Ci nin~ ~ rcz n Iщ. Pod· 
czas wycofywania i~ zgin~o, gl6wnie w kutek utoni~ia, 17() tys. 
iolnierzy pochodzenia zakauka kiego, Ni m 6w za okolo 7,S tys. 
Grly sp:awa wywolala kandal polityczny, czlonek rady woj nnej Lew 
'tvie :hlis . zaufany Stilina, uiyl argumentu, ze Azerowie nie potr mq 
wal:zyc Ко ztowalo go to utrat~ stanowiska i kr6tkotrwal pozba
wienie stopnia g neral ki go. Z czasem j dno tki azerb jdiaflski~ 
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nabl ta}y d smad'::z nia Ь ~ow go, ·о wyraia}o si ~ w шl dzy inлyrni 
rosn ~cq li .zb(! ndz ш .< :< •n w ~ennych. ро tr6d u talentuwanych do
wodc6w vryr ZпН si~ e2olgi ta, g n Hazi Aslanow, а '#Sr · d z lni 
rzy - zшюу p6iniej hi t >ryk Zija Buniatow, dwukr tnie dzna ·wny 

rcl rem Bol1atera ZN'ia7ku Radzi Юеgо. 

Trzecia Rzesza 
i radzi ld AzerЬejdtan 

16wщ przyczynq utkni ·ia п.i шieckiej ofensywy na Кaukazi 
byl, j Ш si~ ' vydawalo, ni <i Ь6r zasob6w ludzkich. Dow6dztwo W ht·
ma ·lltu zacz ~o wi uzupclnia braki w ~zeregach aлnii, powolujq 
clo i}cia od1zia}y zl zon z azjatyckich obywateli ZSRR (Ost Legio
nm), przebywaj(}cych па шigracji Ь di ochotniczo zglaszaj<Jcycll ·i 
w obozach jeniecki 11. Organiza~j(l 1 gion6w zajmowa} . i g n. Ritt r 
von Niedem1ey r, w cywilu prof< or orientalistyki. Inny pro~ 
111 der ОЬ rland r, tw6rca zakaukaskiego batalionu do zadafl 
cjalnych .,G6ra1'' (Bergmam~), byl ро tасЩ kontrow r yjn(} i р 1945 r. 
r..ostal uskarlony prL.e'.t wi t6w о zhrodnie woj ш1е. lnny ofi r nie
mi~cki. Ъr. Clau. von tauffenberg, przy zly wykonawca nl udan go 
zarпa hu na HIOera w lipcu 1 14 r., uwa7..al, iR. Ni ПК"У nie wygrajq 
w ~пу Ь z JX>parcia z troпy uc i mi .ionych naгod w radzi kich, 
i ро lkrcila1 potrze~ po5Z3Jюwania pt-zez Niemc w 1 gi ni t w kauka~ 
kich, kt6r.ty ·tali ·i ich towarzy·7,ami broni. W grupi liczqc j 110 ty ·. 
j nc6w pochodzen.ia kauka ki go, kt rzy przeszli na ·tr n~ niemi -
kq, Аzег jdiaп bylo со najmni j 35 tг .. со stanowilo ocl 5 do 1 О proc. 
w _ zystki h zolnl rzy t j nar d wo · · 'luic1cych w Arrпii Czerw п j. 

Azerb jdiari kie j dno tki bojow w wojsku ni mi ck.iш organizo
wano zwyklc wfoпni bata1iunow w}q ·zanych do dywizji nierni kich. 

roclki ·zko1eniowe znajdowaly si\' na ter nie G neгaln j Gub rnit 
(w Radoшiu i Remb rtowi ) uraz na Ukrainie. i kt6re Ьatalioпy 
bra)y udzial w walkach na fтoncie kauka. kim, inn w clzialaniach prz 

iw partyzanturп w , пш ·ji. z '~ wc1юdzila w klad ddzia}6 w luib 
zaopatrz n.ia 1ub budowlany h. Batalion "Bergmann П" wraz z dwo
ma inлymi batalionarni az rb jdiail klmi bral udzia} w tlurni n.iu ро-
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, vst юia wars 1 awski ~go. Aze - "ri<: pгzybylt <lo mia ta ~ pie rw ... ~ ·c h 
un·lat:h sierpni1 НН4 r. Ostatni J prowacl70ne przez hi tory k6w ni 01lc •c
l< ic badania wykazujq jedn 'ik, .ie nie ucz tni zyli. jak dotq ! przy
pu ... 2czano, w ma.::owych mo rdach iu nosc cywilnej na Woli 5 si rp
nia. Waiki w Warszawie utrwali}y i w рашi ~~ iolni rzy batali nu 
,.Bergшann П" jako zcz g61nie trudn i za.iarte, Ьо lqczyty ·j~ z zdo
bywani ш ,.domu JIO domu z rqk powstan ~ow pt·zebranych w n.i mi -
Юе nшпdury, znaj~cycl1 do k nal w z lki kryj6wki, wykorzy'tuj~
cych naw t . i с kana16w do napad6w i zasadzek. Niepгzyjaci 1 nacl
u.iywa) tak7..e urzqcl7..en chronionych znaki m Czerwonego Кrzy7..a, 

w rodzaju ·zpitali i 1azar t6w - ukrywal 'i wbrew woli pacj nt w 
w l zka l1, przebl ra1 i~ za 1 karzy i sanitariu zy, i zn.ienacka doko
nywa} napa · i. Ponadto uiywal ku1 dнm-dum i nie bral jencow". lt-ze. 
Ьа panu~ta ·, i opisy te ·poщdz по ро uplywie wielu lat i n.ie znajdu
j<J pQtwi rdz nia w innych ir dlach. NajЬardziej zaci~te walki bata1ion 
.,В rgmann П" toczyl w ruinach gma 1ш gie1dy p1-zy 0gr'Ocl7ie kim. 

m fakt udzialu Az r w w wal prz iwko powstaniu wprawi} 
w zakJ potanie azerЬejdianskich dzialaczy politycznych, w r6d kt · 
rych majclowaJi i~ prz dwoj nni ofi гowi konttakt:owi Woj ka Pul-
ki go. W takim tez tonie utrzyшany zo tal ich protest do nat:zeln go 

dow dztwa niernieckiego przeciw нiу iu oddzia}6w azerb jd.iarl ·kicl1 
w Warn-..awie. Ni mcy odpowiedzi li, z w. tancy nie sluia Ро1 · , 
tylko int r sош М о kwy. wi с walka z niшi oznacza przeciwdzialani 
Ь } zewiznюwi. Od azet'Skich ofi r w, kt rzy orzucili luib w Woj
:ku Pol.kiш i prze zli do armii ni mieckiej, dcinal i~ Weli Jaclygar, 
aktywny cz1onek Armii Кrajowej, Юlku Az п'>w 7.д pol glo w pow. ta
niu, wal zqc ро tron.ie polskiej. 

Pi rw~ ze pr Ьу utwor7~nia ро stron.i nieшi ckiej polityczn j г 
pr zentacji аzегЬ jcliaJiskiej mialy miej • • wiosnq 1942 r., ki dy па 
zapro zeni hr. Friedricha von hulenburga, bylego an1basadora 
ni mi ·ki go w Moskwie, d В t·lina przyj l1al Rasulzad wrw. z kil
koшa innymi przyw6dcami emigracyjn шi. Pod 1-as rozm w wy u
n li ni ро ·tu1at zwolnienia j п 6w azerb jdZan kich i zatrudn.i n.ia 
ic h w charakterze cywil6w, а tak.ie utworzenia oddzial6w woj kowy h 
р Jd rodzimym dow6dztwem i rozrni szczenia i h jako aпn.ii nar do-
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w '1 f)() wkroc1~u Ni ш w do Azeгhejdianu. Dopi J"O j i лJ& 1943 r., 
gdy ~ :ytuacjL Ni mi • оа froo i pogorszyla i~. rzqcl Rz zy udzieШ 
zgod:t па zjCIZd (Kumlta;) Az п)w znajduj~cych i pod wladzct ni 
miec: '"Ч· w}q mi z pгzed tawi ·i ]ami ргz dwoj nnej emigracji. Ku
rulЩi z bral t • li, topada w berliп kim h teJu .,Каi rh Г. W'r6d 
l1 n r wycl1 g ~ i znajdowa1i i : wi Jkj mufty J r zolimy HadZi Mu
hammad AmiD a1-Husaini oraz znany w А.zегЬ jdZani z roli, jaJщ ode
gra} w 1918 r., gen. Nuri Pasza. W przyj t j uchwa]e Kuru1taj doшagal 
i od Trz ciej Rzeszy gwarancji niepodJ glo · d1a АzегЬ jdZanu, 

utworzenia komit tu narodow go oraz armii azerЬejdiшi. ki j. ajwyi
·zym rganem azer diari ·ki g nн hu wyzwol ncze ·tala i Rada 
J clno ::i ar dow j (Milli Birlik Med.ilisr} - Medili · - d рг.1. \VOd· 
nktw ш Ьу} go ofic ra Armii Czerwonej mjr. Fa hal go Dudagiл
ki go. Przed. tnwicielstwa Medili u pow taly w Warszawie i Paryiu. 

poleczno шigracyjnq od lat л kaly spo:ry i kontlikty, do kt&-
ry ·h do zty teraz ni porozumi nia na t1 r6Znic w m nta1пo: ·i dawnej 
migt·acji polity znej а mlod zego pokol nia \vychowanego i ukzml.. 

tuwan go juz w warunkach raclzi kicl1. Ra ulzad . kt ry nalegal. аЬу 
:1я zobowicv.ala si~ przywr ic niep dJeglo · nar Iom 7..akau

ka kim, w odpowi dzi na ni mi x-kie unild i \vykrt;"ty opu cil Berlin 
i udal si~ do Rшnunii - miejsca ~ w go о tatni о zami zkania. Rzqd 
Rzeszy zwl kal z ofi.cjalлyш uznaлiem М d.ili u i popar 'i ш j go d'!
z n a.i do ma~·a 1945 r .. kiedy wynik wojny byl juz prz sqdzony. 
Zwloka ta wynikala z niecht;ci do prowokowania Rosjan spod znaku 
g n. Wla owa, walczctcych u boku Wehrmachtu, nю.iliwo · ·iч po
dzialu Wielki~j Ro_ji na niep d1 gl pan twa. Pu zakon z niu wojny 
Ra нlzade znalazl ~ hroni ni w Turcji, gdzie przebywal do korica 
iycia (zmarl w 1955 r.). Do Turcji przybylo takie okolo 3 ty . by}ych 
1 gioni t6w, а 20 ty . (gl6wnie przekazanych pt·zez aliant w 7.achod
nich) do talo ,·i w r t: wladz radzi kich. 

AzerЬejdZan IraD ki d kupacJcl radzie 1щ 

Z uwdgi na ·trat giczne poloieru Baku wojska radzi ki doko
naly latem 1941 г. pr wencyjnej okupacji Azerb jdianu Ira.П-=kiego 
Fonnalлie chodzilo о ochron~ bakij kich р61 naftowych oraz z'ak6w 
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komш1ikacyjnych lчщ ych ZSRR z SOJusznikami 1.а tюc1nimi przed 
zagroieni m ze trony ni nli cJdch lнЬ dzialaj<lcycl1 narzecz Niem"ec 
ag ntow w Iгanie. W rzeczywist : · przygotowania do 1.aj ia t j czt;S.. 
ci Az rb jdZanu гоzрос7~ i j S?...cze w 193 г., napa ~ i ZS RR 
na Polsk . Plany te mawiano z clyploшatami Trzeci j Rz zy, jla 
pocrz Ь kt rej do tarczaл z baldj kich z}oiy naft wycl1 paliw ai do 
chwili napa • j hШerow kiej na Zwi.qzek Radzi Jd 22 czerwca 1941 r. 
Zaj~ie t •rytorium p6lnocn go Iranu Rosjani uzg dni1i z Anglikanli, 
kt6rzy okupowali C7~SC poludniOWC!. 

Radziecki wladze kupacyjn , cz~ to zl zon z personelu az r
bejd.iari kiego, wspieraly tni j ow d~nia do auton mli, odrod7..e
rua ·zk lлictwa aze Jd go raz rodzirn go j zyka lit rackiego ро 
1ata h obowi<JZYWania j zyka kiego pod rzqdami szacha R Z':f 
Palllawi go. \Vhгew pгzyj~tym zobowi'!ZЗJliom .AJ111ia Czerwona ni , 
opu: сНа р lnocnego Iranu ро zalшnczeniu wojny. W listopadzi 
1945 r. :ijid Dzafar Piszewari - przyw6dca nowo powstal j, ku
piajq j elem nt lewicowy, D шokratyczn j Par1i1 Azerbejdianu -
utworzyl \V ~ brizie aut nomiczny rzqd ро о.lощ radziecki h d
dzial6w. azwa partii, jak i j j progran1, w msadzi zmierzaj~ · do 
ut,vorz nia pari twa w pari-;twie - autoлomiczn j pr wiлcji - nawi<t 
zywaly do blstoryczn go pr с d n u Muhammada hijabaniego, kt&
ryw kwi tлlu 1920 r. oglosi1 atJtonomi~ .irari.kiej cz 8ci A7.erbejdZanu, 
dy tan ujq ·i zar6wn wob rzqd6w шusawa ·Юсh, jak i bolsze
wickich w Baku. 

Ро przej ·iu wladzy reiiш Pi ze\variego \vpr ...-:adzH umiarkowan 
refonn poleczлe, ' i Щ kontrol cen, u taw~ zwalczajqC<:) lapow
nictwo, u tanowil powszechn~ sluibt; zdrowia,, k пfiskowal i гozdzie
Ш w:г6d hlop6w ро iacll i zi ш kie tych wlaSdcieli, kt6rzy opuS
cili Az rb jdian, o1·az dokonal rewolucji kulturalл j р pгzez nadani 
oj zy t пш j~zykowi. Az г6w ·tatu. u j zyka urz dowego (d kr t ш 
z tyczпia 1946 r.). R forma szkolnictwa rozpocz~ si j szcz ргz d 
obj i m wladzy prz z d m krat 'w. Орт z wprowadzenia do nauki 
j zyka oj zy t go, i totлym ро uni iem bylo twar i uniw r yt tu 
w Tebrizie, powolanie r6Zпych iл tytucji kulturalлych i wydawni tw. 
Aktywny udzial w tym proce i mieli nauczyci 1 , artySci i dzienлi-
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karze z Azerbejc1iafl.skiej RR Uczba os Ь cywilnych odde1 gowa
nycll przez w}adze ~ ВаJш [ oza gr,шl ~ iJ·an k~ рг7. •kracza1a 1,5 tys. 
Niek16rzy z nic11 iywili пadzicj па polqczenie obu cz Sd A7-erb j
diaнu JIOCI gidq wiet6w. 

Niedawпo udo. t~pпion шаt ria1 archiwalne potwi rdzajq przy
puRZCzeni , ir sowietyzacja Azerb jdianн Irariskiego, dokonywana 
z myslq о przysz1yш z"edпoczenitt, byla ce!em [)() ~zynaft iafara Ba
girowa. Jego dqi nie do utwoг.tenia "WiPUde о A1.erb jdZanu" po
zwala rucco inaczej spojгzec ш1 tego szPfa partii koшuni ·tycznej, pгzez 
dlugie lata uchotlzqceg tyllю za symboJ rzqd6w terroru. 

Opr6cz iлte1ektualist6w wladz w Baku wysyla1y clo Iгanu instruk
lnrow wojskowycЬ z 7..adanlem szkolenia il zbrojnych autonomicz
nej prowinlii oraz funkcjonariu ~zy NKWD maj еу h zaprowadzic 
tam swoJe porzqdk:i. Ро clrugiej stтoni Araksн za z* mnoiyc si~ 
znaki po1Jcyjnego stylu 1·zqdzeпia. Gdy Jнdzi zacz<;li nagle znikac 
Ь 7. sladu, w(r6d Щ~kanego taJct wzrastajqcymi tl1IC)noSciami ko
nomicznyшi spoleczen twa pojawilo si~ - za.шiast dotychczasowego 
рораг ia rlla ,. Zimu Pisz wariego - о zekiwanie yюwrotu dawnych 
czas6w. 

Roz trzygnit:cia zapadly jednak па szerszyш forum пu~dzynarodo
wym. Spt·awaAzerbejdZanu Irat\Jd go ta1asi~· bowiem prz dtnioteш 
w t~pn j rozgrywki w rozpoczynaj~c j si zirrшej wojni i wiosnq 
1946 r . oddz:Ja}y sowieclde, pod na iskiem rnocarstw zachodnicЬ, mu-
ialy opшkic okupowane tcrytoriuш . Gdy Bagirow probowal odwiest 

Stalina od tej decyzji, u lyszal. Ze to J·ozkaz i naleiy go wylшnac. ,,Nie 
Ъ~dzieшy zaczynac nowej wojny'", dodal Stalin. 

Moskwa stan~ wobe wyboru о trwalycll na~t~pstwa h geopo
litycznych: czy ma k ntynuowac ekspansk w Iranie i na Bliskiш 
Wschodzie. bez wqtpienia natrafiajqc ла prz ciw Wi Тkiej Brytanii 
i najprawdop cloЪniej tanow Zj dnoczonycl1, czy wykot·zy~tac histo
rycznq S7..an na u~dowienie ' i w Е u·opie Sro<lkow j, gdzie nie 
nшsiatdby si : liczyc z pt-zeciw ш ш а tw zachodnkh, со najwyiej 

к Е. lsmailo\\, WI, L~t · i nan d Posleи•ojenпJj stalini::m, В uш 2003, s. 63. 
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z t: rote :;teш tniejscow j ludnoS<:i. Ekspansja w obu kienшkacl1 prze
kJ <J czalljej шozliwo5ci, а zateш- zgodnie z tradycj~ rosyjskiej nysli 
geopoli tycznej - pierwszeristwo przypadlo Europi . 

Przed koncem roku rzqd Iranu objql wlad~ nad tq prowincjq 
i aktywni czlonkowie Deшokratycznej Partii Azerbejdianu pospiesz
nie zukali schronienia w ZSRR. Piszewari, kt6ry nigdy nie cieszyl si~ 
pelnym zau:faniem towarzyszy radzieckich i do wiadczal wrogoS<:i 7.-е 
stroпy Bagirowa, wkr6tce zginql w wypadku sarnochodowym w dost 
podejrzanych okolicznosciach. C~sc dzialaczy jego partii trafila do 
1-adzieckich wi~zien lub miejsc zsylki pod zarzutem sprzyjania Irano-

Mir Di:lfur Вagirow, pienvszy ~'kretarz 
КС Kнmunistycznt'j PartiiAzerЬejdi.antt 
w latach 193.1-19:>3 

wi. Glosny stal i~ los Muhamшada Bitiji, dzialacza politycznego 
i poety, kt6ry ро dwudziestu dw6ch latacЬ swdzonych w radzieckich 
wi~zieniach wr6cil do Tebrizu, gdzie zшarl w wi~zieniu irallskim. 

Przez pierwsze lata powojeпne radziecka propaganda radiowa нsi
lowala pobudzat separatystyczne nastroje ludnoS<:i w iranskiej c~S<:i 
Azerbejdiarш, poddawanej teraz ilniejszemu procesowi asymilacji 
niZeli poprzednio. Jednoczesnie wladze zach~ca·y p13arzy ; нtyst6w 
w radzieckiш Azerb jdZanie, Ьу propag<1wali w ,.,-wej tw6rczo ki idef; 
jednosci ojczyzпy. W rezultacie powstala zw liter a n .a t~skno cy, opie
wajqca losy kгaju podzielonego, zwlaszcza zas przeciwsi:awiaiqca 
szc~sliwosc Azerbejdianu pod rzqdami radzieckimi smutnej egzy-
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st ncji rюd jarzmem iranskim. Za niekt6re z tych osiqgni~ artystycz
r lych pr~ ·znawano najwyisze wyr6inienia panstwowe, wlqcznie z ~ a
grod >. St linowskq. W 1950 r. nagrod~ takq dostal kompozytor Dzan
gi r D ~ar .girow za poemat ymfoniczny Ро tej strmlie Araksu oraz ро ta 
Sulej man Rustam za zЬi6r wierszy pt Dwa brzegi. Nast~pnego roku 
laureatem zostal pisarz Мirza IЪragimow za powiesc pod wymownyш 
tytulem Nadejdzie dzien, poswi~conq wydarzenioш w poludniowyш 
Azet·bejdianie w przededniu pow t.ania rzqdu autonoшicznego. 

Wraz z eskalacj<} zimnej wojny o±yly nadzieje, ie w razie wybuchu 
konfliktu zbrojnego Iran w pierwszej kolejno8ci stanie si~ terenem 
dzialari sowieckich i ie tq drogq dokona si~ szybkie zjednoczenie 
AzerbejdZanu. Jednak7..e poprawa stosunk6w шi~dzy ZSRR а Iran m 
w 1955 r. prawila, ze zwolennicy zjednoczenia mu ieli zamilknqc. 

Po,IVolny z i,Ttierzch 
radzleckiego iнnperium 

AzerЬejdi.an 
ро drugiej wojnie Swiatowej 

Нistoryk azerbejdianski, przywolujqc wspomnieni" zapomnianei 
jui nieco atmosfery ostatnich lat talinizmu, tak ]: isze: "W kraju za 
panowala atnюsfera powszechnej podejrzllwo5ci. Nieu :>tajqcej czttj
noSci wobec zakus6w wewn~trznego i zewn~trznego wroga wyшaga
no od calej ludno i. Pan two pragn~o widziet w obywatelach w p6l
uczestnik6wwa1ki о polityczrщ jednosc spo}eczenstwa, kt6rego znacz
na с~ na to wezwanie do czujno8ci odpowiadala. Raporty wyi zych 
fun1 cjonariuszy Мinisterstwa Bezpieczenstwa Paristwowego opieraly 
i~ na ty iqcach czy dziesiqtkach tysi~cy donos6w s1cladanych przez 

zwyldych obywateli na przyjaci6l, sqsiad6w lub ko1eg6w z pracy, 
U kt6rych dopatrzono Sif( polityc.znie kompгoшitujqcych ozпak. (~ 
tokroc byly to klamstwa, jednalcie chodzilo wlasnie о takq fonn~ 

wsp6lpracy, dono iciele zas wiedzieli, ie osiqgali zarnier7.л>ny cel. Тут 
sposoЬem nierzadko dokonywano osoЬistych porachunk6w i roz
strzygano zadawnione konflikty, u uwajqc jedn<} ze stron na podstawie 
politycznego о karienia"'J. 

Tego rodzaju klimat nie panowa} bynajmniej tylko w radzieckiш 
Azerbejdianie. Je 'li zas chodzi о tr sc о karien, to do najbardziej 
rozpowszechnionych па1 ialo ро qdzenie о "slad" turecki lub islam
ki w okre ie intensywnego gloszenia azerbejdianizшu. Propagowa

ni tej id i prowadzilo do zacierania rozl glych zwiqzkow historycz
nych z Bliskiш Wschod m, zw}aszcza z Iranem i Turcjq, pod pгetek-

9 
E. l>mailo\v, ft'lcL\t' i narod ... , s. 167; cyt. fгdgiПCJlt tlum. Т. S\vi~loclю\vski . 
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·t m zaostrzonej walki z panislamizm т i panlurkizшeш. Na poc.z<it
ku lal pi d.zi i~tych zd.Ьi gowi ta1\i шu ро dano ludowy еро w j~ 
zyku staroture ·kim. Dede Korkut, uznawany dawniej za cenny zabytek 
lit 111 ki, teraz pot~piany prz z Bagirowa jak real<~;..-yjny, aлtylнdowy 
нtwor przesiq]rni~ty jadenl nat:joшuiznш i panislarnizmu. Odrywani 
od korzeni Ы ·to1y znych mialo przyczynic . 1~ do rozknewienia kнl
tury i j~zyka .. st:11'Sz go brata'', а przez lo- d w7Лlocnienia poczucia 
j dno ci nar d6w radziecki l1. Тнi przed smierciq Stalina terminн 
t go u.Zy} Bagir w, opi ujq w ~.:zasopi шiе . .Кommunist'' ("Komu
nista"), jak prz d dwoшa wiekaшi 1udnost Az rbejdZatш czekala 
z ut skn.i niem шt pl'zy}qczenie clo Rosji i jak oci tamtej pory iywi 
szacunek i wd.zi~ZJюsc dla .,starszego btata"- wielkiego narodu ro-
;yjsld go. 

W lipcu 1953 r., cztery mi iqce ро mi rci ~ talina. nasЩpilo aresz
towani i k:ilka шi i~ p6iniej egzekucja Berii. О kariono go mi~
dzy tnnyшi о prac~w 1919г na rzeczkontrwywiadu D шokratycznej 
Republiki Az rb jclianu, choc dzialal on w6wc7.a ' na pol с n.ie komн
nistyczn go dziernla. Upadek Berii, kt6ry w niedawny l1 rozgryw
ka ·h u wlaЩ wystypowal jako 1·zecztiik mniejszo~ci narodowych 
wobec wielkot·osyjskiego h gemoп.izmu, oznaczal natychшiastowy 
koniec kari ry BagЬ·owa, mimo ie ten u Howal dyst.an owac si~ wo
b .;wego patrona. W p1·zeciwi nstwie do Berii. Bagirow nadal prze
Ъywal нз wolnoSc:i i otrzymal nawet posad~ ki 1·ownik.a fabryki w Kuj
by'zewie. Dopiet·o w maju 1956 r .. trzy Jata ро odsнni~d11 go od wla
dzy w AzerЬejdZanie, 'tanql wraz z kilkoma dawnyn1i pomocnikami 
przt:d sqdem w Baku i zo. taJ: skazany na 'mier za zbt·oclnie "minio
nego okr ~. Fakt n zapot:z t.kowal w AzeJ·bejdiжlle proces od
wil.Zy za rzqd6w ChrusZ<'ZOWa. Ма owo r habilitowan wowczas ofia
l'Y taliniznш, przy zym najp6zniej i tylko cщSciowo duchownych 
nш.mhnanski.ch ruzstrze]anych lub uwi~zi пусh па ~utek о kar.ien 
о pani larтUzm. Okres odwiliy byl bowi m z j dnej stroпy czaseш 
wi kszej wob dy w ШШl' , lit l'aturze i . ztuc ·, z drugi j - nowej, 
1.11teвsywnej kaшpanii anl)'l lamski j, kt6rej towarzyszyl zamykanie 
ostatnich meczet6w, jakie je zcze ocala}y miшo przesladowail stali
nowskich. Ofen ywa przeciwko Ы torycznyш podstawom to.isamo8ci 
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zЬiorowej 7.-apowiadal i et.ap wzrno.ionej ru ·yfikacji, okre laлej mia
nem .,polltyki zЪii.i1 ~n la", maj~c j na celu о tateczn zhjczeni (sli
janije) wszy tkich lнd w ZSRR w jed n nar d rad.ziecki. Nasuwalo to 

kojaJ7..enie z doktiyn~ .. orgaлicznego wcielenia", wdra.iazщ w .iycie 
pod koniec щd6w caratu. Stosowani tej polityki bylo tym inten yw
пiejsze, im wi~ej znak6w wskazywalo, ie шо.iе labt·aknцc czasu na 
realizacj~. 

Przy w zystkich r6Zпicach dzielq.cych irnp.ri ll.ffi radzieclde od ko
lonialnyc11 pot~g europej ki :h istnialy tei p Jd oЬiell. ·twa dotyczqce 
proc su dekolonizacji, а шianowicie: rosn~:e obciqienia dla gosp)-

Monumentalny gшach Ra
dy 1ini~tлiw AzerЬt'jfl2ari

bldej SRR. zbudowaлy w Ba
ku w 1934 r. Ud frontll '1\i
docmy ponшik lL'Пina, ~ 
нiе Z(krnontJJ\Vany 

darki zamiast spodziewanych koгzy8ci, ~ tr 11 e ~czne zagюzenie po-
zczeg61nych terytori6W (2 imna 'VOjna), maiejl}Ce prawdopodoЬi fl

stwo а yшilacji miej cowej ludnosci oraz ro n <! се w sil\, wyk ztalcone 
rodzime elity, gotowe w znaczni wi~k zуш zakresie ucze!: tn iczyc 
w zarzqdzaniu ojczystym krajeш. 

W latach powojennych proЬlem bezpieczen twa g . ostrategiczne-
g J nabral nowego wymiaru. W reakcji na radzieckie р -eteпsje tetyto
rialne Turcja ро zu k<Ь :1 ochrony u mocarstw zachodnich. Ро jej wstq.
pleniu do NATO b.:kijskie pola naftowe znalazly si~ w za i~gu p6hюc
noatlaлtyckiego lotnictwa, а z czasem takZ rakiet sredn.iego za i~gu. 
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Ponadto zlotv wiek zagl~bla baЮjski go naleial jtJi d prze zloSci. 
Zadecydowaly о tутп r6in .zynniki: ni tylko zrпi niona konfiguracj~ 
geopolityczna, al tei wycz rpywani ·i~ zl i wskut k rabunkoweJ 
ek ploatacji, а w je zcze wi kszym topniu - ni doinw ·towanie po
szukiwan nowych za Ъ6w G у bakij ·kie zagl Ъi naft.owe coraz 
bardzi j 1 dupadalo, i~gni~to ро zloia w p6lnocnym r j нiе Morza 
Каsр~ ki g ~ пgiz w Каzа h tanie). Z Ьi gi m cza u gl wny о ro
dekwydobycia ropy prze un~ i w r jon Wolgi i ralu. Ek ploatacja 
:.:l6z na Ь rii (w okoli ach Тiumenil) w latach z , dzi "qtych za
po zqtkowala now'l epok~ w radzi ckim pr7..emy51 naft wym. ZSRR 
zaj'!l czolowe шi jsce w produkcji Swiatowej. 

Mimo i latwo do ~pn zloia w Baku wyczerpa}y si~, inn zas 
potraktowano jako dlugoteлninow'! г zerw~. шirno i w raшach cen
traln go planowania М о kwa ki г wala kapita}y inwe tycyjne do bar
dzi j oblecнjqcy h i tтategi zni Ь zpieczniej~zych tt'ren6w nafto
wych, пю mia to nie tylko prl trwalo zmierzch prz m lu nafto
wego, al w ctodatku tale , i~ rozwijalo. W czasie wojny liczba mie z
kail w wyraini wzro la na kнtek nap}ywu uchodi w i prze ied
lenc6w z cenb-alnej Ro Ji. Wi Ju z ni l1 przybylo tu wraz ze swoimi 
ewaktюwanyrпi in tytucjami Ь di zaldadami prz rnyslowymi. Byli to 
dobrz wyk ztak ni i wy J<, kwalifikowani fa howcy. Ich obecnosc 
wp}yn~a na ldad tniczny mia ta i jeszcz wyrazi. tszyш uczynila 
jego r ,yj"ki bli ze. с~ pt·z i d1 nc6w о iadla tu na tale, przy
czyniaj(} i do r zkwitu roclowi ka "Ъakin 6w'. ~ ydal ono gro
mad ci kawych ро taci, kt6r • w 1·ozrnaitych clziedzina h zdobyly 
swiatow(\ law np. pisarz Гurban ~d. superszpi g RJ hard Sorge, 
wioloncz Н ·ta М tl ·law Ro tт powi z czy arcymi tтz za howy Garri 
Ка parow). kh w·p61n'l с h(\ bylo to, ie stali ~i lawni ро opusz.. 
czeniu а1ш . 

Inn(\ grup о i d1er\ct)w t\vorzyli zd mobtlizowani woj kowi, kt6-
гzy zarni· t wra ~ас do 1· dzinn ~ь wio, k, wyЬi rali i;y ie w stolicy 
lub па jej obt·z iach. 

Mia to zybk i zmi "'ruiilu. \V latacl1 7-е ~сиi iqtych ruszylo 
metтo, lqczq odlegle dzi Jnic z с ntrurn. Dzis obraz r6dmieScia 
w niczym ni przypornina opi w dokonanych przez go i zagranicz-
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ny h na poczqtku ХХ tuJ ia- przybrzein parki i bulwary, а takie 
niekt6r budynki przyw dzq na mySI dawn l1i а о (moi takZe dla
teEo , ie naw t wiatry wiej~ tu z podobnq il()). Za tq fasadCJ. ukryly i 
jedn ':lk zjawiska typowe dla radzi ckiej rzeczywj to ·i- zybko po
ga ·s lЗiq _ i~ warunki rni szkaniow , wzrost рг.tе t pczo i, zwla z
cz :1 w о j] glych od sr6dmi ia dzi Jnicach, oraz hroni zne braki 
w zaopatrz niu - kol jki przed kl parni taly i ~ ~ i~ miej kiego 
krajobrazu. 

Zar6wno w tolicy, jak i poza j j obr Ъеm powstawa}y osrodki prze
my Jow rnaj<J.c zrekornpensowac Ъrak rniejsc pracy na skutek ogra-

Jedrn z ll~7.nycl1 ·kw r6w г--------------------, 

z fontannami w w. p()kze:r 
nущ Baku 

niczenia wydobycia i prz tw6r twa ropy naftow j. а P6lwy pie 
Ар ·z ron kirn, 40 km na p6lnoc od Baku, zbudowano nowe mia to -

umgait - li щ е bli ko 300 tys. mie zkaric6w. Ludno · naplywowa 
byla zr6iпicowana etniczni i w duiym procen i kladala i~ z by
lych wi iniow oboz6w pracy oraz prze i d1enc6w z Aппenii. Surngait 
syrnbolizowal powoj ruщ rozbudow przemy lu ch rniczn go i rn 
talurgiczn go, al nie z uwagi na jako czy rozmiary produkcji, 1 cz 
ze wzgl~du na niezwykJe wysoki w ka.Znik mi rt lno i dzieci na 
skutek zanieczyszczenia powi tтza (ponad 1 ty . ton odpad6w prze
rny lowych rocznie). Mia to, w kt6rym zaloiono pecjalny mentarz 
dla dzi i, talo i~ woi tyrn pomniki т radziecki j kata trofy ekolo-
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gicznej. Dzis па tle zieйc go pustkCJ podmi j ki go krajobrazu rzuca 
@~ w oczy kl~b wisko pш·dz wia}ych konstntkcji , talowych, а nieo
podal - рогдн.·оnу sklad kolejowych су tern, ponoc wypclnionych 
materialami radioaktywnyшi. 

Gdy w latach szescdziesicttych zaczWr pojawiac si~ oznaki struktu
ralnego kryzysu w -owieckiш iшperium kolonialnyш, byly one le
piej widoczne na peryferiach aniieli w с ntruш. Nie tylko azerb j
d7..arlski przemysl naftowy utracil swoj'l wazrщ pozycj~ w gospodarce 
ZSRR Pod koniec dekady Azerb jdian zajmowa} ostatni.e mi jsce 
w81·6d wszystkich r publik radzieckkh pod wzgl~em wzro tu wy-

Ва\ш - stacja mt>\rd na.t
wana iшietlit'fl1 pocty: N е-
7.ашi 

dajno5ci pracy i dochodu narodowego, ргzу jednocze nym wysokiш 
przyro5cie naturalnym. Szybko zwi~kszaj'lce i~ rzesze pracowni
k6w uшyslowych nie widzia}y dla sieble nawet sk:romnych mo.i1i
wo8ci poprawy bytu. Jednoczesnie wraz z pogarszajqcyrni si~ warun
kami ekonomicznymi ujawnial si~. dotqd skrywany, konflikt azersko
-ormiailski. Ponadto panoszyla si~ korupcja na wszystkich szczeЬlach 
administracji - im wyiszych, tym wi~ks7..a. Partia czy mafia? Rozgra
biona repuЬlika to tytul wydanej za granic(} k Щiki llji Ziemcowa, 
zawierajqcej opis ~>ytuacji w 6wczesnyш AzerbejdZani , gdzie Jap6wki 
za stanowiska panstwowe lub partyjne si~galy nieraz setek ty i~cy 
rubli. 

J34 

Zadanie uzdrowienia panujqcych stosunk6w Moskwa powierzy}a 
w 1969 r. Hajdarowi Rizie Alijewowi, byiemu gen ra1owi KGB rodem 
z Nachicz wanu, mianujqc go na stanowisko pi rwsz go sekretarza 
КРА (ро W lim Achundowie). Wsr·6cl JIOStaci, jakie zawaZ)'Jy na dzie
jach Azerb jdi:anu w :ХХ w., oddzialywanie АЩеwа mialo si~ okazac 
najilluzsze, Ьо trwajqc ponad trzy dziesi~ciol cia. Alijewprzystqpil od 
razu do u 'uni~cia skorum}Юwanych dygnitarzy, zпlieniajqc zarazem 
skJad etni.czny rzqdzq ej elity zgodnie z zaloieniami "azerbejd.iani
zacji", przypominajqc j korienizacj~ z lat dwudziestych. Ar..erowie mie
li odЩd wyrainq wi~kszosc w nomenklaturze partyjпej liczqcej okolo 
Muzeum \>VJ. Lcn.iпa, оЬес- , _______ _ 

пi ШI.IZeUIIldy~1ШOW,zpo

cz;:lth1t L.1.t pic"'-'dziesi<jtyrh 
XXw. 

4 ty . :zionk6w о o:lpowiedni:h koп ~kEjach . dobranych z mySlq о pei
nieniu stanowi:;k zwi<}Zanych z za ,чd2anieш administracjq pailstwo
Wq lub gospod:u-kq. C~sto l ~c zyly ich wi~zi klcnowe, zwlaszcza (lo
tyczylo to os6b pochodzqcych z Nachiczewanu. 

Nowy wladca chwilowo pow trzymal upadek gospodarczy, rozwi
jajqc alternatywne gal~zie przemyslu, mi~dzy innymi zaklady pro
dukuj'lce spщt wydobywczy oraz fabtyk~ klimatyzator6w. W zamian 
za fundusze iшчestycyjne z Moskwy zgodzii si~ na szkodliwe z punktu 
widzenia ekologii rozwijanie upraw bawelny kosztem innych dziedzin 
rolnictwa. Za jego rZ'ld6w masowo wysylano student6w i miodych 
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пaukowc6w па tudia do Ro Ji, со pozwolilo z czaseш od wi i;yc klad 
rodzim j lity int 1 ktualn j. G t m wob Lego :;rodowi ka bylo 
uroczy t prowadz nie zwlok zmarl go па ze laniu па Syb rii pisa
rza Hu jna Diawida. 

Azerb jdian wtqczal iy t i w pro tak zwanej cich j r wolucji, 
jaka dokonywala i~ w r publikach radzieckich w okr i r~d6w 
Leonida Br ini wa. Opr6 z za toju Zwiqzek Radziecki przei;ywal bo
wi m i totn , cho ~ po d k6me, pшk~ztalcenia. КrqZylo powi dzo
nko, ie r wolucja przeЬi gala w lat.ach ze ~::dziesiqtych i i demdzi
e iqtych, podcza gdy BreZili w drzemaJ. W mia t.ach ro la liczba 

Hotei.Mo~· w Baku 

ludno i, kt6ra v.r. ~!.!tek ler~zego wyk ztalcenia i zdobywania wyi-
zy h kwalifikacji wy (bywala si~ dю vt te.l wi jskiej meпtalno i i top

niowo przek ·ztclcala 1v radzieckq 01lшiшу kla у redni j. W zybkim 
tempi przyra 1ala tE : ~ liczba wy ·oko 1:walifiko,v.mych naukowc6w, 
menedier6w i pecja jst6w. VIyi~ iZ'j po tiom w;r1 s rtalcenia mial z ko
l i wplyw na formowanie si ~ opinii publicznej. Ludzie wyksztalc ni 
czytali, dy kutowali i wy ra blali оЬiе wla n poglqdy na kw ti 
spoleczn . oraz ~Sci j uwaiali, ie nalei;y i11 i~ ·~ ~с j glo u w po
leczen twie, czym 1:warzali zagroi ni dla ~Z<J, :Jz ~ cejj nom nklatury. 
z wolna nara ta1o prze wiadczeni , ie wkcka droga na kr6ty, za-
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пliast prowadzic do ро t pu, ni ро trz i ni kr сНа w kierunku 
og6ln go zacofania, а k ·tnialy у tem polityczпy ni byl do toso
wany do pol czen 1:wa nowocze n go. W r publika h poza uro
p j ki h nara t.aly wqtpliwo' i, zy ich podb 1 przez Ro J byli totnie 
czym naj] р zym, со j potkalo. 

Ilajdar Alij w, kt ry zr czni manewrowal miydzy ilami zacho
wawczymi i zwolennikami przemian, opu' il w 19 2 r. azerbejdiafl-
lщ n politycznC} i prz ni6 l i~ do Мо kwy, gdzie ро smi rci 

Br ini wa wladz~ prawowal jurij Andropow, byly z f KGB о klon
no ia h r formi tycznych, kt6rymi wykazal i w woj j dawnej in-

P..ak-u, .resp6/ budynk6w г------------------. 
Akademii auk Azerh<'} 
dJ.ar\o;ki •j RR - poczatek 
Jat pi 'd7ie~iljlych ХХ w. 

tytu ji. Odswiezona luiba Ь zpi zen 1:wa zac~a przy iC}gac ludzi 
mlodych, amЬitnych i wyk zt.a1 onych. Кr6tki okr щd6w Andropo
wa upanli~tnil i~ tez najwi~k zq liczb(! are ztowan politycznych w la
tach ро talinow kich. 

J ako protegowany Andr powa, Alij w najpi rw zost.al kandydat m, 
а wkr t е potem czlonki т iura Polityczn go (politЬiura) Кomitetu 

ntralnego Komuni tyczn j Partii Zwiqzku Radzi ki go (КС КPZR) 
oraz j dnym z wicepremi r6w w rzqdzie. Byly to najwyr.lsze tano
wi ka, jaki przyby z z Azerb jdianu о iqgnql w wi cki j struk
turze wladzy. W r6d czlonk6w politЬiura, w wi k zo i w pod zlym 
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wieku,AJij wwyr6inial i~ e 11 rgiC}. ipra ·owitoSci<prualjednakopini 
czlowi ka zwiWAЛ go ze ta!q gwa rdi~. W rodowi. ku mo ki wski m 
za zql dkr la woje zru ·yfikowani j zykow i kulturalne. 

Tymcza. m w Baku obawy i echa r woJucji islam ki j w Irani 
z 1979 г. mog}yby powodDwac pг.tebudz nJ r ligijne takie tutaj, 
klonily wlaclze partyjne do wysuni ia narodow g) hasla: ,Jt:de1 

Az rb jdian ", odwoluj<}.cego i~ do wizji polqcz nia podzielonego kr a
ju. ld t~ propagowano w literatu rze, pra i i opra owaniach nauko
wy 11. Nawet sаш Alijew przed od:jsc tem do Мо kwy otwarcie wyra
zil nadzi j , i doczeka si~ zj dno zenia Azerb jclianu. О il w Azer-

A.a·rix'jdia!\~1 Instytul Pt; 
litechnkzny w Вaku 

Ь jdZani Iranskim widziano w tym prz jaw sowieck:iego ek рап ~o
niZinu, о tyl na p6lnoc od granicy przyjnюwano t pгopagand~ jak 
przypomni ni , z panazerbejdiar'l lde d~nia do zekaj<J: si~ гeali
za ·ji tylko dzi~ki ZSRR ]akby za ni pisanym porozumieniem ГZC}.
d7-4cych i rzqd7..onycl1 kmnpania ta ·tanowHa namia tk~ ruch6w dy-
yd nckich, kt6re nasilaly si~ juz w Gruzji i Arm nii. Jednak pod 

wzgl d m konoшicznym i kulturalnyш, а taki geopolitycznym, 
Az 3 rb jdian byll piej przygotowany d ) wyzw 1 nia i~ spod r.tqd6w 
k lonialny h nii sq i dni republiki. 

Na zczytach wladzy AJijew ni przetrwal dluiej nii pi«:c lat Polityk, 
kt6ry uchodzH za wyjqtkowo zdoln go, j li idzi о urnjej~tnosc przy-
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·to owywania i~. tyrn raz т znalaz1. i ро niewlaSci\V j troni w r z
grywka h о wla<Щ>. W miar wykru zania i tar 'j gwardii od zuwaJ 
соп1z Wifkszq izola j . W р miлal, ie ki dy przebywal w . zpitaJu, 
iaden z ·zl nk6w politblura nie zaiлt r • owal i~ j go zdrowi m. Pod 
koniec paidziemika 19 7 г. o<lbyl rozmow z Miclшit т orbaczo
wern. U ly. zaJ w w za ·, ie zas, аЬу ods7-edl. Ni OZIШC7.alo to zr ·ztq 
pozbywania i dygnitarzy zwiqzanych w przPsz)o ~ i z К В czy о Ь 
tak zwanej kauka ki j naroclowoS<:i, niecieszqcyclэ sif sympatiq w Ro
sji. Gorbaczow wprowadzil do politblura gruzin ki go kol •g AJij wa 
z KGB, g n. Eduarcla z wardnadz , i wkr6tc miaлowa} go mini-
trem praw zagranicznycl1 Z RR Szewardnaclz w~}awil si p6ini j 

jako rze znik zbliienia z Za lюd m nawet za с n rozpadu 7wi~ku 
Radziecld go. 

Ро zejS<:iu Ali' wa z moski w~ki j • eny w pra~i ro 'Y.i ·ki j, z "Pra\\'
d<( па czele, ukazaty . i • ar1yktt)y krytykuJ<i е j ·go dawrщ dzialal
nose w A7..crbcjdiani i zaJ"Zll aj'lc шu n potyzш oraz kurпot г two. 
W Baku t r rz<Jdow spo zywal w6wczas w п;kach АЬdштаhшаnа 
\Vazirowa, byl go dyploшaty rщlzieck:iego, kt6ry daiyl d zlikwido
waнia alij w zczyny w apm11cic partyjnym. Тушсzа. 111 pilnicjszym 
zadani m okazalo si • stawi ni czola konЛiktoш, jaki wybu ·Ыу 
w Azerb jdiani~. 

Konflikt etniczny 
i powt6m przebudzenie polityczne 

W ltttym 19 г. J{Waltowп koп.flikt etni zny . powodowal - po
dobnie jak w Iatach 1005-1907- pгzebнdzenie polityczn w~r6cl Az 
r6w. 1 ·Ю-'1 w Ь ·zc pro hu bylo :Zqdanie prql<J ·z nia n;ki go Кa
rabachu do Arm nii. Konflikt odslonil calq nieudolno. partii koшu
nistyczn j jako obronczyni int r s6w narodowy ·h. W atmo ~ •rz glas-
no ti zac~ powstawa · ini jatywy oddoln - komit ty ротосу po
l zn j, ni zalezпc wyclawnictwa, ~ .inego rod7.ajн orgaлizacj , а z 1..а
. ·m towarzy zenia polityczn . Na pierw::;zy plan w г d ·towш-zy
zen wy uwal i Ludowy Front Azerb jdianu (LFA), zaloiony przez 
gru~ intel ktuali t6w i naukowc6w. Wkr6tc za zql on przek ztal-
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са i~ w organiza j~ ma ow~. skupiajqc~ r6znorodne nu.:tY po~i
tyczne popieraj~ce piere trojk~. со znajdowalo wyraz w pehleJ nazWie 
tej organizacji G.na rzecz pi r trojki'). Jak wi~k zosc dy ydeпt6w 
w ZSRR. dzialacze Frontu nie dqiyli do obalenia ustroju, al raczej do 
jego zliЬeralizowarua i unowoczesni nia. Przykladem dla nich byla 
niewqtpliwie "Solidarnosc", choe zrazu niec~ to si~ na niq powo
)ywali, jako ie dalej - w dlug propagandy - w Polsce pano zy}y si~ 
bandy chuligan6w pod w dzq k i~iy. Jednakie niekt6rzy ympatycy 
Frontu wywie zali w oknach swoich mie zkafi fotografie Lecha Wa
l~sy obok podobizny innego bohat га poki, ajatollacha Chomei-

emet Panachuw, rob tnik l Baku 
nazywany azeroejdiaл ·kim \Val sa, 
w towarzystwie Abulfaza Шczibeja 
podcza · jednego z wiec6w opд:yrjl 

niego, а robotnika Nemeta Panachowa, plomi nn go m6wc~ wieco
wego, nazwano azerbejdZatlskim Wal~S'I· 

Front wkr6tce tak si~ umocnil, ie we wrzeSniu 1989 г. przepro
wadzil strajk generalny w Baku oraz seri~ masowych wiec6w w ceл
trum mia ta_ N ага talo poczucie, ie Azerbejd.Zan, jak tosunkowo 
ni dawno Iran i Polska, wchodzi na drog~ prawdziwie 1udow j rewo
lucji, Front za zmierza do przej~ia wladzy z rqk oslablonej Р~ 
komuni tycznej. Rzeczywistosc okazala i~ inna. W LFA dokonal s1~ 
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rozlam, pow talo krzydlo konserwatywno-i ·Jamskle i uлLiar-,{ owaae. 
Wkr6tce Baku talo si~ widowniq krwawych antyom'liaiJski :h zajsc. 
Byla to reakcja na oglo z nie oderwania i~ G6rski go Кarabё:i chu od 
Az rbejdZanu. Na skutek pogrom6w Onnian iqgn~ tu 19 s~cznia 
1990 r. oddzia}y radziecki do 7..З.dail pecjalnych (SPeC1zaz), do wodzo 
n pr-.teZ gen. Aleksandra Lebledia. W wyniku tej interwencji liczba 
ofiar ро troni ludnoSci azerskiej (ос niana па s tki) przewyiszyla 
liczb~ zanюrdowanych Onnian. 

Ро tych wydarzeniach, nazywanych odtqd "dniami styczniowymi", 
pogl bilo i~ rozblcie w szer gach Ludowego Frontu AzerЬejdZanu, 
zwla zcza ze wielu przyw6dc6w znalazlo i w areszcie. Ро interwencji 
woj ·kowej, maj~cej zapoblec, jak uwaiano, przej~ iu wladzy przez 
p1-ze iwnikow, КPAznow dawala oznaki iycia_ Ро Wazirowie nowym 
pierwszym sekretarzem zostal Ajaz utalibow, raczej technokrata niz 
aparatczyk, swiadomy koniecznoSci przemian, tyle ie dokonywanych 
w ramach systemu sowieckiego i w powiC}Zailiu z Rosj(\. Bylo to Ьo
wiem korzy truejsze rozwiqzanie niZ moiliwo wchloni cia Azer
b jdianu przez Iran Jub Turcj~. 

Og6lnJe rzecz Ьiощс, partia miala powody do optymizmu i w takim 
to wlasni nastroju tan~ do wуЬог w parlamentarny h we wrze niu 
1990 r. Oficjalnie komuniSci zdobyli blisko 90 proc. mandat6w, ale ро 
raz pietw zy podnio }у i~ wt dy publiczne prote ty prz ciwko fal-
zerstwom wyborczynL 

Mutalibow zignorowal te glosy i niebawem korzy tal z nowej oka
zji, аЬу umocnic swq pozycj~ w oczach М о kwy. Мiе zkaricy Azerbej
dianu mieli wypowiedziee si~ w referendum, czy sq za dal zym i tnie
niem ZSRR W referendum w marcu 1991 r. u ze tniczyl 7 4,9 pro . 
uprawnionych do gJosowania, z czego 93,3 proc. oddalo glo ,,za" 
i tylko 5,8 proc. "przeciw". W samym Baku odsetek glosuj(icych ,,za" 
byl nieco niZszy i wynosil 85,3. 

Glosowanie nie odbylo i~ w Nachiczewanie, gdzi Hajdar Alijew, 
objqwszy ро u tqpi niu z moski -..;skiego politblura tanowisko prze
wodniщ ego Rady Republiki Autonomiczn ~. nie dopuScil do pr-lepro
wadzenia referendum, gdyz nie odpowiadalo ono normom demo
kracji. 



Druga niepodlegiosc 

Proba r wolucji. Rok pod rщdami 
Ludow о Frontu AzerЬejdZanu 

W k cowym okr si Гl,<td6w 111dzieckich kla · polityczn~ Az r
b jdZanu tworzyla monopolizujq а wlaЩ nom nklatura oraz- w grun
ci rze "~:У pozbawiona w niej udziaJu - ,zeroko rozumiana iпt ligen
cja, jakkolwi k z(larzalo i i tak, i poszczeg61ni przed ·tawici 1 in
L lig псj wchodzili w klad nom nklatury. ОЬа roclowi ·ka pozo ta
waly w tanie konfliktu, coraz bardzi j otwю1ego, w miar jak na-
t powaJ rozpad у t mu. Mim dzielacych j r6inic, oble grupy 

mialy tez pewne с chy w p6ln : opowiada}y si~ miano\vicie za laicko5-
iq, со nableralo znacz nia w ·ytuacji odrad7..aнia i~ i ·lamu, а ponadto 

przyswi cala im id а ustanowienia wla. nej раб. twowo5ci, kt6r j kraj 
L n byl v. wej dlugiej hi torii pozbawiony. Nomenk1atura opowiadala 
i~ przy ym za z ГSZ<J autonomi<t w ramach iшperiaJn go Y't mu 

radzi ki go, inteligencja za byla bardziej podatna na wizj ni pod-
1 lo. i. 

Zrщdzeni m lo u, ро ni udanyш puczu w Мо kwi 19 i rpnia 
1991 r., nomenklaturow •j Radzi Najwyiszej ASRR przy·zt oglosi 
30 i rpнia d klaracj пi podlegl i RepublikiAzer 'jd1.ar1. ki j, mimo 
ie Ajaz 'vlutalibow na saшym pocz(Jtku puczu wyt11Zil poparci d!a 
spiskujq -ych przeciwnik6w orbaczowa. W lad za ~ d klara jq, na
wi~j(\c 7.ar6wno do tradycji D mokratyczn j R publiki z lat 1918-
-1920, jak i do dzi clzi twa Azerb jdiяnu pod гщdami owi ckiшi, 
na Щpil samorozwiqzani partii koшtшistycznej (14 wt7..e ia 1991 г.). 
Jej byli cztoпkowi z r ьru}y zaclюwali posady w urz da h i in ty
tu ja h, со kqdinqd przypominalo ytuacj р odzy ·kaniu ni pod-
1 glo i przez Pol k~ w 1918 r., ki dy tanowi ka раЛ twow znajdo
waly i przewaini w r ka h dawnych funk jonariu zy mocarstw 
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zaborczych, а polscy generalowi , maj~c na mysli swoj~ luib w ar
mii ro yj kiej lub au triackiej, m6wili о ,,па zym woj ku". 

Mimo glo w domagaj<tcych i u Щрi rua Ajaza Mutalibowa, w 
wrze niu 1991 r. tan;V on do wybor6w pr zyd nckich w nowo рпг 
klamowan j Republice Azerbejdiari kiej jako j dyny kandydaL Peln<t 
ru podl glosc AzerbejdZanu ogl 7..0no dopiero 18 paidzierruka, а w li-
topadzi Mutalibow Gakby posr dnio przyznajqc, .ie prawomo no 

j go wladzy jest wqtpliwa) zgodzil i na utworz nie pi~dzie i cio
osobow go Zgromadzenia Narodow go (Milli Medilis), zloionego 
w polowi z przed tawicieli reZinш, w polowi zas z opozycji. Nowo 

ДJaz iutaliЬow, pierw. zyprezydmt RepuЬ- ~ 

lild Azt·rlx>jdi.ail.-kiej ро rozpadzfe ZSRR 

powstaly organ duЬlowal dotychcza OW<t Rad Najwyiszq- g)6wny 
о rod k wladzy u tawodawczej - kt6ra i tniala nadal, stwarzaj~c po
t ncjaln zagro.ienie z powodu dwoi to i trukluralnej. Аtшо f r~ 
niech i wob с gl bszych przemian oddaj~ nast~puj~ce postrzei nia 
wiadka 6wcze nycl1 wydarzen: "р r pektywa calkowitego pr1..ej cia 

wladzy prz z Ludowy Front wzbudzala trach w r6d warstwy uprzy
wil jowanej [ ... ], gdyi dla ni j ozna zaloby to jнi nie zwykly ukc"s 
kt6r go z klan6w czy nowych ugrupowan, 1 z podwa.ienie sam' rc h 
pod taw j j i tnienia. Pelna ni podl glo i wy tqpienie ze W p6u;o у 
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Лzcrb~jdUщ 

iepodJ g)ych aiJ. tw pociqgn~yby za sob& zeJWan.ie ysternu po
wiqzari moskiewskich, kt6r stanowily dla niej ir6dlo wp]yw6w i wla
dzy. Utworzen.ie arrп.ii ozna zalobyпarodziпy sil zbrojnych faktyczn.ie 
ni podJegaj~cych jej kontтoli, przej5cie na j~zyk aze1 ki- przeraZaj<J: q 
per peh.1yW\ utraty zna zerua. а nawet stanowi k pracy przez licznq 
gп.tr s6b ni wladajqcych tуш jщkiem. Obj~ie wladzy przez LFA 
))у}оЬу zwyd~ twem pleb ju zy, wo1Jec k.torych bakij ka elita iywila 
pt·awdziwie kJasowч n.ienawisc'' 111

• 

Jako glowa pюistwa MutaliЬow spotykal si z rosrщcq krytykq. 
z powodu opieszalo8ci w tworzeniu narodowej arшil majq.cej powstrzy
mac nap6r Omrian podcza dzialali wojennych w sporze о КагаЬасh. 
Sytuacja na froncie doprowaclzila do kryzy u polityczn go, bezpo
, rednio wywolaпego masowym usnrierceni m azerbejdiari.skich mie
szkanc6w тiasteczka Chodialy 26--27 lutego 1992 r. Deшons1racje 
zorganizowan przez Ludowy Front przed gmachem parlamentu 
zшusily Mutalibowa do ttsl:qpienia ze stanowiska 5 шrо·са. Do czasu 
nowych wyboг6w шzqd pl"ezydent.a objql Jakub Manuпadow, гek
tor wy'lsz j szkoJy medycznej. Tymczasem w Кша.Ьасhu ofensywa 
onniaitska posuwala si~ powoli, lecz systematycznie, i kiedy padla 
Szusza, Mutalibow podjq.l prob~ odzyskania wladzy. Wykoгzystujqc 
niezadowolen.ie Najwyiszej Rady z powodu og1a.niczerua jej upraw
nieri na гzе z Milli Medili u, пakloniljq 14 rnaja do przywr6cenia mu 
urz~du oraz uruewainienia zarzqdzonycl1 wybor6w. Ludowy Front. 
zar agowal natychmiastowym zwolaniem masowej demoнstracji . 
lJzbrojon grupy wtargn~ do budynku parlament.u. Organ.izatorem 
akcji przeciwko М utalibowi byl Iskand r Hamidov.r, kt.6rv wkrotc 
zostal minisu·eш spraw wewщ~trznyeh. Nast:q.pilo rozwiw,aлle Rady, 
aj j upr·awnienia pr·zej'!l Milli MedzJis. Przewodпiczqcy MedZlistt, Isa 
Gambar, tanql tyшcza owo na cz le pari.stwa. В !у prezyde11t wy
jecllal do Мо. h.-wy i stamЩ.d usHowal prowadzi dzialalno opozy
cyjnq. wob • kolejnych rzqdow w Az rbejdiani . 

'" D. ruпшщ А. Abaw1v, ls/am 11 ' solt?'lemiemюm A::ierbajd::ame: obra::y i realu, t\\':J A::ze•·ha;cran 
i Ro.нija. Oh.1-zc::esnr·a i go.\'lldarsмa, red. D. Fuпnan, Mosk\va 2001, s. 145; cyt. fТagment Hum. 
Т. Sll'i~<tochow ki. 
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Na t ре& Ajaza Mut.aJibowa zo t.al7 czeJWca 1992 1. AЬulfaz Elc7.1 
bej rodern z Nachiczewanu, przyw6dca Ludowego Frontu Azerbej
dianu. Ьу]у dysydent i wi~zieri polity zпу, pierwszy demokгatyczni 
wybгany pr zyd nl nie w stylu sowieckim, шajqcy "tylko'' 59 proc. 
poparcia. Hajclar Alij w, rniшo t.ale гosn'lcej populaпюsci, w wybo
rach nie st.art.owal ze wzgl~du na u tawowo 1imitowany do zesedzi~ 
sl~iu pi~ciu lat wiek kandydat6w. 

Zwyci~stwo wyborcze rontu oznaczalo sukces patriot.yczп.ie na
stawionej lнdnoSci Zyjqc j na prowincji паd zпtsylikowanymJ. rnieszkail
can1i wielldch miast Та nieuprzywilejowana c~sc spoleczeri::;twa Ьу}а. 
paradoksalnie, bardziej podatna na zachodnioliberalne hasla wolno ~ 
ciow. 

Elczibej, naukowiec otientali ta Ъеz clo "wiadczenia w sprawowa
пiu wladzy i wspinaпiu si ро szczeblacl1 h.ie1-arcl1il bluгokraty znej, 
potгafil lepiej n.ii ktokolwiek inny wyraiac llistorycznie uwarunko
wane d<}7..enia i а piracje wielu AzerbejdZaп, spt"owadzaj'!L' i~ (lo 
trzecl1 zasadпic.zych spraw: 

1) uwolnienia . i~ od dominacji Rosji, 
2) zbliienia zTuгcj'!. tworzqcego с~ ciow<} przeciwwag(.' d1a wply

w6w rosyjskich, а zara7.em pozwalajct-cego Azerbejdianowi zr1alezc si 
w kl"~gu panstw Bliskiego 'Vschodtt, 

З) нstaпowienia 8cislycl1 wi~zi z ludnoSciq azerslщ шiе zkaj'l ч ро 
drugiej stron.ie granicy, w Iranie. 

Кiedy j dnak Elczibej pr6bowal nie tylko wyrai..ac te asptracje, ale 
wcielac je w .iycie, okazalo i~ • .ie trzeba za to pladc wysoki.l cen~. 

Rzqd Lнdowego Fronttt mimo przejsciowych ' ukces6w w 1992 г. 
nie byl w stanie odmienic los6w wojпy о G6rski Кarabach. Stтona 
azerbejdZariska zirnч i wio, nq nast.ypnego roku zn6w ponio.la ci~zkie 
. traty. Мinister two ОЬrопу tracilo kontrol~ nad sHaпli z!Jrojnymj, 
gdyi wiele oddzial6w bylo w gruncie rzeczy prywat.пymi jednostkami 
przyw6dcow partii р litycznych. Nie uJegalo zat.eш WqtpliwoSci, ie 
i h ce]ern byla nie tylko wa1ka z Omuaпami, ale rozgrywki о wlac~ 
w Azerbejd?.aпi . 

Inteligenci z szereg6w Froпtu, pozbawieni politycznego doswiad
czenia, okazali si~ nieprzygotowani do гzqdzenia krajem bez рошосу 

145 



dawnej nош nklatшy. ie potrafili dokonywac trukturalnych pr7.e
k ztalcen, gdyi brak walo im wykwalifikowanych kadr, kt6r za lu
giwa}yby na polityczn zaufanj . Tak na przyklad ро: r6d ponad 5 ty . 
tanowisk w admini. tra ji centraln j oraz lokaln j Front wraz z so

jusznic7..q partiq Musawat byl w tani obsadzic 1 dwi dwi S<.i . "Кad
ry d cydujq о w zy tkim"- lyszalo i~ 6w lynny 1ogan taHna, teraz 
wypowiadany z kpinq. 

ara talo niezadowol ni pol zne, do czego walnie przyczynil 
i upad k go podarki i galopujt} а inflacja, w wyniku kt6r j ceny 

ro~ ly о 50 proc. mie ic;- znie. Realny doch6d na glow~ spadl ni mal 

Ponmik ~bt() wllka ;yю
Ьolizuj. 't'J.!O ruc l1 panturt'c
ki (fol '11юта~ Gultz) 

о 25 proc. i wyno il730 dolar6w w 1993 r., а w roku na l~pnyш о dal
·z 20 рго . (dla Azji ' rodkow j i cal go Zakaukazia w kainik ten 
wyno il 848 dolar6w). 

& formy przeprowadzone 7-З rzqd6w LFA mia}y ·kromny zakr . 
W polityc konomiczn j zabraklo wyrazn j konc pcji, przez со pad
lo t mpo prywatyzacji w por6wnaniu z okr m rzqd6w Mut:alibowa. 

ajwido zni j Front obawial i kontynua ji nomenklaturow krymi
nalnego prywatyzowaлia prz <1 i~·blorstw. Мinю pogarszajt} ej si y
tuacji go podarczej udalo iy zgr madzic dosc zasob6w walutowych 
i z:.paЮw zlota, bywprowadzic do oblegu nowqjedno tk mon tarnq, 
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[)ru~a nlepodlt'~tlo. 

manata, zamia t ruЬla. ajbardziej udanq reformq okazala i zmiana 
у t mu rekruta ji na wyz ze studia: dz ~ki wprowadzeniu egzami

n6w kwalifikacyjnych wy liminowaлo } :~.p ownictwo, со wzbudzilo 
zre ztq przeciw cz 8ci personelu pedag ~giczn go. 

Polityka zagraniczna Elczibeja ро wycofaniu Az rbejdianu z
W~p)lnoty Ni р dleglych РаП tw (WNP) wyraini ciqiy1a ku Turcj i, 
со wyн:z.uo cz to powtarzane ha lo: ,.Dwa panstwa, j den nar6d", 
podchwy:one takie przez pr zyd nta Tur ji ulejman:l Demirel :1. 
Jednaki w lad za tymi d klaracjami nie zla р moc tur ka w ocz 
kiwanych przez AzerЬejdian rozmiarach. Gl ) no wyraian p17..ez Ekzi-

Roll110\~'3 dwoch przyw6d
c6w: Eduarda Sze,vardna
(\z~ (z lew j) i Ahulfaz:a El
czihcja (fol 1nolllill; Gultz) 

beja ni zadowolenie z powodu ogrmiczania praw j ~zy-< o щсh i kultu
ralnych Azer6w iyjqcych w Iranie wzbu:lzalo niech .,. rzq Ju wTehe
rani . 

W to unkach go р dar zych z Zachodem na рlал pierw zy wy
suwala i sp ·a·..va ro py naftow j. RzqrJ } .zerb jdianu zawarl wst pne 
umowy z 1:acho1\nimi fiпnami w kw <: tii inw tycji i w р ln j el< splo · 
atacji zl6.i podш)r kich, ~·o1ujqc tуш nie krywan nie 7.adow< tlenie 
Мо kwy. Zdaniem niekt6rych to wla5n·e przypi zytowa fo los 1Zqdu 
Elczib ja. 
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Bezposredni.q p1·zyczynq kryzysu politycznego byla czy tka prze
prowadzana wsr6d wysokicJ1 uщdnik6w Мinisterstwa Obrony, kt6-
rym zarzucano nieudolnost i korupcj~ . а ponadto wymierzona w do
w6dztwo nafi"oncie. Napoczqtkuczerwca 1993 r. plk~uratHusejnow, 
swieio wzbogacony wlasciciel fabryki wl6kienniczej, ni ~ podporzqd
kowal si~ rozkazowi odwohl_iqcemu go z dowodzenia j r.:>2 poczql puc ~ 
wojskowy w Gandiy. Ро krwawym starciu z silami rчdowymi jego 
brygacla- przy calkowitej blemo5ci poleczenstwa-ru zyla na stolic . 
nie napotykajqc na dalszy op6r zb юjny. Elczibej byl zmuszony opuScic 
Baku i udac si~ do rodzinnej w i Keleki w Nachiczewanie, ieby .,uruk-

Surnt Husejno\v (plerwszy 
z prawej), ш·gani2.ator pu
czu wojskowego w czerwcu 
199 3 r., skierowanego prze
ciw < о Alxlulfuzo1vl E!czilx.t 
о wi t'f< t l110mas Gullz) 

nqe bratob6jczego rozlewu krwi". Fom1alnie stanowi~k o prezydenta 
utracil dopiero w wynilш referendum zaгzqdzonego р rzez nowy re
iim, jaki wylonil si~ р ::> puczu Husejnowa. Przed wyjazdeш ze stolicy 
E lczibej uzna1, ie w tej sytuacji nmiejszym zlem b~dzie poparcie Haj
data Alijewa jako tyшczasowej g1owy p :u:lstwa, i w gruncie rzeczy 
p rzekazal wladz~ w jego r~ce, podczas gdy Husejnow zostal pre
nlierem. 

Brak stabilnoSci p ::>lityczn~j st:al si~ сесhч posts ::>wiecЮego Azei
bejdianu. W ciqgu plerwszych pi~ciu lat niepodleglo5ci Republika 
шiala trzech prezydent6w i dwie osoby pe ln iqce obowiqzki prezy-
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denta, а ponadto przeiyla zаша h tanu. Poczucie wzgl~dnej stabili
zacji powr6cilo dopiero W1-az z uшocrueniem wladzy w ~kach Haj
dara Alijewa, со ru zшieпia faktu, ie i j go pr6bowano obali si}q. 

Doswiadczenia tego ok.resu zdawa}y si~ potwierdzac przeswiad
czenie, ze rewolucjoni5ci, nawet uшiarkowani, nie potrafic:t: utrzy
mac steru rщd6w bez uciekania si~ do m tod twardej r~ki. W j~ 
zyku codziennym slowo .. гewolucja" nabralo wr~z negatywnego zna
czenia. 

Powr6t Нajdara Alijewa i nшla stabillzacja 

Zamach stanu z 1993 r. w Azerbejd.Zanle ukazywal sze1-szy me
chanizm ponownego obejшowania wladzy przez dawnych pг.tyW6d
c6w komunistycznych zar6wno w wi~kszoSci kraj6w bylego ZSRR, 
zwlaszcza azjatycЮch (np. Nшsultan Na.zarbajew w Кazachstanie, Is
lam Кat-imow w Uzbekistanie, Eduarc] Szewardnadze w Gruzji, Sapar
murad Nijazow w Tш·krnenistanie), jak i w niekt6rych krajach Euro
PY W schodniej. Powr6t ten szedl w parze ze schylkiem masowych 
ruch6w politycznych, kt6re m.ialy niepodwa.Zalne zaslugi w oslaЬie
niu systeшu koшurustycznego. Тymczaseш dawna nomenklatura, 
.mimo ie wewщ~trznie podzielona, zachowala wp}ywy i powЩzan.ia, 
dysponuj'lc doswiadczeniem w sztuce rz<idzenia. Ponadto jej kad
ry Ш)demizowaly si~ i odшladzaly na kutek naplywu technokra
t6w. Pozwalalo t:o na latwiejsze przystosowanie si~ do nowych wa
ru 1k6w, w duiej zresztq mierze ksztaltowanych przez dawne elity 
W

1 adzy. 

Jednakie arni IZCldzцcy, podobnie jak dy'ydenci z Ludowego 
Frontu, nie шieli wyrainej wizji p1-zyszloS<:i. Jedni pr6bowcili odr--mciC 
z dawnego ystemu wszystko, со si~ tylko dalo, drudzy- zachowac to, 
со шoina. Gl6wny sygnal wysylany teraz do spoleczenstwa brzmial: 
nie powodowac wst:rzqs6w, zwlaszcza przez otwarte spr7,eciwianie si~ 
wladzy. Pouczajqcy przyklad stanowi sprawa oligarch6w naftowych 
w Rosji - sq tolerowani, jesli trzyшajц i~ z daleka od polityki i nie 
opowiadajq ро stronie opozycji, nie ша dla nich tolerancji, jesli pr6bujq 
przeciwstawic si~ wladzy. 
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W Az rbejdianie, podobni jak w wi~k zo i pail tw ро Lkornu
ni tyc znych, paпowalo przekonanie, ie przyw6dca , prawuj'lcywladz 
rno n r kq kиt czni j rozwi<tZe proЬlemy krajи aniZ li d mokracja. 

J dщ z pi rwszych d cyzji Alijewa bylo ponown wprowaclz ni 
Azerb 'jdianи do W p6lлoty Niepodleg}ych Pan tw, al Ь z z ody 
na tacjonowani woj k ro yj kich ш. tereru R pиbliki. Ich оЬ -
no ogrankzono do obsrugi stacji tadarowej w rniej owo i Gabala. 

bawy, ie powr6t Alij wa wzmocni wplywy ro~ yj, ki e, rozwiewa}y si 
w miary, jak rni dzy Ваkи а М о kwq dochodzilo do napi w pгawj 
nafty ka pij kiej. 

Нц dar Alije ,., p rywнlnl (fot 
Tho.nas Go ltz) 

W wrz mи 1994 r. odbylo si~ uroczy t podpi ani z mi~dzy
narodowyш kon orcjum firm naftowych wi lomiliardow go "kontrak
tu tul cia", dotyczq go k ploatacji azerb jdian kich zl6z przy
brz inych. К n orcjum kladalo si ze p6l k amerykan kich, brytyj-
kich, norw ski j, tur ckiej oraz rosyj kiego koncemu Lukoil. Zgoda 

na иdzia} fi.rmy го ~уj ki j tanowila u typ two majq.. па с lu zlago
dzeni za trzeien Мо kwy wobec ekspansji firm 2a ... hodnich w r jo
ru ka pij kiш. Тут za ш rachuby te okaza}y si ni trafne. Мо k
wa ru uktywa}a bowi m W go ruezadowo] nia, oswiadczajqC, ie ni 
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uznCtj !)Oc1pisan l{O w Baku kontraktu, иwai..a j dno trопп r . zcze
nia jaki .gokolwiek pa.Ii twa do ek p)oatacji zasobow Mor7..a Ка pi
jsk iego 7..а Ьezpra-w11e i ~dzie i temи prz ciwia ·. 

N е min~y c1wa tygodnie od podpisania kontraktи, gdy АzсгЬ j
dian doSwi.adczyl kolejnego kryzy и polity zn go. api cia mi dzy 
dwoma о roc1kaшi wladzy: pt·ezydentem Hajdar т Alij \V ш i pr 
шi rem Surat т Ни · jnowern, иjawnily i z al~ · il~. gdy na wj sc 
о pr6bl рол wn go puczu w Gandiy Alij w oglo. il tап wyjqtkowy 
i zdyтпi Jono\val Hu jnowa, kt6ry zaprz czyl, .i mial cos v.·sp61nt'go 
z 1.amachem , lanu, i pospiesznie sc11ronil i~ w Rosji. pol z n two 
poparlo prezyd nta, widzqc w nim przyw6dc~ broruqcego inter 6w 
narodowy h przed iшperiaJnyrni zakusami Moskwy, tlkjak dawni jsi 
clziala z ~pod znaku narodowego koшunizтпu. 

Pr6by obalf'rua Alij wa ponawiano w па t~pпych пti ~iqcacl1. Naj
powaini jszy ~pi k mia} шiejsce w marcи 1 5 r. Na j go c7..ele tal 
wi mini t r ~praw w wn~tгznych Row zan Diawadow, kt6ry zgiщ~} 
w tarciu z Harni rzqdowymi. Og6leш zablto w6wc7.a zt гdzi ~ i 
oьiem os6b. Nici prowadzi}y do otoczenia Mutalibowa, al taki do 
obywateli tш· kich, Raptownie odwolano do Ankary ambasa(lora 
Turcji. N а ·tttpilo kr · tkotrwafe, ale wyгain ochlod7..enie to unk6w 
rni dzy dwoma krajami. Кrqiy}y pogloski о шlаг mnieniu nowycl1 
pi k6w i zaшachow na iyci Alijewa w ieгpnitJ , wrz sniu i li topa

dzie tego sarn go roku. Pr6by te mia}y charakter amat r~ki. Pow·t:LJ}y 
wi\'(: wqtpJiwo i, zy шоg}у za nimi stac jakies wplywow srodowis
k t w Ro Ji, opr6cz ernigrant6w polityczny h w rodzaju Mнtalibowa, 
Sлat.a Hиsejnowa, dzialacza ta}yskiego Aliakгama Gambatowa czy 
bylego mini. tra obrony Rahima Gazijewa. 

rugi okr wla<lzy Alijewa, ро utJWal niu rzad w twш·d j r ki, 
odzna zal i" wykorzystywaniem 7..agrozen z wn tr-mych do umac
niania j go wla ~n j pozycji w pan twie i do ograniczaпia <1zialalпo i 
opozycji, шi~ innyшi 7..а рошос~ cenzury wpюwadzon j podc1..as 
tanн woj ·nn ·go. Konflikt z cenzura m6gl it; konczyc wi zi ni щ 

jak w pгL.:ypadku dziennikarzy satyrycznegu czasopi ma, ktorzy otrzy
шali wyroki kazujqce za оЬrщ uг~du prezydenta. Do najglo niej
zych praw naleialo are ztowanie Tofika На ymowa, k mini tra 
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praw 1..agrankznych i dzialacza раrШ Musawat, pod 1шzut т uc.ze t
nictwa w pr Ые zamachu tanu w тarcu 1 5 r. Mni j l ny, а] t..a 
to zakorkzony urowym wyroki т wi 1u 1at wiezi nia, byl pr ~ 
1 GШd ra Hamidowa, kt ry j zcze ni dawno pJagnql zostat: fe1ik-

m Dzi rZyri. kim Ludow go Frontu Az rbejdianu w wake 'f- ko
rupcjct. 

Taki j atmo ferze politycznej towarqszyla ro nqca infla ja i gwal
towny padek produkcji pгtemy low j. znaki tabllizacji i popra
wy pojawily ~i dopiero w 1995 г. W tych okoliczno · ·ia h odbyJ ~ • ~ 
12 li topacla pi rwsze od cza u rozpadu Z RR wybory par]amentar-

1. kaлd~r HamidoY., PI'ZY"OO а pa11t1.1r· 
ki tyczntj o11,ran!zacji 7Al1)' \Vilk Щиz 
Кит{), dluRQieiill Y.i zi n polityczny 
w latach 1992-1 !1JJ шlnl. (('Г ;рГdУ. ~v '" 
\1.11 'l:rznych w 17A1dzi · Luclo~Vt"'RO l~nmtu 
Azt>rhc.•jdimш (fot Thon1a .oltz) 

пе. Wybory byly wie]opartyjn , z udzial т cluzej liczby kandydat6w 
i organiza ji opozycyjnych. Partie po1ityczne i w zy су kandydaci 
тieli do t р do telewizji pan twowej. pozycja \vykorzy tala te moz
liwo ' do krytyki Гf4du. Indywidualnym kandydatoт ornz organi
zacjoш przy,'lugiwalo prawo odwolaлia ·i od decyzji koтi Ji wyb r
cz j do .du Najwyzsz go, kt6ry mu ial rozpatrzyc karg, i wydac 
OJ7.ecz ni przed dаЩ glo owania. karg bylo wiele. Najpowainiej-
ze dotyczyly niedopu zczenia ро zczeg6lnych partii politycznych do 

ucze tni twa w wyЬorach. 1 tak, па pod tawi twierdzoпy h niepra-
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widlowo i w zhi raniu podpi. w na li ·ta h, zcJy kwalifikowano ai 
czt ry z dwuпa tu partii oraz ропаd 50 proc. kand. dat6w. Paгtia Mu
sawat, glowna ila npozycyjna, ni z tala d puszcz па dn wyb row. 
Dwi iпп - Partia Ludoweg I• rontu Azerb jd7.aпu (dawпy LFA) oraz 
Pшiia i podl glo i arodowej - ucze tniczyly wprawdzi w wуЬо
га l1. а] pozo taly daleko w tyl za zwyci~ kim ugrupowani 111 AH
j wa. Nowym Az rЬejdiaпeщ kt6r zdobylo przygniataj~c~ wi~kszost 
шш1dat6w. W dlug zagrankzпych оЬ rwat 1·ow zar6wn przeЬieg 
g}o wania, jak i obliczani gl ~ w nie odpowiadal dеш kratycz
вyш поmюш. Zaobs rwowaпo na prqklad, i dosc о. obliw , za
horzeпione w rodziшej t:J·adycji polecznej gl owanie oj 6w rodziny 
w imi niu poz talych jej zl nk6w nie powodowalo prz ·iwu ze 
. tr ny komi Ji wyb rczycl1. A1ijew przyznal, i 7Alar7..a}y 'i wprawdzie 
ni <loci~gni~ia i .ie krytyczп uwagi obserwator w ni byly alkieт 
Ь zpod tawn , ni шniej jednak wynik оg61пу byl zadowalajttcy. Cy
tujqc zas opirll~ prz dstawici la Racly Europy, twi rdzH, i wybo:ty 
~tanowily "kгok naprz6d". 

1 dnocz {nie z wyborami parlaшentamyшi odbylo ·i~ re~ 1· n
duш kоп tytucyjп No\va k n tytucja potwi пl7..ala ni пaru, za.lnosc 
terytorialnq Azerb jcli..anu i wyklu zala prawn~ nюiJiwo d rwania 
, i GOrskiego КшаЬасhu. Potwierdzala t i prawo Republiki d wy
lq. znego rozporzqdzania boga twanli naturalnyшi w na] 7-qсуш do 
ni j: ktorz Morza Ка pij ki go. Na hiczewaпowi przyznawala ·ta
tu r publiki autoпoшiczn j. Ustawd za · dnicza gwar.шtowala pod
stawow prawa czlowieka i obywat la oraz u tanawiala trojpodzial 
wladzy, jednakie - podobni • jak w wie]u innych pan twa h ро tso
wi ki h - wi lki uprnwni nia \V zakre 'i wladzy u tawoda\vczej 
i wykoпawcz j poz tawiala pr zyd ntowi. 1 i , гtyjalo to bucl wa
niu .iln go i ni •zawi l go d wni twa. а i tni j ·у ·у t т тial opi
ni ~ koruшpowan go, ni wyclolп go i ul gl go wobec wladzy wyko
n ~W( z~-. W prakty • narazalo t ni tylk uczciwych ~ow па nie
la 'kt;- u wladz, ale takZe р w trzymywalo пaplyw zagrani znych in
w ·fyc;i i tworz ·ш • nowych пli •j ргасу. 

Sqdownictwo azerЬejdiaП ki talo si~ przedmiot т ro nчс j kry
tyki ze stroпy Rady Europy i pod jej naci ki т па Щpily oznaki ро-
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prawy. Otl u.<J u pгzyj ·ia Az гh jdianu d Rady w шarcu 2 1 г. 
m т.,· 'li <lo. zln rJo naru:zenia praw pгzez in tancj 1 kaln . odwo
lywa i · tJo ~uг •jski о Trybunalu Praw Czlowi ka Strdsbuгgu. 

Z:1 ·tт:~..eд·rtia ub niku wyboгow z 1. 5 г. ni • w trzyшa}y 
шi •drynaг dowt go z.1int г suwania naftq az rb jtl.iat1slщ i naplywu 
inw sty ji, glowni zachodnich. Z kolei r iim A)jj wa. р Ht kя i szq
c ~go i · wt k 1..а popularno Щ nii ktoryk 1'.\i k z jego rywttli. r,a ·zql 
od ·Jюdzi od jawnie г strykcyjn j i kontr lnej polit ki 1 at • twa. Jed
nym z g' ·t w poj (lnawczy h pr zyd nta byla zgoda na powr6t Elczi
beja do Baku j si nia 1 7 r .. ро czterech 1ata h wygna.пia w na.chi
czPwanski j wio. . lnnym g tеш Ьу}а 1agodna d zapгobata wob с 
го ·nqcy l1 prz jaw w kнltu jegu osoby, zre.·ztq Ь · kut zna, gdyz 
pati. twow ~гodki ma wego pr7~kazu. uzna}y za 'to own wy hwa
la' пowu odk.J)'Щ zal t uwi lЪianego prezyde11ta- ·kronmo ~ ~. 

Wyb ry рг zyd n ki w paidzierniku 199 г .. poprzedz n int n
sywn<} kaшpanict. нjawni}y , hylek r1,ad w twaгd j г ki У-~' tJ·7..ecim 
tapie рг zydentury Allj wa. iekt6rq przywodcy pozycji. tacy jak 

Ah\tlf~ .1 zib j, 1. ашЬаr, Lala zowket oraz ~ u1 c;ulij w, rтll~ 
·zkaj&cy w Stana h Zj dnoc:tonych Ьу}у pг7..ewodni zqcy раг]аш ntu, 
postanu\vili z f!t t)' 1.ah-w tionowac prawomocno.~ · nadclюdщcych 
wуЬщ· w. Zaloz n prz z nich Rнch na rzt>LZ R fom1y \Vyb rczej 
i Wybornw mokrdtyl'znych wezwalludno. ' do Ь ~kutu glo wa
нia. lt · 11шlо k о ;iywil wqtpli.wo с<. со do о"'ОЬу ргzу zl go zwy
ci~zcy. kaшpania wybor ·za, w miar jak nablet·aht J·ozma lш, prz 
ksztal·aln si w publiczn<J deb t nad roL& Alij wa w ni JIOdleglym 
Az rbej<li..ani •. Dla bylego czloпka mo kiew 'kiego politblш·a Ьу} to 
nieo ·z kiwaнy оЬ1· t. ргаwу, а dJa wieltl АzегЬ jdZaп- powiew nad
chodzq ~ h pr.amiпп .. po'r6d szeroko propaguwat1 ·j 1i ty pr zy
cl n ki h o:i ~i , оЬ jmujqc j mi dzy innyпu zawi · z ni br ni 
w ( .6n-kim Kat-aba hu. za ta 1 ni prywdtnych or mniдtcji р raшili
taшyc11 oddzialami г gu1am go woj ka, шiaremn1 nt · zюn;кhн ta
nu, zaw· i ,.k ntrnktu stu]e ia" otwieraj4 · о \vi()oki Шt d bt·obyt 
i lep ц prq zlu ' , AHJ У-~ u Ьi · i · najb · ·j с nil tabiliza j kra
ju, do kt г j pгzyczynil i od 1993 r., i przyporтllnal wyboгcom, ie Ь z 
j go гzqd6w АzегЬ jd.Zan гozpadlby si~ na kawalki. 
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Prz · ·iwnicy Alij wa, ni ' kw • tionujцc Zt' ztц j go osia~ni '. po<l
kr lali, i je·t on г likt m ·у t mu sowiecki '1{0, czl wi ki т ni 
z Jolпym cJo pDpr owadzenia kraju ku nowocz sn ·j d rnokt-a ji. Wi
d1czne на о dzi{ •ti, gl Ь k zakorzen one с ·hy гadzi cki go ·ty)u 
ri &,fzenia przejawia}y. i w roz1 g~тch uprav rnienial'h Ьiuгokra ji, гoz
p'teвionej ltt•rupcji i kuJci. jednostИ, s v1adcz~ cym о g1·ozпym tlla pail
s 'wa skup niu wl -tdzy Vl r~ kach jednej oso by. 

Zgodni z pr.1. widywaniami, pierwsze mi j w wyboracl1 zaj~l 
dotychcza owy рг zyd nt Hajdar Alijew, о. iqgajql' zwyci stwo juz 
w pi Т\V">Z j tuгz (otrzymal bowj m ponad 66 pro . glosnw). Drugi 
miejsc przypadlo Etibarowi Maшmadowi, kandydatowi opozy yjnej 
Part.ii Ni pod1 glo8ci Narodowej, па kt6r go glowwaJo 11 pr . wy
b rc w (pod zas gdy on utгzyшywal, ie 24 proc .) . Opozycja zakwc
sti nowala oficjaln wyniki, zartucila naduZy ia i zustwa. а mi 
dzynaтodowi оЬ ·crwatoгq z ramienia Oгganizatji clo spгdw В zpi 
cz n. twa i W р6lрга у w Euгopi (OBWE) i Racly ~uгору , twierdzili 
li zn ~ nieprawidlowo ·. i. Mimu to odnotowali t z - w p01·6\vnaniu 
z wyhol'aшi do parlmnentu w 1995 г. - zmiany pozytywn · w}adz 
z zwoli}y па otwarЩ agitacj • wyborc.zq, toleгowa}y lx.·zpogг clni . ni 
гаz о. trq ktytyk .. A]ij wa, mio ly cenzur . Part.i opozycyjп , пi 
godzac i z fi jaJnyшi tlanyш.i, dqiy}y do zшiany wynik6w wуЬог w 
i (lornaga}y i , аЬу do publicznej wiadomo8ci dапо wypaclki nad
uiy ргzу obli zaniu glo w. Na ulicach Baku odbywa}y si d nюn
·trati i dochodzilo do gwaltownych starc z policjq. Ludzj ргz aшali 
barier · trachu. Syn Alij wa, Лl1am, nie kat1dydowal на prz wod
niczqcego раr]аш ntu, chociaZ zgodni z koпstytu jq, pelлittc ten 
ur1_qd, 1..0 talby tymczasowq glowq pan ·twa w razie · mi гсi pr zy
d nta lu Ь ni moino ( ·i • prawowania рГ7~z niego obowi(J.Zk6w Byla to 
cl zja za kakujqca, dajqca i~ wytiuma zy hyba tуш, ze пiе cl1cial 
i on k mproшitowac - majq па uwadz przyszlq kari Г\ - . tano

wiski m w paгlan1 nci о tak W<}tpliwej r putacji. 
Kol jn pr 1>& Н okazaly • i~ powtoгwn wyb ry л а 7A'ltku 

tyczпia 1999 w jed na tu okr~gach, gclzi glo owanie uniewainiono. 
Zn6w ni odpowiada}y on tandardom OBWE. Mimo to w marcu 
2001 г. formalni pгzyj to Azerbejd.Zan do Rady Еuгору, о pozwalalo 
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па prawowaпie 5cislej z go пadzoru па<l pr.te trz gani m praw oby
wat 1 klch i ?.asad demokratycznych. 

Zarzut fa}. z rstwa dotyczyl wszy ·tkich Ь z wyjqtku wybor6w, z za
sady wygrywanych pt7~z щdцсq gru~ ро tkomunist6w, tak w S<l
siedni j Gruzji i Апn nil. jak tei w inпych bylych republikach radziec
kich. W A.terb jdi.ani niezmieпnie o~iqgali oni wynik zapewniajqcy 
zwyci~ 't"'h·o ju.i w pi rw. z j turze gl owania. Wyglqdalo па to, ie 
w ро ·tsowi ·kiej dernokraLii moina ро z rza 7..akres wolno i lowa 
czy margines clziala1пo i opozycyjn j, dopu. zczac na\vet mozliwo 
wob dn go wyjazdu za gгanic~, ale пi zm.ian~ wladzy. Na pi rw zy 

rzut oka wybory tanowi)y monotonny pektakl (czy, jak m6wioпo, 
teatr politycmy) wykluc.иtj(lcy nie podzianki, przy bliZszym za w t 
rzeniu - widowi ko lu~ce r6wni :i zazna zeniu b&di podkr le-
niu now go tapu, zmiany akcentow politycznych 1ub przesuпi~ per
sonalпych. Wobe krytyki оЬ, rwator6w zagranicznych odpowi dz 
brzrniala: zaleiy, czy szklanka j t w polowi pu ·t.a, czy w polowie 
pelna. 

truktшy iycia polityc:mego 

Rozpad Z RR oznacza} d1a Komoni ·ty zn j Partii Azerb jdianu 
utrat~ , prawowanej pu.ez ied mdzic iqt Jat wladzy nюnopoli tycz
nej. Forma1ne samorozwiqzanie КРА na ЩрНо we \vrzesniu 1991 r., 
jednak:ie czlonkowi dawnej elity rzqd.zqc j, podobпie zreszЩ jak w in
nych republikach radzieckich, ni tylk .иtchowali wp}ywy w adrnini
·tracji i go podar , al пawet je zwi k zyli ро wyjeidzie c~S<:i ro
yj kich funkcjoпariu zy. Тymcza m ро wybu hu konfliktu о G6r-

.ki Karaba h w lutym 1 r. ni kt6r t warzy z nia utworzoп 
w с lu zajm wania . i proЬlemami wynikaj&cyrni z omliafl ko-azer
kich ·tar za z~ prz k ·ztakac i w organi7..acj polityczne. W citt

gu roko ich liczba si gn~ czterdzi :to, przy czym dиZa cz~sc miala 
kr6tkotrwa)y iywot. 

Jak pami~tan1y, пajwi~kszyш ugrupowani 'tn politycznym w okre-
i upadku у temu komuni tyczn go byl Ludowy Front Az rb j

dianu, j dna z najszybciej го nqcych w Н formacji utworzonych dla 
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popar ia pi r tr :>jki. Z uplywem .иt u LFA tal i~ wyl~gamitt r6i
norodnych parti.i p эlitycznych, а to na kutek braku zwartoS<:i, пi mal 
od zaranja с hujq_ j tego rodzaju organi7..a~ i . Na р 1ц z}y bleg wy
darzen v. ·s kazywalo odejS<:ie z Frontu malej нrupy sxjald mokra
t6w pod przyw6dztw т Lejli Jonu ow j oraz Zardt s rut Alizad go. 
W 1990 r. па ЩрН ju:i rozlam powa:iny: wyodr~bnil si~ nurt ra:lykalny 
pod wod.zq Etibara Man1madowa, wzywajqcy do przej~cia wJajzy i na
tychmia tow go og1o zenia ni podleglos .... i, oraz пurt umiarkowanie 
lib ralny, kierowany przez Js ~ Gambara, kt ry priorytetowo traktowal 
wprowadzenie swob6d oby.vatel .. ki .... h oraz praw czlowieka. Interw п-

AЬulfaz ElcziЬej 

cja wojskowa w tyczniu 1990 r. miala па celu takie rozblcie orgaнiz -
суjпе Frontu. Are ztowano przyw6dc6w odlamu radykalnego, ib ~ 
ralowie пatomiast zeszli do podziemia. Niebawem tej drugiej grupie 
udaJo si~ odbudowac Front i w 1992 r. j go kandydat AЬulfaz Elczib j 
wygral vrybory па urzqd prezydenta R publiki. 
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]е ' )i iclzi ·о rddykaltiw, to utworzyli oni Paru ~ Ni •podleg1o~i Na
гodow j. b~dчc<:J w opozycji с1о r74dн 1:rontt1. Podcza rocznego pr·a
wowнпia wladzy przez LF А nasЩpiJ nowy rozlш11 . gronu clawnych 
1iheral6w z 1~ Gambareш оа cze1e wy tqpilu z zamiar ш utworz nia 

ddzieln j pюiii . Nawi<~jqc dn lli~torycmego dzi dzictwa пajdhlz j 
istпi jq 't'j az<>rbejd.iariski ~ orgaшzarji politycznej, prqj li nni пazw 
Nnwy Mu.,awat (Yent Mrtsaшat), zшieni nq p6iniej na Musawat. 

Го bal niu r7.qdu LFA Alijcw ze ~\ oj~ kipq staraJ i~ wykorzystac 
do wlasoycl1 cclow podzia1y mr6d opozycji. W 1 JS r. Ludowy Ft· юt 
przeksztal Н . i w Parti Ludnwego Frontu Aze1·bejd?..an11 i pocl tq 
nieco zmicniorщ nazw<J wysta11owal w wyborarh do paгlaшentu, do 
lct.Orycll Мн awat nle zosta1 dopu ~zczony. 

Na t1 potlejscia du kw~ tii wspo1pracy z wladzaшi nast(}pH z kol i 
dzia} w szer gach Partii Ludo\vego Frontu na bezkoшproшisowe 

krzydlo pod przywc'>dztweш Мira А11шаdа Fattajewa oraz na refor
шistyczn~ frakcj<:' о пazwie Ojczyzna (Yurt) Alcgo Кerimowa. 

Patii~ alctualnie гz~<Шtсч je t Nowy AzerЪejdZatl, licr.qcy pnnacl 
150 ty . czlonkow. W wyborach 1995 r. ugгupowanie tu uzyskalo pгzy
gшatajчc<J. wi~kszo ' 'mandat6w w parlamcncie. Wyro lo ono пiе t. le 
na podloiu okreslonej id ologii, il z d~eпia jego zwolennikow cln 
zroblenia kariety bqdi tei do latwiejszego zycia. ОЬа te с le przy
ciчga}y clo partii ludzi о rozшaitych poglqdach. W Nuwym Azerb j
dianie Za.JY owaJ si podzial na koo · nvatyst6w i refoпnatur6w. Za 
powщzanego z grup(J pi rwszq uchodzi. doswiadczony administrtttor 
1 wieloletni doradca pr · zydenta, zdani rn niektoтych szara eшincncja 
rcZirnu, Raшlz Malltijew. Wsrod tych ostatnicЬ znajduj<J si~ 1ш1zie 
шlodzi. wyksztakeni тш 7..achш1zie. ktorzy poparli w wyborach Dharna 
Alij wa jako orydownika jasniejszej ргzу 'Zio ' i. Partia Nowy A:д~.r

ЬejdZan шinю wewn~tтznych poclzialow uwaiantJ je t Z.C'l potencjaln 
osrodek 1 sztaltujlj.l)' iycie 1 olityczn lcraju. 

Z up)yw 111 lat ро taj~ nowe parti , tare rШ шni rajq. Zmicпia 
si~ i h liczba i l1arakter. Ale taki jak Lнduwy Front, Musawat. а tak
ie Partia Ni podleg}o ' i Narod w j Etibara Машшаdоwа, okr Чa
jqca si~ jako centrowa, dalej pozostaj<t w otwartej opozycji. Zamiast 
zbojkotowac wybory prezydenckie w 1998 r., Manunadow prowadzil 
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energkznq ka.J11pani wуЬо1·с~ i 7..aj<}l drщ,rie шiejsce ро Alij W1 . 
W6j pГOgl1:U11 IOPГOwal du pomtaj<}C j kJasy SГ dniej, proponujqC 
troztщ prywatyzacj~. dq.Zenie do zaclюwania stabilizacjj pt·zez uni

kani парi~ 1·ewo]ucyjnycl1, poloz ·nie Jcre u -koruшpowaniu оЬ c
nego reiiшu. Zg dnie z swц tal<tykq Maшmadow ub·zymywa} dys
tans wobec innycl1 ugntJIOWari. opozycyjпych, odmawiaj~c rш гr-.щklad 
przylqczenia i do utworzonego w li topadzie 199 г. Ruchu na rz cz 
Deшokracjl, kupiaj<tce 10 okolo dwudzi stu partii dqi(} ych do н u
ni~ia Alij~wa z prt>zyd ntшy шetodanlilegalnynli. Мiшо prob пawiq
zywania W"р61ртасу opozycja pozostawala rozblta па skutek rywali
zacji persona1nycl1 bqdi tez klanowycЬ, tracq.c poparcie spoJeczne. 

Konstytucja Azerbejd.ianu zapewnia prawo swobodnego towa
rzyszania siy, alc pariie polityczne podlegajq obowiqzkowi r je trc1cji. 
Со najmniej trzem wllid7..e odm6wi1y zarejestrowania, jednakZ odшo
wa nic oznacza}a 7.akazu funkcjonowania - о j ~ t praktykq. dosc 
charakterystycznq dla w}adzy autory1amej z domicszlщ elemeпt6w 
demokracji, а z t:akq wla 'ni rnaшy do czynienia w warunkacl1 ро -t
sowic kiego Azeгbejdianu- wi(,.'C partie te nadal dzialajц jawnle. Ich 
czfonk.owie rnog~ nawet uЬiegae 1~ о najwyZ~zy ш-zqd w pari twie, 
pod w.mtnki ш ie uzy -kajq. popar ie раrШ zar j trowanej bqdz t i 
zostanq zgloлeni prz z R!UP~ wyborcow Mogq tez tawac do wy
borow par1am ntarnycll, а] tylko jako kandydaci nieгtale.ini, ru zas 
z li ly partyjпej. Obfitosc partii politycznycl1. zjawi ko powszeclmi~ 
wy t~pujq.ce w dawnycl1 republikach radzieckicl1, nie ~viad zy о tloj
rzalo~{ ·i i pr~zno i poJeczen. twa obywatel kiego. Zdanicш jedn go 
z obseгwatorow, parti pozbawione шoiliwosci mobllir..acji politycz
nej bt}.di wyraiania potl-zeb i iлteг~ww ~pol ·zeпstwa skuptaj<J si 
na zaspokajaniн aшblcji swokl1 pt·zywodcow 1 (lzialaczy. tqd cz~ 
te rozlaшy, а nieki dy mi~artyjne uni~ i ~ojusze. Sondai Radia 

Wulna Eш·upa/Sw boda, przeprowadzony w paidderniku 19 9 1·. , 

pokazal. i шпiеj nii 20 proc г ':spond nt6w uwзZalo, i.i opozycja 
· t.anowi znaczчrq. , Н , wywieraj~oJ wp}yw оа ytua\:jt' w Azerbej
diani . 

Tego rodzaju poglqdy sq odblciem gl~boko zakorzenionego prze
swiadczenia, ie spoleczenstwo nie jest w stanie wygrac z rnocno 
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ugruntowanym г iiшem, zw}aSJ..cza .ie wyb rcy- jak \V popularnym 
azerb jclZari kim dowcipi - tamiertaj(} g} sowac na opozycj , kiedy 
juz dojdzi . ona do wtadzy. 1 xlnakow i parti opozycyjn zajmujq 
jа~п ·tanowi ko nie tylko w kwestii ~posobu ргz •prowadzania wy
bor · w i ich wynik w. al taki w prnwach tak cl likatnych, jak moi
liwo · · u ·t~p tw '~~' rokowaшa 11 doty zacy h Gorski go Karabachu 
czy t i poloierua Azer w 'v lrani . 

а az rbejd.Zan ki j sceni polityczn j dziala, ni li Z<IC partii, oko
}o pi 'dzi i iu organiza ji р zarzqduwych, kilka towarzyszen na 
rzecz obrony praw zlowi ka i dwadzi ia niezal inych wydawпictw 
pra wych. То zal dwi clroЪna cz sc wszy~tkich zarej strowanych 
organiza ji pozarщdowy h (v li zЬi ty iaca), fuпk jonujq.cycl1 gl6w
nie na t r nie z ·polu miej ki о Baku. rganizacji niepolitycmycl1 
о za i gu g6ln kraj wym j t ponad dwi ie, przy czym pnedшio
teш ich zaintet·e owaлia tak r6inur dне dzi clziny, jak: hrona 
Sгod wi ka, wiata, zdrowi , prawa czl wieka, clemokracja, kнltura, 
r dki ma w g ргl kazu, port, prawa k Ьiet, pr Ьlemy m}odzieiy, 

dzi i i osab ni pffiю prnwnych. Ni kt r nadal ni docz ka}y i~ 
Jorrnaln go zar j ~trowania. Na ty lqc mi szkat\ w Az rb •jdianu 
przypada ze naS<:ie organizacji pozarzqdowych. Pro rcja ta poka
zuj , jak ci<Jgl j szcz j ·t tu taba in tytucja pol zer\, twa obywd
tel ki go. Po,vodeш sq zap wne pozostaloSci dawnego sy t mu -
zш·6wn w truk'tura h wlaclly, jak i w ро tawach spo}ecznych- wy
razaJ<J J ni tylkn w poczнctu, i taшt n ·t m moze wr · i , а1 
tei w za howany h symb la h, posobl шу lenia i reagowania. Dla
teg za naturaln пwazano, i.e d wtadzy wracali i, kt6гq Jui kiedys 
dlugo r7.adzlli, i 'i. r bili to w dawnym tylu. W tycll okoliczno8ciach 
nowi politycy ni uczyli gi d mokraty znych mt't d rzqdz nia, Ьо 
nle mi li od kogu Biemusc. bawa lub nacechowana podejrzliwoS--
iq n1 ·h~ wubec nit-'7-З.l zп j dziala1no8ci spo1: cznej utrl}'ШUj& si~ 

w Azerb jdiaлit' do dzi , zwJaszcza ie w iagu ostatnich dzi i~ iu lat 
wyj l1alo z kгaju wi lu wyk ·ztal onyc\1 mlody h ludzi, pгagnqcych 
udшiany i;yda 

Opr6 z kumot rstwa i prot kcji, do zczeg61nych cech azerbej
dZan kiego iycia polityczn go nalei;y wykorzy tywanie wi z6w ро-
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krewi п~twa oraz zwiq.zk6w r gionalпycll, czyli zja\visko potocznle 
zwan klanowo ~ ia. Dzialajqc jako wplywow gru у nacisku, klany 
nieki dy , tanowit:t rz ~ t , cho ~ пiefonnaln . truktury wladzy 
w r6znych okolica h kraju. 

Do najbardzi j znanycl1 klan 'w zalicza i~ nachi z wanski. \Vywo
dZC}c i · z niego о . Ьу zajnшj'l najwi j wy ki h tanowi k w pan-
twie. 1 go gJ6wnym rywal т j ~ t mniej liczny, al bardzo wplywowy 

klan Jeraz ( ·ewan ~kich Az r6w), gromadzq.cy r dy z t rytorium 
Aгmenii. Z klanu teg wywodzH i Hajdm· Alij w, kt6r go n potyzm, 
zdaлi m wielu, byl пiezmi nnym ty: т dlugoletni j kariery politycz
пej, peln j zwrot6w i zakr t 'w. Od kotica rzчdow Hajdara Alij wa 
1ywaliza ja mi~dzy obydwoma klanaml tala i~ с raz 1тz jsza i wy
rainiej za. 
w~r6d pozo taly h klan w znajdujq it;: zyrwaЛ ki (z podmiej

skich okolic Baku), karaba ki, gandZyj ki i taJy ki. Ich po1ityczne 
znaczeni wywodzi si z cza w podzialu kraju na chanaty lub z j z
cze dawni J~zej poki podzia} w plemi пnych b<idi t z .z okr н, gdy 
dtt.Za cz ~ ludnoS<:i mieszkala w trudno dos~pnych dolinach i miala 
rzadkie kontakty z wiat m 1..ewn~trznym. 

Az rЬejd7..an j t krajeш о wysokim i nadaJ ro ·nal]'Ill zag1·oieniu 
clюrobanu dziedzi znynu, powodowanym za\vi raniem mali nJ.w 
ml~dzy bli ·kinll kr wnyшi w prtekonaniu, i - jak glo i przy lowie
S.lпb шi dzy kuzynaшi je t zawi rany w nieЬiosach. Wzrn ni nie 
wi~zi klano\\<ych w zasach ро t wi 'ki h l~ zy i~ z upadki m pan-
twa opi kurkzego i rosnct ym poczud m ni pewno i lo u. Юаnу 

bywajq ропюсn w znalezi niu pracy i, og6lni Ьiощс, tworzq ysteш 
wzajenm go poparcia. Nepotyzm panuj ~rv licznych gal~ach go po
darki. Prz d i~Ьiorcy zatrudniajt:t w ~woi h firшach pracownik6w 
о rozшaitym stopniu pokt· wi ri. twa i r .inych kwalifikacjach za\v<>
dowyt:h. 

Sie k1anow w pos6b ni unikniony ргzу ·zynia i do wy ~ ki go 
pozi mu korupcji w Azerb jdi..anie, а proЬI m t n oraz bardziej za
przqta uwag~ wiatowej opinii publi zn j, со znajduJ wyпtz zar6w
no w powa.inych analizach wy pecjaJizowanych in tytucji w rodzaju 
Transpar ncy Int rnational, zaliczajt:tcych AzerЬejdian do najbardziej 
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skorumpowanych kraj6w 'wiata, jak tez w opinii dyplomat6w, praw
nik6w i zagranicznych prz d i~blorc6w, zwlaszcza tych, kt6rzy za
konczyli SWf:l dzialalnost w Azerbejdiani . W szyscy oni zgadzajq si , 
ie przekup two jest tu dиZe, jednakZe nie do kшica wiadomo, jak 
nale.ialoby okreslic jego kal~ w por6wnaniu ze Rtandardaшi 'wia
towymi. 

W Azerb jdZanie, tak jak i w pozostalych krajach Кaukazu, nepo
tyzrn nie jest uwaZ<lny za zwyldy przejaw korupcji: uchodzi raczej za 
swiadectwo rodzinnej czy klanowej ]ojalnoSci. w opinii spo)ecznej 
ur~dnik panstwowy jest bardziej godny po~pienia za nieudzielenie 
poparcia krewnemu, chocby nawet dalekienш, lub zioшkowi aniZeli 
za zlam.anie prawa. Wecllug nowszych danych pr'tekupstwo w Azer
b jdZanie powoli, ale stale si~ zmniej za. 

Osobne zagadnienie to rola w tуш procederze n1i~dzynarodowych 
towarzystw naftowych, z natшy rzeczy trudna do zbadania, dlatego 
pozostajf:lca raczej w sferze domnieman aniZeli fakt6w i dowod6w. 
Zdaniem norweskiego autora Daniela Heradsveita, spo)eczne prze
swiadczenie о r6inorodnych oplatach wr~czanych przez ftrmy nafto
we nie tylko rze zош drobnych funkcjonariu zy, ale i wp}ywowyrn 
czlonkom elity wladzy- tanowi istotny i szczeg6lnie groiny czynnik 
sprzyjajqcy rozpowszechnianiu si~ korupcji. 

W swej zloionej r6znorodno8ci fom1, polityczne .iyci Azerbej-
d.ianu k ztaltowal tзkZ w zechogarniajf:lcy i nieustanny kryzy шu·o
dowy- sprawa G6rskiego Кarabachu. 

W zakl~tym kr~gu sцsiedzkiego sporu 

ZЬrojna faza konfliktu о G6rski Кarabach 
i jej konsekwencje polityczne 

Ze wszystkich spor6w etniczno-terytorialnych, jakie ujawnily i~ ро 

rozpadzie Zwiqzku Radzieckiego, najbardziej gwaltowny i przewlek}y 
toczy si~ wok6l G6rskiego Кarabachu, ogniskujf:lC na soЬie uwag~ 
i polityczne poczynania AzerbejdZanu oraz Aлnenii. Uzrny lawia on 
.zatazem, ie wojna jest atrybutern ni podleg}ej раП twowo8ci i jej egza
шinem wst~nym. W miar~ jak podupada} re.iiш sowiecki, narastal
wcze niej tlumiony - antagonizm tnil(dzy Onnianaшi i Azeraшi. Fala 
przenюcy, jaka przetoczy}a sil( w6wczas ро Zakaukaziu, nie miala 
soble r6wnej w calej blstorii tego regionu i oznaczala .fiasko wielo-
1 tniej radzieckiej polltyki narodowoSciowej. 

Poczqtkowo 'рОГ prz Ьiega} pokojowo. Od 1at zescdzie iqtych 
rninion go tulecia do Мо kwy s1ano z Annenii petycje w prawie 
przylqcz nia G6rskiego Karabachu. WаZпуш, choc rzadko wzmian
kowanym powodem tych staf'cUl byla swiadomosc zagroienia demo
graficznego: wy.isza dzietnost iyjqcych tu Azer6w doprowadzilaby 
z cza т do i h przewagi liczebnej, tak jak to i~ stalo w Nachicze
wan 'kiej RepuЬlice Autonoшicznej, kf:ld Orшianie wol li emigrowac, 
gdy uhacili stat11s wil(kszo§ci. W lutym 1988 r .. kiedy Moskwa ро 
raz kolejny odш6wila zgody na przyЩ zeni Кarabachu, w miastach 
Ann nii odbyly si~ шasowe demonstracje. Nowy k1imat polityczny 
i wyraine oznaki niepewnoSci ze strony slabnqcego ZSRR kJoni}y 
azerskich n1ieszkail.c6w Annenii do masowej eшigracji. Wielu z nich 
w1adze azerbejd.Zail kie о iedlily w mieScie uшgait i jego okolicach, 
gclzie niebawem wybuchly rozru hy antyorшianskie, kt6re pociqg
n~ za sobq 32 ofiary smiertelne. Zanim minql1988 r., w wyniku 
ktwawych starc .iycie shacily setki Azer6w i Ormian, а udzia}eш blis-
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AzerЬejdtaл 

G6n;ki Кarabach 

ko 250 ty . tal i~ lo wychodZc6w. Byl to dopi ro pi rw zy tap 
czystek etniczпych, fonnalnie nazywanych "wymian q ludnoSc:i". Uchщa · 
la Zgromadzenia Narodowego Arтnenli о obj~iu G6rski go Ka.ra· 
bachu budZetem Republiki i о nadaniu mieszkailcoш praw wyl:юr · 
czych oraz doniesi nia о gwaltach pop€ 1п ionycll na Azerbejdianacll 
w okolicach przygranicznych przyczynily i~ w tyczniu 1990 r. do 
pogroшu Onnian w Baku i wydarzen zwanych "dniami tyczniowy
mi". Wedlug ormianskiego autora "konilikt karabaski to w pewnyш 

nsie archetyp wielostronnego kryzy u spo}ecznego w czasach Gor
bacwwa: instytucje, grupy nacisku, partia, struktury spo}e zne, r~ 

О hotnicy azerЬejdi.ariscy 

w drodze na front podczas 
konfliktu о G6n;\d КаrаЬасh 
(foL Thomas Goltz) 

ligi e, nacjonaliztny, dyploшacja, k)lonializш- ~rszyst k o, со sldadalo 
i па 'wiat owiecki, uwiklane wstalo w proЬiem GorskiegJ Каrа

Ьа ·hu. Byl to kryzy odzwier iedlajqcy dysfunkcjonalno у teшu 
~ tвtegicznego, rywalizacj~ mi~ KGB and GRU {wywiad wojsko
wy), walk e1eшent6w pos~powych z kon erwatywnyшi w М о kwie; 
kryzys zwiq7..any z mi jscowq protekcjq i «antyormian kim kolonializ
m m azerb jdZarl kim», jak r6wniez z azerЬejdZarlskimi fru tracja
mi i onnian kq patologiq, z og6lnct politykq Мо kwy i odsrodkowymi 
t nd ncjami Erewanu oraz Baku .,; 1• 

11 G. Minnssiaл , Le Haut Ка rabach · La gu rr ' rxmr une enclm:e, .,Les cahiers de I'Orient" 2000, nr 57, 
s. 85; cyt. frngrпent tlurп. Т. Sw t;tochowski 
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Az rb jdZail ki parlament szybko anulowal ~tu . G6rskiego J:<a~ 
raba hu jako autonomicznego obwodu, na со Onruarue odpow .ed ll li 
proklamowaniem 6 tycznia 1992 r. ni podJeglo i Republiki. G6 r-
ki go Кarabachu. Akt ten nie zo tal dotychczas uznany p~zez za.dne 

inn pafl two, naw t Republik~ Ann nii. Rzqd w Erewam udzi lal 
peh1 go poparcia oddzialom ormiariskim w G6rskim Кarabachu, pro
wadzqcyш poczqtkowo walk partyzanck<t. ОЬiе 1ro~y opr6c~ ~ go: 
ze dy ponowaly radzieckim uzbrojeniem i wyszkol ш т z mm1. n 1 
epoki, korzy ta}y z ротосу zagranicznych in tтuktor6w oraz naJ m
nik6w. Ро tтonie azerb jdzan ki j wal zyli Ro ~ani , Ukrafficy, а tak
ie Turcy i Afgaflczycy, ро oпnianski j z kolei obok Ro jan оЬ no 

w(} zaznaczyli cz}onkowi dia pory- g} wni z Ubanu, o/fil i Iranu. 
Zdarzalo ie(, z na ierajчc na iebl czo}gi prowadzon byly ро obu 
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tтona h przez ro yjskich ki rowc6w. Z cza т kon.flikt pг.terodzH i 
w regularrщ wojn~. i}y oпniafl kie w Jutym 1992 r. zaj~ zu ~ i I.a
czyn, odno zqc ukce о duiym znaczeniu trategicznyш, jakim bylo 
otwarci omijajct ego g6ry korytarza do Aпnenii. W trakcie t j ofen
sywy do zlo do masa.kry azerb jdian ki h mieszkafl 6w mia t zka 
Chodia}y. 

Do dzis ni S<t znane w zy tkie okolicznoSci t j tтagedii. J dna 
z _hipot z glo i, _ie woj ko azerbejdia6 ki wycofalo i~ przedw ze 
т , pozo tawiaJctC bez ochrony cywi16w, kt6rzy powoli opu zczali 
nocct swe siedziby. C~sc badaczy omliari kich wy uwa przypu z-

'v koнШk.t;e zbrojnym 
о G6rsld Кarabach oddzia
ly azerЬejdian kie pono ·
!у ci~e straty. а zdj 
ciu: modlitwa za poleg
lych i.olnlerzy (fot. Tho
mas Goltz) 

c~ni . , ~ uciekajqcy mie zkaflcy pol gli od kul trzelajqcych w pa
ruc zolni rzy az rb jdian kich, ale przyznaje, z brak na to do
wod6w. 

Podobnie jak za pierw zej ni podl g}o5ci, tak i teraz Azerowi zdali 
sobl praw~. ie do szczeg61ni zkodliwych na tC(p tw panowania 
ro yj ki go powinni zaliczy brak 1radycji woj kow j, Ьо cho iai 
obecni ni byli - jak za caratu - zwalniani calkowi i ze luZby jako 
m~ani~, ~о - ~<l t ~winnosc jako obywat 1 radzieccy -
~~Sci 1 byli kierowaru do batalion6w budowlanych niZ do jedno t k 
linio~ch. 6w ь~ _zaufania, tlumaczony niekiedy ich labq znajo
mo J zyka ro YJ kiego, ni dotyczyl Oпnian , kt6rzy ЬC(dqc 1 pi j 
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wy zkol ni i majчc do wiadczoщ kadr to odnosili 
zwyci twa w tarcia h z Azerami. 
Мim ie ytuacja w G6rskirn КаrаЬа hu tawala i co r:tZ g roi

niejsza, prezydent A_az MutaliЬow wykazywal ni роj~Щ opi sza·ю 
w tworzeniu r gularn go woj ka. Czterech kol jnych ministr ~w oЪro
ny w ciqgu pi~iu mi i~ Ьorykal si~ z rozlicznymi 1rudnoociami, 
od Ьraku wy zkolonych rezerwi t6w, kadry oficerskiej, uzbrojenia 
i umundurowania р э zynajqc, а na ni znajoшooci dyscypliny ko.D CZ(! :::. 

Р ,)} roku ро .woich narodzina h armia R puЬliki Azerb jclianskiej 
li ~zyla zal r1 wie ki lku t iolnierzy. Prezyd nt nie zani dЬal jednak 

---------, Кolumna czolg w w ukolicy 
Ke!Ьadiarn czeka na rozkaz 
a .aku (foL Thomzs Goltz) 

forшowania woj j gward.ii przyЬocznej. Panowalo przekonanie, i 
zwleka on z tworzeni m wojska z оЬаwу, аЬу nie zajmowalo si~ ono, 
jak to bywa na Bliskirn W hodzi , rozgrywkami politycznymi zamia t 

obron'l kraju. 
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Slok wywolany masakrq w mia teczku Chod.iaJy spot~gowal 
gniewn'l r akcj ро} zen twa na karygodni ni ki toplen goto
wo ki bojow j azerb jdiati ki h wojsk nier gularnych i p rzyczyni} 
i~ do kryzy u polityczn go, kt6r go reiirn Mutalibowa juz nie prze

trwal. 
Ро obj iu wladzy przez Ludowy Front Azerbejdianu nowy rщd 

pod przewodnictwem Abulfaza E lczi Ьeja, u ilujqc uzdrowic sytuacj~ 
na fi·on i , zdecydowal о pt·zyNtpie rtiu do kontrofensywy. Od:lzia}y 
azerb jdiail kie przejw kontroi~ nad mia t m i wi~k ·zq cz~Sci<i po
wiatu Agd re, dotarly w pobliie ,zu ~zy i gotowa}y :;i~ do akcji о klu-

Cl1wila l;szy na llnii 11-untu 
azerЬejdialisko-karaЬaski~ 

gn (fot. Thomas Gnltz) 

czowym znaczeniu trategicznym - do odzy kania korytarza laczШ
kiego lqczqcego t rytorium Ann nii z Кarabachem. 

Jed r1aki w paidzi miku ot n ywa stracila na rozmachu; na fron
cie zapanowal zast6j. Pod koniec zirny 1993 r. rozpo z~o si~ ener
giczne przeciwud rz ni ormian ki . Azerb jdianie mu ieli wycofac 
i~ z wi lu odzyskanych miej owoSci. Ponadto zagroiony zo tal Kel

badiar, оЬ zar о zczeg6lnym znaczeniu dla оЬu tron, wciskajцcy 
i~ klln m mi~dzy p6lnocno-zachodniq cz~ G~rski go Кarabachu 

а Anneni . Na poczqtku kwietnia mia to Ke1badiar i okolic me te
reny prze zly w r Ormian ро prawnym atak tJ przeprowadronym 
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j dnocze nie z terytorium Armenii i G6rskiego КагаЬасhu i przy mi
nimalnych stratach wla nych, gdy.i nieduty gamlzon a7..erbejd.iaflski 
zostal pozo ~tawiony sam soЬie ро opuszczeniu przyleglych ter n6w 
przez jedno tk1 dowodzone przez plk. uгata Hasejnowa. 

Upadek Kelbad.iaru, podobnie jak rok wczesniej wydarzenia 
w miasteczku Chod.ia}y, zwiastowal kolejny kryzys polityczny. W czerw
cu 1993 r. zdyшisjowany Saгat Husejnow zorganizowal w GandZy woj
skowy zaшach stanu, w wyniku kt6rego Elczibej utracil wJaЩ. 

Objqwszy jesieni<~: 1993 r. urщd prezydenta RepuЫiki, Hajdar Ali
jew-zbawca ojczyzny- postanowil odzyskac terytoria utracone przez 

Мlodzi artylerzySct azerЬej
dZclflscy (fot. 1lюmas Goltz) 

swych poprzednik6w. Najpierw rozwiqy..al wszelkiego rodzaju oгgani
zacje nillitarne, а ich czlonk6w wcieШ do annii pailstwowej, nas~pnie 
zarzqdzil pow zechny pob6r do wojska, zdobywaj~c rekrut6w nawet 
w lapankach ulicznych. 

W polowie grudnia 1993 r. odnowiona atmia rozpoc~ natarcie 
na calej linii frontu. W pierwszych dniach stycznia oddzialy azerЪej
d..iatlskie sforsowaly przel~.z w pasшie g6r Murowdag i zbli.iyly i 
do Ke1bad.iaru. Sukc t n pociqgn'}l jednak za sobq niebezpi cm 
ro lClqgniycie linii zaopatrzenia w g6rzy tуш terenie. Pod koniec tni -
si<f':З sily ormianski , przegrupowane i wzmocnione dostawami ro
syjskich гakiet Gгad, przyst:qpily do przeciwuderz nia, wykorzystujqc 

170 

sprzymierzenc6w w postaci пu·ozu i sniegu. Ogi r1 artyleryj ki kiero
wany na szczyty g6rskie powodowal obsuwanie si~ lawin Sn.ie.inycl1 
na pozycj azerb jdian ki . W lutym oien ywa azerbejd.iat1 ka do
Ьiegm konca, pociqgaj~c za sobq ok lo 5 tys. ofiar smierteh1ych. Wi 1u 
AzerЬejd.ian zgin~o wskutek zamar·zni~ia Ьqdi zasypania niegieш. 
Ormianie stracili, jak si~ ocenia, od 500 do 2 ty . ]udzi. 

Alijewowi nie udalo si~ doprowadzic do roz trzygni~cia kon:fliktu 
drogct zbrojщ. Ро kl~sce ofensywy zinюwej 1993-1994 podj~to roko
wanja. Zawarcie pokoju okazalo si~ niemoiliwe. W maju 1994 r. Azer
bejd.ian i Annenia podpisaly tylko zawieszenie Ьroni. Naruszanie ro
zejmu przez oble strony zdarza si~ c~sto. Кa.iclego roku okruo 200 
оs6Ь - zar6wno zolnierzy, jak i cywil6w - traci iycie na skutek wy
buchu min oraz od kul snajper6w. 

W odpowiedzi na oburzenie poleczne Alijew doprowadzil do posta
wienia przed ~dem wysokich rangq oficer6w i urz~6w azerЬejd.ian
kich. Spoleczenst wo dowiedzialo i~ о przypadkach nieudolno5ci 

i zdrady, poczynajCJC od poddawania miast bez walki, а na przedaiy 
za ро rednictwem Gruzji paliwa dla ormianskich czolg6w konczqc. 

Stra1y terytorialne i proЬJem uchodicOw 

Strona azet·bejdiati ka poniosla najwi~ksze poraiki wiosnq i lateш 
1993 r. G61·ski Кarabach wraz z siedmioma powiatanli azerbejdian
kim.i -l<tcznie 13 tys. ktn kw., czyli ponad 16 proc. оЬ zaru Republiki 

- dostal si~ pod onnianskq okupacj~. 
Do cza u zawieszenia broni w 1994 r. wsr6d Azerbejd.ian bylo 

11 ~s. zaЬitych i 30 tys. rannych, а wSr6d Ormian odpowiednio: 6 ty . 
i 20 tys. LiczЬa uchodic6w woj nnych oraz przesiedlenc6w, b11dna do 
8cislego wylicz nia, je t oceniana na 750 tys., czyli w przybliieniu na 
10 proc. ludnoS<:i Azerbejd.ianu. W grupie tej znajdowalo si~ ponad 
0,5 m1n oЬywateli pozЬawionych шoiliwo i powrotu z ter n6w oku
powanych, leЦcych poza G6rskim Кarabachem. Wi~k zo с uchodi
c6w roztnieszczono w dw6ch t·ejonach: wukUI ~tulicy OГdZ w srodko
wej cz~8ci kгaju, wz&ui azerbejd.iansko-onnian kiej linii frontu - od 
GandZy do Saatly. Nieco ponad polowa z nich mieszka w о iedlach 
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A.zerЬcjdиn 

miej kich w samym Baku lub w pobliZu, а takZe w umgai i , Мin
geczaurze i GandZy. R szta, rozpro zona ро oboza h, iyj w ~ko
licach Imiszli, Bardy, Sabirabadu i Saatly. kolo 60 ty . uchodic6w 
z G6r ki go КаrаЬа hu mi zka w namiotach obozowych, 3 ty ' . 
w budynkach pail twowych, а bli ko 300 ty . bytuj w mia -tach 
i w iach w r6inych warunka h - ni kiedy w dота h jednor dziп
nych, c~8ci j w wagonach kolejowych lub zi mianka h. Jak wynl
ka z danych taty tycznych, uchodicy woj nni nalЩ do najuЬoi
szej grupy pol cznej, w kt6r j w ka.Znik ЬezroЬocia wynosi 80 pro . 
(wsr6d kobl t blisko 90 pt·oc.). 

Кос · 1 ormiaric ki w Baku (fnt Piotr 
Bulac-t) 

W odr6Zni niu o'l uchoc lZc6w pal tyii ki h uc'h dicy azerb ,j
d.Za.I1scy Ьierni znoszq sw6j los. W dodatku ni in1e;e щiq si~ nimi ant 
partie rzqdzq , ani opo.:ycyjne, jakby w cichym ~· oro ll tmier it• i oba
wie przed uaktywni ni .~т drze:ni<tc go poten jalu rewolu ~1nego. 
Udzi lanie ротосу wladze pozos .awily w dui j mierz ~ orga .Ш:acjom 
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mi<;dzynarodowym, kt rych clziamlno 'w miar up}ywu za, u kur zy 
s ·~ i wy zerpuj . Z kol i pr6by h}czenia nadchodzq j z Iranu ровюсу 
d а u h dic6w w oboza h z propagand(l radykaln go i -Jamu z taly 
uznane 7Ai dzialalno wywrotow<} i zakazane. 

Ni i tniejq г alne plany rozwi~a proЬl nш uchodic6w. W po
zechпym przekonaniu ich li zba j t zbyt wi lka, аЬ} azerb jdZail-

ki spol czen two bylo w stanie wchlon(j.C w zystkich przybyRZ6w. 
Nieтal kзZdy z nkh wyraZa. pragnieni powrotu w strony rodziлne. 
gdy tylko na tanie pok6j. А tymcza rn na niekt6r t reny okupo
wane, tam gdzi nie wolno WГd ас do wlasnych dornostw uchodz от 
azerb jdZail kirn, zac~li przybywac sadnicy ormiailscy. Со wif('Cej, 
pr6ba U uni ia ogromnych, wi kszych niz W Ко wie, zni ' Z zen 
огаz min z terenow okupowanych, pociqgn~aby za sobq olbгzyшie 
v.ydatki na zorganizowanie powrotu dawny h mi zkailc w. 

Na , kutek konfliktu ustala oficjalna wymiana handlowa i komuni
kacja rni dzy obydwoma 1crajami. Na tqpila go. podarcza dyslokacja 
zar6wno w Кarabachu i Arm nii, jak t :i w <17--erЬejdiari kiej enklawi 
- Republice Nachiczewariski j. Poraiki wojenn ujawnily oplakany 
tan azerЬejdiari kich sil zbrojnych i oddzial6w ni gulamych. W edlug 
l6w az rbejdian kiego kот ntatora, .• armic: chowaly: brak zdol

no8ci bojowej, ni ki poziom dy ypliny i тоrа1 , nagminne uchylanie 
i~ poborowych od sluZby, pleni'lca i~ korupcja w oddzialach, а takie 

handlowanie broniq i amunicj<t oraz zl wyZywi nie"'. ie bez zna
czenia bylo tei przeSwiadczeni , ie w grunci a..eczy chodzi о wojn~ 
z Ro J<t, wa1czq q za ро ' rednictw ш w go arrn n kieg soju~ znika, 
а przeci zAzer т, takjak innym ludorn podbltym, wpajano przez dwa 
wieki pt-zekonani , ie pokonani Ro Ji je ·t ni тoiliwe. 

Ani wojna, ani pok6j 

Wraz z uplyw т za ' U wi 1 а pektowy r о G6rski Кarabach 
zna)azl i w с ntrum polityki zagraniczn j Az rb jdianu i zawaiyl 
ni tylko na stosunkach t go kraju z sq ia(\am] w r gionie, ale r wniei 

Р А Rasiz de A=erhaijan. the U.S. , and 0 '1 Pro5pect f onlhe Caspian S.. a ,,.Joumal of The Third 
W rldStu Jo es '\991 , 1. 16, nr 1, . 30. 
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z obydwoma m arstwami. Ru Ja, nadal pozo t:aj najwa7niej_zyш 
czynnikj m politycznym na Zakaukaziu, od ро zqtl u byla ро tгz 
gana jako popl :ezпik pra\\'Y oпruari kiej, о zna]az}o potwierclzenie 
wio DC) 1997 r., gdy w umie ujawniono, ie Aлnenia otrL)'mala do-
tawy broni wartoSd bll~ko шiltarda dolar6w. Poparcie dla trony 

ormian kiej wyrazil taki Кong~·cs Stan6w Zjednocz nych rew)ucjq 
nr 907 z 171utego 1W3 r., Ь dqcq и; Щ U t:awy о w pieraniu wol
nooci. Ten akt ustawodawczy, ztnierzaj(}cy do 1 zszeizenia ротосу 
amerykariski j d1a politycznych i go darczycl1 r form w krajacJ1 
bylego ZSRR, cofnql Republic Az rbejdiailskiej (w odw de za Ьlo
kowanie polqcZf'nia ko1 jowego z Алn ni<J) prawo do otrzyшywania 
ротосу od tan6w Zjedпoczonych dop()ty, ,,dop6ki pr zyd nt ni 
twjerdzi i nie powiadomi Кong~·- su, ie 1·zqd Azerbejdianu podejnшje 

wyraine krok.i w ce1u zakonczenia Ьlokad oraz pow~trzyшania si~ od 
inпych silowych rozwiqzan wob Armenll! G6r kiego Karabachu". 

Naw t tanowisko 5<! iedzldcl1 kraj6w muzulшail kich przy pa
rzalo rozczarowania AzerbejdZanowi lran, mimo i foппalnie neu
traJny, przyj'l1 wprawdzie azerbejdiaD kich udekini 1·6w wojennych 
i zezwolil na tranzyt przez swoj t rytodum do Na hiczewanu z oшi
ni~l ш Ьl kady onniari 1dej, ale v.rydawalo 'it;, ie jest na t:awiony 
przychy1niej wobec mlian, о czym wiadczylo с1юсЬу zaopatrywa· 
ni Arm nll w produkty naftow . Proarmenskie na tawieni lranu 
uwidocznilo iE;' zwlaszcza w okresie rzqd6w Ludowego Front:u Az r
bejdi:anu, gdy Teheran obawial Jf rozbudzenia nastroj6w separa
tystycznych w Azerbejd.Zanie h1111skiln. Takie stanowisko zaprzyjai
nionej Turcji wobe konfliktu karabaskiego bylo powod n1 irytacji 
wladz w Baku: rzqd w Ankarze, ulegajqc naci~kom tтSA, zni6sl bo
wiem zakaz tranzyt.u do Ann nli, wprowadzoпy na znak olidamoS
cl z Azerb jd7..an ш, i w 1. 2 г. zgodzil si na do:tarczanie- Annenii 
energiJ 1 ktryczn j 

fi cjalл roznюwy w prawi нldadu koj wego, toczq.c si~ pod 
auspicjaшi шШ · j grupy r aniza ji В zpi cz n twa i Wsp61pracy 
w Europie t BWE), nie przynios}y puzylywпych rezultalow. trona 
ormiaitska nastawala na przyznanie pelnej niepodl glo8ci Republice 
G6r kiego Кarabachu, podcza gdy dla Azerbejdianu byl to warunek 
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nie do przyj~cia. Mimo powszechn j sympaШ dla p1'awy oпnjaJ\нkiej, 
w tej о 'tatni j kwe~ш pol ztю пri~dzynarodowa pгzychylali:i siy 
do stanowi ka Azerbejdianu. Jego pгawnq pozyck wzmocnira lшn
[i t·encja OBWE w grudniu 1996 r. na szczycie w Uzb nie, podczas 
kt rego wyraini potwierdzoпo t rytorialn zintegrowani AzerЬ j
dianu z G6гskim Кarabachem. DelegacjaArm nii, osamotniona, od
гzucila ро tanowi nia lizbon kie w koшunikacie konc wym. 

Stopniowo proЬlem G6 kiego Ka.гabachu zaczql tawac si~ przed
rniotcm "wielkiej gry". Pierwotnie okresleni to odnosilo si~ do dzie
wi tnastowiecznej rywalizacji Wielkiej Brytanii z Rosj<l о dгogi do In
dli. Teraz chodzilo о zasoby naftowe Morza Кaspijskiego oraz tra
tegiczne znaczenie Zakaukazia z uwagi na jego poloienie geogra
ficzne wzgl~deш Iranu i calego Bliskiego Wschodu. 

Konili1ct: о 6rs1d Кarabach znюbilizowaJ: polecznosc ormian 1щ 
na wiecie: zar6wno mieszkaric6w Karabachu (majqcych opini~ ty
wiolu najЬaпlziej niepr7,ej dnanego), jak i Republiki Annenil, а takie 
Ormian iyjq.cych na wychodistwie (w Stana h Zjednoczonych, Fran
cji i IJbanie). Przyw6dcy poJityczni, nie wylqczajqc przy zly h pi·ezy
dent6w: Lewona Teг-Petro jana i Roberta Koczariana, rozpoczynali 
. woje kariery polityczne od zaanga7-<>wania si w praw~ Кarabachu. 
а dysyd nci arшenscy, liczn.iej i i lepiej zorganizowani пi.i аzегЬ j
diaflscy (pгzynajmлiej do czasu pow~taпia Ludnwego Fгontu Azer
b jdZanu), skonsolidowзli wszystiOe sily wok6l takiego rozwit:JZЗ.Пia 
ргоЬlешu Кarabachu, ktore pozwoliloby па zшian~ statttS quo. 

W miar~ poglфiania i konflih.1:u Azerowie zacz 1i rozt·o.iniac 
onnianJdch przeciwnik6w i zali za 'icl1 do posz zeg6lnych ka gorli. 
I tak Omuanie kш·abascy, kt6rzy tworzyli dawni j tizoп ludno i or
rnianskiej w Baku, zostali uznшli 7.3 iywioJ wybltnie prorosyj Jd, po
pierajtlcy j~zykowq i kн1tura lnq rusyfikacj , ?..а prz d tawideli шi jsco
wego gatunku l10mo soи·eticus. Ро щ adku ZSRR nieшal w ·zyscy ooi, 
pod przynш ш bqdi z wla nej woli, opuScili Az<>гbejclian i cz~ 'to 
08i dlaU i w Ro ~i. nie za~ па ter па h naleiqcycl1 do Onnian. · Do 
innej kat gorii zakwalifikowano шi~szkanc6w RepubUki Anп~::пil zwa
nych potocznie Orrnianami rewari kimi. Z punktu widzenia Baku 8<! 
to 5<! iedzi trudni i groini, ale niekoniecznie wrodzy. 
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о u rmian karabaskich i er wan kich Azerowie traktujq jak 
wsp6lziomk6w z Zakaukazia. Ь zpu r dnio. zain~resowa~~ch _P1~
zlo сiч regionu. о tyl do calkowi i odrru nn J kategoru zaliczajq 
nnian na emigra ji.1kzniej zych od са} j lttdrюsci Republiki Arme

nii. vn. k~z . z rucl1, urodzona daleko od tron rodzinnycll i za y
rnilowana w krajacl1 о iedlerna. za, ila Аrш ni~ finan · wo i oddzialuj 
na шiej OW<! polityk\. majчc na wzgl dzie dobro- tak jakje pojmuj 
- dalekiego kraju ojczyst go. WSr6d migrant6w wyr6Zniajq --~~ aktyw
no~iq grupy Zyjчc w Rosji, Iranie, Libani oraz w tanach Zj dno z<r 
nych, przy czym ta ostatrna jest najl piej znana dzi~ki jawno ci ~н: 
rykaft Юеgо iycla politycznego. W)'l·azeш ilnych wp}yw6w oгn11an-
kiego lobby w Ашеrусе ta1a i wspomniana uch~ Kongr _u 

(nr 907). Ni pow trzymalo to j dnak ro ·nчcego zaшt resowaшa 
Azerbejdian ш na Za hodzie. 

z czas m w samej Armenii pojawi}y . i oznaki poj dnawczego 
nastawienia, gl wnie ze trony jej prezydenta. Lewon Т r-P trosjan: 
niegdy czclowy aktywi ta Кomitetu КаrаЬа kiego, zaczql popi гас 
inicjatywy pokoj w , а jesieniq 1997 r. wy st'4Pi1 publicz~i: prze iwk~ 
Z<:idaniu peln 1 niepodleg}oSci spom go obszarн bчdz Jego an k JI 
przez Arm ni . powiedzial i zarazem za ro~i ~ komp1·?."' 
mi • wyтn, polqczonyш z reorieota j<f polityki zagraшczпeJ Armenн. 
\V artykule pra owym zatytнlow nym ~Vojna c.zy pok6j - c:as sif 
zasta11owic Ter-Petro·Jan, z wyksztal nia Ы toryk, drzuc1l my 1 
о oderwaniu oгkiego КаrаЬасlш od Az rb jdZ<inu. Uwaial, ie 
trwajчca sytuaLja zagraZ:a w p6lpracy r gionalnej oraz шi dzynar<r 
dowyш inter т. trona omlian~ lш wygrala Ьitw~. al ni wojn , 
i chociai Karabarh wraz z Апп 11i~ sq dzi mocrnejsz nii ki dyko1-
wiek. cz ka j о labl ni , j ~li konШhi ni znajdzie wkrot rozwiq
zania. Nowy kurs proponowany prz 7. Т r-Petro Jana pгzewidywal 
t.akZe znшiej zeni 7..а1 inoS<:i od ji i rozsz гzeni zwi<l-Zk w z Za
chod m, а р madto p<Иozenie kr su р stawi nieu. tann j wrogo!ki 
wobe Тштji. Т n statni po·tulat 1 tkal i z рорю- i ш Wa.zyng
tonu, kt6ry ze wej strony nam6wil Ankar~ do przeproszenia za ci r
pienia Onnian w Imperium О man kim, zwlaszcza zas za akt ludo
b6jstwa w 1915 r. 
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odalkowч zach~tq do takiej zmiaпy kн• ·sн шоg)у Ьус widoki na 
ttdzial w podzi wany -ь zyskach nafto~ rcJ t, jak r6wniez пюzliwosc 
pгzyznania , :; )rskieшu Кaгabachov!i sz~ ·r~ ze.' a u l ono rпii, do czego 
~aniala i~ slrona az rb jc zari. -ka. Ш а~о si ~ j~ dna k., ze .<\ппе 1iа 

rue bylaj szcz_ gotowa dokonac polJ tycznej r otientacjJ na tai G} lcal . 
3 lutego 19S8 r. па ЩрНа nagla zПJ iana na star owisku pre~d, ~rt ta: 
mi j е Ter-P« ·tro,Jana zaj<}-1 Robert Koc larian, je<ien ;: pr:o/ .v6dc:)w 
politycznych С 6rski go Кarabachu , uwaiaпy za •lieprzejednan go. 
W komentarzc:: ch na tеп t шаt pisano о .,rewolucji palacowej" i ,.kon-
tytucyjnyш zamaclш tanu". Ро usuni~ciu dawr1ej Ekipy przepr<r 

wadwno wybory, kl6r - takjak 1 poprzedni - ni pelnialy, zdani т 
obserwator6w, mi dzynarodowych standardow. 

Obj~ie wladzy prz z Koczariana od ·un о perspektyw~ 7-ЗwaJ·
cia pokoju, jako ie trona oпnian ka na tawala t raz па utwoгzeni 
dw6ch r6wпoprawnych pari tw: Azerhejdianu i 6гkiego Кап1Ъа
сhu. Wi~zi Arm nil z R d<! wzшocni}y i , hot~ Erewan stara} i 
t z utrzyшywac bli ki stosunki z Wa zyngton ш. Armenia naleiy 
do kraj6w, w kt6rych kwota pomocy ameJykanski j pгzypadaj'ica na 
gtow~ mieszkarica je t naj\vyz za na swiecie. То zashtga pr~Zп go 
ortniail kiego lobby w Г ongr sie 'tan6w Zj dnoczonych, gdzie d
~ tek proormim1 ko nct ·tawionyc11 deputowaлy 11 wielokrotni prz 
v.yisza procent obywat U amerykaJl. kich onnian kiego pochodz nia 
w pol zen twi . 

Jednak7..e d~nia do zawarcia pokoju пi 7Ainildy i juz wkr6tt: 
nawiCJ,zaiiO p6loficjaln kontakty. Posredniczyly w tej prawie r6wni z 
organi7..acje mi~dzynm·odowe. Najbardziej znana inicjatywa znalezi 
nia rozwi'lZaflia pokojowego wyszla od rni1i ki j gгupy OBWE pod 
wsp6lprzewodnictw т Ro Ji, Stan6w Zj dnoczonych i Francji. J i 
niq 199 r. organi.zacja ta prz d tawila projekt utwoгzenia j dn gQ 
pari twa zlo.ion go z Azerb jdianu i Gorski g Кarabachu. Pt7.ez ta
ki rozwi~лi pr6b wano udaremnic zar wno oderwani i Ката 
Ьachu od АzегЬ jclzaпu, jak i podporzqdkowani go wladzy Baku. 
Onniariska enklawa tniczna uzyskalaby prawo posiadania w}asnych 
il zbгojnych, polqczen lqdowych z Anneniq, pclnej kontroli nad spra
waшi wewn~trznymi tudziez ublegania si о mi dzynarodowe gwa-
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raпcj Ь zpiecz n t\V<L Projf'kt tен. pt".Wwidujq.cy pozioшe powiqzania 
- zamiast plonowycl1 - п"U~dzy Republikq. Al.erb jd7..ansiщ а Gorskim 
КаrаЬа ~ь m, oznacza} w gruncie rzeczy innq. fогrп~ ,.w _ p61nego раП
~,. i dJatego spotkal i~ z odmoщ ~ stтony Baku. Taшtej ze wla
dze wyrazily gotowo rozszerzenia autonumii G6t-skiego КаrаЬа hu 
przy zachnwanitJ sweg zwi rzchni ~twa. Za odrnoW'f'l kryla si~ obawa. 
ie propono ane rozwifV'.anie przyczyn! i~ do о lablerua, а moze na
wet rozpadu az rb jdZarl 'kiej pan ' twowosci, gdy inn mniejszosci 
etniczп , zwJaszcza Ta!ysze na poludniu i Lezginj na p6lnocy. zai<Idajq. 
podobnego statu u jak Ormianie w Кarabachu. 

Мimo ie impas iy przeclqgal. mi~dzynarodow zainteresowanie 
na.f't4 kaspij 1щ wzra talo Fakt ten skl.onil amerykanskq. dyplomacj~ 
do wzmocni Ша nacisk6w па rozpocz~ci rokowan mi~dzy Armeniq. 
i AzerbejdZanem на najwyzszym szcz Ьlu. Latem 1999 r. Alijew i ~ 
zariaп spotkali si~ dwukrotnie w G newie, gdzie na p1smie zade

klarowali ch~ · zakщiczenia konfliktu ukl.adem pokojowym zawartyrn 
w wyniku obu tтonnego kornproпllsu . Ministrorп praw zagranicz
nych polecono wznowt dzialalnost~ w rnmach rnm kiej gгupy OBWE. 
W rozmowa ·h, ktore puzostaly Sdsle tajne. uc7,estпiczyli prz dsta
wicie]e G6r ·kiego Karabachu. Zaгowno ten fakt, jak i uiycie slowa 
,.kompг mi " wzhudzilo podejrzenia azPrbejd7...an, kiei opozycji, Ze 
гr.<~d got6w je t wyrazic zgod . ш.1 utworzenie sp61nego paristwa, а со 
wi~ ·ej - zr zygnowac z kontroli nad s1тategicznyш korytarzcm la
czynskim l<:lCZC.}cyш G6rski KaraЪach z teryt.oriuш Апn nii. 

C}Zenje do zakonczenia konfliktu splala.lo si~ z manewraшi wok6l 
dziedziczenia wtadzy. Znaczne ustyp twa wobec iqdan ormiш'lskicl1 
nюgly za ·zkodzic Ilhaшowi Alijewowi w objt;;ciu tanowiska ро ojcu. 
Akurat wtedy .. kiedy tешро tajnych rokowan wzroslo i pojawila si~ na
d..li. ja, .ie przelom nasЩpi j 7.Ar-e prr..ed zgmmaйzeпieш OBWE w li
~ topadzie 1999 r. w tuпlщ1 . clo dyшlsji poda! .-i glowny cloradca pre
zydenta - Wafa Guluzad (Gulijew). Z ko1ei Alljew usunql7 rZ<)c1u шiпi
·1та spra zagranicznyt:h Tofika Zulfugar wa i kilku inп cl1 dygnitarzy. 

Natonliast w Erewaпie przeciwnlcy rozwi~a kompromisowego 
si~gn~li ро najbardziej drastycznq. metod((: 27 paidziernika 1999 r. 
kilku z nich wtargn~o do sali obrad parlaшentu i przed kamerami 
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te1 wizyjnymi tworzy} ogien w kienшku prezycliшn. WSт6d ofiar 
srniertelnych znaJazl si~ premier Wazgen Sarkisjan i przewodnicl<lcy 
Zg~-oшadzenia Nar dowego Кaren Deпlirc.zijaл. 

Powrocil stan 1li to wojny, ni to pokoju. Naroslo pr.tekonani , ie 
finansow lub polityczne korzysci z kontynuowania takiej sytuacji od
nosl<l wciqgni~te w ten kon:flikt r6Zn.e grupy interes6w rosyjskich. 
p6mocnokau1 а kich i mi~zynarodowych. Zwasnione strony utrzy
muj({. ze sobq kontakty, miшo ie utajnienie przeblegu rokowan po
kojowych nadaJ jest zп)dlem rozdZwi~kow mi~dzy rzqdem а opozycjq 
w AzerbejdZa.nie. Ugrupowania opozycyjne oswiadczy1y, ze nie zaak
ceptujq. iadnych um6w pokojowych, kt6re b~dq zawiera}y ust~p
stwa godzq.ce w narodowy inteгe .A7,erbejdZaпu. Ро stronie oтmian
skiej z kolei powstal ruch przeciwnik6w zwrotu polownych wok6t 
G6rskiego Кarabachu azerbejd.ia.П ki h te1)'1:oti6w nawet ро osiqg
ni~ciu politycznego porozumienia. Пwaiaj(}. om, ie rue sq. to iadne 
ziemie "okupowane", lecz- takjak G6rski Кarabach- dawne posiad
loSci omlianskie i z tego wzgl~du naleiy je nazywac ,.ziemiami wy
zwolonymi". Jedna z najwi~kszych grup w tym ruchu llZywa nazwy: 
Organizacja na rzecz Obrony Terytoti6w WyzwolonycЬ. Jej przy
w6dca Zirair Setllian oswiadczyl, ze ni naJeiy jui dokonywac zad
nych ust~pstw na rzecz AzerbejdZaпu. Wystarczajqcym ust~pstwem 
bylo to, ie na jego prosb~ w 1994 r. A.tmenia powstrzyrnala swoje 
natarcie, dzi Ю czemu pan two azerbejdZanskie si~ nie rozpadlo. 

Kontekst region:Uny 

Dla Azerbejdianu pr6ba ogniowa па drodze ku niepodleglo8ci 
• ·o zpo ~z ~a si~ jeszcze przed fonnalnyrn rozpadem ZSRR. Etпiczno-te
ryt' лiah •У spor о G6rski Кar-abach w swej fazie zbrojnej zakonczyl 
@.«( dla strony azerbejdiAillskiej niepomyslnie: utraЩ. duiej c~Sci tery
torium, olbrzymirn рrоЬ1ешеш dotyc.zq.cym uchodic6w wojennych, 
przewleldym kryzysem gospodarczym. w dodatku wszystko to - ь~ 
dqc bolesnyш cioseш dla zblorowej swiadomoSci - nastqpilo w nю
mencie powstawania szansy na niepodleglosc. 

Wymian(( ludno8ci - od dawna postulowanq. przez obserwatorow 
jako rozwiq.zanie redukujqce napii(Cia mi~dzy spolecznoSciami etnicz-
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nymi - pr2e l)rowadzono wysokim kosztem. Jej rezt•lta :у by iq za
pewne nieod wracaJne, wyjqwszy р ::>wr6t uchodic6w wоjеппу :h do 
Кarabachu, па tereпy niezamieszkane jeszcze przez. oпnian ~kich 
uciekinier6w zAzetЪ ejd.ianu. Zapewne tei udaremnioпo masowe rze.. 
zie ludno8ci miej~ki ~j. паlеЩсеj do obu grup etnicznych, takie, jakie 
шiа)у miejsce w s yczniu 1990 r., а takie wczesniej, w latach 190&-
-1907 oraz w 1918 r. Zatru}y one pami~ wielu pokolen. 

Wszystko wskazuje па to, ie Zakaukazie znajduje ~i.y u progu 
boomu naftowego, а w takich okresach, jak uczy doswjadcze .lie,. пi "' 
wys~powa)y tarcia etniczne. Boom moie wiyc stanowic czynnil ' sprzy-

Meczet 1v КнЬiс (fol Piolr Bul<tcz) 

jajqcy rozwiqzaniu konflik:tu i zbudowaniu nowych wi~zi wz Dасп 1~ jq,
cych poczucie bezpieczenstwa ijedno8ci tego regionu. P~ zy szero kiш 
poparciu miydzynarodowyш, а takZe ze stt·oпy grup intere 6w пafto
wych oraz amerykanskiej polityki zagranicznej, osi<Jgni~to wyrainy 

180 

\V zaklf.'tyUI kr."gu S<\Siedzkieкo ~poru 

Cmcntш'Z :Zydowski w Кubie (fol Piotr Bulacz) 

Uliczk<t w iydowskiej ЩSci Kuby (fot Piotr Bulacz) 



postfYp w dqi ruu d poko'ow go rozwi~ konfiiktu ar.crbejdian-
ko-aпн r1 kiego. \Valld tniczne doЬiegly kon а. Opr z pot:kail 

pr zydt-nt6w obu г publik tudzie.i lnnyt:l1 polityk6w obserwuje si(f' 
wzrost k ntakt w naukowych i w dziedzinie шasowej inioпnacji, po
(fobni jak rozш w о wyшianie go podarczej, przed w zysUdm zas 
t•ozw ~ drobn go hand1u na targowi 'kac11 zlol alizowanycЪ w pobliZu 
1inii fr ntu. 

Dodatkowym ЬodZc m do osl~gni~ia pokoju i t.abillzacji w rejo
nie Zakaukazia sq- z punktu widzenia inter s6w Stan6w Zjednoczo.. 
nych, а jeszcze bardziej Europy Zach dniej - projekty zbudowania 
rш·о iqg6w majqcych znaczenie geopolityczne: 

1) naftowego - Ьiegnqc go z Baku do п)dziemnomorskiego por
tu Ceyl1an w Turcji, 

2) gazow go - z dna Morza Кaspij ldego do Turcji, 
а ponadto wytyczenie tzw. Noweg Szlaku Jedwabn go (nazwa na
wiцzuje do sredniowiecznej lqdowej drogi hancll wej z Chin do wy
brzeiy Morza Sr6dz:iemnego), inwestycji Ьнdzчс j coraz wi~ksze 
zainteresowanie mi~dzynarodowe. 

l..ateш 1998 r. trzyna6cie paбstw z regюn6w zakauka kiego, czar
noшorskiego i 'rodkowoazjatyckiego, przy aktywnyш popш"L'iu Unii 
Europejskiej, zawarJo шnow~ о utworzeniu korytarza transportowego 
ш1 linii Кaukaz-Europa-Azja (tzw. ТRА .ЕА). Poparcie d1a tej inicja
tywy wyrazil te.i Senat Stan6~' Zjedлoczonych, uchwalajqc w latach 
1997-1998 pakiet akt6w prawnych о strategli wobec Szlaku JedwaЬ
n go. maj<}cych na с lu wspomaganie pan tw tego regionu w budo
waniu i urnacnianiн niepodlegloSci, praw obywatelskich i przede w zyst
kitn w pokujowym rozwiqzywanitt konflikt6w. 

Hi toria Zakaukazi.a zna przyldady n.ag1ych zwrot6w- od krwa
wych walk do g~ 't6w 1 rzyjaini - kiedy w gr~ wclюdzilo poczucie 
toisamo ~ i regioпalnej i spгawa '\V p6lnego zakauka 'kiego domu. 
Wi 1u Azer6w przyzna J :zcze dzi iaj, Ze wi~ j ich Щсzу z m1ianaшi 
aпUeli z tureckoj~zyanymi Uzb kami, Каzа hanu cz Кirgizami. 
J~ШiakZe w ubecnych waгunkat:h, kiedy pertraktacj шajq е na celu 
trwaJe rozwiqzanie konlliktu odbywajq i~ z udziaJem wielu stron, nie 
wylqczajqc superшocarstw, pow taj przekonani , .ie rzqdzqcym nie 
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zaleiy na szybkim porozumi niu. Jesli wspomniany zwrot miaJby 
okazac i~ trwaly i znacщcy, mu iaJoby na t.qpic peln popat·ci , а na
wet zaangaiowanie ze strony шi~dzynarodowej poleczno8ci. Dals7,e 
losy Zakaukazia, regionu wielce oblecujqcego z punktu widzenia Swia
towych interes6w, а zarazem bardzo zr6Znicowanego i tanowiqcego 
obszar Scierania i~ zewn~trznych wp)yw6w, zaleieC Ь~dq od umiar
kowania, pow8ciqgliwo8ci i gotowoSci do pojednania ze strony wszyst
kich zainteresowanych. Nale7Жoby w tym celu uruchomic mi~dzy
narodowe mechanizmy kontrolne i przede wszystkirn OC7.ekiwae w p6l
dzialania w tym zakresie Rosji ze tanami Zjednoczonymi, mocar-

Meczet w miejSI..'OWoSci SrA.'
ki (fuL Piotт Rulacz) 

stwem po}o.ionym zbyt daleko, jeSli idzie о polityczne zdominowanie 
Zakaukazia, ale tez zbyt ро~Zпуш, аЬу miaJo pozostac na uboczu. 
Trzeba przy tym pami~tac, Ze w prowadzonej przez Waszyngton walce 
przeciw terroryzmowi kraje tego regionu naЫerajct coraz wi~k zego 
zna zenia. NatycЬmiast ро wydarzeniach z 11 wrzesnia 2002 r. Azer
ЬejdZan i Gruzja zadeklarowaly pclne wsp&dzialanie z USA. Armenia 
pow trzyшa}a i~ wprawdzie ocl takiej d k1aracji, ale tak jak sq iedzi 
udost~pnila wojq prze trzeб. powietrznq, dzi~ki czemu Am rykani 
uzyskali latwiejszy dost~p z baz w zachodniej Europie i Turcji do Azji 
rodkowej, а stamtqd do Afganistanu. 
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ormiail ki j nie pozo ·talo nic innego, jak 
przyzna , ie int rcsy naftow oddziah.Jjq wprawdzi powoli, ale nleu tan 
nie na zmjan~ tan wi ·ka rzqdu am rykanskiego wоЬес A7..eгbejdiantt. 
topniowo lagod?..ono Ьowi т ро tanowienia uchwa}y nr ОСП. W 1998 r. 

wprowadzono poprawki zezwalajqc na realizacj program6w рот су 
Jшmanitam j oraz na rze z uzтacniania deтokra ji. Ponadto wyraio
no zgod na clzialalnosc w Az rb jdZanie am tykan kkh in. tytt1 ji 
i agencji pan twowych. W 2002 r. zawieszono saшq uchwaly. 

Minю ie роту lne d1a Аrш nii wiahy wiejq z ni о mniej 7..З si1q, 
aпnenska polityka zagraniczna odznacza si zr cznoRC'iq, dzi ki 1-е--

Кit'dys Ct'fkiew, ttraz 11111-

rент w micjscowo: ; · ~:ki 
(foL f"iotr Bulat·z) 

mu kraj t n korzy ta zar6wno z do taw uzbroj nia ro ~ski g jak 
i z am rykan ki j ротосу finan wej. Sukce у t sq tyrn bardzieJ 
godne uwagi, ie spolecznosc OЛ11ianska w kгaju i za granicц j st gl~ 
boko zr6ini owana. Polityka zagraniczna Er wanu opierala i па 
7..aloieniu, ie Ro Ja w len czy inny pos6b przywr6ci . woje panowani 
nad Zakaukazi т, а w6wc7..a powiqzania Ann пli z AmeryktJ posluz 
jako zabezpi zenl w razie ni prz widziaпy h koшplikacji. Zgodni 
z tym rozumowaniem OЛ11iani mogliby zn6w tж' . ilr' uprzywi] jo
wanц grupi:J tniczn<J na Zakattkaziu, "stra.Zq prz dni~{. jak za czasow 
го ~sld j k pansji. 'Гуlе ie dzi ek pan Ja Rosji na Bli ki Wsch6d, 
choc ni wyk1u zona, ni przypominalaby ani pod wzg1 dem rozmia-
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гоw, ani pod wzgJ~dem forшy tamt j przed dwustu ]aL Zakladajц 
gotowo t М о kwy d odzy kania wplyw6w w glownyш r joni wia
towego wydobycia ropy naftow j, trzeba zdawac ·oble spгaw\', i fakt 
ten n1 mu ialby oznaczac dCli nia rlo panowania nad miejscow'! Iud
no ~ iq. W per::p kty\\ie bardziej prawdopodobn wyda: e si~ р wt>lne 
wycofywani i ~ Ro ;;ji z poludnio\vych i muzulшш1ski . :l t ru ::>ie}.y da N

n go iшperium i k ncentr waпi uwagi па Еш ооiе. Na Net i dzis, 
mimo wojny z zeC7..eniq, шаlо kto uwaia, ie Ro,ja s r6buj odzy ka 
cueгbejdiafl 1d zlo.ia naftowe. В dzie ona rnczej kJaniala si ku 
pragmatyczn шu podej8ciu, kопс ntrujqc si na w p6lnych przed-
i wzi~iach z firmami zachodnimi bqdi na pobleraniu op}at z ruro

ciejgt )W na woiш t rytoriшn.l..epi j Ь \vieш nii zanюine kraj Eur 
PV Z:tchodniej zdaje soble она prawf, jakim ci iar т jest ub6 'two 
i uci~k w wn~trzny. Gdyby mimo to neoin1peri aln " d 'li n ia Ro ~i od
.iyly, powiпna ona pami~tac о nauc ~qcej z d:awnej kolonialn j 
polityki па Bli,ldm W hodzie. 

Wiadomo, _. nmiejszoS<.iowe Ко~iо}у chrze ijan ki , шaronicki 
w Ubani i kopm ki w Egipcie, Ьу}у faworyzowan jako filary pano
wania francu~ki go i brytyj,kieg . Je:fnak wladze kolonia1n dqiy
Jy do kot-zy ·tnego ufoienia to unk6w z wifk zoSciq muzuhпan kq, 
а upгzywi]ejowan traktowani тniejszo ci chrz ~cijari kich bylo 
z ieh strony ро uni~ciem przela gowyш. Wizyta Putlna w Baku 
w tyczniu 2001 г., шаj(\са poprnwi to unki z AzerЬejdianem, wzbu
clzila zaniepokoj ni Er wanu Obawy со do przy zl SC1, а w j zcze 
wi~kszym topniu trudne arunki ek nomiczne, przyczynily i~ do 
wyj<!tkowo dui go wychodzstwa z Arm nii, w oficjalnych taty ty
kach niepodawan go, ale powoduj<J go ~ p :tdek liczby 1udno8ci о za
cнnkowo 15-20 proc., tzn. najwi~k zy od 1915 г., zyli - wedh.tg nie
kt6rych - na 'kal Judob6j, twa. Zdanieш zagraпicznych оЬ rwa
toгow Arm nia w hodzi w okr · wainych truclno · i i шi~ar 
clow j izo1acji. W1adza j t coraz bardziej skorum pJwana i to uj 
ucisk. \Vyb ry jawni falszowan , а opozycja prze ·ladowana. C11o-
iai nie wydaj ·i , Ьу opozy Ja w Arm nii miala pot lo 'J 1е poparcie 

jak w Gruzji czy na Ukrainie, ma to kto wцtpi, ie reiiт Kocz:trianaj st 
got6w do podj ia r6inych kиk6w, Ьу!е tylko utrzymac siy przy 
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wladzy. Nie doprowadzi to jednak do rozwiqzania narastaj<tcych pro
Ьlem6w w gospodarce i polityc zagraniczn j. w sr6d przeciwnik6w 
r iirnu umacnia i~ przeswiadczenie, ie chrze ijanskie dziedzictwo 
i kuJturowe uto.isarnianie si~ Ormian z Europq nie musi prowadzic do 
antagonizmu z oto zeniem islam kim, о czym swiadczy wi l tu
leci ich pokojowego wsp61Zycia z muzulmanami przed epok<t kolo
nializmu. 

Ро dczas gdy trwa}y bezskuteczne zaЬiegi dyplomatyczne w pra
VI 'ie ukoncz ~nia konfliktu, sytuacja militarna na spomym obszarze 
przed tawiй :t si~ tak, jak opisano jq w relacji naocznego swiadka: 

Meczet w miejscowo Zakat.aly 
(foL Piotr Bulacz) 

"Ilnia frontu mi~dzy woj kami Az rЬejdZanu i paratystycznego pan
stwa G6rskiego Кarabachu sprawia wтaZenie trwaloSci. КаrаЬа kie 
okopy, bunkry i schrony 8<! wykonane solidni i umocnione hlpami 
betonowymi, klodami drzew i pustymi skrzyniami ро amunicji. Za-
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i ki 1 pola minow rozdzi laj<J oble amli , kt6r obsenvujq i~ wza
j mnie za pomo ч lomet k prz z kilometrowy pas zi mi nkzyj j. 
Niema1 codzi nni dochodzi do wymiany ognia mi~dzy trzelcami 
wyborowymi. Mn6 two il ludzkich i material6w zu.iyto na rozbudo
w~ i utrzymani tej liпд. Za okopami dla pi choty r zciqga . i~ gl boki 
r6w. «То nasza obrona przeciwczolgowa - m6wi miejscowy dow6d
ca, plk Mofse Hakoupian - cictgn'lca si~ ni pгzerwani na dhlgoSci 
179 km, od granicy iraflskiej ai do Annenii». Та budowaпa od 1994 r. 
linia umocnien frontowych prz Ьiega wzdlui cal j wschodniej i p6lno
cnej rubleiy G6r ki go Кarabachu i daje schronienie oddzialom woj
skowym о najwy.i zym stopniu motywacji za Zakaukaziu. Ormiatiskie 
ir6dla podkreslaj'l z dUffi'l, ie sily zbrojn G6rskiego Кarabachu, 
liczqce 10-12 tys. iolnierzy w cza ie pokoju, mog'l wzro nqc dzi~ki 
zybkiej mobilizacji do 50 ty . Zajmujq one trzecie miejsce pod wzgl~ 

dem wielko8ci we W p6lnocie Niepodleglych Panstw, ро armii Rosji 
i Ukrainy, а pierwsze pod wzgl~dem gotowo8ci bojowej"13

• 

W szelkie znaki w kazujq, ie kondycja arnli.i azerbejdia.П kiej jest 
obecnie lep za nii kiedykolwi k w przeszlo8ci. Minister obrony Safar 
AЬijew oSwiadczyl nawet, ie woj ko jest gotow do odzy kania G6r-
kiego Кarabachu, je li otrzyma odpowiednie rozkazy. Konilikt zbгoj

ny m6glby poslu.iyc nie tylko do rozwiqzania S<tSiedzkiego poru, а1е 
takie do rozladowania wewn trznycl1 napi~ politycznycl1. Komen
tuj'!C t~ sytuacj~, sz f rzqdu karaba kiego Arkady Guka ~an powie
dzja} w wywiadzie pra owym: ,Jeieli Azerb jdian chce wojny, bydzie 
jq mial". 

в Р. H .uтi,, Kurr.. bc;k '1iv .'res ,(e ove1 rm L ne, LIJ' Tntce • • J:ше·~ lnlcllig пес R vi :\v' 1999. nгЧ; l)L 
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Kon"ensus wok6t 
poHtyki zв.granicznej 

Przy wszy tki h glyЬokich r6inicach, jakie dzieЩ rzqdщcy h i opo
zycj w Az rbejd.ianie, i tniej tam n.iepisane porozumierue со do 
gl6\vnych kieru.nk6w polityki zagranicznej. Je t to ja. ny punkt na 
politycznej enie tego kraju. W li topadzie 1997 r., zaraz ро powroci 
z wygnania, AЬulfaz Elczibej przyznal, ie Alijew ma cluio wi~ksze 
do ~wiadcz пiе jako mqi ~tanu. Dlat go, zapewnial, ni Ь dzi sj , 

sprzeciwial og61nemu kieгunkowj polityki zagraniczn j rzqdu, widzqc 
w ni j kontynuacj~ wla nych poczynan. 

AzerЬejdian tшюwi przyklad kraju, w kt6rym do po1ityki zagтa
niczn j i t unk6w ze · wiatem zewщ~trznyrn przywiqzuje sif ogroш
ne znaczenie, со wynika z uwarun.kowail geopolitycznych tej шewi 1-
ki j krainy posiadajqcej dиze bogactwa naturaln i polo7..on j mi dzy 
niepor6wnanie wi kszymi sqsiadami, maj'lcymi w w 1 hi tшii ni 
j dnq terytorialnq ek рап jf. Sq iedzi ci to Iran. Turcja i Ro Ja, p1·zy 
czym ta о tatnia, nawet oslaЬiona, nadal ma tatu supemюcarstwa. 

Р dstawq konsensu u w sprawi polityki zagran.i znej pozo taje 
dqienie do zbli.Z nia Azerbejdianu z Zachodem, wyra tajqce ni tylko 
z kalkulacji zy k \i naftowych, al r6wnieZ z obaw przed Ro jct i jej 
arm nskim sojusznikieш, а tak.Z z nieufno8ci wobec Iranu. Jednym 
z naglo · nionych przejaw6w proza hodni j orientacji rr.qdu az rb j
diaЛ kiego bylo wzmiankowani w ty zniu 1999 r. przcz Wafi Gulu 
zad go, pr zyd nckiego doradc w sprawach zagranicznych, mo.i
liwo i p1·z nie i nia bazy lotni zej NАТО z Turcji na P61wy р 

Ар zeron ki. Propozycja ta, potтaktowanajako balon pr6bny, ni pot
kala i w6wcza z popar iem ani ze trony USA, ani Tur ji. ОЬа kraj 
ni zamierza}y rzu а wyzwania Ro Ji w j j tтadycyjnej {! rze wplyw6w. 
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El ment m po1ityki otwarda Az rb jdi.."U1u na Za h d j st zbU
i. ni z sq i dnimi kJ·ajarпi: шzjq i Turcj<J W. rod innych pari tw 
obszaru bli kowsch dniego, z kt rymj Az rЬejclian rozwinq} przy
jazn to unki, znajduje i lzrael, trak'towany jak przyszly odblorca 
kaspij kiej r РУ naftow j, gdy d Ьiegni kor\ca budowa ruro ~iqgu 
doprowadzajqc go j(} do r6clziemnoшor kiego wybrzeia Turcji. Po
dobni jak Azerb jdZan, j g bli k wschodni partnerzy znajduj~ ~j 
raczej na peryferia h aniieli w centтшn regionu, jeSli ni pod wzg)ft'
deш g ograficznym, to kulturalnyш zy etni ·znyn1. 

W dpowiedzi na pom woj k wq Мо kwy dla Aпnenii Azer
bejdZan оdш wil dpisania w ramach Wsp6lnoty Ni podleglych 
Ра.О. t\ .. Porozumi nia о zbl rowym bezpieczen twie'', zwanego pak
tem ta" zkenckim z 1992 r. Ро utworzeniu przez Ro J , Armeni~ i Bia
loru w p61nego ЬJoku przyw6dcy Gruzji, Ukrainy, Az rЬejd.ianu 
i Moldawii (tzw. gru.pa G АМ) podcza • potkania Rady Europy 
w tra burgu w pa7лizieгniku 1997 r. zawarli • ojusz majqcy na 
celu politycznq i gospodar zq wsp lprac~ раП tw czlonkow ki h. 
W r d planowanych w~p6lnych przedsiywzi~ zna)azly i proj kty 
uroazjatycki go korytarza tran portow go oraz rurociqg6w Ы g

nqcych na Zach6d przez t rytoria tych pari tw z omini iem Ro 'i. 
\V dzi dzinie politycznej pan twa gПJpy GUAМ mialy rozwija blii
sze tosunki z Zachoderп, topniowo w t pujqc d tтuh.1ш: 1rans
atlantyckich i europej kich. Z cza m przy Щpiono do omawiania 
wsp6lpracy wojskowej. Planowano fom10wanie batalionu majq e-
go chronic polqczenia transportow , poczynaj'lC od rurociчgu Baku-

upsa. W 1999 r. prezyd nt Uzbeki tanu I lam Кarimow, ucze tni
c~c w ohchodach pi~ 'dzi .i io1 ia NАТО w \Va zyngt nie, pod
pisal umowf о przy Щрi niu w go kraju do soju. zu, jak si~ mialo 
okazac - na kг6tko. 

Ro~zerzeni gПJpy GUAМ, zwanej teraz G АМ, ni przeloiylo 
if jednak na wzro t jej aktywno~ i. zwla. zcza .i Uzb ki tan oraz 

Moldawia unikaly zadraini n z Мо kwtt z uwagi na ytua j(;' we-
wn~tг.tnq.. Trzon GUUAМ tworzyly wiyc Gruzja, Ukraina i Azerb j
dian. Pr6bq poprawi nia ytuacji byla deklaracja sz f6w раП tw 
GUUAМ, wydana w Nowyrп Jorku podcza s ji ONZ w 2000 г., 
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w 'prawi oiywi nia i r zwojн w.:p61pt·acy. Ро tanowiono,7-e potka
nia na szczyci b~d& i~ clbywaly dwa razy w roku, zwi~kszoпe ~ 
tan& wy Hki па rzecz budowy rurociqgow energ tycznych W h6d

-Za h6d i utworzenja trefy woln go handlu. iy zliwie па tawione 
'tапу Zjednoczone przyznaly fuпdusze na pomoc woj kowq dla lcra
j6w GUUAМ. ale nie powstrzyшalo to Uzbeki tanu od wy 'Щpienia 
z grupy, w dzialalno i kt rej 7.-Зpanowala tagnacja. O.iywi nie na-
tqpilo dopi ro ро rewolucyjnych w~~sach w 2003 r. w Gruzji oraz 

w па. pnyrп roku na Okraini . Przyw6dcy раП lw GUUAМ, z wy
j&tkiem UzЪeki. tanu, 1.-ad k1ar wali ch с w tqpi nia do NАТО i Unii 
Eur pej 'kiej, со spotkalo if;' z poparciem PoJski. 

Dlugi cien Ro ji 

Przez шinione dwa stulecia ]о у Az rb jdianu ksztal1owaly si~ 
gl 'wnie pod wplywem Ro ~i. Na kutek dokonanych pr7-ez ni& podЬo
jow па tqpil podzial loaju na с~ ~ ro yj 'k'l, od rwaлq od Bli kiego 
W h du, oraz na iraiJ kq. Dzi iaj Ro Ja naleiy do gl6wnych part
ner6w handlowych Az rЬejdianu. а sjee jej powЩzan ekonomicz
nych, minю i tniejqc j jt1Z konkurencji ze trony kraj6w Bli kiego 
W h du, Europy Zach dniej i Ameryki, nadalje~t ro71egla. W tтzq , 
jaki go 'podarka ro yj ka przeiyla w sierpniu 1998 г. odbll i wi~ i па 
Azerb jdiani . Wraz z naglq dewaluacjq ruЬla zmalalo tempo unie
zaleZniania i~ go podarczcgo od niedawnego kolonizatora. W miar~ jak 
kurczyl si~ pr.temysl azerbejdzю1 ki nieb~dqcy w tanie konkurowac 
z tanimi towarami r yjskimi, do Ro Ji p1yn~ fala emigracji zarobko
wej, wi~k za nii kiedykolwiek w prze. zloSci, prz kraczajqca rnilion 
о оЬ. 

Dwie~ie lat paлowania mocarstwa kolonialn go wywarlo t i do
minujqcy wplyw na rozwoj az rЬejdian ki h klas wyksztalconych. 
Przypomnijmy, ie nadal j zyk rosyjski pr&waia w r6d ludnoSci wiel
koшiej kiej, а ni mal d pi rws7-ej chwili ро rozpadzie ZSRR oczeki
Wdllo na powr6t, w takieJ czy uшej foпni , panowania rosyj kiego 
zar6wno w sarnym Azerbejdiaru , jak i calym regionie, zwlaszcza ie 
mozliwosc czerpania zysk6w z nafty mogla stanowic dla Мо kwy 
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dodatkowq zach~~· Woj kowy zamach laлu dokoлany prz z urata 
Hu jnowa w 1993 r. od brano tujako przyponmi nie dalekosi~inych 
plan6w i zamierzen Кт mla. 

la wi lu obywat li AzerЬejdianu perspektywa przylqczenia ich 
kraju do ро tsowi ki go imperiuш byla bardzi j pociqgajqca aniieli 
opcja bliskowschodnia. То Uumaczy, dlacz go Hajdar Alij w, polityk 
z konek Jami w Мо kwie, шni jqcy soble radzi z przyw6dcami r<r 
yj kimi lepiej niZ ktokolwiek inny spo r6d jego rodak6w, do latwo 

umocnil swojq wlaЩ ро obal niu AЬulfaza Elczib ja w wyniku puczu 
zorganizowanego prz z Husejnowa. Alij w bezzwlocznie wycofal de-

cyzj pierwszego demokratyczni wybranego prezyd nta о wy Щpie
niu Azerbejdianu ze W p6lnoty Niepodleglych РаП tw oraz ponow
nie zglosil akc , ale bez zobowЩzaft natury woj kowej. 

W tym sarnym 1993 r., gdy wladz ponownie objq} Alij w, Mo-
kwa sygnalizowala ro Пqсе zaint r sowani reintegracjq "bli ki j za
~cy", czyJi dawnych republik radzieckich, uwШjqc j za fe~ 
swшch wylqcznych wplyw6w. Eq zyly jq z nimi ni tylko mocn wi~ 
zi gospodarcze, wojskowe i kulturalne, wynikajqce mi~dzy innymi 
z zawartych um6w о w p6}pracy, ale takZe latw do przebycia gra-
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Azl:rlx:)l!bнo 

nic . W dodatku wydawalo si .• ie w R .Ji го la popuJaпюsc koшu
ni ~tow '\ zy tko to w·p6lbrzш.ialo z na trojami znacznych grup po
leczeti twa, w pominaj<!cych okre rzqd6w konшni t6w "ak lep z 
czasy. 

Тушсz em analitycy rosyjscy nie ukrywali, i d1a р litykl Ro Ji 
wzgl lеш Zakaukazia korzystniejsza ~dzi de tabiliza ja р lityczna 
anii li kon lidacja niech~1nycl1 Мо kwie i od niedawna niepoclleg
lych pari tw tego r gionu i wybrzeia kaspij ki go. \Vsr. d srodk6w, 
dzi ki kt6tym Rosja nюglaby odzy kac woj dominujqc wp}ywy 
w tym оЬ zarze, wymieniali utrzyшywanie przewagi woj owej Aппe
nti w konflikcie z Azerbejd:ianem oraz popierтlie paгatystyczпycl1 
dqten dwoch mniej zosct etnicznych w AzerbejclZani - Lezgin6w 
iTaly zy. 

Rok za rokiem mijal, а powr6t ro yj kich rzqd6w ni па t~powal 
i ni widar bylo nav t wyrainych tego ymptorn6w. Nieuclane pucze 
w 1995 r. nie potwier·dzily i tnienia powi<p;an ro yj kich na wy kich 
zczeЬla h wladzy i chociaZ z Moskwy doЬi galy za an1i glo у 
wiad zac n oimperialnych za~dach, ni bгakowal tei oznak. ze 

Ro Ja - па podoЬien two innych раП tw ро. tkolonialnych - i tni nie 
w g imperiuш ро trzega coraz bardziej jako u iqiliwo '·с. Со wi~c j, 

i d<fiy do wi~k zego zaangaiowania ·i~ w Europi , przekoпaw zy 
i , ie w Azjj rodkow j i na Кaukazie ludпo muzulшati ka w wej 

masi oka7..ala 1 ni datna na asymilacj . Za utrzyrnani tu -woich 
wylqcznycl1 wplyw6w Rosji najprawdopodobniej przy zloby zaplaci ~ 
zbyt wy okct. cen . ТгzеЬа jednak pтni~tac, ie j j go podaгcze, woj k(}
we, а takZe kulturalne zwЩzki z dawnynli posiacllo5ciami nadal ~ bar
dw 'iln i to ruezal inie od zrnieniajqcych si~ oko1iczno. ·i. 

Usta r yj kich се] w na Zakatlkaziu wymi nionych w publika
cjac l1 пauk wy h Ь jnшj : 

1) utrzyшaлi politycznej oraz woj kow j оЬ no · i, 
2) wzш ni ni koпtroli zar6wno nad wyd byci m, jak i tran 

port ш гору ka, pij ki j, 
3) d~ni do о '1:-dЬi nia wp}yw6w poten jalny h r-ywali geopo

lityczпych - Stan6w Zjednoczonych, Turcji i pati tw Europy Za
chodlliej, 
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4) przeciwdzialani zerzeniu sit; i 1am kiego fundamentalizmu tu
dzi z panturkizrnu (w domy81 : z udzia} m Arrn nii jak gl6wneg J 

c;oju znika), 
5) ochron praw ludnoSci ro yj ki j (zwykle ni licznej i dobro

wolni opu~z zaj<!C j Zakaukazie), 
6) zapoЬieganie zkodliwenш z punktu widzenia Federacji Ro yj

skiej oddzialywaniu na pOlnocny Кaukaz. 
W gruncie rzeczy polityka Moskwy wobec Azerb jdZanu nie byla 

jednolita. Jej strategi~ wzglt;dem calego Zakaukazia, w szczeg61no5ci 
za' w odnies.ieniu do obszaru kaspijsk.iego, 1rudno Ьу nazwac kon-
ekwentщ. Dobrze ilu 1ruje to tzw. spor kaspijski wok61 kompliko

wanej h.-we tii prawnej: czy ten wielkl akwen 5r6dlqdowy nal ty uznac 
za rnorze czy jezioro? Od j j rozstrzyglli~da zalety, czy w ~Prawie 
wydobycia ropy znajdct. zastosowanie przepisy prawa nюr kiego czy 
urnowy zawarte пllt;dzy dawnym ZSRR а Iranem. WecHug tych pierw
szych obszat· ka pij ki, wraz z zasobarn.i podmor· kimi, naleialoby 
podzielic na pi~ sektor6w eksploatowanych osobno przez poszcze
g6lne kraj . Wedlug tych drugich calosc zasob6w ka pij ki h tan(}
wilaby w p61ne dоЬго pit;eiu par\ tw. Zaruwno IгсШ, jak i Ro Ja, j zcze 
niedawno wylq zni uiytkownicy akwenu ka pij ki go, ро rozpadzie 
ZSRR na tawaly na w p61nct. ek ploatacj~ zl6z, pod zas gdy niepod
legly AzerbejdZan, Кazach tan i Turkmenistan domagaly i~ toso
wania w tej kw tii zasad prawa nюrskiego. 

Dal ze koleje tego poru pokazujq, .ie zwiqzan z gospodark~ gru
PY int res6w zyskiwaly istotпy wplyw na rosyj k~ polityk wo Ь с t go 
regionu, ni kiedy odЬiegajqcq od oficjalnej polityki Minist r twa 
Spraw Zagranicznycl1. F1rma naftowa ffikoil odegrala kluczowч rol~ 
w faktycznyш przyj~ciu przez Moskw koncepcji podziaht dna mor-
kiego na ktory раП twowe. Rosyjski шinist r pallw i energti ier

giej Кirijenko, kierujct.C i~ pragrnatyzmeш, oswiadczy} W шarcu 
1998 r., przed ~ wojq nominacj11 na premiera F deracji Ro yjski j: 
,,Niech go podar·ka zadecyduj о rurociqgach" WkrOtce pot т tano
wi ko to przeszlo w r Jewgienija Primakowa, k:tOry we w ро а
пеj kwestii przyjql postaw~ wyczekujqcq. Natoпllast za jego uщd(}
wania М о kwa zgodzila si~ na deportacj~ Surata Husejnowa do Baku, 
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gdzi na рос7-< tku 1999 r. tanql on prz d sqd т. о karion о zdrad~ 
tanu, i otrzyшal wyrok doiywotni go wi zi nia. 

Z wielu WL. 1 d w Ro ja trzymywala i~ od .i dлozna zni 
ek pan:;jonistycznej polityki wоЬес Zakaukazia, zdaj<} Ьi praw 
zarowno z о 1ablenia swoich Н zbrojny h, jak i go ~podш·ki w okre i 
tran fomm ji. Мimo to Lttrzyшala woj. оЬ ·no!k~ mllitarn'l w p<r 
szczegolnych krajach t go г gю11u, ni wyJ czaj· с Az rb jdZanu, 
gdzi funk ·jonui wpгawdZJe tylko je< lna,)ecz waina i г zbudowana, 
ro yj ·ka sta ja radaroнa. W 1995 r z 1 J gow w 1 kowycl11acz w i 
na ·i 1d na гzad w "-Р ·awie р dj~cia r adykalлi j~zy :-h dzia1an w to-
unku do t go r gionu , Ge fler·al Pa·N'el Grnco w о wiad zyl puЬ

licz Jie, ie glOwп za gJ ·oi n'e dla R j1 na k hodt:i z puiU<Inia, jako ie 
pterws ~:a wojna 1 zeczeнiq roZ] юcz ta '.\ grud·tiu 1994 r. i trwajqca 
dwadz1es ia j den шi i су, 7.akonczy}a 't ni шаl pelnym unieza]ez
nl n!e m sj~ Cze z nii od Ro ji oraz umowq, iZ jeJ о tat ·zny statu, 
zos';mle roz trzygni ty w ciqgu pi~iu la 

Za шiedzq, w Az rbejdiani , Hajdar AliJ w, zwykl g {О\\' do uzna
rua geopolitycznyc h int res6w Ro Ji, w Jata l1 1998-1999 bral wyrai
ni krytyczny kur wob о kwy, zarzucaj<Jc jej .,d ~tabllizujq q 
dzialalno~ w wrzacyn1 kotl r >jonu kauka ·ki go", i otwar·cie przc.
ciwil i~ i!;tni nш baz ro ·yj~ki h na t ryt rium Gruzji i Arrnenii. 

Polityka r yj ·ka wob с cal go re ionu, tak па 1 • lш ) , jak i na 
pohldniu, nabrala now j jako i za rzqd6w Wladimira Putina, ktory 
zaznaczyl obj~i przez i Ы wladzy wznowi nieш v.· jny z Czecz 
nia latem 1999 r. Мо 'kwa zagrozila wo,vczas wprowadz niem obo
wi~ku wizow go dla obywat li Az rb jdianu, ktor go r1 ... 1d о kariyla 
о tol rowanie prz шytu br ni do Czt.>cz шi. Ро incyd n ·i zbom
bardowania przez Ro Jan wioski azerbejdiarl kiej poloion j w ра i 
przygranicznym Alij w, odpowiadaj'l na w pomniane oskarienia, za
гm Н g n ralorn yj kim ni udolno · ·, r6wniez w prawi kontroli 
granic, i o.wiad zyl. ze Cz zen у za patrujl:} 'i~ bron u :iohll rzy 
го yj k:ich. Ро wпуш za i wymiana 7..<1an Шее zlag <lniala, Az r
ЬejdZan za wydal Ro Ji 1 wnч liczb~ boj wnik6w cz z n kich, kt 
rzy szukali tu schronienia. 
W~ Putina w Baku w ty zniu 2001 r. przed tawiano jako przeloш 

w to unkach шi~ obu rzqdшni. Je li nawet zЫegla i ona w cza i 
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z т~ ~ rosyj. ki j fl oty kaspijski j (< о ошелt wano jako .,dyplo
шacJ kanoruerkow(!'), byla 'wiad twem, ie М о kwa nadal nie prze
~awia w prawie Z ikaukazia jednym glo ш. Тут razem najbardziej 
liczyl i glo Putiлa. Najwidoczni j uwaial on AzerbejdZan za kraj 
о kluczo~ znaczeniu na Zakaukaziu. О nowej atmosferze Swiad zyla 
na~chmia ~ wa deklara ja w prawie podzialu dna Morza Кaspij kiego: 
zloza гору 1 gazu pozo tajq w ge Ш ро zczegolnych pari tw, а lup 
wody- w wsp6lnym uZyt:kowaniu w zy. tkich krajow nadmorskich. 
Мо kwa zac~ jиZ zmieniat sw n gatywne па tawienie do bu

dowy ruro i'lgu Bak1-C yhan, zwla zcza odk(!d Кazach tan oka-

Budynek Koшit tu Cen- г:::-~------~--------. 
lralnl'!{IJ Kornunist 'C7.11t'j 

Panii Л7. rl:>t-jdiaлu 

zal ch . ek portowania tq drogq cz sci wej гору. Decyde nci ro yj
scy, Ь~а przeSwiad z ni, ze Aшerykanie dЩ do zbudo Nania ru
ro iqgu о tak niepewnych kaikulacjach ekonomicznych, Ьо chc ~ цs
~ wplywy JJ?lityc~ w r jonie Morza Ка pijski go, do h :>dzili t(Jp
ruowo d wnю ku, ze trasa Baku-C yhan шоiе tac si ui) t~ >czn c1 
i dla_Rosji al Zalo przy tym pami~ta , ie tankow z Noworo yj ka 
mu 1~Ьу przeplywa prz z zatloczonq ie nin~ Bosforskq, gdzie 
pot n' ::J~' ' wypadki mog Ъу uni ru homic tran port Со wi~cej, 
urzqd~erua portowe w Noworosyj ku bywajq nieczynn podczas burz 
zimowych. 
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prawiaruu atmo fery w tu uнka h па linii Mos'k:wa-Baku 
ponowru okaml i~ рошо ny Lukoil. zef fim1y, Wagit Al ~kpierow, 
jeden z magnat.6 naftowych w Ro~ji, z pocl1odzenia Azer, angazowal 
si~ w or anizowanie imprez rodzc:ju wiry w Az rbejdZanie Alek
sego II. prawo lawnego patriarchy Moskwy i cal j Ro Ji, majqc•~j Ьус 
zna]щ S?..acunku dla kraju о odradzajqcej i tг<1dy ji i lamu. 

Wizyty wys kiej пmgi polityk6w г ~yj kich w Baku wywolywaly 
zrozumiaЩ ni ufno w Erewani . Moskwa uznala wi~c za sto own 
zapewnic tan1tejsze wladze, .ie udzieli ротосу Annenil w wypadku 
agresji woj kowej. 

Iлnym przejawem dobrej woli Ro ji wob Az rb jdZanu byly ge-
ty Putlna w h.-we tii rozwiqzania рrоЬ1 mu G rskiego КаJ·аЬа hu, 

taki jal powolarue (w odpowi dzi па pt-zygotowane z inicjatywy ta
п6w Zjedn zonych potkanie pr zyd nt6w Azerb jdianu i Annenil 
w Кеу \Vest na F1orydzi ) now j grupy d praw dialogu - kaukaskiej 
czw6rkl - z jego о Ьistym udzialem oraz z udzialem prezydent6w 
Azerbejdianu, Annenii i Gruzji. Natornia t bezp srednie rozmowy 
azerbejd.Za.O k<ГOnnian kie, plaпowane па czerwi 2001 r., bezter-
rninowo odwolano. 

W nowej atmosferze, jaka zal, tniala w t uпkach na linii Ваlш
-Мо kwa, uaktywnil:y i~ prorosyjskie ugrupowania tudziez po
szczeg6lni politycy, zwlaszcza ie coraz bliisza tawala i~ perspek
tywa ukce ji ро Hajdarze Alijewie. Przed wizyЩ Putina komit t 
zwolennik \V byl go prezydenta Ajaza Mutalib wa poinfonnowal, 
ie zebral tki ty i~ podpi w pod tycj& о zezwolenie na jego 
powr · t z wygnania w Ro ji. Byla to j dna z oznak, ie М о ~kwa prag
nc;Jaby widziec w AzerbejdZani wlaЩ zar6wno przyjaznq ble, jak 
i ul glq. 

Dominuj<t а pozycja Rosji w tym r gi ni ni oznacza jednak po
zycji nюn poli tycznej, zwlaszcza .ie Ro ja oddalila siv od totalitamej 
pt·z szlo i. o~tateczny ksztalt, jak i kala r yj kiej obecnoSci na 
Zakaukaziu Ъ d& zaleZa}y od t go, w jakirn kierunku pneblegnie ewo
lucja polityczna tego kraju, шajqcego о wyboru p6j ie drogq albo 
wewnvtrznych przeobra.ien, albo historycznie zakorzenionych d<tZen 
imperialnych. 
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е imperializm w ka.Zd j ро ta i wiqie i dzi z wy kirni kosz
Larni. Wzor ш inлych im ri6w Ro Ja. jakkolwiek p6ino, pozbyla i 
kolonii, аЬу ni wydawa ' Ь z kon а swych zasob6w na peryfi ri , 
z uszczerbki m dla cen1ruш, i - z odnie z logilщ pr ·н dzi jow go 
- trwa miшo t~ kпot za imperialnq prze zlo iq. Nowa ytuacja na
t-zuca jej potrzeb~ ш1liarkowan go podej ia do praw Zakaukazia. 
Pogodziwszy i z fakt ш, ze utrzyшywanie monopolu j t ni moZ.. 
liwe, Ro Ja d<tZY do za 'howania wplyw6w geo trategicznycJ1 nad tym 
rejonem i udzialu zy ka h naftowych, podcza gdy Za h6d iлwe
' tuje kapital w rniej ow boga twa naturaln . Jak wi k z · kom
promi w, to.k i t n odzna 74 i chwiejno · ·q, tym bardzi j ie zlo.ia 
naf1ow tanowi& kart prz targoW<t w Swiatowych rozgrywka 11. Za
chodnia, gl wni аш rykari ka, obecnosc \V Azerb jdZani , m.iшo 
braku hi, tory zп ch i g ogгaficznych zwiqzkow z tym r gion m, 
unюcnila si za praw<4 rozwijajqcych siy wi~zi go podarczych i -
dodatkowo - wydarzen ро 11 wrz Snia 2 1 г. 

Pojawieni i w 2002 r. аrп rykailskiego person Ju woj kowego 
w Gruzji wywolalo prot ty w rosyjskiej Dшnie, prasi i w r6d ~ i 
polityk6w traktujqcych t poczynania jak wchodzenie w tradycyjnq 
tr f~ rosyjskich wplyw6w. R akcj te wyciszyl Putin, oznajmiajq , .ie 

intere у Ro Ji лi sq zagroione. W gruncie rzeczy М о kwa mogla Ьу 
nawet zadowoloпa, ie tany Zj dnoczone prze 'taЩ siv pneciwiac 
Uum.ieniu oporu cz czeri ki go 1 zd jшq z ni j с~ pot pi nia za 
gwalty w zeczenii. 

Poczqtkowo wsp&pra а woj, kowa mi~dzy Azerbejdian т i ta
narni Zjednoczonymi pr wadzala i~ do luZby patrolow j na kut
rach i lodziach od cza u incydentu morskiego z udzia} rn Iranu Jat m 
2001 r. (zob. . 204) alsze nюZliwo i powstaly w rаша h Partn r 
twa dla Pokoju i NАТО. Аш rykanie utrzymujq d\vi t cj radar we 

- jednq przy granicy z Iran m, dшgq przy granicy z Gruzj Aktywnie 
uczestnicц tez w Nadzorz traiy Кaspij kiej (Caspimz Guard ur
tJeillance) - w p6Ln j ini jatywy, zapoczq,tkowanej w 2003 r w с Iu 
zwalczania prz шytu шu·kotyk6w, broni oraz przerzutu terroryst6w. 
Amerykari.ski sekr tarz obrony Donald Rumsfeld odwiedzil Ваlш dla 
podkreslenia zaint r sowania wojego kraju Щ prawq. Znaczenie 
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с;;у ·tu symЬolicznc ma faki. z Azeгbt.>jdian wy · l~ ~.-wuj ni ~ lkie 
j dnostki woj k we ni tylko (1 К sowa, al tak7. do Afgam tanu 
i Iral·u. 

St ). unki г syjsko-amt·rykaD Ю w drugiш dzi 'i io1 iu ро roz
padт.i Zwiqzku Radzi ki g р zo tawiaj~ Az · rb jdianowi ?Iargin~. 
swu1юc1y w polityce 1..agranicznf:'j. V\' clo~ rzad~o potykan. J ~uacJI, 
gdy Ьа u nтю an;twa zar wno w p61pra ·uJ< ze ' Ьч. Jak 1 rywa
lizujCl. rz(}d Az rb jdianu ni шш;i dokonywa 1rudny _h ~b~row, 
nieн tanni lawiruj<JC mi dzy j clna а drugq tг па. tWleraJa :1 7..3-
tem роту ln 1 rspektywy, z kt ry h jнi umi j tniE' korzystala po
lityka zawaniczna Hajdш-a Alij wa. 

ZЬliZ nie z Za hodem, zwlaszcza z trukturami nii <.uropej ki j, 
charak1:eJyzuje zar6wпo polityk Ro Ji za pr zydeпtury P~ti~a, j~ 
i dzisi j zego Azerb jdianu, przy czyrn dudatkowym zynnilaem ~
tegтacji tego о tatniego kraju z Енr р taje si p:ospodaгka na tawю-
na na rynki ur pej ki . . 

7~ tkq te~o zbliz пiа S<\ to·ш1ki z Polslщ. Warszawa uznala ш 
ро 1 glo. Pv~r jdianu wkr6t ро j j ogloszeniн. Р zqtkowo Po1-
sk<; 1 prezeпtowali а111Ьа ac1orowi w An1au-z , z cza m tw~o о · Ь
nq pla owk w Baku. Pi гw zym ambasador П1 W5tal Marcrп Naw
rot. Aшbasada Azerb jd7Мl ka w Wa~wi clziala d 2004 r., а aш
basad r m j . t Ы toryk i ])yly шiпi ·t r prnw zagпшi zпych Wilajat 
Gulij w. \Vizyty prezyd пt6w Hajdara i llhama .Alij ~w~w oraz Al k
sandra Kwa.Sni w ·ki go przyczynily si~ do zaCJe ш ша sto unkow 
mi dzy obydw ша krajaшi. Wyшi па gos[xxiштza pozostaj. j dпak 
skr mna, wyn si mniej шi рг nt pol kiego handlu 1..awant ~ go. 
Na z rszq kal rozwijajq i koпtakty kulturalne, naukowe 1 du-
kacyjп . 
т mpo prz k zta}. n w Az rb jdiani pr.twdop~dob_nie wzro: 

rn ро minionym okr i . tabiJi7.<н:ji. Poda,a gdy J dш ~row~ 
шowiq о historyczn j :zan.ie па zbHieni z Zachod Пl, tnПI П1ЗJ<l 
wчtpliw 8ci: w 7.ak Аш ryka j t <lal k , ~ Ja zas tu~ bok, а poza 
tyrn - jak dlugo Am rykani zami rzaj~ an az wa . tt;. na Zakauka
ziu i jakie <l ich rzeczywiste int r sy w t:ym r gюш ? С~ ~h~ 
dzi im о naft ka pij kq, ktorej za оЬу sza wane sq па шru 1 mz 
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5 proc. zas Ь w wiat wych? zy гur iqg Baku-C yha11, prz lю

~су pt-z z ter •пу geografi zпi tntdn i nie wn poШyczni , ni 
okale i~ ekonomiczni ni placalпy? Na tawi пiе шi , zkanc6w 
Azerb jdianu wob с Ro Ji przypomina пastr je Irakij zyk6w ро 
obaleniu ddama Husajпa, пасt" lюwan obawq, ie w gruп ie rzeczy 
reiim ni • od zed} i w kзZd j chwili ш ie powr6ci w taki j czy inn j 
postad. 

lran i Turcja - bra1nie kraj 
oScienne AzerЬejdZanu 

Sq iad m о . zcz golпym znaczeniu dla R publiki Az .-ь jdian-
kiej j t opr6cz Ro ji Iran. Кraj te lq zy nie tylko dluga, Ьо lic.zqca 

618 kш granica, al przed wszystkiш du.ia cz sc wsp6lп j histotii 
tudziei w p6lnc dziedzi two г ligijne (R publli< zaшi szkuj naj
wi k za Uczba szyit w poza Iraп ш) i kulturaln . Poпadto wi ksw 
azerskoj~czп j ludno&:i Zyj na teJytoriнm lraпu, gl6wni w pro
wincji Tebгiz i Uruшi. О mi ·zkanca h Baku tak pisal antropolog 
an1erykan'>ki: . .Zwi<}Zki pokr wi n twa z Azerbejdianem Iran kiш sq 
tu rozlegl , со wyczuwa ' it:, rozmawiajqc z mi j owyшi. Podcza 
codzienn •j rozmowy malo kt пapornlmi , ie та kr wnycl1 w Turcji, 
za to \vi lu wspoпmi, ie ich kr wniacy mi , zkajq w Irani • ie ojciec 
pochodzi z t go czy tamt go iлu\skiego пlia ta. Azcrowi wyj id.iali 
do Turcji j ·zcz ро drugi j wojni wiatow j i zukali tam schro
nienia. А w zwyklf>j rozm1 )\.Vi tru :lno ps'ysze , ie k to ~ j dzi zo 
baczyc si: z k117.yUem w Tt1 r..:ji. ~at mia st opiпia, ze роЬю ny i ро 
ludniowy АzнЬ jdian lo jed n 1craj i " "polny оЬ. zаг geo ~гafi zny 
narodu f(IZ<lziel1nego !'fZ z I ~o:Jaп jesi ла~ iа1 гozpowszeciшioш1 ро 
p6ltora wi ku rz ~d6w rosyj 'ki ·h i ~о .vleckic: 1. Opinia tа1ш l1l dotyc ~ 
Turcji i t:c roinka tlumac~ . jak l 1Ze owie z p<>ln -:у ' vidzq Az r w 
z ooludn'a i w og61 mieszkш 1 w Ira rtu"14. 

Rzadko clzis t!Zуwапутп slowem okr slajqcym wainy, cho pod
·k6my, пurt iycia polityczn ~о w kraju j t ,.panazerb jd7..anizm". 

14 F. Safz Юсh, Оп Dilemmas 1 r Idemity in t/u! Po.ll< 'о ·iet R pu ~lic о/А z •rЬai;an... aucas1a n R ·gional 
S udies' 1 ~ 8 t. 3, nr 1, . 4; : jt. frn gmen tlum. Т. S "'i~<to cho Nili . 
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Idea zbliZenia Az r w pu obu ... tronach granicy, chodai nigdy nie Ь la 
forтnaJni rept·ezentowana przezjakqs organizacj~. du hodzila do glo
su w wypowiedziach, а niekiedy i poczynaп..iach przed ·tawici li r6z
nych Н politycznych w rozmaltych sytuacjach historyczn' ·h. Naro
dziJa si~ w ma}ym kraju о trudnyш po]oieniu geopolitycznyш i nie
pewnej przyszl Sci. W tych okoliczno5ciach czyшs natшalnym ta
\Valo sif dqienie do zmiany tych niekorzy tny h uwarunkowan przez 
po}qczenle il z 1nkznymi pobratymcatтll ро iranskiej tronie granicy, 
со najrnniej dwakro liczniejszymi od ludno5ci p6hюcnego Azerbe}
dianu. W przeszlo5ci Moskwa wykш-zystywala wszechazerb jdiallskie 
na troj jako nar~dzie polityki wob Iranu. Najwyrainiej widoczne 
bylo to podczas dt11giej wojny swiatowej, kiedy Aлnia Czerwona oku
powara c~sc tego kraju, w rrmiejszym stopniu zas - we wcze, nут 
okresie ziпшej wojny orazw koitcowych latach panowania sowieckie
go. Wtedy nadzieje na zjednoczenie AzerЬejdZanu znalaz}y wyraz w li· 
teraturze. pracach naukowycl1 i czasaшi w wypowiedziach polityk6 . 

Ро rozpadzi Zwiqzku Radzieckiego idea zЬliienia ponad granicaшi 
sta}a i~ popularniejsza niZ kiedykolwiek dotqd w5r6d r6znych poli
tycznie aktywnych ugrupowan, przy czym wszystkie one uwaZa]y, .ie 
nie naleiy dornagac si~ zjednoczenia, аЬу nie narazic si~ na niech~c 
ze strony Iranu. Nawet Elczibej, kt6ry za }ynq} wypowi dziarni, ie 
pol-4czenie Azerbejdianu nasЩpi za kilka lat, gdy rozpadnie si~ oparte 
na religil panstwo iran ki , zrnienil ton ро obj~ciu prezydentury. Nie 
przysporzylo mu to jednak zaufa.nia ze tтony щdu w Т heranle. 

W okresie g!a no ti kJ·eslono trzy scenariusze ponownego zjedn 
czenia Azerbejd.ianu: 

1) drog~ rosyjskiego podboju poludnia, 
2) irari kiego podboju p6lnocy, 
3) wyblcia if na niepodleglosc bu щ5сi kraju, popгtedzajqc go 

ich zj dnocz пiе. 
Poni wai nit: zanosilo i~ na urzeczywi tnienie iadnej z tych moili

wo i, pozo taly j dyпie wysШd na rzecz lepsz go poznawania siy 
Azer6w .iyj(!cy h ро obu tronш.:l1 Araksu. Кontakty przez granic ; 
Ьiegnqcq wzdlui rzeki, nazywan~ w okresie rozpadu ZSRR drugirr 
murern berliri.skiш, niebawem mialy uzrnyslowic, jak bardzo od :1ali~ 
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si~ ос\ 'ieЪie dwie grupy Judno ·о tym saшymjfzyku, dziedzktwie, 
wsp6lne j historii. а niekiedy takie wi~ch r dzinnych. Ro.in.ice d 
ty~1y 11i "' tylko obyczaj6w i noпn kuHш-owych, ale r6wnie.i ро taw 
polifyczaych; Azerowie iyj(!cy na poJudnie od granicy uwaiali si~ 
pгzede ' iVS ~1.kim za Irari.c..tyk6w. 

Swiadomosc wie]owiekowej jedno8ci ubu cz~ ci Ja-aju zak16cajq 
te1·az zadrainienia i wzajenma nieufnosc. О ii . w Baku dostrzega i~ 
~oienie ze stJ·ony popieranej pt·zez Teheran JIOlitycznej dziaJalno~ 
CJ о charakter7..e islamskim, о tyle iraD.skie wladze odno zq si~ n1 
иfnie do pt·zejaw6w wszechazerbejdzansk:iego nacjonalizmu za Arak
sem, widщc w nim potencjalne ir6cHo separatyznш i zacl1~t~ do jego 
lcrzewienia wsr6d niektorych grup Azer6w w Iranie. w poпmiana 
nieufnosc znaJazla wyraz w irarlski j neutralno5ci wobec konfliktu 
karaba kiego, а nawet w sprzyjaniu chrzeScijanskiej Aпnenii prze
jawiajq~ i~ mi~dzy innymi w шzle~}ych to unkach handl~wych, 
wlaczшe z dostawanu ropy, со spot~gowalo z kolei rozialenie r.t..qdu 
w Baku. Ostatecznie jednak Iran podj~ si~ ро r dniczenia w konШk
cie i .stal si~ gl6wnym .ir6dlern zaopatrzenia Nachiczewanu, lcrainy 
oddztelonej od reszty Azerbejdianu terytorium Лnnenii. Rщd teЪe
ran k:i stanql ро tronie Rosji w nleгoz trzygni tym sporze о prawny 
status Morza Ка pijskiego, poza tym jedпak Ьу}Ьу zaint r- owany 
w skierowaniu t:rurnienia ropy naftowej z tта ... р6hшспусh na nale
iqc do nlego tereny. 

Iransko-rosyjski alians wymierzony przeciwko гosnЧCYJll wplywoш 
Zachodu w rejonie Mor.ta Ка pijski go ~prawil, ze Republika Azer
b jdiaЛ ka malazla ift' mi~dzy mJotern а kowad1ern. Мimo to rozwija 
ona kontakty dwu tтonne, а roine ugrupowaпia polityczne w Baku 
1edzq uwainie sygna}y dochodzqcezAzerЬ jdianu Iran kiego, wiad
цc о jego regionalnej i j~kowej toisamo8ci. Ту1kо z t•zadka w Ba

ku Jychac glosy, .ie zbli7.enie mogloby sprzyjac tendencjoш pa
~tys~cznym na pcludniu, а jeszcze rzadziej w pomina i~ о nюz
Uwosct powrotu do Iranu zi m p6lno nych. Dla lai ldej inte}l~en ji, 
~dobni ja.k dla li~ej mniejszo i unпickiej stanowiqcej jeclnq trze
cщ ludnoScl AzerbeJdianu, fundamentalizrn szyicki bylby trudniejszy 
do Przyjfieia aniieli powr6t rzqd6w rosyjskich. 
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Laicki t.:lшгakt ~г ш~tawodaw ·twa w R pнbli Azerb jclZanskiej 
wywolaJ n gatywD 1' akcje tнi 7,а mi d7..q, w Azerb jd.Zani Irailskim: 
ро ogloszeniн w aku projektu kon tytш .. ii wiemi w ш ~zetacl1 TeЬ
rizн prot ~towali prz ·iwko пieuzпawaruu w niej i ·lamu 7.-а ~eligi~ 
panstwowq. oraz wprowadzeniu rozdziaht re1igil od pan twa. Srodki 
przekazu р< daly, 7-е mi szkafкy ~ b1izu w zwali .,drogich braci A7..e
r6w" do ocJrzucenia koo~tytнcji. 

z )·61 oficja1nych doblegala krytyka irгedentystyczпy l1 na. troj6w 
w Baku uгaz ostre przyponmi nie, ie caly Az rb jdian naJeial prze.z 
wi le wiek6w do Iranu, przy zloSd 1..as moie dojsc do zjednoc.zenia 
obu c~8ci w gтanicach раП twd iгanskiego. W takim <luchu, poslu
gujqc sift' slownktwem zaczerpni~tym z jyzyka hi torycznych spor6w 
l1lrecko-irail,kich, сЪос rzecz dotyczy}a obu щ~iAzerb jdianu, wy
powiedzia} siy w maju 1996 r. ajatollah Mol1sen S1-abestari, Azer zaj
mujq.cy wysokq pozycj w hierarchil iraJ1 kiego ducl1owienstwa. 

Reakcje w Azerbejdianie Iranskim na wydarzenia za p6mocnq. gra
ni~ Ьу}у rozmaite - najcz~i j przyt}urnione i wyra7...ajqce lojaJnosc 
wob с Iranu, niek:iedy przypominajq.c , ie blsLoryczпa wspolnota pali
stwa iranski go powstawala z шlzialem i zaangaiowaniem Azer6w. 

z kolei ze sroduwi k pozarzqdowych dochodzily Zq.dania zwi~k
S7Rnia udzialu Azer6w w iгanskim rz<1dzie i gospodarce. Intcleh.1ua
li8ci uskariali i па ograniczenia kulturalne, zwla zcza na brak szk6l 
z azersk:iш j~zykiem wykladowym oraz katedr arerbejdZati ki j Utera
tшy па uniwersyt· tach. Azerowie utrzymywali, ie sq pokrzywdzeni 
w prawach w poг6wnaniu ze z:nacznie пmiej lkzn(! grupq. ludnuSci 
ornlianskiej. 

Najbardziej znanq ро taciq wsr6i ar..erskicЪ :>pozycjonist6 w w Ira
ni ~ talsi~ MuhammadAli Czehrega rii,j zykoz11awcaz Uniw:.>r:ytetu 
w Tebrizie i weteraн wojny iraJl.sko- ra kiej . W 1996 r., kan dyduj~c 
w wyboracl1 do iпuiskiego М dШsн, w c1..asie k<н 11 paпil m6w H о dy~ 
krymh1acji rodzi111ej k-uJtшy, со nie kiedy pгzypomina'o glosy docho
dza е z AzerЬejdr..dЛU pod w1adzq rarlzieclщ. Ostrzegal, .iL nюwie oj zy-
t j moze grozic zaшi гani Шl, kutek brnku odpuwiedпi j bazy о wia· 

towej. PostulowaJ, Ьу jt:zyk ar.erski zostal wprowadzony do szk61 w obu 
ostanach Azerbejd7..anu lrailskiego jako drugi j~zyk - obok perskiego 
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- 7..ашiа t arab ki go. Skт 'lenie Cz l1r gaпiego z li ty kandydat6w 
ро wygran 'j pi rw zej turz glo. owania ~ powodowa1o maSO\ve <lemo
п h·a ·je w ebrizie. Wydarz nia t Jdonily rzqd teheпui"ki do podj 
cia dzialaн.ta n·asz jqcych ar.erskich s paratyst6w, kt6rych rue nazy
wano jui' tu "agentaшi Мо ·kwy". lecz о, kariano о dzialalnoц na 
rz z innych pail:tw о ienny('h W kwietniu 1996 r. poinfonnowano 
о are ztowaniLI w zachodnim Az rbejdianie dwudziestu dzi wif" 
ciu .,tul'ecklch szpieg6w''. а w roku na t pnyn1 зZ pi~cdzie i~ciн 
w Uruш.i. R6wnie dobrze moZn.a byl okr ~uc kh jako ,. zpiegow 
azerbejd.iaЛ 'kich". W powsz сhпуш pl"zekonaniu chodzilo bowiem 
о zwyldy odwet za are~ztowania na drugim brzegu Arak:ш C'tlonk w 
proirari ki j Partii IslamsЮej. ila p1·oiпmsko nastawiony h ugnlpo
waD. w Republic .A7..erbejdZatiskiej J st truclna do okre Jenia, ~dyz 
w ich sldad wcho<lzi niewiele os6b posr6d azerskiej klasy politycznej 
i je zcze mniej przedstawtcieli intelig ncji. Ich Ьщ tworzy zwarta 
szyicka Judnosc wi jska i maloшiast czkowa iyjqca w okolicach Ваlш 
uraz na poludniowych t г nach RepuЬliki. 

Jakby w odpowi dzi па poczynania wladz ilanskich, P<>d koniec 
1997 1· pow tal w Baku Ruch J dnnSci Azerhejdi..anu, skupiaj<tcy gl6w
ni towarzy zenia rn.lodziezowe. Patronat nad nim obj(}l Elczibei 
CeJem tego UglЩюwania bylo popieranie Az 6ww lrani w kh waJ
ce о prawa, z ш)'SЩ о ewentuaJnym zjednoczeruu obu czySc:i Azer
ЬejdZзnн. Podobny charakteг no~ila 1nna organizacja zalo7..ona w Ba
ku przez migrant6w z Iranu, Ruch na rzecz Narodowcj Niepodleg
lo8ci Pulнdniowego Azerb jdianu (NLМSA). znana przed w zy t
kiш z uщdzania protest6w przed aшЪasadq irallslщ. 

Na og6l opozycja byla bardztcj -klшша do otwartegu zajmowania 
stanowiska w pгawie poloz r ia Azer6w w Azerbejd7.anie Iranskim 
aniieli щd. Natoшiast Czehregaru i jego otoczeni ttwaiali 7.-ainte
re 'owanie ze strony w1adz w ВаJш za przejaw rosyj kiego ekspan Jo
nizmu. Z lza' 111 jednak nawet H::tj dar Aijew wyrazi} "W0]1 dpza(:ro· 
bat wob с ytuacjipobratyшc :w r: o dru .{iej stronie gra ni~ ·- P.:>dc.:tas 
j nej ze swych wi2yt w W&s• :Y 1}~i onie шiа1 sposobгюsc zlo7.yc нa
s~puj'lce oswiadczenie: ,,Iran zaшieszkцie okolo 30 mln A~row, k t6 · 
rzy stanowiq blisko polowy tamtejszej ludno5ci. jerinakie jako narod 
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Aze1·owie pozbawi ni q alkowicle praw. Rztid ira11. ki jest na tym 
punkcie bardzo drailiwy. Al Rkqd ta drailiwos ·, 'koro tamt jsiAzer 
wie pragn'\ jedynie prawa do ро iadania ~zk6l i wydawanla k i&iek 
w oj zy tym j~lru? Ni domagaj~ i~ niczego wi cej, jednak rzqd iш 
tych praw nie daje. ОЬе ny pгezyde11t Iranu oblecal podczas kampanii 
wyЬorczej, ie jeJi zostanie wybrany, pгqzna lttdлo. 1 azen;ki j te 
prawa na pod tawie pi tnastego artykulu К n tytucji inu\ski.ej. OЬiet
пicy nie dotrzyrпa1. R6ine pr cesy za hodz<t w Irani , 1 cz wladza 
opiera si~ gl6wnle на religii. i silach policyjny •h"t.:i. 

Poprawa stosunk6w mi~dzy Baku i Teh гсm "m napotkala groinq 
pt·zeszkod~ zwiqzanq z kontrowersj(\ wok61 wydobycia ropy. R6Znic 
zdaD. со do podzialu pola naftowego na dnie zЬiornika kaspijskiego 
' powodowa}y latem 2001 r. incyde11t na шorzu: okr<;t wojenny i sаш~ 
loty iraDskie zmusily stat k badajq.cy dla British Petr 1 um zlo:ia 
znajduji:!:Ce si~ pod dnem шot"Skim do opu z zeпia оЬ, zaru, kt6ry Iran 
uwaial za sw6j. Wszystko wydawalo si zпrierzae do zbrojn go starda 
mi((Clzy Iranem а Republilщ Azerbeid.Zari kq. W tych okoliczno8ciach 
pojawily si~ наd Morzem К&:.'Pij kim turecki samoloty F-10- oficjaJ
ni . z powodu pokaz6w akrobatycznych tLrzqdzanych z okazji odby
wajqcej · ~ w Baktl 25 slerpnia 2001 r. wizyty gen. Husejna Юvrikoglu, 

zefa tureckiegu sztabtt. Teheran zrozun1ial о trzeienie. W nasЦ'P" 
nych шiе iцcach unki mi~dzy lranern 1 AzerbejdZaneш zacz~ 
'i~ poprawiac. W maju 2002 r. dosz1o do dlugo odkladan 1 wizyty 
Hajdara Alijewa w TeheraШe. Ьiе strony zgodzily i~. i wzaj mne 
rela е powinny Ьус bli.Zsze. 

N owa ~ytнacja polityczna w regioпi zai tniala wraz z przygot~ 
waniaшi do wojn am rykansk~ira kiej. Zanimjeszcze rozpocz<;}y j 
dzialania wojenne. Cz hгegani podcza~ wizyty w Waszyngtonie d~ 
st.arczyl infomшcje о naruszaniu praw ludnoSci azer kiej przez wladze 
Iranu. U ta оЬ jmowala wspomniane jui ograniczenia w uiyvrani u 
wla nego j~zyka, niszczenie .zabytk6w kultury i za ~powartie aze ~ 
bejdZari. kich nazw g graficzny<.:h iran kimi, zakaz dzialahюsci ро· 
leczn ch 1 р Uty znych rganizalii powolanycl1 do oc11rony I 'гaw Azt.-

•s C rt. :za: .,AzenJiijan lntemational" 1999, s. 14; cyt. fr 1gment Hum Т. S wi~too :howski 
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r w oraz bra]· wolnoSci slowa. Op1·6cz tego Czehregani wspominal 
о tortшowaniu i mordowanlu Azer6w w iraflskich wi~ienia h W Df< 
partatn 1кiе Stanu i Pentagonie uslys.zal jednak, Ze w skompШ·owa
nej sytua ji mi dzyoarodow j .... tany Zj dnoczone ni sq sklonne d~ 
lewac oliwy do ogn.ia. angaiujqc si~ w wewn~trzne spory etniczn 
wh-anie. 

PrzeЬieg wydarzen w tym par'lstwie ujawnil. Ze najprawdopodo1г 
niej dokonцje j t:arn pJ·oces о da1ekosi~inych skutkach, znacznie 
rozleglej zych niZ sprawy b~di:!:ce przedmiotem zaЬieg6w azerskicb 
dysydent6w. Wszy tkie znaki wskazuj(! bowiem, poczqwszy od mas~ 
wych rozruch6w tudenckich w czerwcu 1999 г. oraz przeprowadz~ 
nych ро nich wybor6w do par1amentu, w kt6rych odni sli zwyci~stwo 
zwolennicy refonn, na rosn(\ce d<tZenie do przeшian i liberalizacji 
reZimu wbrew upartemu sprzeciwowi sil zachowawczych. Na]e.iy si~ 
spodziewac, ze reformy polityczne wplynq .zasadniczo na zmian~ st~ 
sunk6w Iranu ze swiatem zewn~trznym, а zw}aszcza ze Stanaml Zjed
noczonymi, tym bш·dziej .ie amerykanska оЬ cnosc wojskowa w Afga
nistanle i Iraku juz zmienila uldad geopolityczny. 

Dotychczasowy kierunek przemian budzil nadziejf na roz zcrze
me praw mieszkanc6w Azerbejdianu Iranskiego о prawo do wlas
nego j~zyka i szkolnictwa, а w przyszlos i- na uzyskanle formy auto
noпl.il. Tego rodzaju pгzeksztalcenia sprzyjalyby rozwi.janiu przyjaz
nych st.o unk6w Republiki Azerbejd.i.artskiej z jej blstoryczn<l kolebkq 
- Iranem, а ргzу og6lnej liberalizacji .iycia politycznego haslo: ,J eden 
nar6d ponad granicaпri", przestaloby Ьус zr6dlem nieustannych za
d.raZnieil. Jesli aspiracjq narodowqAzer6w je t zbliZ rrie dw6ch cz~&i 
ich podzielonego kraju, okazac si~ more, 1i latwiej im przyjdzie osiqg
nqc ten cel wraz z Iranem niZ wbrew Iranowi, naturalnie pod wa
runkiem ie Teh ran nie b~dzie musial obawiac si~ dqi n s paraty· 
stycznych. 

Nic~podziewany wynik wybor6w prezydenckich w Iranie wiosщ 
2005 r. przytlumil nadzi j~ na st.opniowe przemiany. Obj~cie wladzy 
px-zez radykalnego ls]aml ~ Mahmuda Ahnшd.lnedzacla wystm~o na 
pierwszy plan dlugoletni рrоЬlеш irar'lskich badan nuklearnych, kt6re 
moglyby prowadzic do skonstruowania broni at.omowej. Perspektywa 
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ur pej kich 
jak i ~ tan6w Zj dno zоп ch, 1..161"' rozwaiaj· tno.iliwo iлtcrwencji 
woj kow .i. ytuacja taka zwi ksza ·trat gic7l1P- zna zeni AzerЬej
dianu, ch с Ahmadin d.zad nawi(J.Zal przyjam sto~un)d z pr zydeп
tem Alljew т, а rzqd az t·bejd.iari. ki pow1arza, · ni w imi udzialu 
w aktji prz iw Iran wi. Р zo taj j dna) pytani . zy wyklttcza to 
ak j inлych рап tw z t rytonuш Az rb jdiaлu? 

]ak za za w pierwsz j niepodleg!o i, tak i teraz S<} ·iad m, z kt6-
ryш Azet·b jdian l<jCZq bliskie zwi<JZki tniclТle i j~zykow , j t Tur
cja, n'limo z - w odr6ini пiu cl Iranu - tylko ~ to uлkowo niewie
lu Azer6w ma tam woic}J kre\vnych. Wi z Azerhejdianu z Turcjct 
taJa i · ·i 'lejsza w no szyш okJ·esie hi~torii, ро ca}ych wi kach 

budowania toi аш 'i i Ьli koSci z rsj~ па gruncie szytt)'zшu. Tur
cja ni kiedy taлowiJa prze iwwag dla lrulturowych W'{Нywow per
ski h, nl ki dy za · luiyla jako ра tтan mi yjny do prz kazywaлia 
wart i uropejski h. j j rola zyskiwaJa па znaczeniu w okr sach 
narzu оп j przez Ro j izol cji od J..wiata zewn trzn go i konczyla 
si wraz z r zwoj т Ь zpo · dni h kontaktow Az rbejdianu z Za
chod m. 

ElitY az rb jdiail.. ki dqty}y do takie о zbli7..enia z Тш· ja, kt6re 
nie powodowaloby utraty oclr bno5ci. Z punktu widzenia polityld tu
recld j ptymalny wytlawaJ i шodel funkcjonuj'!cy w latach 1919-
-1920, k.iedy to Tw·cja nie rywaliz wala z R J~ о Azerbejdian, zwlasz
cza ze dobr to unld z w ze ·nуш i оЬ ·nут mocarstwem mog~ 
przyno ic okre lоле korzy i, tak jak to byl w poczqtko\\ym okr ie 
rzqd6w k mali to ki 'h. J ' li jednak zaistni j~ przyjaj'! kolicz
noSC'i, Turcja pr6buj uzyskac wplyw na ·pt·awy azerbejdian ki . 

Ро rozpadzie Zwjqzku Radzieck.i go Tuп:ja za p.r: zy(l ntury Tнr
guta .. zaJa Ьу1а pi rw zyтn krajeш. kt · ry uznal ni podl gl с Az r
l:: eJdianu. Da}y ·i~ w6wcza ~}у zec odglosy paлturkizmtt, zwla:zcza 
ro j щtlami Lнdow go r ntu. а1е najhala ·uw z ugrupowani t go 
typu orgaлizacja "'zary Wilk (Boz Kurf) d 1 rzyw dztwetn I kaп
d ra Haл11dowa, pozo talo na margin i iycia politycznego, cho
ciai sam przyw6dca pelnil funkcj~ miлi tra spraw wewn~trznych. 
TakZe pr6ba forшa1nego przemiaлowaлia j~zyka azerb jdian Юеgо 
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n~ tur ki wywobla ша we prot ty, kt rych rozmiary za koczy}y 
czюnk w Fronh1. Wraz z uplywem czas Иеа jeclno i lud w tu
г kkh wygas}a i- р dobni jak dzi ey;i ~ Jla towjeczny paлslawizm 
с :.:у pangeлnarJ izrn- нz11ana zostala za st u ·o 11юdnq i nieг alistycznq. 
A'li Turcja nie dqiy do utwoгzeni :1 s 1 efy . W·)jc (') wp}yvv w w rzeczy
~ • t :i postkc loniaJn j, ani wi~k ;;zo ~ ~ А~ ~r·J jdian nie mysli о unii 
swego kr< tju z Tw·cjq, ро. trz gал: ! d: ~ s pr2 e1. nich jako par\stwo nie
r6wno ,c1 ,~konomicznej i n1 kiego poziomJ oSwiaty. 

Ani Turcja, алi N..егЬ jdian nigdy ni 7.a.mi rzaly о iqgnq wzajem
nego zbliieпia, Iyzykuj(jc konffikt z Ro JCJ. Zamach stanu w 1993 r. 
zrozшniany zo tal w obu kraja h jako о ·trze.i ni • .ie-jak pisala prasa 
turecka- ,,koniec Elczib ja to koniec modelu tureckiego". Z punktu 
wjdzenia Ankary Ro Ja ni prze taJa Ьус groinym supennocarstwern 
ро drugi j tronie graлky, а jednocze nie tawala si~ coraz waiлiej
szym partn r m haлdJowym. Тymcza m jednak, mimo zahamowar\. 
i opor6w, trwal historyczny proce wycofywania i~ tego up mio
carstwa z оЬ zar6w, w ktorych nie cl1ctalo jui ono oЬciqiac . i\ da1-
szyш prawowanieш wladzy, а na opu zczonq przestrzen wkra zaJo, 
с~ "'iowo i z wahaлiem, г dniej wi lkoSci • iednie par\ tw . Przy 
caJ j ogronmej r6.tnicy dzi lq ej potencja]y Turcji i Rosji, obecno tej 
pierw zej w Az rbejdianie tawala i согаz bardzi j zauwaialna i to 
zar wno w ferze kultura1nO{)Swiatow j, jak i w dziedzinie ротосу 
woj kowej. а przede wszy t.kirn w haлdlu. Na poczqtku lat dziewi~c
dziesi<}ty h хх w. pr-zecl. j Ьiorstwa tureckie zna1az}y -j~ wsrod fiпn 
zagtмkznyrh, kt6re najwcze ni j pojawi}y i w Azerb jdZani i Azji 
r dko\v j, Turcy za byli pierw zyrni cudzozi шcami, z jakimi mie и 

kar\cy t j ziemi zetkщ·ll . i~ ро unie i niu ielaznej kurtyny Przyby ze 
z koJei, twi rdziw zy z ni dowjerzaniem ogromne pot:r7...eby rniejsco
w go rynku, iлwe towa1i w budow~ uperшarket6w, wytw6mi napo
jow gazowanych, fabryk wl6k.ienniczycl1,luksu • wych hot li i prywat
nych 'Zk6l. 

W drugiej polowie lat dziewi~dzi iqtych Turcja zaj~a pozycj~ 
najwi~kszego partл га hCI.Лdlowego Azeгbejdianu (ale j j nie utrzy
maJa). wyprzedziw zy Ro J~ zar6wno w eksporcie, jak i imporcie. 
Wladze azerЬejdZari kie zareje trowa}y ponad ty iqc tureckich przed-
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si~Ьio rstw, aJ ~ tylko polowa z ni ·h wykazywala ·~ aktywnoSciq, za
tru~ni ~j ~ 0-35 tys. miej owy h pra wnikow. Wartosc inw s tycji 
tu re ck 1< Ъ w Azet·bejdianie olo· ~1а si~ oficjalnie na 557 m1n dol :u ·6w, 
podczas gdy w rze zywi toSci j t to uma dwukrotnie wy.isza, gdyz 
kapitat turecki naplywa tei za posгednictw m finn europejskich. 
\V jednej tylko dzi dzinie- w budownictwi - tureckie przed i Ьior
~ twa podj~ly i\ г alizacji tek proj kt6w. J dn z nie Turcja tala 
sl\ ulublonytrt rniejscem az rbejdia.nsk:ich inwestycji zagranicznych. 

Oznaki Jabni~ia wi~z6w go podarczych pnjawHy i~ pod koni с 
lat dziewi cdzi . iqtych. Znaczna lkzba tureckich fiлn opuscila wtedy 
Azerbejdian, nlekt6re nie wytrzyn uj~c rosn&c j koпkurencji zacllod
nioeuropej ki j czy amerykail ldej, inne z uwagi na ogromn.q korup
cj~, ale gl wnq przyczynq byl kryzy_ go podar zy Turcji. W kainik 
ek portu tur ckiego do Azerb jdianu, wynoszqcy w 1997 r. 21 proc. 
calego ekspш u krajowego, dwa Jata p6iniej zшalal niemal о po}ow~. 
Rosja odzy kala utraconq pozycj~ pi 1wszego partne1·a. W sierpniu 
1998 r. dokonala dewaluacji rubla. Z kolei ek port azerbejdZadskich 
towar6w do Turcji, choc najwifk zy z eksportu ze ciu bylych azjatyc
kich republlk radzieckicl1. nadal j t kJ·шnny. 
DиW wi ksze znaczeni gospodarcze dJa obu partnerow majq 

takie inw tycje trategiczn , jak р iqgпi~i rur i'lgu naftowego 
Baku-Ceyl1an, doprowadzenie gazu zieшnego ze zlo.ia zach Deniz 
do Tшcji czy t i budowa korytarza tran portow go zwanego No
wym z1akiem J dwabnym. Nawet gdyby w najЬiiZszej przyszJoSC'i nie 
uko.riczono budowy 1111'0 Щgu naftowego, to i tak duia cz~sc гору 
z port6w w Noworosyj ku i up ie bydzie mu iala Ьус tran porto
wana prz z ciesniny turecki , а Turcja zastrzega • Ьiе prawo do ogra
niczania tran port6w ze wzg1~u na kologiczn zagroienie dla g~sto 
74ludnionych \Yybrzeiy Bo.foru. prawn zbudowania tllrociq_gu, prio
ryt towa w proza hodniej poli ct> AzerbejdZanu, zЫiZa do iebl оЬа 
kraj Przypomnijmy, ie Turcja Ьеz zas1тzeien poparla Azerbejdian 
w konllikci karabaskim, jakkolwiek skal~ t go р parcia wJadze 
w Baku uzna}y za ni wy taJ· zajц CJ. 

Strona turecka, kt6rej rola nillitarna wzrasta od lat, nadal pomaga 
w szkoleniu oficer6w arшii azerbejdiarisk:iej. W udzieleniu szerszej 
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рошосу па przeszkodzi stojц ograniczone rodki finan w . W dlug 
azerbejdiariskiego miпistra obrony Safara Ablj wa niewielu oficer6w 
wysylanych jest со roku na studia do tureckiej akad nili wojskow j, 
gdzie шi~dzy innytni zaznajamiajq si z ysteшem zkol nia NАТО, 
kt6rego tandardy b~dq obowiqzywac w Azerb jdianie w 2009 r. 

R.zqd azerbejdiari k:i oblecuje, ie c~sc spodzi wanych zy k6w 
z ek portu ropy przeznaczy na podniegjenie gotowo i bojowej woj
ka. 
ZЬUienie w to unkach z AzerЬejdianeш nasЩpHo za prezyden

tury SuJejmana Demirela, kt6ry podjqf haslo rzucone przez Elczibeja: 
.. Dwa panstwa, jeden nar6d". Jego nas~pca Ahmet Necdet Sezer 
odbyl swq pi rwsц wizyt~ zagranicznq w lipcu 2000 r. do Azerb j
dianu, со uznane zostalo za ymboliczny wyraz bll k:ich stosunk6w 
lцczqcych оЬа kraje. W tym samym czasie byly doradca prezydenta 
i nadal aktywny politycznie azerbejdiariski polityk Wafa Guluzade 
wywolal pow zechne zdumieni propozycjц utworzenia konfedeгacji 
dw6ch раП tw: Azerbejdianu i Тurcji. Кrok ta1d mialby radykalnie 
poprawic sytuacj geopolitycznq_ kraju otoczonego pr-zez wrogq Ar
meni~, nieiyczllwy Iran tudzic.i Ro J . Zwiw-eJ< ten bylby zupelnie 
naturalny. gdy.i Az rowie z powod6w 11istorycznych nie rozwi.п~U tra
dycji wlasnej panstwowosci, а etnicznie pozostali Turkami. Odpowie
dziц strony tш·eckiej na t~ propozycj~ bylo uparte шilczenie. 

Najwainiej zym сеlеш tureckich ellt wladzy i zeuropeizowanej 
pod wzgl dem kulturalnym ludno i wielkomiej ki j, с lem doЩd 
niezrealizowanym, pozo taje w Щpienie Turcji do Unii Europej kiej. 
А tymczasem zwyci~stwo wyЬorcze Partii Islam kiej w 2002 r. po
kazalo, ie w8r6d pozo talych grup ludnoSci ro ni poczucie bliskoSC'i 
z pozaeuropejskim Swiateш islamu. 



ToZsamosc narodowa 
w patistwie postsowieckim 

Islam i Swiadomosc narodowa 
w doble postsowiecki j 

Dla wi~kszosci mieszkanc6w Azerbejdianu: mitno w _zy ~ich 
przemian, jaki dokonaly i~ tu pod rzqdamj Zwщ.zku Radziecki g~, 
шimo bruta1nych ргzе lad wail i kon kw ntnego wy~howdЛi~ atet-

t~ rczпego , i Jam pozo. ta} pod. tawowym el m nt ~ toz~oSci. Рr6-
ь1 zastqpi nla przynal ino8ci г ligi!n. j ~г.qnal~znoSc~<f narodow~ 
w procesi ~ ksztaltowania. wiadomosc1 zbюro~ J ~rzynю. ~ ~graш
czoп skut:IO rni~dzy innyшi dlatego, ie samo poJ 1е "nar6d. n~e ~ylo 
ja:n : azerb jdianski czy radziecki. Со wi~~j, l~cki _az rbeJd~ 
ш.ial Ьус pгьygotowaniem do pro u tap1arua 1 r6znych na JI w J 
d п ,.nar6d radzie ki". 

W tarntycl1 czasa h о1юk "ofi jalnego" i lamu, ~~ury dz~~jчcej 
pod zwit>rz hпictw ш Du 1юwn j Rady Кauk~, 1 tn~al ~ 1 larn 
ludowy, wido zny prz de w zy tkim na poludnю ~aJti, 1~1 • zk~
nyrn prz z zwart grupy religijnych szyit6w. Na modltt~ ~bterano. 1 

tam ро doшacl1 prywatпych, ni ki с)у ~s w wi _tyc~ tnt J ach (jлr). 
Prz jawy r Ugijnos i byly nmi j wyrazne na Z1 mtach p6~?cnyc?, 
gclzi duiy od et k ludno i tanowili unnici -. cz :t~ ~6~1~':1' s1_ 
pod wzgl d т etnicznym od Azer6w. W: r6d wt JkomJeJ. Ю J шteli
g ncji podzieшn praktyki religij11 spotykaly i~ z d zapt ЬаЩ z uwa
ьтi na nieЬezpie zenstwu pow tania · kt oddalony h od glownego 
пurtu i. ]am kicll wi rzen i pгdktyk oraz klonnych clo faпatycyzmu. 

W miar jak па t powal zmierzch radzi c~egu ir_п~rium_, п~ ·Ualy 
si~ oznaki prz budzenia r ligijn go. Pod koru lat 1 d mdZI щtych 
i tnialo w dlug ir6dcl radzi kich okolo ty i<t а tajnych doш6w mod-

210 

Durhowni (w piffWszym rц-
dzie) roinyrh religii i wyzлan 
\V Azerlx.jdЬmi (foL Thom~ 

oltz) 

Ludowego Frontu AzerЬejdZanu zawieral ро tulat "nowego pod jScia" 
do i lan1 ki j r ligii i kultury: "Wierzenia religijn i tradycje wyzna
wan przez miliardy ludzi na wi i ni powinny Ьус pг&dmiot т 
ignoranckich пара i ze . trony fili tyn6w. Ludowy Front popi ra kro
ki zmj rzaj~ce do porozumi nia i w p6lpracy z swiat т i lalllu" 1ь. 

Pod wplywem r wo)u ji iranski j rozbudzily si wprawdzi u zucia 
г ligijne mi zkaflc6w Azerb jdiarщ ale warunki do peh1 go odro-

10 

Program o/tl1e People:v Fro/11 of A::ahaijaп • .. The C'aucasus and cntml A~ian C'hroni [с" 1989, 
nr 8, s. 8. 
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dzenia i 1amu zru ~trua}y tu dupl ro rozpadzie Zwi~ku Radzi c-
kiego. р ша w J ~nligracji ~пian i cz · iow j Ro.~an lu~~ 
wyznania uzuhшmskiegn taнowila tu ponad 90 р . '. pnpuJ~cjL Ajaz 
Mutalibo bwie Н, ie а} iyci byl muzulшamn 111, а J go po
lit:yczny rywal Hajdm· Alijew obj iн urz~du prezyd nta ucl~ i~ 
z pi Jgrzymkq d М kki. ygnitarz panstwo~, ~ t .о .~om~l ty
cznej prze 1-l i, JIOjawiali i na ur zyst ta h r ~gJJn~ch_ 1 ~ 
dr6iowali do mieJ · • wi~t:ych. W az ta h ukazywa}y 1~ zdJ~ 1а m 
kl.ch gruba: w r gowych okulara h, odzianych w blal szat:y pielg
rzym6w. Politycy wszy tkich od ieni zablegali о poparci ze s~ony 
wyznaw 6w Mahom ta. J dn с ~ni do dzialania przy Щpili du
chowni iranscy. Oto dosc typowy brazek z pietw zych lat drugiej 
niepodleg1o ·i: ро poludnlu do Baku zajeidialy aut bu У z Iranu, 
wysiadali z ni h гоdа i mullowi i wygla za1i zaimprowizowan ka~ 
zania do ota zajqcego ich tlumu na ulicy. Dzi~ki pomocy finansow J 
z Teheranu budowano nowe lub dnawiano odzy kan meczety, 
а przy zli dнclюwnl udawali i na tudia teologiczn do Iranu. 

Religijn mu oddzialywaniu Iranu naleiy tei przypi с ~tworzeni. 
w 1992 r. organiza ji polit:ycznej о nazwie Islam ka Partia AzerbeJ
dZanu Uczba jej zlonk6w osЩgn~a wlcr6tce 50 ty . Wywodzili i~ 
oni gl wni z mieszkalic6w mia t czek l wiosek poloiony h wok6l 
Baku. Parda wzywala do zacie · ni nia tosunk6w go dar zych z Ira
n m (m.in. do udzielenia kon ~i na wydobycie ropy), а w dziedzinie 
kultury do odrzu nia p1an6w latynizacji alfaЬetu i przywr6 nia pis
ma arab ki go. Proponowala naw t zorganizowani kurs6w dla ch~t
nych do nauki. Trzy lata p6iniej przyw6dca partll Ali~aш Alij~w 
znalazl i w ar 'Zci , jego organizacji odm6wiono zar Jestrowarua. 
Powodem Ь 1о otrzyшywanie fundu z6w z zagranicy ол1z brzrniq 
zlowr go k rit'ni niekt6ry h ·zlonk w о dzialalno szpi gows1щ 
n rzecz Iranu. W koncu jednak, zg dni z du h m ~ · i wej to-
1 rancji щd6w Hajdara Alij wa, znaleziono rozwЩzani : ugrupowa
niu pozwol no dzialac, tyl i pod nowyш, bardzi j umjarkowanym 
kiet·ownictweш. 

Wkr6tce potem wladze obraly nowy kurs wobec religii, przed-
stawiany jako obrona interes6w narodowych. W zy tkie organizacje 
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i lam ki tudzi i meczety znalaz}y si~. przynajmлi j f, nnalnie , p')d 
zarzqd ш J lam ki j Rady Du howпej. Z kolei parlatп nt zak.:tzal dzJ a
lalno i zagrnnicznym пl.i J narzom oraz r j tracji gmin wyznmio 
wycll w osrodkach tтad. cyjnych r ligii. Ograniczenia te i w.rmagшia 
uzasadniano potrzebч zapobl ienia wykor-q tywaniu r Ugij do 1 w 
politycznych przez zagranicznych wy lannik w. 

Programy glбwnych partii - zar6wno opozyL"Y,jnych, jak i proгzq 
dowycll - zgodnie glo ~ zasad rozclzialu г ligii d раб twa. Przy 
w~zy tki ·t1 r6inicach dzie]~cych azerbejdiail ki Hty polity zn 
kontynuowan sq tradycj pa.ti twa laickiego. cz kuj teg , jak si 
wydajc, przewaiajчca с~ pol czen twa. Sondaie wykazujq, .i 
пl.imo wzro tu religijno5ci olbrzymia wi~ksz ankietowanych wypo
wiada if za utrzymaпiem rozdzialu religii od iycia polityczn go oraz 
gospodarki- dw6 Ь dziedzin, na kt6re nie powinna rnie ona iadnego 
wplywu 

а pytanie, jak gl~boko i~gn~o przebudzeni i~ lam kie i czy talo 
si~ zjawi~ki rn та wуш w pol zen twie az rb jdiaflskim, odpo
wi dzi b~dq brzmialy rozшaicie. Byly aktywi ta komunistyczny odpo
wie, i dostrzega nadciчgaj&cч fal~ r ligijnego fanatyzпш. z kolei iran-
ki przyb~z z Tebrizu poczuj i~ zgorszony tutej zq :;wobod~ oby
czajowч. а taki braki rn t 1 giczn go wyk zta1 nia w r6d azerb j
dianski go duchowi n twa. Wi k z . оЬ twator w zgodnie twier
dzi, i 1 lam przetrwal гщdу komuni t6w, ale zapla iJ za to wy kq 
cen~. Powsrechnie wiadomo, i dнiy od tek ludno i wielkomi j
skiej, zwlaszcza пllodzieiy i ludzi w wieku rednim, г prez ntuje ni ki 
poziom wi dzy religijn j. Godne uwagi sq do typowe sytuacj • Ze 
ludzi ni wi rZ<jcy wiele cza u ро wi~caj(i na udowadnianie, i.i B6g 
ni i tni j • а przy tym dalej uwaiajq if za naleЩcych do kr gu 
i.larn ki j kultury. 

W dlug prz prowadzony h ndaiy za gorliwi wi rz ~c ych ш va.ia 
i 7 pt·o . anki towanych, а za zd klarowanych atei t6w - -1 proc la 

re zty, czyli przytlaczajq j wi~k zoSci, i Jam -tanowi ь ~~:IZ to tyl 
iycia, а1 wolny od Sci l go prte trzegania zakaz6w i nak :l76w. bqdi 
tei pod tawowy element narodow j toisamoSci. Pow ta)o okre Чenie 
,Jslam wiecki" oraz ,Jslam populistyczny". 
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PoclcZ<ts publicznych d bat nad chмalder m islamu \V Azerbej
diaru z srodowisk femini tyczny ·11 rozlegly si~ g1osy nawo1ujqc do 
przywroc nia wieloz nstwa oraz iлstytucji tymcza owego malieostwa 
d zwolnnego praweш islamskim. Dlug trwala nieob стю ~ ~ mlodych 
m iczyzn, spowodowaнa Auibq woj kow~ bqdi eш.igracjq zarobk~ 
wq. doprowadzHa do zacl1wiania r6wnowagi clemograficznej, sЩd Р<Г 
stнlat powгotu do obyczajow is1aш Юсh umoiliwiajqcych koblecie 
ро iadanie potomstwa, choc zdaniem пiekt6rych oztJac7.aloby to za-
1 gaUzowanc,. fomн; pro tytнcji. 

Zachodzi pytanie, wob с ko~o Azerowie mieliby za pomocc,. i lamu 
dowodzic swojej to.isanюSC'i .narodowej? Odpowicdi jest oczywista: 
wob с оЬс ch, czyli Ro jал i zasadniczo wob с luclzi wywodzqcych 
i~ z lщ~gu chг7.eScijш1skicj i eш-opejskiej kultury, ale takie wob с 
nшzuhnanow z innych kraj6w, а to z uwagi na specyficznie rodzimy 
clшпucter tutejszego islaпш. Je t t.o skutek drugiego proce н emancy
pacji od zewл~trznyc11 wplyw6w, iлna for·ma hi~ tory znej deiraniza ji. 
Narodowy islam zлajduj potwierdzeпi w pl"zekonaniu, ze przychyi
Шl neutralnosc Iranu wob с Aппenii w konflikcie karabaskirn byla 
narusz nieш zyickiej olidarnoЭci. 

елпiп "narodowy islaш" pгzywodzi na mysl funkcjonujqcq. 
w przeszlosci id~ .. nш· dowej socjaldemokra~.:jГ zy ,,narodow go 
kornunizmu" jako re epty na przezwyci~.ienie пi tylko kciar kich, 
а1 takie гegionalnych i klanowych podziablw, jak r6wniez specy
fkznie azerbejdZ.ariskiej dwoi toSd - roz57.czepi nja na wi~lkomiej ki 
wiat Baku i prowiJlcj~. 

Echem pt·zeszlo ·i Ьу]у takie zamieszki w rnie5cie okczaj latem 
1999 r. na tle zaponшianycll, jak si~ wydawaJo, ~por6w szyicko-sun
ni ·ld 'h, przy czym okull zno~ i wskazywa}y, .ie mi li w nich w6j 
udzia} ii<ill&-y duchowni. rzy lat.a p6iniej doszlo do krwawych roz
ruch i liczny: h are ztowan w о, icdJu Nat·daran w z pole rniej
skim Bakt1 W dlug oficjalnej wersji przyczyn<l zajs bylo nlezadowo-
1 :lie skrajnycl1 i.:-1aшi t6w z ро t~pнjq · j laicyza ji. 

Du±o groini j brzmialy wie!ki nad hodzqce, jak .za czas6w S.ta
шila, z p6mocnego Кaukazu, gdzie trwal konflikt zbrojny bez szyic
kiego czy irallskiego udzialu. Islamscy bojownicy, potocznie zwani 
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wabliaЬit.aJr!i , 1 tf:>rytorium Czccz nii dokonywali wypad w do Da 
g~stanu, skq.d zo: ;tali wyparci przп Rosjan l low <i2iwo rosyj ki 
par krotniE poda" alo informacj~ о zfanlЗJliu OJ >Oru bojo';;nik6w, ро 
сzуш ZDO\~t wybu .. haly wa1ki. Pгqc~q., w d ug Fo _ian, ЪуJо po
tajenш do~tarczar ie broni zAzerb )<lianu. Alijew puullc zni~ odrzuci} 
tenzarzut. 

W walkach na ter nie Czeczeni A7..erbejdZan s}uiyl pocщtkowo 
jako kanal przewozu bojownikow, broni. pieni~dzy czy lekarstw i taJ 
si miejscem schronienia d1a Czeczencow Wielu гannych leczy}o si 
w bakij 'kich zpitalach. Niekt6rzy walczyli prz iw Aпnenii w 1992 r. 
Spoleczenstwo azet·sЮe ok:azywa}o па og& sympati\ dla wyzwolenia 
Czeczenii. 

w drugiej wojnie czeczenskiej poparcie z Azerb jdianu ъ r}o bм
dziej ograniczone. Pod presjq. Мо kwy wlad7..e zakazaly dzialalnosct 
niekt6rycJ1 in tytucji i zaшrozily konta bankow , z kt6rych p}yn~ 
fundu z dla bojownik6w. W oficjalnej propagaл<1zie spraw~ zecze
nii zaczE;to kojarzyc z wplywan1i wahhaЬickiшi. 

Radykaln~purytan ·ki ruch sunnicki wablmblt w powstal w polo
wie XVIП w. na P6}wyspie Arab kim. Na Kaukazie i w Azji zaczal 
zdobywac populamosc dopiero ро wtargni~ciu woj k radzi ckich d~ 
Afganistanu. Wtedy bowieш zArabli audyj kiej, kolebki t go шcl1u, 
nap:lywali ochotni , mi 'Jonarze i Ьroil, а pг.tede wszy tkiш potoki 
pieni dzy dla wzmocnienia оро111 pгzeciwko J{o ~anom. OP<)r ten, 
wspoшagaлy pгzez Stany Zjedпoczoп . okazal si~ skut zny. Wkл)t
ce wplywy wahhablt w prz nikn ly do by}ych republik radzi ckich 
w Azji St·odkowej i w p6lnocnym Кaukazie. W dlнg po1ityk6w azer 
bejdiao kich wahhablci staпowiq powaZпe zagroienie dla stabilno:ki 
kraju, choc ich ntch Ьardziej przyciqga mлiejszoSci etnkzn \vyznania 
unnkkiego (Z\vlasz za l.ezgin6w, wь'1:6d kt6rych pojawiaj~ siE; sklon

no8ci separatystycrne) niZ Azeruw. Pu..edшiot m porlobn j ос ny z 
·trony czynnik6w o.ficjalnycJ1 nie j ~ t niebezpieczen. two ze strony 
szyicki go fundamentalizmu, jako ze irari ·ka t~kracja nie tanowj 
natychшiast w j groiby dJa stabilno8ci AzerЬejdZanu. 

Sposr6d 1,2 tys. meczet6w okolo 100, gl6wnie w p6lnocnej cz~8ci 
kraju, uchodzi za waliliablckie. Syшbolem obecno8ci wahhaЫt6w jest 
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'.'ti Iki m ·z t u Bakr. zbudowany w Baku z fundu. zy kuw j ki h. 
lch li zba w Azerb j 7...anie wzro~la nie tylko ~r6d mпi j z 5ci t
ni znych lub uclюdicow z zeczenjj, а] tзkie w. rod Az r w. zw}asz
cza rnlody l1 i Ь zrobotnych. 

WJadze azerb jdiail kie, powoh.Jj'! · r; na moiliwosc \I.')'Wolania 
zami z k prz z wah11abltow. wyda}y zakaz Wlecu opozyLii w Baku. 
' 1 1 о Ь ar ·ztowano, щsci ро tawiono za.гzut k tr nli tycznej 
agitacji i nakazano opu ic kraj, ni kt:Orych oddano w r Rosjan. 
]е ZCZI prz d wydarzeniaшi 11 wrze nia 2001 r. Rosja i AzerbejdZan 
zawar}y umow~ о wzшoronej kontroli granicznej w celu pow trщ
mania przerzutu broru i Ъojownikow oraz zatrzymywania osob po
dejrzanych о pomagani czecz nskim pow taricom. Ocl lat i tniala 
tei dyskr ·tna wsp6}praca antyterrory tyczna z Amerykanami Gui 
w 1998 r. Bill linton dzir;kowal Alijewowi za ю· ztowani kilku ek-
trenli tow). W paidzi rnil{u 2001 r., ро zarnachн na wiatow n-

trum Handlu w owym]orku, czlonkowi AnnH 1 lamu- mi jscowej 
organizacji t rrory tyczn j, otrzyrnali wyroki d1ugoletnieg wir;zi ша 
za plan waлi ataku па ambasad~ tan6w Zj dno zonycl1. Dzialania 
te potwierdzily deklaracj AJijewa о poparciu шi •c]zyлarndow j walld 
z t rroryzm m. Polityka taka 1 .ia}a w nar dowym int r sie Azerbe} 
dianu. Pod za wojny w Afgani tani wladze w Baku wyrazi}y zgod 
na prz Ioty Amerykan6w nad terytorium AzerЬejdZaпu. па wymian 
infoлnacji wywiad wczy h oraz uZytkowani bcuy 1 1ni zej ла Р l
wy~pi • Ар z гоn kim. 

Na skutek w trz~s6w przetaczaj(!cych i~ przez wiat i lamu ро 
11 wrze nia 2001 r. rozw6j wydarzen w kraju grani zqcym z j nej 
trony z Cz czenЩ. а z drugi j z lraneш mo.ie okaz: 'i~ tп.tdny do 

prz widz rua. tradycji i lюnu w Az rbejdiani naJ j;y bowi m ni 
tylko pr.ty t ·owywaлie, al i ktywanie wiary w 1..: lu unikлit;cia prze-
lad wari, па со J zwala zasada k Ьnanu. J li u ir del rnclyka1n go 

i 1amu 1 .iq takz przy zyny poleczno-ekonomiczn , trz Ьа ралu ta 
о ogromnyш р t ncjale niezado\vol лiа :r d zuЪoial j ludno. i. 
ktorn ru dno ·i kurzy i z bogach\ra naftow go. J ·t ono udziaJ ш 
tylko grup uprzywil jowanych, te zas majq opirll korumpowanych 
i ni r ligijnych. 
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Jakby d~c d op6inienia rozpadu Zwi<!Zkн Radzi ckieg , w о tat
nich dekadach j go i tnienia nasilono i przy pi zono pro esy asyшi
la yjne. Вi 'gla znajonю ~ ro yj kiego . tanowila ni dzowny warunek 
kari 1у zawodowej, przez о nowe pokoleni nie wladaJo jui ojczy-
tym j zyki т w topniu zadowalajctcyrn. Gruntowna znajoпю azeг
k:ieg za howaJa i~ w r6d nlie zkari ow mia t prowincjonalnych 

i wio k. ,,Powiedzшy soЬie zczerze- pisal zatro kany poeta Bahtiar 
Wahabzade- z Azerowi uc~szczajqcy do zk6l rosyj kich с~ to 
tue potrafiq wyrazic swych rnysli w j~zyku ojczystym. W zkolach 
az rb jdi<m kich nauka ro yj k:iego zaczyлa it; od pi rwszej klasy, 
zyli zanim dzi i zy'~j~ реhщ znajonюsc j~zyka oj zy ·tego i odczujq 

j go natur~ i pi~kno" 1 '. 

owa poka za witala pod koniec lat о .. i шdzi iqty h wп1z z na
d j · i m gla.:-no ti. J dnq z pierwszych oznak zbliiajq ej i zmiany 
byl zr haЬilitowanie pisarzy, zar6wno ofiar ·talinizmu, jak i przeby
wajqcyc11 na migracji, ktorych k iaiki byJy zakazaл . Zacz to pisac 
prawd zamazywanej prze zloSci i publik wa grшnadz n przez 
lata w zu.fladach tek ty. Obfitosc gazet, zasopi т i utwor w lit ra -
kich wy h d7.,q ych spod pior mlodych autor6w tanowila przejaw 
inte1ektua1nego przebudzerua, kt6r dokonal i~ zar6wno dzi ki 
gla ·по ti, jak i kontaktom ze Swiatem zewn~trznyш. wiad ctw т 
nowych cza w byla г foлnaj~zykowa, а rnianowid za Щpieni liter
nictwa r yj ki g alfab tem laciil. kim -1rzecia w ciqgu ponacl p6l
wie za. Minю to pi mo ro ·yjskie pozo tawalo w powszt> hnym u.Zyciu 
- takZe w narodow j pra i , poslugujqcej i zcionkaшi ladt1 kimi 
zwykl tylk w tytu}a h. 

Wydawnictwa prasowe przeiywa}yw{,wcza · burz iwy пzkNil Pod 
koru .. c d kady ukazywaly i liczn gazeiy i czasop -. ma leg lin , na 
p6l J ~galn oraz podzi лше, choc wiele ty tu16w шia f ) .::-1~ ·ot kr6tko
trwa ly najp pulamiej zych naJezaJy ,,Azadiiq 1.., W ln ~ ") -

1 В Wal- abzad :, D>1 ·akry .'a",В a·rinskij raЬoczi_" 19 , nr 10-11 . 
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organ Ludow go топtu, J tiglal" (.. i 
d mokrat6w, а poпadtu . ..Az rb jdiaп", .. owruz'' ( .. 
.. tlar Jurdu" G.Zi пlia gni ta") i ,.Еlш" G.Wi (lza"). 

Znie·ienic с nzшy korzy-tnie wplyn~ r6wniei na wyclawnictwa 
k. iqikowe, z tym z · wkr6tce dal о . Ьi zna · brak roclk6w finanso
wych. 

Ро obj ciu pre,tydentшy pr.z z Alij wa w 19 :J r. przywr6cono 
czt; · iowq cenzur (ponoc z uwagi na tтwajqc~ wojn karabaskq), 
а j ·szcze bardziej jq zaostгzono ро pr6Ьie zаша hu tanu w paid.zi г

niku 1994 г. Sytuacja nit Ьezpieczni ·У pog rszyla, gdy do zlo do 
ar sztowari dzi nnikarzy. Ni podzi wani j dnak kurs zlagodzono. 
Powod rn Ьу}у wyb ry do parlarп ntu w roku nast~pnym. 

\Vcdh.tg danycl1 z konca 1996 r. w Azerb jdZani dziaJaJo 1lieшal 
500 zareje ь·owanycJ1 srodk6'v шasow go prz kazu, w t j liczble po
nad 300 gaz t, bli. ko 1 za opi~ m. 42 firmy telewizyjne i 30 ag ncji 
in[i m1acyjnych оЬ ·}ugujacych niezal iпе ш dia. 

Rozwoj wi m diow согаz ц-S<:iej t ' arzyszy1o wypi ranie j~zyka 
t· syj ·ki go prz z azerski, kt6ry tal i j zyki 111 urz dowyrn. ie
mniej j dnak ро zakonc7-t>niu zynnosci oficjalnych niej d n ur~dnik 
z we t hni ni ш ulgi prz chodzil na го j Jd w rozrnowach prywat
nycll czy na gruncie to\varzy kirп. J ak zauwa.iyl zagraлiczny оЬ rwa
tor: ,,Nie ulega wejtpliwo&i, ie p6lnocny Azt:rbejdZan w wi k zym 
topniu ul •gl ru. yfikacji niZ po}udniowy irani1.a ji. W trakcie poclJ-6iy 

z p&no у na poludni wzcHui wybt7.e.ia kaspijsldego, z Ваkн do A'ir
tary i Т brizu, . tawalo • it; dla nmi rywi. t , i 'A:z. rЬejd.Zan Iran ki 
j t pod wzgl (lem tni znyщ wyraini tur ki. Ru yfikacja wni sla 
dn '}nocn g A.zcr1 jdianu nowe id . prz шу ·J, nauk\. muzykt: 
oraz pierwia tek now ·z ~no5ci. Zaraz ш j dnak zmi nila, podwaiyla 
а naw t z-ak\v stionowala samoswiadomo · · Azer w. zy)j ich tur 'k()
iпнi ·ka toZ.'*tl11o' i islamski dziedzic two. t~d Ьiorq si~ napi ·ja 
wynikajttc cz ·to z pr stackich i nacjonalistyczny h poglцc1ow, iш
рнl ywnie p1·ez ntowanych w dy lrusjach о tolsanю. ·i" 1 ~. 

1 F. SaftJ ade 1. OnD ;/сттш o/fck/1/ifl· intll< Post S vie · Repuhllc o.f l=crbaijan" С JucшianR . gi nal 
!Udics" 19 J8, t. 3, n · 1, $. 10; cyt. fi'agmcnt ilum Т Swi : ochows <:i. 
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_imo narzu. опус~ ograniczen wolnusci prasy wkr6k ро prz -
wr~ 1 1993 r .. ru ~ezn tytu}y рга:оw zami zc.zaly na Jama ]1 pt>

~e wypowt dzt na tematy о kluczowym zлaczeniu dla i;y ia puЬ
liczn go i паг dowej toisaпюsci. Dt.·bata nad przyczynaшi k.l ki d 
люkracji Р? u~adku r.zqd6w Lttdow go J• roпh.J i АЬн.lfю.а • Jczib ja 
P:tek ~~:~t~ . 1 ~ og6lпokrajow<} clyskusj~ nяd rozumieniem poj 
CJ~ .. narod 1 stopnюwo ГО7~~z rzyla i па iлn zagadaienia 7,aprzq
taJqC ~ 'Z<'n two, а miaпowici : .Jak zaclюwac ni podlegl ?", 
"Wolno. czy por7.ad k?''," zego nат potrz Ьа wi(;X' j- demokracji 
czy " tarsz go brata .. ?", .. Prawa czl wi ·ka czy wart · i naroclow ?'', 
,;\V~lny -~ k - do jakiego . topnia?", .. Czy l1a t<l: ' owo ·z~sпo. ·, 
~~1 1 1s1~1" odno~ si do w рО} z nosci?", ,.Kogo oЬejJшJj • po
J~Cte «ПlУ" 1 <<narod .. ? , .,Modemiza ja j t konieczno ~ciq, al czy 
oznacza na ladowanie Zachodu?". Z kol i w JatacJJ 1995-19Н6, ki ~rly 
sytua<.ja ie u~tabllizowala, public7n dy. ku. Je w niezalein j pr.1si 
~..er·b jd7,an. ki j konc ntrowa}y si~ na pra\va h шajqc.:ych macz пi 
historyczn ,Jak na przyklad: toZsa.moS<: narodowa czy w..erЬejd.7..aiJ ko. 
~ :6 proc. artykul w), zj dno zeni Az rb jdi.anu (17.1 pro ·.). j Ja
mJzm (14.3 рго .), liberalizm (0.1 pr .), kupi nje wok 1 wodza 
~ ,6 pro ·.), \\·iadomo.' narodowa (42, proc.). s cjalizm-konшnizm 
( ,6 pr?<-·.). W d~chu .t go rodl.aju d ·bat przyszla t i kolej na rozpa
trywarue postact Nanшanowa bezc ·rernonialn.i otwartl:' pytani m: 
., lepi czy glupiec?". 

W dl w polnego гaportu Departamentu taлu USA i BWE, pra
~ azet·bejdian · ka nliaJa znaczni wi~c j wobody nii pozo tajq pod 
~o~trO~CJ wladz .rп dia lektroпiczn - glc wtl' i Ь zkonkurencyjш 
zrodl шfonna Jl ma w j. Nieza] in i opozycyjn wydawnic t'va od
~~ akty"'":п<! rol ksztaltowaniu elit politycznych. PгobujCJ • 
kloшc dztcnшkarzy do poslu. zen twa, wyZ. .... i rang(j funkcjoпariнsz( 

pari twowi, skariyli gaz ty do dow о zni wa.hri lub о 'ZC7Rrstwa. Л1 • 
-со ZllatllJCilП • dla kшkowego okl' u гzqcl6w Hajdaгa Alij wa- j sli 
naw t kary nakla.dano, to ich ni egz kwowano. Niekt rzy rlzienni
karze twi rdzq j dnak, .ie gтoiba proc s6w о znie lawienie zmu zaJa 
ich do tosowania autocenzшy. 
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Mirno wszy tiш panuje zgodn pгzek nani , z 6wcze ае п;чс1у 
w Azerb jdiani , okreslan nieki dy шianen1 d mokracji t r wanej 
badz аЬ lutyzmu oSwieconego, wyroinla}y si~ korzystnie na tle auto
ry1amych rzq.d6w w republikach srodkowoazjatyckicl1. Mar-gin 

ob6d byl szerszy i powoli poszeгzany, а enzur~ oficjalni zniesiono 
w i rpniu 19981'. (z okazji nadchodzctcyc}l kolejnych v.rybor6w, tуш 
ra7-etn pгezydenckich). N aleiy jednak dodac. Ze wladz cly ponowal)т 
innymi ро bam1 dyscyplinowania prasy, zachowujqc niemaJ calk~ 
wity monopol na spгz~t drukaгski oraz prawujqc kontrol~ nad cenam.i 
papieru. Potwieпlza to los gazety ,,Azadliq'', czolowego organu opo
zycji. Prze tala si~ ona ukazywac z powodu b1JdnoSci finansowych, 
odlщd przedsittЬiorstwa wycofaly i~ z zamieszczania reklaш i ogl 
szen ро tym, jak czlonkowi rodziny Alijewa wytoczyU gazecie proc 
sy. Inn niezale.ine cza pi mo, rosyj koj~czne .Zierkalo" ~.Zwier
ciadlo') , musiafo zaprzestac. wydawania edycji azerbejdianskiej pt. 
,,Ajna''. W tym sarnym cza ie, gdy jedne gazety opozycyjne upadaly, 
iiшe, zwJaszcza "Yeni Musawat" (.,Nowy Musawat'), niezle prospero
waly, gl6wnie dzit(ki sensacyjnej fonni wyг6zniajчcej je posrod tak 
po-waZnych pod wzgl~d m 1resci i sty1u tytuMw. jak ,.Azaclliq" czy 
A.i 

,. 
, na. 

То rzqd Alijewa, а n.ie opozycja. podj~ iniLjatyw~ w nacla1 drailiwej 
prawie j zyka w epuce postkomuni tycznej. Groina tendencja do 

wypierania macterzystej mowy ludnoSci azerskiej pгzez j~zyk nacji 
panujq ej, widoczna od dawna, caly czas пarastala (ni liczqc kr6tkkh 
przerw) ро obu tronach graпicy. w AzerbejdZaл.ie Iratl kim ruemal 
wszys :lde wyd ::t.wn.i1:tw=t u·<azywaly ~i~ w j~zyku ! >eJ 'skim. а w cz~Sci 
radzle ~kif>] licz 1a puЬlka< ji azerskic malala w po t6wnaruu z rosyj-
Иmi. Od wrotn ~ zjawi~ lю w:-rs l ~powaJ о w j yzyku m6 Nion."ш v. r < ~~ ~ od

k<1c'tl v riell< omi ~jskic't • Azt ·rbej iianu lrail.s kiego. W Tebr lzie, р d o ~
nie jalt w iiшych miastach, па ulicach panowal azeэъki. kt(нy w kutek 
licznej m.igгacji Azer6w do tolicy lranu 1·ozpowszechnil j nawet 
wTeheran.ie. W Baku, przeciwnie - Azeгowie coraz czysciej uiy
wali ro.,yi.skie50, а ni ~kt kzy wstydzili · przyzпac do znajomo ·i 
jyzy':c 1 с jczyst. ~go. Ros~ js d byl ротосnу w wyraianiu, przekazywaniu 
i przysн<:janiu wsp6}c:te ::>nej wiedzy czy osiqgni~ techniki, а takie 
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w porozumiewaniu i~ z pt-zed tawi ielami innych grup etnicznych. 
\V przeszloSci kw tia uiywanego na со dzi n jc;zyka nie przesqdzala 
о toZsaтo i nar dowej. Wielu polityk6w przeciwnych rzqdom ra
dzi kiшm6wilo ро ro~ yj~ku, powoluj'lc si~ па przyklad nacjonali t6w 
a1gierskich, kt6гzy w walce z francu kirn koloniali.zatorem ро lugi
wali si jego jt(zyldem. 

Ро chwilowym padku populam Sci J'O yjskiego w pocщtkowych 
latach ро odzyskaniu przez AzerЬejdian niepodlegloSd ро lugiwaпie 
si~ nim znowu wzгoslo - i to zar6wno pod wplywem oddzialywania 
niemajqcej konkurencji moskiewskiej telewizji ОRГ, jak i w wyniku 
masowej, choc па og6l tylko okresowej, emigracji zarobkowej do 
Rosji. То spowodowalo wkroc1~nie tego j~zyka na prowincj~ - dotqd 
tradycyjrue Ьydq.cq Ьа tionem шоwу ojczy: tej. J~zyk stal siy prawct 
polityczn'l takie ро drugjej stronie Araksu (dzialalnosc Muhamшada 
Czehreganiego). 

W tych okolicznoScia h Alijew lateш 2001 r. wydal dekret prezy
dencki u tanawiajqcy j~zyk azerbejdZaflsЮ (azeгski) j~zykiem pail.-
twowym. Porue-waZ j zyk to gl6wny atrybut niezawislego pail.stwa, 

prezydent _postanowi1 chron.ic go za pomocq stosownych rozporzq
dzen, mi~dzy innymi о utwot·zeniu komisji do spraw j~zyka i opra.c~ 
waniu ustawy о statu ie prawnym j~zyka azerbejdiarlskiego. Юerow
rucy m.ini terstw, organizacji i przedsi~Ьiorstw pail.stwowych mieli 
przygotowac i wcie1ic w iycie projekty dotyczqce uiywania j~zyka 
panstwowego, zapisywanego alfaЬetem Jacmskim. Мinisterstwu Oswia
ty polecono podjq zdecydowane kroki w celu usprawn.ienia naucza~ 
n.ia j~zyka ojczystego i wraz zAkadeшi'l Nauk oraz zwiC}Zkiem pisaizy 
przygotowac w ciqgu miesiцca plany wydawnkze k iq.iek nauk~ 

·ch, poswieconych sztuce, slownik6w tudziez podr~znikow druk~ 
\\'anych alfabetem laciri kim. 

Pш·lament ро wyjqtkowo oiywionej debacie uchwalil ustaw\ о j~ 
zyku pan twowym, zabraniajцcq uiywanja w rni j ach publicznych 
alfabetu rosyjskiego, nadal bardzo r zpowszechn.ionegn rninю ficjal
n j latynizacji. Trzecia zm.iana formy pJ та okazala 1~ ru porowna
n.ie trudniejsza do przeprowadzenia niZ reforma z lat dwudzlestych 
minionego wieku, kiedywsrod ludnoSci przewaialijeszcze analfabeci. 
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\\rci Jaпie j •j у, iycie па t ро alu bardzo w lno. \V omпiany zakaz 
wywo}al нi zad woi~Ili о 'Ь tarszych i w · пim wieku, а takZ 
го. yj"koj zycznych czlonk " opozy ji. Dotkliwym skutkiem bylo 
olшiZ пi naklad w га у opozycyjn j (w wypacJku ,,У ni Musawat" 
о ponad 33 рг .). skariano sit;>. i рог t'omu "ni ma со zytac 
w alfaЬ( (1 •lr~cin. kim". 

dd7.ialywani j zyka ro 'yj ki ~о w Az гЬ jd7.ani dokonuj i 
t z prz z zk 1nictwo. Il zba ,'zk 1 го~уj ·kicl1 znowu wzra ta, Ьо 
ci sz ·i оп dоЬг. opini<I i wy ·okim 1 zi 111 т пан zania. 7...awdzi 
czajq to mi c1zy irшутнi р ~cznik т У.' j zyku п : jskim. W Baku 
j~zyk г yj ki ni zanika. Zapewn mJod pok ll'ni zna t raz azer
bejd.iaпski 1 piej, а] i, h.16rzy - bez w,~;~] du па nar dowosc - daw
niej UZywaU па со dzil:'ri го yjski go, naclal nim ~ i poslugujCJ-. Fib11y 
7.agraniczп pokazywane w t.el wizji na az гЪ jdzariskich kanalach 
tez SCJ- w wi k~zo ~ci w гosyj. kiej wersji j zykowej. 

Dy~ ku 1i j zyku na lamach pra · byly wyjCJ-tkowo oZywion . 
Zdani •m c1.as pi. ma ,.Monitor", gl 'wn j tryЬнny "bakincбw", popu
lamo ~ г syj ·ki g wSJ-6d mie ·zkan \\' ·tolicy Az гiJ jdZaпu ma р d
loz" narodow<rku1turalne i i ga cza. w, gdy Baku bylo najszybci j 
r zwijaJ ·ym :i mia ·t 111 w Imperium R yj kim- entrum prz my-
hl naftow go. \i г zwuju tym согаz Ь пl.zj j ddalalo i оп о od r zty 

Azerl) jw,.anu, со przyjalo pow ·taniu miejscow j warstwy zrusyfikcr 
wanych A:Ler6\v (ro . bakinry). D1a ni h j zyk го yj ki byl rodki ш 
шлozliwiajC}cyш zdobycie europej ki go wyk ztal >tlia, podobni jak 
j~kieш lit пtckiш i h pгzodkow byl pcrski, а пiе az rbejdZari ki. 
Dokonuj<1t·a i :topru wo енrо1 iza ja cz i mi ~zkanc6w prowa
dzila (! poclllalu kнltнгowego. Podcza gdy v..· tradycji kнltuгaJn j 
i w т ntalno::;ci R sjan 1 ;iy raczej ni ttfno ст.у naw t izolacjonizm 
wob с F.uropy, tyl d]a bakincбw" fakt zгн 'l..CZ nia tal i prz 
jaweш awan tt pol ·znego, europej ·k · i, ni kiccly za · nobizmu. 

Proc . uг pei7.a 'i - za spraw<J rus fikatii - obj~l tylko cz · · 
spot zeri ·twa, t zaшoZпiejszq, wyk~zt.Ltl ·оп~ i przyczynH i~ do po
wstania l'odzim j kla~y r dni j. W t j war ·twi do l16d miesi czny 
przypadaj<Jcy па j dnego czlonka rodziny wутю i od tu do ty i'lca 
do1ar6w. oty zy to zal dwi ni wi lki go od tka mie zkan 6w 
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A~erbe Jdianu, pod zas ~dy li zba ro )jskoJ ~zyczn}ch Azer. w, gl6w
ni e "ba·<inc w" i mie :;z~ ari 6w innych dн~ · :::h т ast, sz ~co wana jest 
na L,5 mln, со wyno i okolo 20 pro . 1нd rюki W ~ \ vych sy11patiach 
po litycz rtych r1i sq c·ni proro yjscy, 1 c t.: r tcz .j zo rientowaJi па Za 
ch6d oraz int gracj~ z Uni'l Europej k'l. J li шigrujq, to- w prz~ 
ciwi Ii twie do re zty Aze1·bejdian - c~8ci j do kraj6w zachodni h 
nii do Ro Ji. 

J dnym z przejaw6w do tosowywania i Az rb jdianu do tan
dard6w Unii Europej ki j bylo znow lizowani w marcu 2002 r. и ta
wy о rodkach ma w go przekazu. J j zapi у okaza}y i tak lib 

Azt.rbtjdiari. ki mini~tt'r оЬ
тпу Safar Abljew z aшery
kai\skim : kn.:taгtern obrony 
Пonaltlt'm 11. Ruшsfelden1 
па kuft'n.·ncji рга.<;Оw j w JX1 
~:u prezydшckim - Ваlщ 
15 /-(nldnia 2001 r. 

ralne, ze zwiqzek dzi nnikarzy uznal jCJ- za najl р ze tego typu roz
wiCj.zanie 1 gi 1асуjп w krajach w p61noty. u ·uni~to z ruej I1i kt6re 
przepi у ograniczajqc wobod~ medi6w, jak r wni z caly rozdzial 
nr 5, r guluj'lcy dzialalno ' radia oraz t 1 wizji. Gazety nie шuщ 
juz uzy. kiwa · r j tracji рап twow j lub lic n ji, а wladze ni majq 
prawa ograniczac dy trybucji rodk6w ma wego przekazu Ь z d 
cyzji sqdu. 

W przeciwien twi do pta у, media 1 ktroni zne docierajCJ- do 
zeroki j publiczno i w calym kraju. Dominuj'l ro yjskie programy 
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AzerЬejdZan 

telewizyjne, chC(tniej tu oglct-dane (z Nlaszcza w du.Zyc~ ~as~ch). llii 
miejscowe czy tureckie. Uwaian~ SC\- bowieш • :а atrakCY.JПleJsze ~ ob~ _k
tywniejsze od p rodukcji telewizji az :::rbejdZгiвkiej, ~osc u]egleJ wo~>~ 

l dzy Z k olei w programach tureckich za n .alo tnle lsca poSwi~ca 51~ 
;~aw~rn cloty:zqcym rzeczywisto8ci azerbejdiailski ~j с~ w og6le 

stkmnшisty :znej. BarierC( s~v-a.-zajct- p Jn ~dto t:ud~ ю 1 J~~kowe. 
~mo to w nie kt6rych stronach A~erbej-Jiaнu daJe s~~ ~ zauwazyc wy

ra.Zne oddzia}ywanie telewizji turec :dej na jC(zyk m6wюny. 

Gospodarka w okresie przejsciowym 
i strategia naftowa 

GJ6wne galf.Zie post.oюwieckiej go podarki 

w grupie srednio rozwinit=;tych republik dawnego Zwi<tZkU Ra
dzieckiego Azerb jdZan plasowal siC( па samym koncu, za Gruzjq 
i Anneniq. Jego go podarka rozwijala i w powi(\-zaniu z rosyj kq 
i nakierowana byla przede w zy tkim na t п wielki rynek, w mniej-
zym zas topniu na w p6lpracC( z pozo talymi republikami Zakau

kazia. Charakteryzowaly jq wyrain dy proporcje mi~ rozbud<r 
wanym przemy~}em wydobywczym, naftowym i gazowym oraz zwiq
zanymi z nim gal ziami (пр. produkcja ma zyn i urzqdzen dla g6rni -
twa naftowego czy prz mysl chemiczny) а pozo talymi sektorami. Do 
dzi ' cztery piqt cal j produkcji przemy lowej wytwarzane j t w r j<r 
nie Baku-Sumgail Poza tym obszar m produkuje iC( tkaniny G d
wable, baweln~). dywany, artykuly poiywcze, przetwory owocow 
i warzywne, а taki wina - t о tatni gl6wni na ksporl 

Pod koni с panowania radzieckiego azerb jdianski przemy l naf
towy znalazl i~ w tanie gl~bokiego upadku: па kutek rabunkowej 
go podarki do zlo do przedwczesnego wyczerpania roponosnych za-
ob6w nadbrzeznych, а podporzqdkowanie polityczn i ekonomiczn 

uni moiliwilo czerpanie zy k6w i dost р do rynk6w 'wiatowych. Ро 
rozpadzie ZSRR AzerbejdZan zostal nagl pozo tawiony sam Ьiе 
z niewy tarczajqco rozwiniC(tq infra truktur(!, ni kq topq iyciowq 
i malo wydajnymj, 1 cz wysoce zkodliwymj centranli przemy l wy
mi, takimi jak kornpl k chemiczny w Sumgait Кryzy go podar zy, 
jaki tu nasЩpil, okazal siC( glt=;bszy i trwal dluZej niZ w innych bylych 
republikach radzieckich. W latach 1991-1995 doch6d narodowy padl 
о ponad polowC(. 
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Na t.aki tan rze zy zloZyl:y i tei przyczyny poza konomiczne, 
mi~dzy i.nnyrni dlugot:rwal:y konilikt о G6rski Кarabach, w nast~p-
twie kt6r go wynikl prohl т u hodi:6w wojennych. Inne powody 

tkwi}y korz niami w st:rukturze go podarki radzi ki j, па przyklad 
z rwani b<}di tylko о labl ni wymiany handlow j z krajami bylego 
ZSRR przyczynilo 'ift' d о upadku zna zn j cz~ i pail twowego prze
my 'lu przetw rczego. 

ytua ja wymagala in terw ncji i to tym ·)ardzieJ tanowczej, im 
dluiej odkladanej. Dopiero ро u tabllizowaruu si ~ wladzy za prezyJ n· 
tury Alij wa w koncu 1995 r. dokonano rii radykalnych l :r .1k6w. Na 

~C~i:~!!!!!!!!!!!!!ll~!!l"'ll!!ll7l AArЬeJdbll . ki koЬiei"Zl'C. !r \r.Jtlyt)'jflywytw6rregional-
n go ГZ<'miosl-d z poc-.щtku 
XXw. 

kutek zao~ tr renia poli tyki kr dytowej, zlikwjdowania Ьezprocento
wych poiyeztk dla malo wydajnych przed i~Ьio ·tw pan twowych 
oraz dop1at do ch1 Ь а i Ь nzyny, а przede wszy tkim dzi~kJ 8cisl:ym ry
gorom budietowym osiqgni(;'to gwaltowпy padek i.nflancji (z 1664 pro . 
w 1994 r. do 85 proc. w roku na t~pnym). Ро raz pierw ·zy kurs azer
bejdiar1skiego шanata w to unlru do dolara zwy1 :k wal о 0,1 punkta, 
а wzmocnieni waluty wplyn~o korzy tnie na zwolnl nie tempa wzro-
tu cen towar6w kon umpcyjny h, w wi~kszo i importowanych. 

Jak w w zy tkich krajach byl go Zwiqzku Нadzieckiego, tak i tu 
nadal i 'tni j w go podar е tak zwana zara tre fa i to pokainych 
rozmiar6w. Z tego wzgl~du dane dotyczqce wytworzonego produktu 
krajowego brutto (РКВ), jak i inn w~ka.Zniki makroekonomiczne sq 

226 

j dyni przybliion . zacuj si , ie zara tr fa wytwa.r7..a 25 pr 
azerb jdiari ki go РКВ, со p )d tym wzgl dem pla uj ten kra: w sa
myrn ~rodku li ty byl:ych r pt tblik radzi kich. 

Przelom na Щpil dopi ro ро odbudowaniu naj tarszego tutej zego 
prz my lu, zr zЩ z pom q Zachodu. Na k Jt k zybki go wzro
tu wydobycia ropy i rozwoju pokrewnych al~ zi przemy lowych РКВ 

w 1998 r. zwi~k zyl i~ о 0.1, to znaczy wi~ej, nii przewidywano. 
W dlug zgodnych ocen ш.i dzynarodowych i.n ... tytucji finan wych 

Az rb jdian przeiywa wyrainy boom inw tycyjny, zar6wno w k
torze naftowym, budownictwie, jak i w dzi dzi nie u lug, kt6re k rzy-

\Vydobywani • гору naf :owej -
spod dn<t Morza Ka;;pijskie- 1 
go. ~ d ром егкlшif! No ly 
\\'ZI10i:i щ si'< s (}'Ьу .,..;ertniцe 
(fot. l1 юшаs Goltz) 

tajq z nadwyiek inwe tycji zagranicznych i dochod6w nafo wych. 
Go podarka kraj6w powinna ro nqc w szybkim t mpie, а dzi~ ki zy 
kom z wydobycia ropy i gazu ziemnego РКВ moie о iqgnqc warto 
dwucyfrow(J w ciqgu kilku lal Zdaniem Asian Development Outlook 
2005, ро о iqgni~ciu wzro tu о 10,2 proc. w 2004 r. РКВ mo.ie r alni 
wzra tac о 14,5 proc. w 2005 r., 19 proc. w 20011 r. i ai 22 proc. w roku 
nas~pnym. Naleiy przy tym prze 1rzec, ie nadwyzki finansowe sq 
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wprawdzi am w soble korzy ·t:ле, ale mogq tac i pгzeklen twem 
dJa pan twa, j Чi ni za · ю suj ono wlaSciwych mechanizm6w ek<r 
пomic-my ·h. Со najпшiej tпу ушрtошу · wiadcza о zagr·o7.eniu w wy
paclku AzcrЬejcli.aпu: 

1) шaЮ·oekoпomiczn pr::i miany spowodowane obfitym naply
wem fundu zy r,agr-ani znych, 

2) niezr wnowaioпy wzro, t, czyli wypieranie towar6w spoza fery 
produkt6w пaftowych, 

3) prz znaczanie dxhoclOw z sektora naftowego na nieproduk
tywпe wydatki w sfeгl publiczпej. 

N gatywnq konsekw Пli<l boomu пaftowego je ·t tak zwana chor<r 
Ьа holend rska - zjawi. ko wynjkajqc z пi wlaS<:iwej polityki eks
ploa ..acyjпej boga tw пaturalnych. Тi nnin t п ukuto па okre lenie 
~ .ytu cji, jaka pow tala ро odkryciu zl z gazu zi mnego w sektorze 
hoten :lerskim па Morzu Роlпоспуш w latacl1 sze. ·dzie iqtych ubleg
lego s :ulec ia. G ~пeralni chodzi о to, ie j sli Ь gactwa naturalne 
wydobywaпe S<} tanio i w obfito i, wypieraj(! z rynku iпп oteпcjalne 
artyk 1}y k ·portowe dan go раб twa. Sаша w soble choroba holeп
der ka пi j . t j zcze grozrщ pato1ogiq, j zeli upad k wytw6rczo8ci 
w warunka h koпkur псуjпусh nie uruemoZli .via dlugofalowego roz
woju go, podarcz go. Wyj8ciem z sytuacji j st praktyczne opanowanie 
sztuki рг duktywno5ci ekonomicznej. ]е li bowiem wytw · гсу nie nau
czq si\' walczyc о klieпta, пiе Ь dq umie1i Ьус konkureпcyjni. W wy
padkacl1 ~krajпych, do kt6ryc h zalJ c. ~a i~ ~ytuacja w Arabli Saudy} 
ski j, ni mal wszy tki towaгy рос',юdд z importu, gdyz koszty ich 
wytworzenia w kraju bylyby zt yt чтyso · . 

ktoп:m, w kt6гym znajduje zatrudni nie najwi~k za liczba rnie-
zkaric6w AzerbejdZa.nu (Ьli"ko 33 proc. cal j i}y robocz j). pozo ta

j jednak ro1nict wo; j "go шlzial •v wyt\vaг/.aniu РКВ wynosi okolo 
20 ргос. Мiпю zr6Zni owanycl1 warunk6w kliшatyczпych oraz uroz
maicoпych tereпow rolпych i gleb kraj t n boryka i z deficytem 
zbo.ia, si gaj~cym mпi j wi~cej miliona ton rocznie i pokrywanym 
dzityki iшpurtowi p::zE nicy z Ukr,:liпy, Кazach ~tanu ~ Ro~ji. Dиze zпa
czeni ша uprawa bavrelny, wainegJ artykulu hsportowego, roz
wijana na zerokq kai ~ od lat zes:dzie iqtych XIX w., kiedy z p<r 
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c;n,podarka w okre ie prz j"ciowym i strategia naftowa 

aшiot pastcrzy w azerЬejdZariskirn Кaukazie (fot. Piotr Bulacz) 

~Marszrutki"- traл port lokalny, okolire КuЬу (fot. Piotr Bulacz) 
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wodu \VOjn rJonюw j w. taпach Zjedno zonycJ1 wy ta ilo gwaltown 
zapotrz ·Ьowanie na t ·л ш·owie . Zar wno pod рап Wi-Шi ш carskim, 
jak i t dzi kim baw m • Az rb jdi..aпi uprawiano k ~zt m iлny h 
roslin, gli1wтlle nieprzeшysl wych. arzu ana dgomi polityka ro1na 
cz<;sto napotykala ·prz iVv' mi jReowycJ1 ro1nik6w, 1 ~z minю to nie
u tanni zwi k zano (IГ а} tJpra\At i zblory bawelny. 

W с7.а. ie clrugiej wojny wiato\v j Azerb jdiaл (io ;tar ·zyl 0,5 mln 
ton t gu нrowca na potгz Ьу ZSRR. \\' Jata h pi t' zie i tych :ХХ w. 
produk ja wzro Ja do 2,4 mln ton. а w dekadzie n t pn j do 5,5 m1n 
Р d koni • rzqd w rc:1dzieckich AzetЪ jdiano'.'fi zagrozi)a katastro
fa ekoJogiczna spowodowaпa nu~dzy innymi ogronшyш zuZy-ci m 
·zkodliwych nawoz6w ztucznycl1 i nadшiemq konc nttacjq upraw 
bawelny. 

Mimo ie w Azerb jcJianie uprc1wiaпo o\At·oce, warzywa, orzechy
prodtJkty te rzadko tгafia}y па rynki zagraniczп , brnkowalo bowi m 
odpowiednich urzadzen do pгzec]юwywania, pl'Zetwarzania i pako
waшa. R ·strtikturyzAcja rolnictwa ро podzia1e '.'fi lkich go podar tw 
раП . twow ch i kol h z 'w zrodzila ·z ·kiv.rania па zybki rozwoj t j 
dzJ d7.in g podarki. \VecHug dany{;h ~ k.,.,ieuua }t r. w АzегЬ j
d7Ani bylo 27 297 g spodarstw prywatnych, czyli о 1701 wi~ej nii 
na ро zqtkн tego sarn go roku. Oka7.alo si j dnak. i c1w przyro t byl 
wyniki m proc su opu 1 .. czania ргм·z rodziny Ы р ki go podarstw 
, p6ldzi~1 zych i pan ·t,vowych, podcza~ gdy la zna powi rzchnia pry
watny ·!1 g podar tw taktycznie zшalala о ponacl ,5 ш1п l1ektar6w. 
Jeclnq z przyczyn t go 'tarш rzeczy 1 powo1nion g r zwoju rolni -
twa indywiduaincgo je. t ogгaniczony с]о ~Р droЬnych wlaS<:ici li 
do kr dyt w bank wyrh. Syttiacj • pogarsza го Пё} ·а konkur n ja ze 
trony ta.t'l. zych towarow iшportowanych z Iranu, а pu d waluacji rulг 

la - taJci z osji. 
Az r1 jdian сhуЬа rшjp iлi j spo. rocl dawпycl1 r pubJik rndzi c

kich prz . tqpH d progr.шш prywaty;r-a ji. Ьо dopi ro w 1995 r. W ciq
gu pi ciu lat okolu 22 ty '. drobнych :fiпn, g1( ' llfli 'klep6vr i war
zt.atow, prte zlo w г · prywatlle, pod.:zas f ,c.y v. grupi prz<" dsi~ 

Ьiorstw r dnich lub dиZych - j• •z tylko niec ::t, e dwi ie. Zdan··e ·n 
zachodnio uropej ki h оЬ twato.ow prz ! ~pro .vadzani zeroko z1-
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krojonej prywatyzacji odbY' .va1o siy 1v ро Ь malo fektywny, po
wodujqcy marnotrawstwo. Ро piern ~ z ~. pow taJy olbrzyrni lюs Щ' 
admiлi tracyjn w zwiqzku z dystJy 111cjq kuponow, ich r j тa :j<J 
i niez~dnq kontrolq. Ро drugi , skoп plikowal ·i~ nadmi rni proces 
prywatyzacyjny, gdyi od о 6Ь zamierzajqcy h nabyc drobn przed-
i Ьior twa wymagano zgromadzenia odpowi dniej liczby kupon6w. 
Ро trzeci , otworzyla si~ droga do 5ciqgania wysokich oplat i czer
pania zy kow ze pekulacji - zjawi ko zni h~ajqce pot ncja1nych 
inwe tor6w. Ро czwart wr zcie , przebl g prywatyzacji tal i nшiej 
przejrzy ty, со za zkodzilo opinii na t mat cal go programu. W osta-

AzerЬejdianscy pasterze (fol Piutr 
Bulacz) 

:ecznyш r zrachunku obywatel ni otrzyma1i r kompensaty za utta
':y swoich udzialow w majqtku narodowym. 

Ro yj ki opracowania tawiajq praw j zcze wyraini j w kate
g riach uwla zczenia nom nklatury, zjawi ka typow go dla раП tw 
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dawne то Zwiqzku Radzi ki go. Elita гzq_clz, са w A:z. гЬ jd7.anie ni 
byla zaint ге wana нtratq kontroli паd шi ni m. pat\stw~~~ о 
thtmaczy, dlaczego d na jonal1zacja rozp ~а s1 z ор zrueruern 
i prz Ьi ala w dlug ~ пariusza Ьiur kr<1tyczno-noш nklaturowe
go. W witrksz .' i wypadk6w prywatyzacja tala i<: posobem na za
kladani p6l k akcyjnych w с •1u zama kowania sy t mu wlasno8ci, 
tak аЬу aparat pari 'twO'v\}', baлki i organy admini tra ji taly i~ wy
}q znymi wlas ici lami dawnego majqtktt narodowego. W 2004 r. po-

tala пli dzynarodo,va kontrow t-sja wok6l braku zg dy wladz azer
b jdZanskich па p1ywaty1..a j najwi~k z go banku pail twowego, na 
со nalegalo kilka rr..adow zagranicznyc11, w tуш rzq(\ tan6w Zjedno
czonych, gwoli usprawnienia wymiany handlowej. 

Mimo sceptycznych cen ze strony obs rwator6w zagrani znych 
prywatyzacja prz myslu w Az rbejdi.anie j t kontytшo,vana za po
mocq licytowania pr7..edsi~Ьi rstw pan twowych. Z Ы gi rn cza u 
wi k zosc drobnych prz dsi~Ьi гstw, znaczna cz~S<.~ rednich i ni 
h.1:6re dtl.i prz z}y w r е prywatn . Prz wai..ajq а liczba tych о t.at
ni h zaklad6w pozostaje nadal wlasnoSci~ рш1 twa i wykorzy tuj 
tylko с~ · ш у produkcyjn ch. Rl.<td planuj pozbywac i~ ich to
pniowo, dokontljqc indywidu.alnych tran~akcji. 

owy model handlu zagraniczn о 

\V ierw. zycll Jatat:h ро rozpadzi Zwiqzktt Raclli ckiego az r
bejdiar1ski ha11d 1 zagraniC7:ny, wyЩczony juz z teg olbrzyпliego 
rупlн, !"aptowni si ~ . kurczyl. Warto wyrniany handlow j, zaco
wana, 1 с 2 r. na 1,5 mlй dolar 'w. trt.y lat.a p6mi j padhl do 0,5 mld. 
J dnocz sni j dnak pojawily ·i шmaki wskazujчce па dzialani natu
ralnych meclшпizm6w rynkowycЬ. truktura azerbejdzanski go 
handlu 1..agranicznego ul ahl prt kszt.alc niu, w miar jak ro la war
tosc wyпliany handlowej z krajarni poza WNP. 

R ~а. tradycyjni · gl wny partn r haшlluwy Azerb jdianu, utracila 
przej iowo pozycj w zakr ie k portu na rzecz najbliZszych ~
iad6w bli kow. hodnich: najpi rw Iranu (w 1993 r.), а pot m Tur Jl, 

kt6ra obj~a t i pi rw z т\ two w dzi dzini importu i utrzymywala j 
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w lat.a ·h 1995-19 . Gen ralnie iшport towar6w z kraj6w poza WNP 
wzra 'tal ·zybko i w 1999 r. wyni6 l 70 pro . cal go azerbejdJ-ari kie
go importu, z czego okolo 50 pro . tanowily artyku}y prowadzane 
z kraj6w Unii Europej ·kiej. Ten kierun k rozwoju nadal i~ utrzy
muje, mimo ie Ro ja odzy ·kala pi rwsze miej · w8r6d partn r6w 
handlowycl1 Azerb jdi..anu. Wymiana handlowa z calq WNP wykazuje 
t nd ncj~ padkowч. 

Ek ршi nafty i produkt6w naftowych stanowi ponad dwie trzecie 
cal go ek portu azerЬejdiariskiego, о nюi Ьус zwia tun m w pom
nian j choroby hol nd rski j. Inn artyku}y prz myslow sprz da-

Wldok па port w вro.'U (fnt. r---~-------~------
l'iotr Bulacz) 

wan za grani ~ to t k tylia, ch nlikalia,. prz t naftowy oraz maszyny. 
Ek port plod6w rolnych, w tym owoc6w i warzyw, odbywa si~ gl6w
nie do Rosji, podobnie jak bawclny, tytoniu i herbaty. Do znanych па 
саlуш swie i luksu owych artykttl6w k port:owych naleiy kawior, 
kt6r g pr dukcja j ·t coraz bardzi j 7.agrozona zar6wno z pow du 
kologiczn go 1..ani czy 7.AZ nia w d Morza Ка ·pijski go, jak i rozpo

w z 1шion go klu owni twa. Dlat go mi dzynarodow organizacje 
dzialaj~ce па rzecz ochrony · rodowi ka d magaly i~ wprowadz nia 
zakazu k portowania kawioru. 

AzerbejdJ.an importuj bardzo r6znorodn artyku}y, gl6wni prz~t 
ma zynowy, m ta1 , chemikalia i Zywпo , 1 z rnimo zna zn go roz-
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z rzenia wymiany handJow j z г Zllymi krajarni 
korzystn j r6wnowagi handlowej. 

W edlug ос пу Banku wiatow go przed Azerb jdZan т ry uj'l i~ 
pэzytywne per pektywy koпomi zn , pod warunki т .ie przezwy
ci~~-;y оп okre lоп 1rudno8ci. Pod wzgl~deт za ob6w luru:kich i bo
gac tw пaturalпych kraj zпajduj i w korzy tnej ytua ji. RozporZ'l
dza tei wykwalifikowanq "il'l roЬocZC!. Najwaini jszym kt )r т gos
pэdarki jest rolni two, z uwasi па rozmiary zatrudni nla i zakre pro
d ukcji. hoc р эtrzeba dyw rsyfikacji taje i~ пaglqca, zwla zcza w ce
lu or1 ej ia od upraw warzyw i owoc6w ek portowanych dawni j do 

Р< rt w В :!ku (foL Piotr Bu
kl) 

Zwi<!Zku Radzieckiego, poteпcjal ro1лiczy przed tawia i~ oblecujqco. 
Azerb jdZan ma zr6Zn.icowaпq Ьщ przeтy lowq (aczkolwiek oЬec
nie znajdujqcq i~ w tani : ;rl~b эki go upadku i wymagajqc<l r truk
turyzacji), jak tei zakorzenioпe tradycje przed i~ЬiorczoSci, przeja
WiaJqC i doty hcza gl wni w aktywnoSci handJowej, kt6r j nie 
zni z zylo sied тdzie iqt lat socjalistycznej go podarki pan twowej. 

Poprawa ••ytu cji е l<onorni :zn j, zwla zcza bilan u p}at:niczego, do
prowadzila, p JC ~yro<:jq -: od hor\ca 1995 r., do dlugot:Jwal go umocnie
nia i walu ty а ?; r bej diafk ki~ i w wyniku zadzialania т hanizm6w 
rynkowych, а нi е па sшt k de kr t6w rzqdowych. Manat u1тzymywal 
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i naw tponi.iej ·w jfaktycznejwш 1os:i_ l) ze ki wanybylwi~c dal 5ZJ 

wzro t kursu. Тymcza m пagla dewa'uacja ruЬla w 19 r. wymogla 
podobn potraktowani waluty az ~·~bejdz an ki ej z р wodu zalewu 
taii zego importu z Ro Ji. 

Ek perci zagraniczni podkreslajq zgodnie, i w dal z j per pekty
wie bogat zloia пaftow Az rbejdZanu n1e za Щpiq zdecydowanych 
reform, dJatego ni powinпo i~ odkladac koni znych przek ztal n 
trukturalnych w go podar . W AzerbejdZani potr rebny jest takie 

1 р zy klimat dJa inwe tycji zagrani znycl1. Za wia kiwy krok w tym 
kierunku uznano proj kt unowo ze nienia urzqdze ti portowych w Ба-

Udany polow. NieJegalni zlowion je
iotry dostarczq klusownikom cenn go 

kawioru (fot Thoma GoJtz) 

ku, wdraiany z p эmocq Unii Ellfopej kiej, а тaj<lcy па celu zwi~k
zeni zdolno i przeladunkowej portu, mi~dzy innymi dzi~ki wpro

wadzeniu ulatwien przy tran portowaniu ci~iar6w k proтarni na tym 
odcinku Nowego zlaku J dwabr1ego. 
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IЩdy ucz tni zqcy h w pr jekc· TRACEI\ pari -tw zgodziJy . i~ 
na rozwijani po}qczen kol jowych, drogowych lotni zych i wodnych 
- od h inskiego wybrzeia Pacyfiku do р hюcnej Europy. Uш wa 
przewid Jj t :i uzgadniani taryf celnych i op}at tran portowych oraz 
нtworz ni talego kr tariatu. Planowany korytarz otworzy nowo 
pow ta}ym pan 'twom do ·t~p do rynk6w zachodnkh i uni zalezni je 
od tran portu drogq morskq bctdz ybe ryjskq. kolejq p~~ez t rytorium 
Ro Ji. za uj i~. ze kraj ucze tniL zq. : w tym Jrz ~dsl~ wzi~ciu za
inwe,towa}y od 1993 r. ponad 700 m1n euro. D li ~ki zп ·alizowaniu 
projektu Zakaukazic ~ i Azja · rodkowa tan<l i~ wЭZ 11ymi wt:zlami ko
munika ji i mi~aodowego handlu, podobni jak mial J to micj е 
w redniowieczu, ki dy kunmwa}y t dy karawany wie1Ычd6w, prze
woi.qc t wary z Chin clo Europy. 

W i rpniu 2003 r. karawana z1o7..ona z samochod6w cic ~zзrowych 
ni mieckiej finny DaimlerChry ]er wyruszyla w drogt: z laJunkiem 
ротосу humanitarnej dla Afgani tanu. W miesiqc p6iлiej, ро przeby
ciu okolo 6 ty . km, witana uroczys:ie ро drodze, dotarJa do celu. 
ТRACI:<:A zdala egzamin mimo uzasadnionych obaw, ze rozwoj po
lчczen komunikacyjnyc h ulatwi i tak jui ro nqcy w za traszajqcym 
tempie przemyt narkotyk6w. 

poieczne koszty przemian gospodarczych 

Мimo ie AzerbejdZan pod wzgl~d ш takich wskainik6w rozwo]u 
spolecznego, jak poziom wyk ztalcenia obywateli, przeci~tna d1ugosc 
iycia, ni ka miert lnosc niemowlqt itp. wyprzedzil kraJe о ni kirn lub 
nawet rednim dochodzi narodowym, to j dnak na1 i al dJ bledni j-
zych repuЬlik radzieckich. \V 19 9 r. wedlug o :fi ~ alnych dшych ra

dziecki h ponad 33 proc. ludno5ci iylo tu poniZej granicy ub6 twa. 
Sytuacja pogorszyla i~ jeszcze ро rozpadzie ZSRR 

Dan taty tyczn nie okr lajq. 8cisle rozmiar6w ub6stwa. Mimo 
:ie j go оЬ zar mal j , okoJ polowa go podarstw clomowych zali ·za 
s:~ do uЪogich , w tуш 2J proc. do bardzo blednych. Gwaltownie po
g·:~bilo s·~~ ro l\ vars~en1 poleczne. Pow tala nowa klasa :finansowo 
uprzywil jow·na Wsr6d duiej c~Sci obywateli, zwla zcza star zych 
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i niepotrafiqcych przy to wa i~ do zmieniony h warunk6w, po
jawia i~ no talgia za opi kшi zym pail twem radzi kim. bez wzg1 
du na to, jak kromne dawalo ono korzy5ci. Na tтoj t р gl Ьiа z}y 
tan opieki zdrowotnej. Og6lny upad k pail twow j IШЬ. zdrowia, 

widoczny jui pod rzqdami wi kimi, pogorszyl i j zcze па skutek 
wojny karaba kiej i koni czno i obj ia talq pom & псh dicбw. 

rgc nizacja luZby zdrowia funkcjonuje nadal w dlug m clelu so
ф•listyczne go: pail two t or tyczni zapewnia w zy tkiш obywat 
1om bezplaлy do t~p do u lug m dycznych, w г.rе zywi to ~ i za 
pacjenci p}acq l karzom honoraria, wr czajqc podarunki. W о tatnich 

latach, gdy wydatki pail twow na luZb~ zdrowia о iqgn )у zal dwi 
20 proc. naklad6w z 1991 r., formaln gwarancj Ь zp}atneg 1 
nia taly i fikcjq. Olbrzymia wi kszo AzerЬejdian u karia :i na 
op1atv za w zelkiego rodzaju u lugi zdrowotn . 

в~dania przeprowadzan przez organizacj mi~arodow w r6d 
ucl :ac:lic6w w kazuj& na chroni zn ni do.iywi ni dzi i i doro }ych. 
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Ь d&~e przyczynq cz . ty h przypadk6w ал пili. Wyniki t sq po
twiert lzone urz~dowymi danymi па t rnat kon urnpcji iywn ~ i. t i 
w1·da ki na iywno · 'i wyr Ьу tytoniowe, tanowЩce 60 proc. budi tu 
р1 ·, ;ес tnego azerb jd7..an. kiego go podarstwa domowego w 1990 r., 
wzro )у d 80 pro . w lata h nast~pnych, р drzas gdy konsumpcja 
ml~sa. шleka i wyrob6w шJ znych w przeli z niu na glow~ ludno5ci 
zmalala о 50 proc. 

Мiлю og6Jnego padku produkcji w go podarc narodow j ofi
cjaln dan dotyczq Ь zrobocia powstajq ni ki . Ukryt.e bezr boci 
j t natomia t zjawi ki m pow·zechnym. Wi lu pracownik6w ni 
maj cycll pracy w og61 ni zo talo zarej tтowanych, с~ ~ pow ·taj 
zatтudniona w niepelnym wymiarze godzin, z za ~ przebywa па 
dlugich bezplatnych urlopach. Przed~ i~blorstwa pail twow nadal za 
trudпiaj'l pracownik6w w liczble znaczni przela-aczajqcej potr7..eby. 
Ekonoшlczne koszty ukrytego bezrobocia objawiajq i~ w obniZeniu 
р}ас realnych, kt6re padaj<} zybciej nii pozioш wytw6rczo · i J d
nym z objaw6w tej sytuacji sq nieoficjaln gieldy pracy nazywan 
1ynkami niewolnikow, gdzi Ь zrobotni znajcluj<} kr6tkot rminow 
zatrudni nie, а i, со majq pra ~. otrzyrnujq drugi lub ub zn zajf
ci . Zdani m ekspert6w, faktyczny wskяinik Ьezrobocia i~ga 20 pro . 
J.Jczba 1udno ci w tak zwanym wieku produkcyjnym prz kracza 
4 шln, а liczba zatrudnionych wyno i mni j niz 3 mln. 

Natш-alnyш na t р tw ш takiej syt1.1acji tala i emigracja zaroЬ
kowa. Proc ten rozpo zql i~ najpierw w r 'd ludno5ci ni rnuzul
rnan kiej. \V zespole mi j 'kinl Baku niepropo~ jonalni du~ ц-st 
wykwalifikowanej ~i)y 1·obocz j tanowili Ro Jani i Ormiani . Ро 
opttszczeniu prz z ni h Az rb jdianu i h шiej: ·а pracy zaj~li Azero
wie wykazttj'lcy si dostatecznyш poziom m wyszkolenia t chnicz
n .go i wydajnoSci<I pra . Z cza ш eшigracja ma wa tala i~ udzja
lem Ь zrobotnych Azerow z prowincji, zwla. zcza uchodi 6w i wy
"i dl Iic w woj nnycl1. \Vi~kszo eшigrant w k.i ruj i d R ·Ji, 
gl wni • do wi lki h mia t, c~sc do Turcji i lranu. ylko w М skwi 
Uczb Azerow szacuj i na 400 ty ., а w Р t rsburgu na 200 ty . 
Poni wai wielu z ni h ni ma prawa stal go pobytu, podlega zyka
nom i dy kryminacji jako ,.kaukaska narodowosc". Okresleni to od-
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по ·i i€;' t:aki · do iплу h prz d~ ta Nicieli grup tru znych t "go r gioпu 
- ruziп6w, Onnian, z z nc6w i Dag stail zyk6w. W пowym t~ 
cz пiu antagoпizmy z stroп rodzinпych tra q па ostro ~ ·i. 

Wychodi two do Tнrcji odbywa. i па ni porownywalni шпiсj. zq 
kal~ i obejnшje w dui j cz i о. Ьу о wyz zуш pozioпue wyksztal-

c пiа. Ма owo Az rowie гmigrujq tatn tylko z Nacblczewanu, со 
pr wadzi d mie zania :i~ ludno i ро obu tronach kilkukilometro
w go odcink з granicy. Emigranci z Nachiczewanu о i dlajq i t z 
w tambul i w j dnej z dzi lni mia ·ta tanowiq jui wi kszosc mic--
zkancow. Iпnym kieruпki т emigracji z Nacblcz wanu j ·t Iran. 

'itare mias о w В 1ku (l.ot . 
Piotr Bul'lc !) 

Prz mi szczanie si ludno ci wewnqtrz Az rb jdZaпu wywarlo 
wp}yw na tniczny ·klad шi szkail 6w Baku, шiasta, w kt6rym do 
pewnego cza u tоп nadawali rosyj koj zyczni .,bakiпcy". Olb1·zymia 
wi k zo przybyszow, uch dicow i prz iedleric 'w z cza w wojn_ 
karaba kiej, pochodzila natoшia t ze w i i byla ni przystosowana clo 
iycia w wielkim mie: i . Wkr6tc doszlo do zadraini n z clawnyшi 
mi . zkailcami, cz to па tle trudnej . ytuacji mi zkaniow j. i, ktur.l)' 
zaj li wygodn mi szkania w opu zczonym przez Ormian с ntruш, 
zo tali u uni i па przedшieocia, gdzie gromadzoпo uchodic6w. Z Ы 
gi m cza u, gdy nic ni wskazywalo na rусЫ rozwiqzani proЬl mu 
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uclюdic 'w, za Zl;'la i powolпa intes,.тra ·ja lшlпosct naplywowcj z wi ·1-
koшiej ·k&. 

W Baku nadal wy t\pUjq о. tr dy-;propor j пu~zy ntruщ oazq 
dobrobytн i naw t luk u:u, а ubogimi pr.t.cdmi ianli i jeszcz • Ьi d
ni jszymi peryt; riami. progu now go Ьоошu naftow go пi Ь и 
pi zna шоz ok<V..ac si t nd n ja polityczny h dccyd •пt6\v do po-
h.tieпia i . narodu\vyn1 boga tw m naturalлyш jako sroclki ш ma

jqcyт 1.alag dzic cz . ~ Ь1 7.-qcych proЬlemow zi~ki tem11 uniknit:to 
Ьу trudnych геfоnп spol ·:.щусh i konomiczпycl1. wymagajqcych 
prz ksztak n truktu.ralпycl1. Т go roclzaju t ndencja шоi zo:ta ' 
wznюcпiona пadskami oddolnymi ze strony zna znej c~sci ро

} Z n 'LWa. Zadna wladza zai7.4dzajaca <]UZyШi 7.У ·kami пap}ywajq
cyшi z przedaiy nafty nic Ь dzi w ~tani сНнgо opkra • i~ iqdaniu 
radykaln j poprawy Ьуtн cierpi<}C j ludno. ci i oczekiwaпiu па \vpr 
wadz nie w iycie г6inoгodnych prograт6w pol czпycl1, zmi~·гLaj<t 
cych na przyklad do fiO] р ·zeпia s tнacji шieszkaniowej, szkolпictwa, 

• h.JzЬy zdrowia, u"lu~ k nшnalnycl1 czy lю<'Ьу tanu dг6g, gclyz ро 
wi loletлi l1 zani clbania ·h w w::zy. tkic l1 tycl1 clzi dzina 11 \vy t~ 
рнj palq а potrzeiJa dokonania refoп11, kt6tych odklaclac w ni ·kori-
.zoп ' · i~ ni da. Тушп~: m ymptoшy choroby hol nd rski j 

Of"dZ ni potykane dotad гozшiary emigracji r.aгobk w •j potwi rdz..ajq 
.1..nanq prawd~. ic bogactwo пaftow' 7..azwyczaj пi czyпi kгajow za
moznyшi. 

Кaspij ka nafta 1 geopolityka 

\V о tatл.icl1 lat.a ·}1 rzqclO\v radzi kicl1 udzia] bakijski j пafty w glo
balnym wydobyciu гору пaftowcj w Z RR padl do шаlо JiC.I_qc go. i 
р zjomu pr . h w А.zегЬ jdi..anie nadal wytwaгt..ano wi ksz,osc 
spr1-etu clla g6mictwa natl w go i gazu zi пшеgо, zna ·zna cz ~ urzq
dz C>n pracujqcycl1 na 1 ola h nafto\vych w Baku i okolicacl1 pcкhodzila 
j zcz 7. czasaw bt i оЬ16w i pгzypominala k ponaty muz ·aln . 
\V шiar · jak upadal tulej zy przeшy ·1 naftowy с nlтaln organy plano
wania r dukowaly nap}yw fundu zy inw tycyjnych i ротосу t h
niczn j. Tworz ni za t~pczych о' rodk6w prz ту lowy h w rodzaju 
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kompl k. u ch mkzn о w Sumgai ·ie bцdz t z ro.zwjjanie па sz rokц 
kal upraw bawelny pгzyno ·Но ogrc1пkzon korzy i konomi zn . 

za t.o ро i~galo ta оЬ olbгzyшi ko. zty k logi zn . Dopi го w аt
ш rze ~la n ti w upadajqtym Zwiqzku Radzie ·kim sytua ja prze
mv·}н naftow go mogla tac i t( mat ш publiczny h dy ku~i. 
· z uwagi na zagroi ni ~rodowiska Morza Ка pij kiego, wiqj..ace 
i~ mi dzy iлnym.i z wycz rpywani m bogactw natнralnych, ~}а. z

cza zl6i гору naftowej, iRtniala ni •wielka nadzi ja па dоЩсzеш rue
podJ gl go Azeгbejdiaпu do grona zamoiпy h kгaj6w Ьliskowschod
nicll. Za щd6w Ludow go Fr· пt:11 uzпano sytuacj w przemy 1 пaf
towym za , ргаw~ z z g6lni nag1<Ica. о podstawowym znaczeniu 
politycznym. Podobni jak w Jatach 1918-1920. tak i ter~ u~a.iano. 
te \\'Ydobywaпi ropy pod nadzorem wladzy rept·ezeпtUJ<:JCeJ mter . 
nar dowy tworzy solidne JIOd tawy do urnacniania niepodleglo'-ct 
kтaju. Przybrzem pola nai1owe u1 gly wpгawdzi wye7..erpaniu, ale 
do Az гЬ jclianu na1e7.aly obfite .t..a Ьу па drue moгkiш. 

ajbardzi j d \egliwym pr 1 mem R publiki A;z r? jd7.aЛ ki~j 
pow tawзl brak fundusz6w inwe ·tycyjnycb, kt6ry glowш przyczyшl 
si do upadku prz шу lo naftow go w okr ·i rщdow radzieckicb. 
Wp}ywy z wydobycia ropy nie pokrywaly ju.i wydatk6~. Dwi i 
zyЬ6w nie nadawalo si do uiytku z powodu braku sroclk6 na 
rешопtу. J edynym ratunki 01 dla azerb jdiaD "ki go ргzеш . slu. wy
dob)'\Vi z go Ьу}у inw -tycj zagraniczn , w:p6kze na techшka 1 П(}
w cze ne metody zarzqdzarua. 

0 wy rzq<1 niepodlegl go Azerbejdianu dzialal na rzecz jak па} 
szyb zeg uпзt:hшnienia za~:hodnich kapital6w. 7..achodnie l warzy-
twa naftow nie obawialy ~i tym raz m- przeciwni niz w 1919 r.

przy t:qpicnia do neg ·jacji. Uiy ·i i}y prtez Rosj w с lu odzy kania 
wladzy nad A:J, rb jd.iaлem wydawa}o ie bowiem malo prawdop<r 
d Ьnе, а dia uklac16w fiлашюwус\1 i st ~шnk w gospodarczycl1 M(}-
kwy z Za hod m wr 'CZ szkodUwe. 

We wrz t.niu 1992 r d\vie finпy naftow - Az m ft i .A7..erchim.ija 
- polqczyly i~, tworzqc Azerb jdiail ki Par'l twowe Towarzy two 
Naftow (SOCAR). W tym samym rnie iqcu zawarto шnow z kon

rcjum p6l k arпerykar'l ki h, brytyjskich i norw kicll w prawi 
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eksploatacji 1vi lki g > pola naftow go о nazwil' ,,Azeri" Rozpo zcly 
.i tez negocjacj clotyczac innych р '1, шi clzy innymi .. Czirag" oraz 
.. JiuлaszJГ, kt6r · - poloione mni j wi ej 100 kш od brz gн mor
J ie~o - mia}y do · taгczac ponad 5О proc. al j w dobywan j гору 
azerb 'jdianski j. \\ t 'РПi planowaлo ро ·iagni i rur i ~ od М(}
Г7..а Ка pij. ki go do wybr7. iy r dzi mnomor:kkh w Тuг ji. 

LТmowy naft we oznaczaly otwarci ·i Azerb jdiantt na tynki 
7..achoclnie ро dlugiш okгe:ie calkowit go uza] inienia od 7wiazku 
Radzi ·ki go, а to buclzil ni zaclowoleni w Mo·kwic. Do gry wpr 
wadz no czynnik d -tabl\iza ji politycznej. Na р czqtku cz rwca, gdy 
pr zyd nt Abul:faz 1 zib j wybl га) i . do Londyшt, аЬу JIOdpisa' 
uлюwу naftowc, p}k urat Hu.- jnow r zpoC7..al w Gandiy pucz woj
skowy z рорагсi m, jak pod jrtewano, оЬ ego m arstwa - R Ji 

Jednym z pierw zych kr k6w nowego prezyclenta Hajclara Alij wa 
byla d cyzja о пowych pertrakta ja ·h w spгawi шn6w naf1owycl1. 
Mimo z JIOCZ<jtkowo u hodzH оп za ezlowieka Мо h."\\y, w pгawach 
nafty zaj'll ·tanowi ·ko zЬliione do prz d ·tawici li Ludowego Frontu 
Azerb jdi.anu. Przewl Jd rokowania t czyly it; na tl prh}'bl гaja
cego na ile tak zwanego poru ka pij ·ki go, proЬJ mu tyl i prawn 
go, со JIOlitycznego, wywolan go przez ni zadowolonq Moskw . 

Przypomnijmy. i w dhtg R ·Ji Morze Ка pij IG nie bylo morzem 
\\т powszechni przyj tуш rozum.ieniu, lecz, ~ шу~ l j j traktatбw za
wartyc 11 z Irапещ г6d1&dowym akwenem о tah1 i jezioгa. z t g 
wzgl~du j go bogactwa natuгalлe m.ialy Ьу · wsp<'>lлie k. ploatowan 
p_:zez pi · 1 iqcycb паd пiш оЬ пi par'lstw, а mianowici : Ro -J , 
Кazat: l1stan, urkm nistan, АzегЬ jdl..an i Iran. Al гЬ jdian ос! po
CZ<:!tku wyпual w tej spгawie zdani przeciwne: SJIOmy akw n j . t 
nюrz m, kt6rego оЬ 7..ar trzeba tюdzi UC: na s ktory nal iqce do 
ро z zegбlnych par'lstw, kt6rym pгzy~lugiwaloby wyl<jcme prawo W(}

bodл go korl}'"'1tania z za~ЬOw nafty i gazu ~i нш go wajduj~cycl1 
1 w i l1 wla nycl1 strefa h. taпowi 'ko Tuгkшeni tanu i Каzа ll
starш byJo b\iski az ·rbc:jdiari ·· emu: pan l wa przybrzezнe powinny 
w p6ldzialac w с lu ochrony rodowi ka i zasoЬOw blologiczпych, 
1 cz zachowac peln'l swob d przy ek ploata ji nafty i gazu w wych 

ktorach. Z kol i Iran podzi lal tanowi ko Ro Ji. 
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Az rЬejdi.an ka шпоwа пaftowa zwana ,.kontrdkt ~ш ·tul ·ia" do
cz kala ·i podpisania ро roku рг zyd ntury Alij wa. 20 wгz . nia 
1994 r. Zawarta zo ·tala na trz:ydzie.(ci lat i dotyczyla cksploata ·ji 
trz ·h р61: .Az ri",.. zirag" i gl bokowodnej cz ~ i ,.Giunaszli", о Щ z
лус11 l'.a~obach ос nianych na 3-5 mld Ьшуl k. Sn·onшni 7-Зwiera
j<JLymj byly: ·ocAR i roz z гzon konsorcjum towar.lj':1w i'.agraпkz.. 
пусh - cztere h ai11 rykan ·kicl1 (Алю о, Unocal. Р nnzoil i McD 'Г
пюtt),j cln go angielskieg (Вriti&·h Р trol um), norwe kiego ( tat
oil), tuг kiego (ГРАО) 1 r·osyjski go (Lukoil). W konsorcjum 1'..<1-

braklo Iranu. Poiniej, ki dy Teh ran wyrazil cl1~ ucz tлi zenia, 
SJюtkal si z odmowq wskutek przeciwu fuш amerykanskich, ktore 
ki rowa}y si~ tu zalec пiai11i D partameпtu t.anu. а nie kalkulacjami 
konomicznymi. 

Wlqcz nie clo kon orcjuш przed i Ьi rstwa го yjskiego potтakto
wano jak r dzaj okupu majqcego zlagoclzk za. trzeieпia Moskwy wo
bec dzialalno i fum zachodni l1 na ropono (ny h t r nach ka pij
skich. Manewr len okazal i~ jednak nie calkieт kuteczny. Rosyjskie 
:vtSZ nie krylo ~ w go niezadowolenia, oSwiadczajqc, z jedno ·tronn 
akt)· dotyc.z<t е Morza Кaspij kiego sq prz czn 'l praw т miedzy
пarodowyш i potykajq "i z sprzeciwem. 

·i _pelna dwa tygoclnie ро uroczystosci podpisania ow go .,kon
traktu tulecia" Az rb jd.ian zn6w do wiadczyl .и11Шl hu ~tanu, tуш 
razem wymierzon go prze iwko Hajdarowi Alij wowi. Zar6wno pr~ 
zydeпta, jak 1 koпtraktu ni udalo . i~ obalic. Prledmiot т kontro
w rsji polityczпej tala ~ i~ teraz kw • tia tran portu ropy oraz gazu. 

il bowieш w kontrakcie pr cyzyjnie zapi шю cza · zbudowwia 
rurociqgu (pi 'clzic ·iqt zt ry miesiq ) , о tyle _ praw~ prz blegu jego 
tra у pozo ta\viono otwarЩ. Istota poru polegala na tym, czy rurocщg 
naleiy ро ·i(}gnqc prz z tetytшium Ro ~i - шо arstwa, ktor utracilo 
wprawclzi Ь zpo · redni(j kontr l nad ka pij ·kiшi zlo.7,aшi naft wymi, 
а1 тogloby kontrolow.t ~ prz p}yw ropy na Za hod - zy t i z calko
witym oшinif,'ciem zieш rosyjskich. 

"\V lad za w:spшnruanyш kontrakt.em podpisшю j ·zcz ш1юwу 

dotyczqc wydobycia ropy ze zloZз "Кarabach", kt6r go zasoby о ~ 
nia i na 80-90 mln ton, oraz "Sza h Deniz" w pobliiu P6lwy pu 
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Pntencjalnie najdogodniejsze drogj transportu kasplj. kicj гору na Swiatnwe !J'I1ki 

Apszeronski go, gdzic opr6cz ir6dcl rop f szacowanych na 1 О m1n 
ton nie podziewanie znal ziono olbгtyПli za оЬу podmorskie gazu 
zi mnego. Przewiduj si , ie w ni dal ki ~j przy zloSci zybko wzro 
rue konomiczne znaczenie gШI. ]ui podwy zka j go с n w 2000 r. 
byla gwaltowrnejsza niZ ropy naftowej, z tym ie tтan port t go paliwa 
na duz odleglo5ci zwi~k za koszty i tтudno5ci techniczne. 

Transpori: Ьieiqco wydobywan j ropy, tak zwan j wcze n j nafty, 
mus 'al odbyтwac si ~ za pomocq istniejqcych b<t ::lZ szy Ь ko budowanych 
urzq :l7.-en. ' V r ас':шЬ~ wchodzily dwie tra у: zachod tlia, prowadzqca 
przez Gr .l.Zj~ <lo wybrzeZa. Morza Czameg :>, oraz p:Slnocna - przez 
terytoriшn ro~ yjslie do czarnomor ki go portu Noworo yjsk. W lis~ 
pad zi 1997 r prezydent Alij w podni6 } diwigni~ na platioпni nad
morskiej, uru harniajq przeplyw wcz nej nafty do podwodnego ru
rociqgu Ьi gnqcego do tacji przybrzeinej, а tamtqd do ta ji na 
morzu, nast ~prue zas do Groznego i Noworosyjska. 

Do cza u uruchomi Ша rurociqgu podwodn go podpisano urnowy 
naftow о lq_znej warto5ci 30 mld dolar6w. Oczekuj i , ie az rbej-
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r·~dbю 

c1ZailskiC' zloZ<I podпю~ki do. taro..<} w cia~ twi rcwieaa rop<,' wш1q 
100 mld dolaгuw. Pocщtkowo wydawal . i . ze obecnie n?ktyt. za
soby Ь dc:J obfit z • nii t • z okr su pi •rw. 'l. ·~о Ь оnш w Х1Х w., ~н ~1у 
Az rb •jclzan nal ial do 11ajwi k zych produc ·nt ~· r РУ n~ wн '1. · 
Pot m przy::.z1o ro7л:i'M waniP, gdy wi r ni~ ргоЬ,n ko.пczy!y. st 
ni raz otlkrvwani т tak zwany h sucl1y ·11 dzшr. W r sz 1 przyз lo 
bardziej re~li:-;ty 7:rщ о en~ za.obow paliw wycl1 Ьа · ·пit: 1orza 
Кaspij. ki g . Otoz . zac uj .1~. i tamt j. z zloi.a nafty ~no ·zct 
3-5 proc. za ol>t"•w swiatowycl1 (analo ·cznie: 2 proc po_-lюdzt z _мо
па Р6hн L11 go опи: 65 proc ь Bli ki g W ~·lюtlн), zJo7.a gaZll Zl m
n go ocenia. i па .t pmc. zа.сюЬ6w swiatowyl·ll (~al.ogiczп:~: 27 proc. 
pocn dzi z Mor1.a Р lnocnego raz pro .... z В\1. ktego \ schodн). 

ur wc ner ty~zne z rejonu Мо za Кa:pij"kl go mogl l>Y 
wyj tk wy 11 okuli 711< ;,cia h cz ~it r ~реЬ~iас ni .}о~ ry v: do-

ta vac1
1 

z ni wн 10 рос] \\'Zglf;•'fl m ytuacjl pol1tyczneJ г JOIШ Zato-
ki р 1' kiej. J (\naki..t: gwaltowny ·pad k с n 1'01) • 1atac11 н~. 1999 
zmtt ·il wielu ;r.a hoclni ·h naf iarzy d wyt ofania sit; z Ва~~· Pt-zy 
kursit> 1 О dulaп)w za barylk protluc nci аrаЬы:у prote~towa\1, zt• r:op< 
. taje si<: ta11sza <1 • 1dy, а w Аш«:>rус ~}y~z..alo si opini , 'i.. nacl ·~~~~ 
zшierzclt ро\ i nafto\ ~j. а ~ kaukaziu p\any budn ry (~ wn J U
пii Ek portow ·j Main E.xport Lin<', 1ЕЦ, )fZ znaczoп 'J do tгап7 
por1u .. \\'i \ki J пafty'' <lo portu\\' ~ torza ~-о~ nш go, gdy ~<~~~ с1 
111

-zy juz 1 lna para, odlozono na eza-:,, Jak ·~ wyc1awal • r II:'Okt. lo-
11 •• ( k;v.alo i j({lпak. zc pad k с п 1> ·1 zja\\'i kiem flнktнa~~nyt.н 
i , ciaь1ll kilku шit: i~ у ceny wzru ·ly о ponad 50 pr ·.- owant ·zt•tшl 
pюtlukcji wynikaj с • z шn6\ rgani1..э.cji Kr.ljl'~w Ek~ n~1j ус!~ Rn
l 

1 
a.ftowa (Organization of Petroleum F..xportmg Countnes. 01 l~C) 

odnio ly kнt 'k. \\ry.okiej jakusci гора, t· k zwana azer~ka lrl·ka 
(A.zeri Ligbl), ci zy i (1uiytn !>ОР. rn tla ryпkж:h . ...,.,_ Lo::"Yc\1. 

akit. 
1 1ш lkzba w ponшian · l1 w z пi j :ucl1ycl1 u~нr uka· 

za}a i е ·ш1ymi zr dlaшi azu zi шn go k t·eg ek 1 1rt G< k w wy
pa(\ku zlo7.a "za l1 П niz" о za Ьа l1 ·zac JW' nyc}l па 7()() шЬl '.п 
·zesc.) b~dz1 przyno ic du.ie zy ·Ю. Аь~гь jdian nabl га zna. z~ша 
jako przyszly k port r tego urowca. - w pi rwszej kol jno . 1 ~о 
Turcji, а z cza ш dalej do Europy - 1 pod tуш wzgl dem taJ ~1е 
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('' кJ .• " 11 ro pr ·j lн-.}m 1 lrall !1.1 11 <1\\3 

k nlшrente rп swego SqS ada ро drugieJ s nle Morza Квsp 'jskiego , 
T1 tr {Шenisi шu 

Ruroc1<Шi 

о 1..awar 'iu umow naftowyrh, kt6re jak 7..а czas6w pi tw"zegu 
Ьо 111u tworzyJy па о ' iei wr ta J..agranicznyш inw ~tycjoш, kwestitJ 
\vielki j wagi talo i do. tarczani wyuobyt j гору na rynki ·м.iatowe 
w ~pos6b bezpi ·zny, ·у t matyczny i niezbyt k ·ztowny. wzg]~d
niajq g opolityczш.' waruпki rejonu i trat gi zn" Ь zpi czen two, 
nal ialo dokonac wyboru najwJa8ciwszych tras przeblegu rurociqg6w. 
Ni · u\egalo wчtpliwosci, ie w sytuacji geopolityczn j Zakaukazia Ro ·Ja 
pozo tanie glownym czynnikiem, kt6ry шu i Ьус wzit;ty pod шvag 
we wszystkich kalkulacjach. Jej • tanowi k wоЬес ropy ka pij kiej <1 
1at dawalo i~ tljqc na ·t pujq о: dzi ki zach dniш inwe tycjom ma na-
Щpic oiywienie pro,]нk ·ji, Ro Ja za b~dzi cz rpa · zy ~ ki z oplat za 

tran port i utJ:zymywa · kontrol trategicznq nad przeplyweш nafty, 
wlq ~znie z nю.iliwoSci<J 7.akr enia kurka. Taki :tanowi. ko bylo ni 
do przyjt;cia d1a zachodnicl1 fiпп naftowych. а tуш bипlziej dla to
J<icych za nimi rzqdow. Uwaiano j dnak, ie Ro ji ni naleiy zraiac. 
'Щd t i powstal komprornisowy p1an zbudowania dw h 11.ll'OCi(Jg6w. 

Pi rwszy - z Baku do Noworosyj ka, portu czamomorski go na 
t tytorium Ro Ji- mial zo tac poci<}gni~ty przez t r ny zecz nii badi 
z ich onlini~iem, gdyby okazalo i~ . .ie ytuacja poJityczna zn6w 
·twarza zagrozeni . W rz zywistoS<:i, czeczenski od in k trasy do 

owowrosyj. ka nigdy nie funkcjonowat wla<kiwie, naw t w warun
kach pokojowych, i to zar6wno z powodu zl go stanu t chnicznego, 
jak i nagminnych kradzi iy ropy z rurociqgu. Ро wybu hu wojny cze.. 
cz ri ki j w 1999 r., gdy urzadzenia rurociqgow • staJy i ce]em ata
k6w bombowych, potok r ру skicrowano do Ма haczkaJy w Da ._ 
• tani • а taшtqd dal j cy.'t rnami ko]ejowyrni, со oclpowiednio zwi ·k
szylo koszty. Pietwsza tra , lnocna. шiala ·hliy' j lyпie do tтan 

rtн ogranicwn j i1 ~ i wcz n j пafty z produkcji Ы i<}c j. 
dy produkcja ruszy реhщ parq, wie1ka nafta popJyni w kierunku 

za hodniш Q6wnq Uniq Ek portowq, wytyczonq przez terytorium 
ruzji i wschodniej Anatolii, do tW"eckiego portu С yhan nad Morzem 
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A7~rЬej<llan 

r6dziemnym. J t to ruroci<}g о wi~k zej przepu towo i i Ь zpi ·z
ni jszy od nitki p6lnocn j, pozbawiony bezposredniej kontroli rosyj-
kiej, al naraiony na zagroienie z strony abcha ki h paraty t6w 

Przede w zy ·tkiш jednak pozwala on na omini~ci zat}oczonych ci S
nin tureckich oraz na Шywanie najwi k zych tankowc6w, со zna zni 
obniZy ko zty tran portu гору. Dlugo rurociqgu wyno i 173 kш, 
z t go 420 km (25 proc.) Ы gni przez terytorium Azerb jdianu, 
550 krn (32 proc.) przez Gruzj , а pozo tale 750 krn (44 proc.) ргl ·z 
Turcj . Trasa prowadzi przez t r ny g ograficzni trudn , koszt j j 
budowy byl wy ki i wynosil ponad 2,4 mld dolar6w. Prace zakon-
zon w2005 r. 

Zeby inw tycja Ьу\а w pelni oplacalna, ruro iqgi m musialoby 
przeplywac о najmni j 20 mln ton гору rocznie- ilo przekra ?..ajt}ca 
poziom Ы iqc j produk ji. Jak twi rdzq Ro Jani , ruro iqg Baktt- u
woro yjsk, о przepustowo i 18 m1n ton, kt6rego budowaj t na ukon
cz niu, z latwo i<} m6glby luiy do transportu ropy ze zl6z az г 
Ь jdiail kich. 
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budowie ruгociC:Igu Baku-C yhan w wi kszyш topлiu dt'Cyd 
wa}y ~zgl dy poJityczne nii czy to ~konoшicme. Mia}a to Ьу · in
w~st~cJa о cbarakt rze trategicznyn1, t·od7..aj arterii }<J z<Jcej Az.er
ЬeJdzan oraz caly. rejon ka pij:ko-zakauka ki z Za hocl ·m. J j go 
podarcze znaczeш . zwaj;yw zy wysold koszty budowy i zmiC'nne 
с ny rynkow' тору, nie byfo ai tak oczywi~te. Ostat czn(J d cyzj 
о wyty z niu tra у MEL dfugo odkladano, znaczni prz krac?..ajqc 
wyzna zony t mun - pazdztemik 199 г. Z U\vaRi na wysokie ko zty, 
fi~y naftow zwl ka}y. z zaangaiowaniem swoi 11 ~rodkow i wycze
kt~a}y na wi~k zy udzшl w fiпansowaniu ze ·trony rzqd6w pш1stw 
zaшtere owanych budowq ruг ciqgll - Stan6w Zjedno zonych Tur-
cji, Az rbejdianu i Gruzji. ' 
. Tymcza ш na kutek nie tabHn j ytua ji polityczn j w Cz cz nii 
t pr-dw~opodobnych r perku Ji w Dag stanie, funk jonowani trasy 
l~dowe~ z Baku do Nowo syjska pozbawione zo, talo gwaran ji Ь z
ptecz n t\va. W tych okoliczno8ciach a]tematywnym rozwiqza.njem 
sta} si transport ropy ruroci<}gieш oraz су t mami kol jowymi na 

laczq ej Baku z gruzinsk~ mi j<;eowoSci(.J upsa na wybrz .iu 
Mor1..a zamego. Uгoczy~e otwшia wio nq 1999 г. nowa linia umoz-
1iwila ь. ~-r~d~i, с1ю ogranic7ЛJny pod wzgl dem wi lk 8ci, do ·t р 
az rbeJdian ki 1 гору do rynk6w uropej kicl1. Wytiarzeni to uzna
no .7~ Pr: i · ~powiny Щczq j Zakaukazie z Ro ·Jtt. Ruro :i<}g rlht
go 't 812 km, maJ~cy prz pu towo.' ~ 5 m1n ton ro zпie, budowano 
ponad dwa lata koszteш 1,5 mld dolar6w. Z portu upsa tankowc 
do tar -zajC} naft dalej na la hod М rzeш '·г dzi nшym b<tclz trans
port о?Ьуwа si przcz Balkany albo Ukrain . Je.li odpowi dлi po
l<}CZ nш zo tanq oddane clo uZytku, ropa ka pij. ka dop}yni tez do 
Pol.ki. 

Tra~ do up ·у z нwagi na OJ.,.rranicz n rnoiliwo · przep}ywu 
ropy ш nюgro 1.а tqpi CJ wt1 j Unii Eksportow j. W listopac}zj 
1~ r. podcza ·potkania na sz zy i OBWE w taшbul pr zyden-
J Az rbejdianu, Gruzji, 1 urkшeni tanu i Тнr ji podpisali wr zci 
~ow~ о przy tqpi niu do budowy ruro i<}gu Baku-Ceyhan. W zy t
ki prognozy w kazujq, z wydobyci azerb jdian ki j r ру Ь dzi 
wzra talo, с ny jui ro n~. а со najwaini j ze - w kaza h tail kim 
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ROSJA 

1 Q R l L Z А R 

TURCJA 

Ruro ~agl jui io.;tlli j'lce i proj!'ktow.illt' 

kt м rza Ка~ р' J. ldego nieda NJIO odkryto wielkie zloia n tJto~ • 
orz о ~ · . . · ь · · 

dzi ki kt6rym zdolrюs : przepustowa rurocщgu Вакu-Сеушш ~а щ 
w pelnl wykorzy tana. .. ki · z 

I ·tr . . . szcze t'nn w·trianty dostar zania ro.fJY kasplJS ·1 na . tt· 
:) 1 Jq J ( . • . ' . d . 

ch cl. \V ту '1 trat gti an tery1 :ail ki j, аЬу ше .шaltz?шc Sl r ~ Пlt. 
wielki ~j 1 czby rurociqg)w i za najwla i'll ·sze ~le iSC \Юсею ~t: ?")la 
r6ci z'lt nюomorski р ,rty тш· ji, j d n z p i'Ojel:t~~ przeW1 1UJ .ро-
. c'l nitki ruroci~gu przE: z t гytorium Armen ll, pod wal'l nkiem 
щgn l r 't zak ' . о rllai ie sr,a-

.• 1. f1 :1~ karaba ki znajdzi€ wr z ie us LCZe lll . П 1 
7_е J\0\ l.:.lM • · · Ply} ·y kw )t 
cujq ie oszcz~oSci нzvskanc . dzi ki ZI1llalll ras' t p;n": . : 

о 5 . 'd r1 1ar6w Gdyby Arm~ni wy liminowano z p1anow bu? '~~} 
' Jn . bli ki . lztwo Р ·oJ ·ktn-rurociagu moglaby ona- :re нпgl du na sq 1 с 

.var ej tra ~У - ·tanowic t:юtellcjalne za~oi nie dla tran porttt ropy 
rlaftov•e; vr razie wznowi nia dzialail WOJ nnych. . . 

Wvd.aw uo si 'ie d li ki 7 ahi. e ~om dyplomatyczn~ 1 r.okow.ankю~ 
· 1 · pektywa zак n zerua on prowarizш fТil w 1999 r. zarys .) wa а 1 P ~rs. i ie za-

fiiktu trvтa~'lcego ponad d kad~ . Wkr6t е Jednak okazalo , 
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r6wтю w Az rb jd7..ani \ jak i Am1 nti utrzymuj i ni u&юsc wobec 
m zliwoS<:i 7.adowalajac ·go rozwiqzania kryzysu, cz go prz jaw т 
byly zmjany rzqdu w Baku огаz 7-<tb jstwa przyw6dcow pcui. twowycl1 
w Erewaпie w paiclzicmiku 1999 r. 

ReaJiz cja zupemic inпej kunc pcji - pocia~i ia nitki polнdnio
W(>j prz z Iran clo Zatoki e~ki j - rna, jak d tq(i, j ·zcz шni j z 
szans powodz ·nia z uwagi na zadraiпion t . unki шi dzy 1 el1era 
11 111 i Waszyngton rn. Ро(\ naciski т amerykan ki go Г74du Iпш ni<" 
w z dJ w ·Jdad шi c]zyпaroclowego konsorcjшn ani nie uczestniczyl 
w n go jacja 11 dotyc7_qcych budowy ruroci<Ж w. W ;роrд~ о to, czy 
zblomik ka pij. ki je t j •zior т czy шоrzеш, гzad w Т l1 raлie, 
w pr7.eciwi n twie do rt..qdu Pt1tina, pcmJ tal przy ·woj j dotycl1czaso
wej opinii i nie podzi Ш stanowi. ka Moskwy w kw stii prt bl(>gu tra · 
ruro i<Jgowy ·!1. W iпtere i Iranu 1 Zy przyciagni~ci na ~woje teryto
riuш zy. kowт1 go traJ1. portu z Az rbejdi..anu i Azji гodkow j. ie
kt6r towarzy twa аш rykar'tskie, za h~опе prz -'Z ~tron • irarlsk<J, 
zwr ·ily si do wladz woj go pari twa о z zwol ni~ na wyпuan nafty 
z lraneш, argumentujq • i.e bc;-dzie to najpro: tszy i najnmicj ko ztow
ny pog<)b rozwiq.zania ргоЬI ш w tran 'JX>rtowycl1. Przekazywanie 
ropy z Morza Ка pij kiego do rafiпerii w Iranie odbywaloby i w za
mian za do. tarczani takkh sашус h ilo · ·i irariskiej гору cl port ~ 
7.at ki Per ki j- z przeznaczeni т na ek ·port. у t m taki bylby ni 
tylko najtanszy, ale i zпшit:>jszajacy ryzyko 7..agroi. nia tra ksporto
wycll prz z R .j • 

Inncgo rodzaju propozycja irari ka dotyczy budowy ruгoci~gu na 
dcinku 300 kт - z Baku do TC'brizu, gdzi l<)czylby i un z ie i<J 

ruro ~ia 6w iтari ki h. 
Ni wydaj 1 , аЬу opisaпe projekty zo taly 7.1' aJizo\vaпe w naj

ЬliШ j przy ·z}o ·i, ni mni j j dnak роту J wyшiany ropy naftowej 
na SJ..eroka ska} wart j . t r zwai nia \V pi •rw.·z j kol jno. i. А gdy 
d Ы gпie konca kunfruпta ja шi dzy tanaшi Zj dn ~zonyшi i Ira
n т. irш1skie ucz ::-.tлlctwo w у t •ш1 trш1 por1u nal1owe~u пю7..е 
ni tylko wzmocnic kono .n irzni plai1y budowy ruroci(!g6w, а1 tak
i tac i~ wiinym c:~niki ~т taЬiliza ji i ь zpi zen twa Zakau
kazia, zwlac. z ~za Azerbejdian ll. 
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Prav.·d dobni refon11y w lrarйe mia}yby korzy. t11 • kutki takie 
dla ka pij. ki pr-z •my lu naftuw о, gdyi ро нnum1 waniu to
· unk6w am rykan ko-irariskic11 u t.a}by przeciw 'tan w Zj "'dnoczo
nycl1 wob · · transpurtowarua ropy prz z t rytoriшn lraлu. 

РrоЬ1 m finaлs wania inYv stycji, kwe tia oplacalno ·. i oraz nie
pewna sytнacja mi~dzynar d wa w rcj ni • Zakaukazia upMnialy roz
JIOC~ie budowy rurociagu, а Jdedy wreszcie prac ru.-zyly, ujawnila 
i~ ni · k.iwaлi , na Jfi'pna prze zkoda - pr&ei z trony organi-

zacji JIOzarцdowy 'h zar6v no w kraja !1, przez ktor przt Ы ga trasa 
nшgC 1rali, jak i w Еш·орiе 7.-а hodni j. Koalicja рг&с iwпikow ruro
ci<!gu liczyl-a ponad , iedeшdzi iqt organizacji. Wi kszo z nkh kie
rowala i tro kq о uchron ~roduwiJrn, с~' · j dnak, kupiajqca 
em.igrant6w kurdyj:kich z Tut ji, miala na celu wzgl cly pulityczne. 
Najwi k. 1..а z or ani7.acji JIO.UlГ7.<:Jdowycl1, Amnesty Int ·rnaUona1, kry
tykowala ,buduw korytarza z pogwalc ni m p!1lW obv ~:atel kich" 
i domagala si · nak w go tгak'towania ludno ~ i rnieszkaj<~ · j wzdluZ 
са} j lrd · ruru itmU Qednolity h tytutб' wla. no · ·i zi mi, warunk6w 
р1-асу oraz 1.arobk w). W .A7-erb jdzaпi i Gтuzji ·towмzy.zcnia dzia
lajqce na rz cz о ·hroпy sгodowiska protestowaly przL'ciwko pгze
blegowi nJro iцgu wzdJui rz k:i Кнrу, przez р Jpusty1111 t >reny Go
bu-tanu i 1.alc ·ione wzgor1.a Bordzшni . 

~Ъt· w U7,asadnionyш оЬа\щm, ic w ·zy ·tku 1u rюw duje da1 zq 
zwlok w ukon zeniu magi. tr li Baku-Ceyhan, ш~ ·zy to · · otwarcia 
ntrociqgu щlbyla i~ z odni z pJ, л m ~5 maja 2 15 r. Strumien ropy 
dop})-11ql do portu уhш1 kilk mie i су p6iniej. Тут '7-<tS m finny 
ro~yj Jd i tuг kie opracowнj;~ ju:i. plan w p6ln j budowy n.trociчgu 
przeЬiegaj, go od wvЬrzeia Morza Czarnego do Morza Egejs]de
go, z mini i •m Во. foru i Daгdan li. Та znaczшe kr t ·za tr1sa 
(1. 3 kш), о duiu niZ:-;zych kosztach Ьudowy (uk. 800 шlл dolarow) 
i przepu to o5ci 60 mln ton roczпi , пю lab оЬ ·luiyc zc ·iч c~St 
го yj kit-g k portu гору па rynki :wiatowe. W ·] d z·1 tутп proj k
t т pojawilo ·i . со najшni j pi~ · innych. 

W swieUc przedst.awionycl1 zalo.l t'l trat gi.i paliwow ·j szczeg61-
nego znaczenia nabraly pr6by ogгaru zenia dzi~ki ropi kaspijskiej 
uza1 Zni nia Ukrainy i Pol Jd od do taw ro yj kich. Z duiym op6z-
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Go~podarka w okresit• ргL ·j · lowym 1 stratel(ia n~ftowa 

nieni m zac~}o i~ projektowani rurociqgu z ukram ki j miejscowo
Sci Brody, przy granicy z Pol k<!. do Plocka i Gdan ka, i- jak dot:qd
jest to nada1 j d n z licznych JIOmy 16w dotyczqcych traл portu za o
b6w kaspij kich. Wprawdzi rurociqg Odessa-Brody zostal zbudo
wany, а1 па kutek pr sji ro yj kiej zamia t ku granicy Polski za
czql on tloczyc ro~ w kierunku odwrotnyrn - z Ro Ji do tankowc6w 
u wybrzeiy Morza Czarn go. Dopi ro w zmienion j ytuacji politycz
nej, ро ,.JIOma.railczowej rewolucji" na Ukrainie w 2004 r., prawa ru
rociцgu de sa-Brody, а 8ci 1 j - JIOwrotu do j go przeznaczenia, 
czyli traл portu nafty kaspij kiej, tala si~ przedmiot т publicznych 
wypowi dzi przyw6dc6w panstw uaktywniajqcej i~ grupy GUAМ, 
poparcia ze s1тony Unii Europej ki j oraz szczeg6lnego zaintereso
waлia Pol ki. 



Zakonczenie 

Z roku na rok w Republice Azerb jd.Zail kiej narastalo oczekiwanie 
na cos, со taktownie nazywano "wydarzeniem Х". Sp )(lziewano sio;; 
mianowicie, .ie wraz z zej8ciem ze eny politycznej tarzejqcego i~ 
i chorujq ego Hajdara Alijewa, nomenklaturowego przyw6dcy о roz
leglej wladzy, otoczonego kult m jedno tki i niech~ tn ego gl~b3ZYffi 
przemianom, nastqpi zdecydowany zwrot w polityce i usuni~cie poz<r 
stalo ci ро Zwiqzku Radzieckim. Tak si~ zlotylo, .ie dlugo oczekiwane 
"wydarzenie Х" nas~powalo etapami, poczynajqc od wiosny 2003 r., 
kiedy prezydent Hajdar Alijew zemdlal przed kamerami telewizyj
nymi. Sklonilo go to do wyjazdu na kuracj~ do kUniki amerykanskiej 
w Cleveland, Ohio, gdzie zre ztq przebywal ju.i wcze niej. 

Na poczqtku sierpnia, kiedy Hajdar Alijew leczyl si~ w Cleveland, 
jego syn llham otrzymal od parlamentu nominacj~ na premiera, со 
mialo pom6c mu odniesc zwyci~stwo w wyborach prezydenckich 
15 pa.idziernika 2003 r. Мiюо .ie od dawнa sp :>dzi ~wano i~ tej nomi
nacji, opozycja zareagov.ala oburzeniem. Pada ly za rzuty "lamania pra
worzqdno8ci" i "przechwy ::enia wladzy", ale p:>za tym ugrupowania 
opozycyjne wydawaly si raczej za koczone obrotem spraw, zwlasz
cza ze z Waszyngtonu i Moskwy nadeszly pospleszne gтatul '!.С: е i Zy
czenia dla llhama Alijewa. Znajqc podzialy i slab ~ sc az ~tbejd2 an 'kiej 
opozycji, rzqdy zagraniczne nie liczyly si~ z mozliwosc·.ч nies ~ od lian
ki wyborczej. Zgodnie z przewidywaniami, llham Alijew z~ losil s '.V q 
kandydatur~ w wyborach na prezydenta. Raczej nikt n· vrqtpU·, i e 
odnie ie on zwyci~two, ale tak.ie talo ·~ о zy wiste . .ie doЬie5!a 
konca epoka Hajdara Alij wa. 

Wyhory rn ialy miejsce jui ро przy~ .tqpi eniu R publiki Azerbej
d.Zailskiej do F\a1y Eurc ру i zobowjqzaniJ ~ 'i~ do p ~zestrzegania praw 
obywatel kich i re gнl demokratycznych . Gioюwaoie 15 paidziernika 
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2 3 г. mialo zat rn Ьус wiad tw rn deшokratyzacji i dokonuj<}cej 
'i d dlu.iszego za u zmiany pokol niowej. W r6d prz d tawicieli 
kla p<J li tyczn j w AzerbejdZanie р zo tal juz nieWJelu czlonk6w 
dawn j partyjn j elity. Wynik wybor6w rnial Ьус ilu tracj proce u 
odch dzenia politycznie aktywn go pokol nia Azerb jcliaп od dzie
dzi twa Zwiqzku Radziecki g- • Wi k.zo ondaiy przedwyborczych 
w kazywala na zwyci stwo П11arna Alijewa nad gl6wnyrn przeciwni
ki m lSt} Gambar ш, а1 dopi r w drugiej turze. 

Pod za glo wania оЬ rwowan go prz z z ·u t wy lanni
k6w BWE i Rady Europ)' огаz dwuclzie tu zagranicznych parlamen-

---~--------~----, Mur.,taJ'l"'o(O miastawBa
ku (z Xlll w.) 

tш·zy t6w stwierd7.,ono naduZ)'cia i niedokladno 'i. Мirno to zef dele
ga ji OBWE oSwiadczyl, i ~ wybory wykaza}y "aktywnosc iycia Р~ 
lity znego w Az rb jdiani ~. znli rzajqcego ku d mokra ji i tandar
dom rni dzynarodowyn1". Wt6r wal mu ill rmo Martin z asan, 
zef uropejski j d legacji parlam пtашеj, wyralajq: nadzi j , z wy

bory шogq "ozna -zac ро zqt k now j epoki w A2erbejdiani , ki dy 
ро t р Ь dzi о i<}gni ty przy wsp6lpracy wszy tkic11 il d mokra
tycznych kraju"19

• Najbardzi j zokujqcy byl wynik wybor w: niemal 

1• trona intcmctowa W\\ v.m.tutuncuГaquickл Lnl (21 paL.dziemika 2003). 

258 

Z-'lkor\cl<'ni< 

80 pro . glo 6w oddano na ll hamaAlij wa. Na 1 Gambara gl sowalo 
za1 dwie 12 pro . obywate li . Ni bylo wit:c k ni zno8ci przeprowa
dzenia drugiej tury wybor6w. Wygl~dal :> to na kol jne potwi rdzenie 
zasady, wedlug kt6r j mozliw je t ро zerzani шargin u wob6d, 
а1 nie zmiana wladzy przez pol czenstwo, wybory za sq pewn go 
rodzaju spektakl m. 

Odp::>wiedziq па falszowar>.e ~rbory byly rozruchy uliczn w Ba
ku, на kal~ wi~k zq niZ ki clykolwiek doЩ< I, z setkami ar ztowa
nych i z krwawymi ofiararni па placu 'Чolnc 8ci. Ро ~.tlш ni niu pr~ 
t t6w zapanowal pok6j, jak gd:rby do glo u doszlo zakodowai1e 

.. Wi ia Ozicwic" w Baku- budowla r---------------.. 
obronлazXII w., kt6raje>.t tE'I11atem 
licznych l~cl 

poczuc·e re lYgнacji . Р.:> raz pi rwszy jednak opozycja otwarcie kry
tyko ~.rala S1 .алу Zjedncczon za to, ie go1:owe byly pJprzec k:lidy 
reiim w imi~ ta 'Jiliza .:ji i dla ratowania int r s6w naJ lowych. Мil-
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czq popar i llhaшa Alij wa uznano za 1 wnoznaczn z przyzna
ni rn pгttwa do dyna ty zn go dzi dzicz nia. Z gorycrщ prze 1п e
gano, ie ~ fals.zowane wybory zach~cq. do podobnego post~po' I\Тania 
щdу innych kiaj w WNP. ,J li USA ni uznajct an1bara jako prezy
dent.a, tylko llharna Alijewa. to niech .iyj Osarнa Ь n Lad n"- glo ily 
tlu t lit ry w nagl6wka h gazety opozycyjn j . 

Za m iedzq, w Gruzji, zykowano i~ wla 'ni do wyЬor6w par]amen
tlrnych w warunkach j szcz trudniejszych niZ w AzerbejdZani . Re
puЫika nie rniala ani zl6.i ropy, ani gazu zi mnego, а w dodatku utтa
cila dawnq pozycj~ .,radzi cki j Riwiery", borykala 'i~ z рrоЫ rnem 
korupcji i prze t~pczosci. Со gorsza, dotkn~ jq пjepor6wnanie gi~Ь
sze podzia}y dzieJnicowe oraz ruchy separaty ty zn (AЬchazja, Ose
tia Porudniowa 1 Adiaria). 

Trzy tygodnie p6zruej, gdy nac1sredl dzi n glo wania. rytual wybor
czy przebl gal zgodrue zustalonyш wzor m. ОЬ rwatorzy twierdzill 
wprawdzie fal~ zerstwa, al wedlug oficjaJnych wynik6w wygrala partia 
rzqdz<t а pr zydenta Eduarda zewardnadzego. Tyle ie w prawllie 
funkcj nujctcym dotqd mechanizm.ie pojawila i u terka: UgJ1lpowanie 
prezydencki wygralo zaledwie kilkuproc ntowt} przewagt!, а w dodat
ku mi dzvnarodowi оЬ IWatorzy ot:waJ·ci zakwe tionowali о t:at z
ny rezult~t. Na ulica h Tblli ~j trwa}y u tawiczn prot ty i d mол tra
cje. W tej ytuacji Szewaп1nadze prowadzil do tolicy wojsko, о trzega
jqc przed wojn<J. domow~ Woj kowi nie wykazywalij dnak gotowo5ci 
do walki zy to, jak twierd.zq ruekt6rzy. pod wplyw m pod t рлус11 
dzialatl amerykan kich in truktorow w gruzin Ю j armii, czy - jak 
uwaZajq inni-ze znacznle pro j przyczyny: wladze zalegaly z .iold m. 
Gdy d шол trand pod wod.zq MichaПa Saakaszwil go wdarli i~ do 
parlameлtu, pr zydent R puЬiiЮ Gruzji uszedl tylnyшi drzwiami. 

Etl11ard Szewardna<lze, koJega Hajdara Alijev 1a z KGB i takjak оп 
w toprliu generala, ci ·s~ 'l ~ i~ sza ~unkie 11 na Zac'1Jdz'e jako byly 
rail:iet ·ki <lypJomata, z ktor ~.о о ·оЪ <! kojcr2ono za.Н on zenie zimnej 
wojнy. Nic сhсчс te riZ na rai :tc ы zwank w · u а н ol) t tu, gdyb~ 
dopu' ·il do rozlewu kl wi,. u tqpJ z zajпюwane о urщ~d lt. w Gt1lZ)I 
zatriumfo·;vala "r6im1a ! e~ ·olucj :t" skierowana pшci ~>. ko postsowiec
kiemu mo<ielowi rzqdzenia - wydarzenie w6wcza niezwykle na tere-
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ni dawnego ZSRR. z wyjqtkiem kraj6w nadbaltyckich. Rok p6iniej 
mialo i~ okazac, ie przemiany w da1eki j Gruzji ta1y i wzorem dla 
,.pomaranczowej r wolucji" na Ukrainie - kraju о kluczowym zna
czeniu w ро timperiaJnym sy terni . Do wladzy doszlo pokol nie ufor
m~wane jui ро rozpadzie Zwi<tZku Radzieckiego i mgli5cie parni~ 
taJq е czasy przed odzy kania niepodleglo ci Michail Saakaszwi
li, trzydzie to z ioletni prawnik wyk zt:alcony w Nowym Jorku 
':' tyczniu 2004 r. zostal wybrany pr zydentem R publiki Gruzji 
1 uzyskal ponad 90 proc. glos6w, о j st wynikiem niezwyklym w de
rnokratycznych wyborach. 

\Vldok Вaku pod koniec г--------~----------. 
ХХ w., zanim rozpcx:Щ 
Ьооm Ьudowlany 

t:any Zjednoczoлe Ьеz zastтzeien zadeklarowaly poparci dla no
w j wladzy. Rzucajq а i~ w oczy r6.iru а mi~dzy amerykaЛ kim sto
sunkiem do opozycji w Azerbejd.iani i Gruzji znalazla woje wyjaS
nl nie: Gruziш· n vo r zч Ьardzi .:j dojrzale poleczeti two obywatels {ie 
w wi~kszym s'.op лiu po.Jieraja niez tle.iл pra~ i t 1 wizj , а r' a c ~i~ 
o•ganizacji opozycyjnych nie tojq jui Jzialacze ufomюwan i v oj
le glych Iatach gJasno ;ti, lecz ludzi,~ naJ. .iqcy do p Jko l nia, lct:orego 
S)mbolem st3.l i~ Saakaszwili A na_ istotniej ze zлacze t t.i rniaю to, i e 
az rbejd.iatiska li i.a rZ<t<izqca twardo tan~a ро stтonie glowy pan-
twa, licZ<tc na dzi 1 ni z nim korzy i z dochod6w naftowyc11. 

261 



Azt>rlx'jd tал 

О ile oiejsci F> zewardnadz go moglo zani pokoi nto :-'lenie llha
m~ Alijew:i, ale ~ ar azeш pod ycic nadziej o]юzycj \, о ty le pнyt\a
cza qce zw vc~~st ~ ·o jednej Ro ji, Ьloku Putina, 'N"wyborach Р t.rla mcn 
ta~ych, j~ <i e о ~ t ,yy si~ w Ro ji miesiqc p6tniej, choc nie1 ;ie~y kv.·e
stionowan _, odebrano jak вygnal, ie Ro ja wkl·acza na dro.'{ Je iyno· 
~ ladztw <:~ , а to J.i a bylycl1 republik radziecЮch moie ffii, _ 11СЬ ' Z-

pi zne kon kw n je. 
Do Az rb jdianu wiadomo о "wydarzeniu Х" - zgonie Hajdara 

Alijewa w Cl veland- nad zla 6 grudnia 2003 r. Uroczy ty P<!~ze~, 
z naglosnionym udzial т Putina, odbyl i~ w Baku. Р wn zdZ1WleП1 

···С* 1 . ~ . . 

L---------------------------

r"\aьta Republiki J\reri$ur 
skiej ma k.~ pю~kalfL 

lor grnлatov•y (IJ gury) 

syшЬolizuje naгOd am'Skl. 
r7Rrwony (w mclku) -d(\7,. 
noSC д7A?rOW du woJno~·i, 
zlrloпy (u doJu) jest kolort·m 
islamu. Pu~J..'U IXISa cд·r
woпego widni<'.it' Ьlaly Jll.lt
k."ie;-iyc, zзpoiyczon z ll;чzi 
turrcklej i syn1bolizujцcy 
g16wщ re!Js6C;' krnju li~lar11), 
oraz o~ordll1if'tlПJ J{wiaz
da, "}'fHЬoUzt•~:a 111).,1\!~V<· 
nych grup lud v. tum:kkll 

wzbudzil fakt, ie dla u zczenia pami~i zmarl go prezyd nta Mstislaw 
Ro ·tтopowi z, wiatow j lawy wioloncz lista i dy yd nt przebywa
jqcy od 1974 r. poza kraj m, dal uroczy ty konc rt. . . 

Tyшczasem llhaш Alij w, zad monstтowawszy rzqdy twaгd J r ki. 
uczynil g t poj dnaw zy, wypu zczajqc na wolnosc pi rwszq gt1.1 

wi~zn!6w (li zq q 160 оs6Ъ), w r6d ni h urata Hu jnowa, 1 kand ra 
Haшidowa i wie1u przeciwnik6w ро tsowiecЮego sy lemu. 

Nie pelna rok p6tni j, wraz z nad j' iem "pomarailczowej rew<:" 
1u ji", okazalo i~, z ryf тyjna Gruzja tala i wzor m dla Ukrro
ny, k.raju о kluczowym znacz niu dla ro yjsЮego pailstwa. W mar. u 
2005 r., ро sfalszowany h wyborach, na tqpil podobny przewr6t w Кir-
gizji, nazywany "tulipanowym". 
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Кi dy jesi njq 2005 г. nadeszly parlamentam wybory w Azerb '} 
d:iani , mi ~zynarod w zainter · >waпi bylo rn zwykJ cluie, gdyz 
·podzi ·wano si kolejn j . .kolorow j" rewo]ucji. Ь rwatorzy i r 
porterzy tluшnie zjec hali do Baku. Atmo ~ ra w tolicy Az r jdiaлu 
nie przypominala jednak tej w Thili 'i czy Юjowj . Zclнmjeni budzi]a 
blemo · i apatia duicj '7~ · i spol cwnstwa. Momenty przedwybor
czego oiywi nia byly krOtkie i nie1kzn . Uwag opinii publiczn j sku
pHy inne wydarzcnia, takie jak ar sztowaпi kiJku dygnitaгzy pod 
7..arzut m korupcji czy powr6t Ra ·u]a Gulij wa ро dziewi ciu latach 
pгzebywania w Stana h Zjednoczonych. Zatrzymany na 1otniJ""U w Кtу
шiе, wydal о 'wiadcz ni , i nic mн nl prze zkodzi w powro i do 
Baku. i dotrzymal jednak oЬietni ':J. ytuacja ta stala i~ tematem 
r6inycl1 iartow. 

Wy, оЮе с ny гору twar7.a}y sytuacj~ k t·zy tnq d1a obozu rщdo
wego. Ukotkzono bшlow ntro iqgtl Baku-C yhan, choc pierw~zych 
zyskow z tej inwe'tycji podziewano si~ dopiero za Юlka rni siqey, gdy 
trumi ri гору dotrz do mi j а przeznaczenia. ОЬiесуwапо. ie do

c116d narodowy per capita pod koczy wtedy о bli~ko jednq tтz ·iq. 
Rzqd r.apewnia}, ze polow t go wzro tu przeznaczy na се] pol zn . 

pozy ja, kupiona w dw6 ·h ~'16wnych Ыokach wyboгczych 
prawi dliwo.c (Adalat) i Nowa olityka (Ye~ri iyaset), byla w 

wn trmie podzielona i ш przedstawila przekonujqc j wizji przyszlo
. i. Na нwalo to skojarz nia z rzqdaшi Luclow-'go Frontu, tyrп bш
dzi j i 'pora cz przyw d 6w opozycyjny h nal Zala do р kol nia 
Elczib ja. Frekweпcja wyborcza okazala i najnii..sza w hi torii wol
пego Azerbejdi.anu. Р jawily sif;' r.arzuty falSZ<:rstwa Demon trn j , 

l1 ~ шni j gwaltown niz w 200:З г., tтwaly prz z wiele dni. 
tany Zj dno 'ZOn , kraje Uшi Europejski{:'j oraz Turcja uznaly, 

jakkolwiek z za n·zereniarni, ofi jalп wy:nild wyboг6w. Wydaj i\", ie 
glowni zadecydowa}y о tym inter sy пaft we. Dla Wa zyngtonu do
datkowym powodem do utтzyшania tabilizacji w Azerb jdianie byl 
гozw6j ytuacji w lraпie, kt ry prz stal ukrywac ·woje ашЬiсj nu 
kJearne. 



Poslowie 

Przez ропаd dwa tul ia Azerb jdZan pozo tawal krajem zaleZ
пym od Ro Ji. Wywar1o to olbrzymi ~ па ksztahowani si~ mo
d lu w1adzy. Rodzime elity ni mia}y szan па to, аЬу zbudowac 
truktшy rzqdzenia zgow e z rra-1ycjq i kulturq пarodu. W Аzе:Ъе} 

diani dominowal sy tem rosyjski , z ro yj kq (p6iniej radzieckql ad
rnini tracjq, ur~dami, pra·.vem, j~tykiem. 

W tych niesprzyjajqcych warunk t h ksztaltowalo i poczuci od
r~bno i пarodowej. Na prze1omie XIX i Х:Х: w. mi zkancy pohюc

n go Azerb jdianu, пazywani Tatarami kaukaskimi, odwolywali si~ 
do swoich zwiqzk6w z Per jq. \V latach rewolucji mlodotu r ckiej 
i p~erw zej wojпy swiatowej elity azerskie szczeg6lnie podkr slaly 
tur~kie dziedzictwo kraju. Z k )} j w cz:нsa .:h stalinizmu akc пtowano 
Jai ~yzm i azerbejdZari.~k)SC , аЬу pr7ec1qc daWile wi~z.v z Tran m, Tur
cjq i w og61 ze swiafe m i sla.юн oraz z1pocz:\t шwа= p:erwszy tap 
budowania пowej toisamo ci - ra :lzi . cЮ e_i . vr czas ~ch drugiej nie
p )dleglo5ci nas tqpEo пatomiast zerwanie z kulturq, tвdycjq i j~zy
kiem rosyj kiш i powr6t do azerbejdianskiej odr~bпo5ci. 

Kolejпe przemiany- cz~ to narzucane z g6ry przez obcych - nie 
zapu5cily g·_ ~ boko korz ni. poleczen two utrzymywalo swq od r bnq 
tradycj~, k .Utur~, zwyczaj . Pod taw~ w p6lnoty ni sЖюwilo ani 
poj~ie narJ dll w sen i europej kim, ani tradycja odr bnej pan two
wo5ci, ani nawet nie mocna wi~z wyrastajqca ze w_p~lnoty j~ka 
lit rackiego, zwaZywszy па duiy ~ perski go, а pot m rosyj-
ki go. Мimo .ie хх w. byl swiadki m laicyzacji prz prowadzanej 

kolejno przez Musawat, wlaЩ radzi ckq i postsowieckq, zwykl pod 
haslami europeizacji lub nowocz no 1, islaш okazal i~ ilniej zy -
przetrwal nie tylko jako religia, ale tez jako system warto5ci kulturo
wych i spolecznych. То islam pozostal gl6wnym fundament m swia-
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domo8ci zblorow j i nie wyma7..ai tego nawet stalinow ki teiТor. Islam 
w Az rb jdiani zпu nial charakter, а j dnocze"nie si utrwalal, 
dlateRo i zaЪorcy byli inncgo wyzпania. Wi~zi r ligijno-obyczajowe 
i rozleg}e zwi~ki rodow wztnacnia}y i w tma.t· jak го }у b11dnoSci 
i repr J . 

Syst т radziecki w pocщtkowym okre ie jawH si~ jako pr6ba re
fomюwania kolonializmu rosyj kieRO 7.а роmосч polityki narodowej 
konsolidacji, rewolutji о ~wiatow j czy tw rzenia rodzim j warstwy 
urz\'dniczej. Oka1Alo i~ jednak, Ze niekt61· z tych proce ow i~gajq 
czas6w carskich, na przyk}ad ,,kotienizacj~" lat dwuclziestych :ХХ w. 
poprzedzHa carska polityka zrywa.tlla zwi~k6w Azerb jdzarш z tтa
dycjq rskq. Podobnie jak w innych mocarstwach kolonialnych, tak 
i w tym wypadku rozw6j oswiaty wsг6d ludno ci kraj6w podbltych 
огаz powstanie rodzimej Ьiurokracji przyczyni}y i do upadku impe
rium. Mi jscowe lity - Zat·6wпo nот nklatura, jak i int ligencja -
gotowe byly pгzejrnowac od Мо h.'WY coraz wi~kszy zakre wladzy. 

Pari twa pow tale ро rozpadzie Zwiqzlru Radzi cldego w tqpily juz 
- nieki dy nadal pozostaj&c pod Г7,qdami dawnych kornunistycznych 
przyw6dc6w partyjnycl1 - w drugie dzi i~iolecie niep dlegloSci. 
Oznacza to rycble nadej8cie nowego, nieskaion go radzi kim myS
leniem pokolenia. 

Cechq charnktery tycznq Azerbejd7..anu jest j go peryferyjnosc. 
В dq wci ni~ty mi dzy mo arstwo swiatowe а Turcj~ i Iran, dwa silne 
paristwa w tym regionie, kraj ten naгaZony jest na tale odclzialywanie 
czynnik6w zewn trznych. Przyszlo& pokaie, kt6r oddzialywanie Ь~ 
dzie si1niejS7-e- czy to ze strony Europy, czy Lo z Bliskiego Wschodu. 

Кalendarium 

1801 
Anek ~а G :-t tzji р -zez Rosj~. 

1804-1812 
Pi .rwsza wojna го: ;yjsko-perska 

1813 
Traktat giulistaЛ ki. 

18 26-1826 
D :t~ gawojna rosyj sko-pe к а 

1828 
. T~t turkmanczaj ki; podzialAzerЬejdianu mi~dzy Rosj~ i Persj~; naplywpierw-

5ZeJ fali wyclюdic6w onnianskich na Zakaukazie. 

1829 
T~t-~drianopolski ро zwyd~ twie Ro Ji nad Turcjq; шnocnieni trategiczncj 

pozyq1 RosJIHa Zakaukaziu; dalsza migracja Ormian z Turcji. 

1830-1840 
Lo~e zamieszki i powstania na p61nocy pod wplywem zbrojnego oporu g6rali 

kauka kich dowodzonych przez Szamila, imama Dagestanu i Czec:zenii. 

1841 
Ukwidacja chanat6w; reforma administracji terytorialn j (powiaty). 

1845 
tworzenie autonomicznej wiceregencji Кaukazu; J)<>CZqtek щd6w rosyjskiego 

nami tnika hr. Мichaila Woroncowa. 

1853-1855 
Wojna k:rymska; о laЬienie Ro Ji. 
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ArerЬejd.taл 

1861 
Poczqtek wielkich r form w pailstwie ro yjskim. 

1872 
Wprowadzenie licytacji gnmt6w ropono nych; narodziny nowoczesncgo prze

myslu naftowego w Baku. 

1875 
Wydanie przez Hasana Ьеj Zardablego pi rwszego nurneru gazety w j~ku azer

skim (turkt) pt . .,EkinC'ti". 

1878 
Podczas wojny Rosji z Turcj'l zakaz dalszego wydawania .,EkinczГ, podejrzewa

nego о sympatic protureckie. 

1882 
Zniesi nie uщdu namiestnika Кaukazu; pocщtki polityki organicznego wci 1 nia 

са! go r gionu do pailstwa rosyj ki go. 

1902 
styczen: wprowadzenie stanu wyj<ltkowego w Baku. 

1904 

Utwoгzenie pierwszej azerЬejdZaflskiej organizacji politycznej о nazwie НimmaL 

1905 
22 stycznia: poczqtek pierwszej rewo!ucji ro yj ki j. 
luty: wybuch starC etnicznych zwanych wojn& tatarsko-ormiшi.slщ. trwaJ'Icych do 

1907 r. 
jesien: utworzeni organizacji Difai w Gandiy. 

1906 

Poczqtek trwaj<lcej do 1911 r. rewolu ji kon tytucyjn j w lranie. 

1908 
24 Upca: wybu h rewolucji mlodotureckiej. 

1911 
arodziny w konspiracji par1:i.i MttsawaL 

1912 
Okupa ja Tebrizu pг.tez woj ka го yjski . 
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1914 
30 patdziemika: р ·zyst< pien е Т1 trcji do р е -wszej woj 1у wi а о .vej. 

1915 
styczen: zwyci two arrnii ro yjskiej nad silarп.i tureckim.i w bltwi о Sarykamysz. 
kwieclen: deportacj i pogromy Orrnian we wschodni j Anatoli.i; naplyw now j fali 

uchodZc6w om1ian·kich na Zakaukazie. 

1917 
2 marca: aЬdykacja сага Mikolaja П. 
22 marca: utw t7..enJe specjalnego Кonutctu do spraw Zakaukazia. 
7 U topada: ргд'~ wtadzy przez Ьolszewik6w w Plotrogrodzie. 

1918 
6 tyczпla: ro~nie przez Ьolszewik6w Zgrorпadzenia Коn tytucyjnego w Pio

trogrodzie. 
10 lutego: zwolanie utworzonego w tyczniu Sejmu Zakaukask.iego. 
31 marca-2 kwietnia: Smi гС okolo 3 tys. muzulman6ww Bakt1 z ~ki Ьоj wek 

ormian klcl1 ~dni шarcowe"). 
13 kwi tnia: utwoгzenie komttny Ьakij ki j. 
22 kwietnia: proklamowani pt7..ez jm Zakaukasld Zakauka ki j Federacyjnej 

RepuЬiiki tnokratycznej (ZFRD). 
26 maja: rozpad ZFRD; samorozwi<JZЭПi it: Sejmu Zakaukaskiego. 
28 maja: ogloszenic niepodlegloSci przez A7..erЬejdian; J<~athali Chan hoj ld 

pierwszym premi m. 
4 czerwca: podpisanie w Batumi tralrutt6w pokojowycl1 z Turcj(! przez repuЬllki 

zakauka lde. 
25 lipca: оЬаJ ni komuny baldjskiej przez rosyj ldch socjali t6w rewolucjo

пi t6w ( : rowc6w). 
sierpi n: pгqbyci do Baku oddziaJ6w brytyjskich pod dow6dztwem g n. 

IJone!a . Dttnstervill 'а. 

14 ~'Пiа: ewakuacja oddziaJ6w g n. IJone!a . un tervill 'а. 

1 5 wrzeSnia: w odwecie za "dni marcow "masakra okolo 10 Lys. Om1ian w Baku 
w przeddzl n wkroczenia mmii turecldej. 

21 wrz.eSnia: egzekucja 26 baldj kich komisarzy. 
30 patdzi mika: zawieszcni broni w Mttdros, zawi raj<jc klauzul~ ewakua ji 

w jsk turecldch z Zakaukazia.. 
grudzl n: lqdowani w Вaku okupacyjnych oddziaJ6w brytyj ' ki h. 

1919 
marzec: Nasib be.]us lfue;li (U ube.{C W~ pren1ie1·em Chm Cho]•ld mini. trem 

praw zнgn r. icznych. 
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sierpien: zakonczeni brytyjskicj okupacji AzerЬejdianu. 

19 20 

luty: 1 Zjazd КРА . . . 
tnaJZeC: rczygnacja gabln tu jusufuepego; pr6ba utworzema rzqdu przcz Maш-

rnada HadZin ki go. 
Ormianski powstani w GOrskim Кarnbachu. 
28 kwietnia: podЬ6j О mokratycznej RepuЬliki Azer jdi.anu przez Armi~ Czer-

wonq. . . 
Nariman Narimanow pгtewodnic~cym Rewkomu AzerЬeJdzanu. 
maj: antyЬol zcwi ki powstani w armii azerЬejdZaJ\ski j w GandZy. 
24lipca: iergi j Кirow przewodniщcym Kornit tu С ntralnc~o КРА 
wrzesien: Zjazd Lud6w \Vschodн w Baku. 
2 grudnia: utworzenie R wkomн Arm nii. 

1921 

marzec: w}qczenie aclliczcwanu do AzcrЬejdianu. 

1922 
12 marca: wlqczcni AzerЬejdianu do Zakaukaski j FSRR. 
30 grudnia: utworzenie ZSRR 

1923 
7lipca: utworzeni Nagomo-Кarabaskiego Obwodu Autonornicznego (od 1991 r. 

- G6rski Кarabach) . 

1924 
czetwiec: zastqpi nie alfab tu arabskiego lacmskiш w uщ<iowych dukumentach 

administracji azerЬejdiall kiej. 

1925 

Sпierc arimana arin1anowa w Мо kwie. 
U oг&ni ruchu prom tej kiego w Paryzu. 

1926 
Latynizacja alfaЬetu azerskiego i poczqtek radziecki j rewo\ucji о · wiatowej. 

J927 

Росщ ek kшnpanli ar tyi ·larn skie~ w AzerbцlZ mi . 

1929 

Rozpoc~ kol ktywizacji rolnictwa. 
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1933 
Мir DZafar Bagirow pierwszym sekretarzem КРА 

1934 
ZaЬ6jstwo icrgi ja Кirowa w Leningradzie; рос--щt ,k czy tek stalinow kict1. 
Zawarci • prz z ugrupowania ernigracyjne paktu bruk 1 kiego, popierancgo pгzez 

dyploшacj pol kq, w prawi przyszlego statu u Zakaukazia i p6lnocn go Кaukazu 
jako konfederacji. 

1936 
5 grudnia: Kon tytucja stalinowska; nadanie AzerЬejdianowi statusu rcpubliki 

zwi'!Zkowej i wЩczcni go Ьеzро rednio w ·klad ZSRR 

1937-1938 
Szczytowy okr czyst k stalinowskich; pokazowe proc у w zeшasze i GandZy. 

1940 
Zшiana alfaЬetu la mski go na rosyjski. 
20 listopada: ni rni ko-radzieckie porozumi ni w prawi utworzenia strcfy 

trategicznego zab zpi zenia р6\ naftowych w Baku; wkroczenie Annii Czcrwon j do 
Iranu. 

1941 
22 czerwca: napaSt Ni rniec na Zwiqzek Radziecki. 
sierpieil: w my '1 porozurnienia ZSRR z Wiclk:j Brytaniq Armia Czerwona zajmuj 

р61nосщ c~sc lranu, wЩcznie zAzcrЬejd7.ancm Iranskiш. 

19 42 
maj: kl~s·< a radz!eckich od :lzial6 .v zakшka! ;kich na p6 1wy. pie Кercz. 
lipiec -gru<Шen : Ьitwa о Кaukaz. 

1943 
6-91istopada: Z\l 'o.'Зnie azerЬejdZaJ\skiego Kurultaju w Вerlini . 

19 !1.5 
20 listc pa :la: utworzшie au nno rni c mt go rzqdu Azerhejdianu Iran~kiego pod 

przewodnic·. ~ е n DZafa а Fi szewm i е.10. 

1946 
kw:iecien -maj: woj ka radzieckie opuS?..czajq lгdll. 
!. 2 grudn ia: upad k autonornicznc go щdu w ~ brizi . 
S ruerc D tafara Pi wari go w wypad ш sam hodowyrn w Baku. 
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1953 

5 marca: miere J6zefa Stalina. talinizac]'i 
3 Jipca: odsuni~ie od wladzy Mira Diafara Bagirowa; p<>C.74t k d 

w AzerЬejdi.ani . 
Mirtejmur Miral kЬer JakuЬow pierwszym sekr tar7..em КРА 

1954 
17lutego: lmam Daszdamiroglu Mu tafajewpi rwszym kretarzem КРА 

1956 
12-26 kwi tnia: proces S(!dowy i kazani na miere D:i lfara Bagirowa 

1959 

8 lipca: Weli Achundow na с~ е· КС КРА 

1965 
25 kwietnia: masowe demon tracj w Erewani na rzecz przyh}czenia G6rskiego 

Кarabachu do Arrn n kiej SRR. 

1969 
14 Upca: ustqp'e1ie Welego Achundowa ze staл owiska p'e -wszego ~e-<retaп a 

КР А na rze :z Hajdar а AJi: ewa. 

1978-1979 

)U ~-sty< zen: Г ewo-ucja ir; ul sk; L 

1983 
2 grudnia: JX wo 1ani Hajdara Alijewa na cz-onka В ura Ро J ycznego w М о kwie · 

19В7 

paidziemik: u uni~e Hajdara Alijewa z moski wski go polithiura. 

1988 
tuty: wybuch azerЬejdZaft kO-Qrmian kiego konfiiktu zbrojnego о GOrsld Каrа

Ьа h; antyormianskie rozruchy w umgalde. 

1989 
23 maja: powolanie АЬ iurralunana W IZirowa na pie -wszego sekretarza КРА 
Utworzenie Ludowego Frontu Azerbe;iZanu. 
4 wrze8nia: trajk generalny w Baku. 
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1990 
~ ~-cznia: ogloszeni oderwania si GOr ;kiego Кarabachu od AzerЬejdZanu. 
13 ·] 6 stycmla: antyonпiaiJ kie rozru hy w Baku. 
19 s iYCZf1la: interwencja oddzia16w Annii Czerwon j w Baku. 

1991 
25 tycznia: obkQe przez Ajaza MutaliЬowa staлowi ka pierwszego sekretar7,a 

КРА 

marzec: opowiedzenie si~ ponad 90 proc. glosujqcych w r ~ rendum za utrzy
mani mZSRR 

i rpien: poparcie przez Ajaza MutaliЬowa zamachu stanu w Moskwie, majqc go 
obalic Michaila Gorbaczowa. 

30 sierpnia: ogloszenie niepodleglo!ki AzerЬejdZanu. 
wrzesJen: wyЬory w stylu radzieckim Ajaza MutaliЬowa na prezydenta R! publiki. 

1992 
5 mагса: masakra azcrЬejdZaftskiej ludno!kJ w mi jscowo!ki hod.Za}y. 
Zmuszenie Ajaza MutaiJbowa do u tqpi nia z uг-~du prezydenta R publild. 
15 maja: pr6ba odzyskania wladzy przez MutaliЬowa przy popardu Rady Na}

wyzsz, •j. 
Ро przymusowym opuszczeniu kraju osJedlenie i~ bylego prezydenta w М о kwie. 
7 czerwca: AЬulfaz ElcziЬej pi rwszym d mokratycznie wybranyщ prezyd nt m 

Rep .1bliki. 

1993 
wiosna: azerЬejdZan ki poraiki w walkach о G6rski Кarabach. 
4 czerwca-10 Upca: pozbawienie AЬuUaza ElcziЬeja urz~u wwyniku wojsko-

w go zamachu zorganizowan go pгtez urata Hu jnowa. 
Uplec: Surat Husejnow premierem. 
29 ierpnia: powr6t Hajdara Alijewa do wladzy. 
Ponowny akc Republiki AzerЬejdZaft kiej do WNP. 
14 grudnia: poczqtek azerЬejdZan Юеj ofen ywy w Кarabachu 

1994 
luty: powstrzymani ofensywy azerЬejdZailski j przez przeciwnatarci ormianskie. 
12 maja: zawieszenie broni w wojnie karabaski j. 
20 wrze8nia: podpisani tzw. kontraktu tulecia z mi~arodowym konsor

jum firm naftowych. 
3 pablziernlka: pr6ba obal nia Hajdara Alij wa; ucieczka Surata Husejnowa do 

Moskwy ро u uni~itt go ze tanowiska premi га. 
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Amrre di< J1 

1995 

01817Е'С: nleudany zama ·h st.anu przepr w dzony przcz wi ·t>nlini. Im ·praw w 
~'D tr~пych Rowszana Diawadowa. 

U topad: Z\\) C ~~two w wyЬora h do par\am ntu partii Hajdara Alij ·wa Nowy 
AzerЬejdian; przy.~le now j koп:tyt1кii \V ref< rendum. 

1998 

3 lutego: ..kon tytu :yjny zamach st.anu~ w Aпncnii; utrata ur~u prz z prezy
d nta TerP tro Jana na rzt'CZ RoЬerta }(0(.-za.riana. 

U topad: wyЬory prezydenckie wygrane przez HajdaraAIIjewa ро kaшpanii uzna
nej za konl • щd w tward j ~ki. 

1999 

la : dwukrotn spotkanie Hajdara Allj wa z RoЬert m Koczariancm w newi . 
27 paf.d.z:iemika: zaЬ6j tw przyw6dc6w Armenii w parlamenci w Er wani 

przyczynч przerwanla tajnych n g ·jacji w sprawi G6rskiego КаrаЬа IIU. 

2000 
12 llstopada: wyЬory do parlaшentu vl}'grane p1 zez parti Alijewa - No .vy 

Azer )е jdian; liczne zaialenla i prot ty. 
!о на kon tytucja zo t2je przyj ta w reierendum. 

2001 
01817Е'С: przyj~ AzerЬejdianu do Rady Europy. 
czerwiec-Uplec: uznanie na mocy dekretu prezyd~:nm j zyka azerski go (azer

Ьejdiшi ki go) jako раЛ twowego; wprowadzenie oЬowi~u uiywania a!faЬetu 1а iil
ki go zamia t rosyj kiego. 

jesJen: zadeklarowani pt7..ez Hajdcra Alijewa pelnego рор.1Л.iа dla mi~dzynaro
dow j walld z te1тoryzmem; udo ·t pni<.'n.i Am rykanom przcstr;..eni powi trznej nad 
AzerЬejdianeш, bazy lotnJczej oraz wymiany iлformacji w ~i!}Zku z dzialaniami woj
kowymi w Afgani \2n.ie. 

2003 

15 paidziemlka: zwyci two syna Hajdara Alij wa, Пhama, wv.yЬora h prezy
d лcki h; masowe prote:;ty przeciwko fa!szowanlu wyЬor6w. 

5 ll topada: wyЬory w Gruzji; usЩpi n.i &luarda lkwardлadzego z ~u 
prezyd nta Republiki. 

6 grudnta: пU rt Hajdara Alij v.-a w С! veland, Ollio. 

2005 
6llstopada: wyЬory do parlamentu wygran przez parti Nowy AzerЬejd.Zan. 

Wykaz оsбЬ sprawujцcych najwyZsze 
uщdy w panstwie 

Premierzy 

Demokratyцna R' oJbljka Azerbe;:lianu 

28m •ja - 17 t:l e >~ ·ca 1918 
17 czer .v<.a- 2 3 g1 11 jnia 1918 

26 grudnia 191.8 - 14 kwietnia 1919 
Fathali Сhш Cho)ki 

14 kwie ni а 1 q 19 - 1 kwietnJ • 1920 
29 grudnia 1919 

а ib ]l.t sufЬejli (Uss JLekow) 

Az~rЬei diatн~ka RPpнbli ka R::~dziec.ka 

kwieci n 1920- rnarzec 1922 
Nariman Narimanow 

kwiect n 1922- marzec 1930 
Gazaлfer MusaЬejow 

mat7.ec 1930 - paidziern.ik 1932 
Dadasz Buniatzade 

paidziemik 1932- g~щlzien 1933 
Mir DZafar Bagirow 

grudzien 1933- paidziern.ik 1937 
Hu jn Rahmanow 

li topad 1937 -luty 1954 
~ jmurGulij w 

luty -lipiec 1954 
Sadig Rallimow 
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Azerbejdzan 

IIpiec 1954 -lip1ec 1959 
W eli Achundow 

lipiec 1959- grudzieri 1961 
Mammed Iskanderow 

grudzieri 1961- kWieCieri 1970 
Anwar Alichanow 

kWieCien 1970- grudzieri 1980 
Al1 lbrablmow 

styczeri 1981- styczeri 1989 
Hasan Sejidow 

styczen 1989- styczeri 1990 
Ajaz Mutalibow 

Republika Azerbejdiariska 

styczeri 1990- maJ 1992 
Hasan Hasanow 

maj 1992- styczeri 1993 
Rablm Husejnow 

styczeri- kwiecieri 1993 
AliMasimow 

kwieCieri- czerwiec 1993 
Panah Husejnow 

lipiec 1993- paidziemik 1994 
Surat Husejnow 

paidziem1k 1994 -lip1ec 1996 
Fuad Gulijew 

lipiec 1996-
Artur Rasizade 

Przewodnicщcy КС КРА 

24lipca 1920- 20 styczrua 1926 
iergi j Кirow 
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Wykaz os6b spraWUJ1jCych na)wyzsze urZ<;dy w par\s!Wie 

Zasl:~pcy 

21\ipca- 8 pazdziermka 1920 
W.I. Naлeiszwili 

9 wrzesma - 15 wrzesma 1920 
Elena Stasowa 

15 wrzesnia- 24 paidziermka 1920 
W.E. Dumbadze 

24 pazdzienrika- 24\ipca 1921 
GtigoriJ Кamшski 

Sekrelшze КС КРА 

4 grшlma 1925- 24 grudma 1929 
Alihajdar Karajew 

4 gruclnia 1925- 18 sierpma 1930 
Ruhullah Achumlow 

21 styczma 1925- б marca 1927 
HuseJnbala AgaweпiiJew 

21 styczma 1926- lllipca 1929 
lewon MirzoJaл 

PieiWSi sekretarze КС КР А 

lllipca 1929-18 kwietrua 1930 
Nikolaj (;ikajlo 

18 s1erpma 1930- бlutego 1933 
Wladinur Polonski 

21lutego -10 grudma 1933 
RG. RuЬen 

10 grudma 1933- 18 kwietrua 1953 
M1r DZafar Bag~row 

18 kwietrua 1953- 17lutego 1954 
MirteJmur Miralekber Jakubow 

kwieaer\. 1954- lllipca 1959 
lmam Daszdanuroglu Mustafajew 
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8lipca 1959-Н li xa 1969 
Weli Achundow 

14lipca 1969-2 grudnia 1982 
Hajdar Alij w 

3 grudnia 1982 -11 maja 1988 
Kyamran Mamed Bagirow 

21 maja 1988 - 25 tycznia 1990 
Abdurтahman Wazirow 

25 styc: mia 1990 - 14 WI zesn 1З 1991 
Ajaz lшaliЬow 

Prezydenci Republiki AzerЬejdiatlskiej 

15 wтzeSnia 1991-5 marca 1992 
Ajaz MutiliЬow 

5 marca -14 maja 1992 
р.о. jakub Mammadow 

15 maja- 7 czeiWca 1992 
р.о. lsa GamЬar 

7 czeiWca 1992 - 29 ierpnia 1993 
AЬulfaz ElcziЬej 

3 paidzi mika 1993-15 paidziemika 2003 
Нajdar Alijew 

15 р iidziernika 2003 -
IlhamAlij w 

Wskazбwki bibliograficzne 

Uczba publikacji w .k'zyku po1skim о 11i~шii Azerhejd7.<tnu jest IJardzo ogrcl
nlczona. а w por6wnaniu z lkzb<J prac na temal ц iedniej GI1.1Zji с-су Anпt•nii wr z 
mikoma. ajwiec j opracowan po.'hi ~-onych dzit.'jom AzerЬej(li.anu w ХХ w .• takZe 
пapisanych pr.tez autorow pocl1odzcnia azerskiego, ukazalo si ро го yjskн. OЬiekty

wizm tych dziel, doЬOr i int rpretacja t mat6w pozo-tawia.i<l wiele do iycz nia z uwagi 
na to. ie k iцiki te powstawaly w realia h Zwiqzku Radziecki go. 

Przy sporzqdzaniu nini ·jS7.eJ Ьibliografii uwzgl~ioнo przede wszystkim puЬ\i
kacje w gl6WI1ych j~zykach europej kich. \Vyj<Jtk0\\'0 wЩczono tei tytuly 'h-aiлycl1 wJd 
\V jt;zy ku azerskim (azerЬejdiailskint) lu Ь tureckiщ je U nie majч опе odpowiednik6w 
w lit raturze europcj kiej. Opnkz rozl glej Ьibliogгalli, bardzo przydatnej, prace te 
zawieraj<l zwykle . treszczenia w j zyktl angi lskim lub rosyj kim. 

W ostatnich \ata h, gdy dost р do archiw6w pan. twowych bylego ~RR, w tуш 
i Azcrhejd.ianu, stal i zna zni !atwi jszy, ukazaly ·i~ now , wartoSdow pra • 
uwzgl~niajqce nieznane wcze811iej zr6dla. Pr7.ede wszy tkim wyшieni nal iy mo
nografi napisan ргz z h~torykow azerЬejdianskicl1: DZaтila Hasanl go, EJdara 
1 ·mailowa i lmaz Tohldi Ru tamowa (praca о ·tatni j autorki zostllia opuЬiikowaлa 
w Wzyku azerhejdian. kiш). ProЫcm podzi Ionego AzerЬejdZanu omawia SZt-zegO
Iowo Brenda Scl1affer w ksЩ7.c &rdcrs atrd Bretlrren. Iran and thc C/шllNzge of 
AzerЬaijatri ldentify (CamЬridgc 2002). Do wartoSciowych pozycjJ nakiq prac zЬI<r 

rowe poSwi onl' rozleglej t matyce blstorycznej: AzierЬajdian i Rossija. Obszczestwa 
i gosudarstwa JXXI red. Dmitrija Funnana (Мо kwa 2001) OГdZ Tratrscaucasia: Natiatl
ali.sm and Social С/шпgе pod red. Ronalda uny'ego (Мiclligan 1983). 

W r6d . kromncj litcraturyv.• · zyku polskim, dotyщ ej czy to hi. torii poszczeg 1-
nych kraj6w Zakaukazia, czy са} go 11 -gl nu, naltiy wyшi nJ · trzy pozycje: Andrzej 
l<'urit·r, Droga Gruzji do niepodlrgloSd (Р znan 2000); \Vojcicch Matt-~kl. Gnaja 
(Warszawa 2000); Мiro ·lawa Zakrze .ka-Dub - wa, Hi.storia Ammrit (Wroclaw
-\Varszawa 1990) Opr6cz t 1{0 .poro !nformacji о oЬecnoScl polski j w tym г ·gionl 
w okresi popr-.ledzaj< cym nastмJ wladzy Sowi t w dostarczajq takil' pracowania, 
jak: Polary ш kulhme i i:ydt4 spolerzJtym Zлkaukлzia do 1918 roku pod rro. Mim ·lawy 
Zakrzew ki j-Dubasowej (Lublin 1990) oraz Marka MqdzikaDzialalnosc spoleezt!o-kul
turalna i j>olityc:ma Polak6w u1 Gruzji 11а przeJomie XIX i ХХ wieku (Lublin 1987), 
а t.akZe ni dawno wydana praca Andrzeja Chodub kiego Polary w AzerЬejdianie (Го-
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run 2003). rszy okr : l1i:tшy zny ohejmu.i<\ t ksty zami · ·rов w zbloracl1 pod 
rt'd. Edw-мda \\-а] wand ·ra~ Polacy U' AzerЬejdianil' (Urblin - 3), Polacy tv Gnaji 
(Lнblin 20CJ3), Polacy "' Annrnii (Lublin 2000). 

Ро zc-м-g6lne pozycjc Ьlbliograficzne przyporzqdkowano teшatyct> kolejnycl1 rои 
dz 'a} wtejksЩiki. Popr·zedzonoje list<j.pole<:anycl1 opra ·оу,ап о c!Jarakte ·ze og61nyш. 
N .tkt61"e tytuly wynueniono \V ЬiЫiograill przy wi~ej nii jednym rozdzJ aJ ~-
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puьtikl Azt>rbejdian. klt>j 14, 135, 137-
-139, 1~1. 145,148-151,153-155,158, 
159, 161, 170, 171, 178, 188, 191, 194, 
196,198,203,204,212,215,216,218-
-221,226,243,245,247,257,260,272-
-274,278 



Alljew llham (ur. 1961), syn llajrlarn, przy
Wt\d ·а partii N nwy t·r jd7.an, w 2CKJ:I 
pr miPr, od 200.1 prezyrlt'fl\ RPpuЬ\ikl 
/l.z rb 11I/Шt kJ ·j 15S, 1!1.'', 15!), 171!, 
1 . 2()6, :!57-260, :!11:!, 'l.i . 2711 

Allzade Zarduszt. prrywtiOc:J bylych Гd

d:r.icckr '11 Jcj:~ld ·rпukratow "' Лzt·r· 
b•·jManit.- 157 

Andropow Jurij (1 1 1 1-HIH4). !{t'llt:>ral 
КСВ, 1. ':!-1 · ,;t•krc!A/7 gt'ш.•ralny 
К · Кl'ZR. od 1 'IH:i prz~>Wodnirza ·у 
Prezydium Ratly aj yL.-.z j 7.SRR 
wpro...,adzH Hajdara Alijew11 do шсr 
· kiewskit:>go politblu -а 1~7 
dulajE>w, rod.liua azt·rbtjdzaii~kich 
przcd. i Ьlon·ow nafto\\)'l'h ЗЬ 

anow Hazi (1910-1 S)._ч,·ncralazt·r

hejdianski, utalt·ntowany dowodca 
podC74.S drugiC'j \1\ljll} , 1\13\UII('j 122 

Atatiirk Mu tнfн Kem."\1, 1u. tafa Ktomal 
Pa~za (lS81-1I08), oficer mlodutнn• 
ki, tworra i picr11 :.1у pn•zytl ·111 RepuЬ

Iik.i Т uп·ckJej, dql.yl do unuwoczt•snit'
nia, lakyп ·ji i •u pctz. ')i krajн , З. 
84,93,10:> 

Bag;row In.afitr Mlr (li'\96-1956). w la· 
ta l1 dюJdzil:..,tych ztof ап rbf"jd.iэr't
s 1!Ul•ibyht>zpi n!>t\';1.19'\.~1 . Э 
pi rw 7.} •kr ·turz КР j. ku popl cz
nik n •rii :kazany 113 '>Пiit·r~· .1.1 zbrod· 
nle okrt'Sll ,;:;ta1f11011 kitoRO 106, 11:~. 

126,127,130,271.272.2 .'i,277 
Вagirow Kyamran Maml.'d (1933-2000), 

19 ?-JЧ' picr.li · • n:tar7 КС 1\Р 
~78 

Вajnmю Ali (1< 9-1~20), <lzl:зlaп Hin1 
m 111, а tta"lt'l111it1 Ю'А., z.алюпlо\\о.шу 
w prд'<lcl.lien t<l11by iн дz,•rb,jdi.anu 
ргz z bul«zt>wik "' 100 

Uerin l...awri tlj (1, .~19;-З) , rlzi<\1; zЬol 

zewi ·ki (JOCitOIIz "пiа 1{1'117Jiisklego, od 
l!J21 w orgC!П< h ht.-zp1 ze1\ twn Aд;г
Ьejdianu, Gruzji, Zakauka kiej I RR 
1 ZSRR. od 1938 komisarz pгdw we
wn trzny ·h 7..SRR. W!ipc)iodpowiedzial-

290 

ну z:1 rтш~owt ziJrodnie 1 ГI'(IГt·sj •, ро 

~~~ rcf St:llina о~чdzопу i ~tr;копу 
!17. 11::1. во 

Вirija Muhammad (191.J-19 ~). 1 wico
wy dziah~~.·z polityrzny. pot'(a, luoek 
o1·ganiza :jl Tнdt•h, а na Lt;pnie Dt·ntcr 
krntyczn j I'artii Azcrlx·jd.tanн. y,·,;7<>dl 
dn aнtonornirzn go r~du Sajjid;t D:i.a
fara Pisд·~~o:зri ~о w AzPrrn·jdi.aлk· 

lrar\~kint. rю '" jt>idzie du 7 ·RR 22 
lata Sj)\'dLII radzieckkh ·i Li ·niat'll 
i па z ·ianiu, ()() powrolie do Tebri7u 
zo.;tд\ Г! . ltoWB/1}, ZПlaJi W Wi~zj niu 
ilan;,kiш 127 

Breinlew Leonld (1906-19~). radzit>cki 
dziitlacz part)jn) 1 pan:l\\ui~'Y. 1960-
-1964 przt.'v•odnicZ<jcy R:tdy aj'>'yi.
"7 J z . RR. О< 1 1964 pi Г\\ • zy . krt'tarz 
КС КРZ 19(16-19~ sekrrtaгт gt•nc'
гdlny К KPZR 136 

Buniatow Dadasz ~ Buniatzaclt• Daclasz 
Buniatow ZJja (zm. 1997) historyk a.zer

Ь.:jdianski clwukrolлie o<lztJal"'Lony 
Orderem Boh11tt'ra Zwt zku Radzicc:· 
kif'RO, zamordu'>'7ШY pr7.ez ni 'ZJ1anych 
!'pmwco"' 12:! 

BunJatzade (Buпiнtow) Dadasz (IRSR
-1 ~ЗS} dzialal'7 komнnblyrzny, ki!ka
krutni w skbfl7.1e Rad}· Kumi~11y 
UldOW} ·11. padl tJtlarq а:у. ltk tali-
1101\'skirll ll.'i, 27S 

Casan Glllenno МartJnez (ur. 19SS). 
polilyk zach()(Jпioettropt·J'-kl. 2003 
ob".,·rn· tor wyburow prezyd n kJ h 
w ,.,·Ьt:·jlii< n!(' 2:1( 

Chrmbudaguw Ejjub (1 · :~жт. mary
llatz i dzlal <.Z bolszt·v.icki, sZt: r az r· 
IJt'j!irA1Л. klrj l zeka. od Hl2·1 П'JIГt'ZCП· 
towal ~n<I jonall ty<."znt ockhylt·nit•", 
za ~·u zo tal u u/lii, ) z КС КР padl 
ofiara а:у tc•k tдlinow · kh 102, JO:i, 
115 

ChijaЬanl Muhammad (1879-1920), przy
wOdca ruchu na rzecz autonomll Azer
ЬejdZanu lrar\ski RQ, z~irщl pod zas in· 

lt Г\\ ncji zbrt•Jn j ,·.щdtJ teht>m11. ki 
r;u 125 

Chodub ld Andrz j (tlr. 19S2) , prnf ·-.or 
лiY.ersytetu Gd. n kkgu, aut<)Г prdc 

n ukuwyclr па !t·mat d7.1ej6w Polak \w 
v. Azerl>t-jdiaлi~ 1 na Кaнkazie 39 

Clшj ki Fathall Chan (1 76-1920), z za
wodtl prawлik, нiezwiazany z i<Jdn<! 
Partli~ pulityczni\, 191Н-1!;120 trzykot
ny p~mi г i dwukr< •IIIY m\Ju5ter "lJГdw 
zagranicznyr/1 nkpodl~lej Republlki 
Az Ь jdianu. zanюrdo...,·any w Gruzji 
pn 7.njt;dtt Azerb~·jdi<Uш prl.ez Amu 
ztorwonijб7,1i9, 71, 72, 75,86,I0,26Ч, 

'2.75 
Ch meinJ RuhoUah (1900-1989). ajattr 

llah, iraн. ki przyw!Jdca narudo~~o-y 1 r 
IIJ,.rijny, 1964-1979 ла wygnaniu, .kall 
kJerowal opozycja antymunareiJistycz-
1111, pu ob;JleniiJ w 1979 dyшt Ш Pabla
wiclt ~pпtwuwal nit>podzielniJ. wladz • 
14(1 

C.'hruSZC7.0w NJidta (l 94-1971), radzlt • 
ki dzialacz komuni ·t)·any 1 рап tWo· 
1\., 19S8-1964 pr ·mi ·r. w 1004 odsu
nl ty od wladzy 130 

Cliлton Willlum (Bi\1) Jeffcrson (ur. 
1946), polityk аш ·ryk.an,;ki, 1993-
-2001 prezyd nt '2.16 

Czch nkell Akal..i (1 71-1959), polityk 
1 dyploшata. jt·d n z cz1~owych dzia 
lacz mi лsz W1 kl j partil Grшji, рп 
mlrr 1 tnini ·tc·r pr..tw zagranJczпyclt 
Zakaukaski j Jo'ed cyjncj Rt•puЬIJ.. 
kl f>t'mokratyczncj, w 1918 minl. ter 
prdv, J.agГd.IJi :zny ·1• Rt1JUЬiiki Gru7.1n
kJ j. ре> mar~-u Н121н шigracji6S 

hregnnl Muhшnпыd AU, wykliiclnw· 
t'a lнiw rsyt ·tll w Tt·blixlc, w ·tcr.щ 
wujny lran~u-iracki j, dzialacz azt•r
·kl W franie Шl ГZt'('Z Гn\\110UprawnJc 
nla kultttralno-j ozykow ·кn 1 ;зutoпoшll 
ltlytorialnej 20'2-20:), 221 

D mlrczijan Кaren (zrn. 1999), przewod
nl Z<\C'Y Ann Jlski go Zgromadzenla 
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arodowt ro, zastrz lony w !'1'111 obmd 
parlan11.'11lu 179 

Demirel • Ul<'.fman (нr. нr2-t)' iniynit'Г 
1 polltyk tun'Cki. 1 IJtiЗ-'2.1'-:.•J pn zydcnt. 
zwolt·nnlk zЬ!ii.enia 1 Rtpublikii ~r
ht>jdi.ari k'l 147. 209 

Denlldn Ant n (1R72-1 7), ~t·n r.JI ro
syjskl, w 1!118 ~\IO!twllrt:a 1 clow6dca 
An11li Ochotлiczej. снl ·tycznia 1919 
glo1vnodrнvodz.acy ·11 Zbmjnych Po
ludni<~ Ro')ji , fonnacji Ьl. ·ch, od 1,:wi ·1· 
nia 1920 n;з en1igrncj1 74, ~ 

Dudagiл ki Faihali (19М-НJ5.1), nlkcr 
rndzi ki naro(!owo~lazcrskJej, w cza
sle drugit·j wujny . wiatowcj prz ·~;zedl 
па . tmщ- nk ntii'Ciщ, stalпa t"Zt•lt• utwcr 
ГZUII~ О \\' В r\inJt.- 1943 a.zerЬt'}
diaf't. kir•go 1edili. u, zamurdowaпy 
w Mona hium 124 

Dumbadzt' W.E., w 1920 zast рса prze
WOtlnlc;щce~o КС КРА 277 

Dunstt>rvlllc IJonel . (l&i!'r-J94b),g~ 
neral brytyj~ki, w 1918 dt•wudzil bry
tyj~k;J ~ k. pt'dyф woj kuw.1 w Baku, 
ktor j п•lrm byla ochro11.1 D nюkm· 
tyanej RepliЬiikiALt'rht.-jd;i..;щu przed 
Annla lslanш i oddzlai;JJnl tur :'<.'kiшi 
69, 7U, 72.:!69 

Dztcr!yl\skJ Feliks (11!77-19'26), komll· 
nl ta pulski, dzialaez pnlskitogo 1 го 'yj
:kit~o n1chu kornuпJ,.ty ·и• gu, or~ 
пizatoJГ 1 pt zewodnkz. су zrka, od 
1921 koml. z ludo\~)' с\ . kunшnika
~il R FRR. czlonck КС RKP(I>) 15'2. 

lH.нЬarll J)J.afar, dramatш){ щ •rl>4·jdiar't· 
skJ 1111 

Dиmwrow J)Janglr. kompozytor az rl>t-j 
M.an ki, w 1950 wyroiпiuнy awod;t 
Stallпowsk.a za росшаt rпronitmy Pn 
trj strmш А rakщ 12М 

DZaw..tdow Roмwm (zm. 1995), wlcemJ.. 
ni.ler . pmw we~~oщ·trzny(\J RC'puЬ
Iiki t•tl ·jdia.n kJc j, w nшn,J 1995 
urg;шizalлr ni нdащ·g., zarшкhu st;r 
nu ргz iw Hajdarowl Alij wowi, zgi
nijl w ·tarciu z ilami rz.1dowyrni 151, 
274 



(}J:a~id Hu jn, w)a:..;. Hu ·jп Ra иdс> 
(1~2-1941). dг mat\IГj;! az ki, padl 
u!larq czystek tallлuv.<.kk h, zm:u-1 na 
ze.laniu na -yЬeri1 101. 136 

(}.ZUgaszwlli [о. if W\ rtonowicz-+ 
Stal1лJ6zef 

EtrendJj Suttan М dlid (1 7-1\138). 
Jt·den 1. zaloiyclt•li partJIIIimшat. p6z
niej za]rnowal "'ysuki <.t.aiшwiskн w гa
dzieckim aparaei rzadowym 1 pю1yj
n~'J11, padlofi,UЧ czy~ k st lino ·-;kich 
115 

Etczi.Ьej Abulfaz. wla • hulfaz Alij w 
(193!!-2000), 1992-19!:!~ przywodL-a 
Fnшtu l.udow ·go, w 19СЛ pi ~ "lY de
mokratvcznie wуЬг.ш · prezyd ·nt Rt" 
puЬ\iki.Azcrbl']diari~kiej pu ruzpadzie 
Z~RR 145,147,148,1 • 157,169,1711, 
188. 191. 200. 203. 207. 209. 219. 243, 
21Д273.278 

Enwer Pas.za (1 1-19'22). к~n~r.U.jedeп 
z przywodCOY. ruchu rnl 1dotun: ·kiego 
1 rewolucji w 19ru:!. poda · pi rw l<'] 

ojny . 'oloiatow j nacz lny dowt)dca 
woj. k tureckich fill, 93 

F attajew Mir Ahn d. prry-wotka гady
lcйnego skr-q<lla Ludowt·go Frontu 
Лz rbejdianu, а na.,.Ц·pnl Partil Ludc>
wego Frurtllt Azt·rЬl·jtlianskiei(O 15ii 

FШp<мicz'JYtu (lRi:{.--1. 5-l),dlf· po-
1\ty .my i dyp\onыta pu\:kl zwlazany 
z joz ·~ 111 Р\1 ud. Jdш, 1920 sz f rly
plumatyczn j шi..,ji woj k w 1 па Za
kaukaziu R8 

G 1\j w uttaл ~lr ( 1 ~ 1. 29). рнЬU. 
с . ta 1 d/jaJ· z t.atar...kl. zwol nnik za
chowani<J odr •bnnsci nauzultшu\ kirj 
w Гllrhu komшll ·tyc..,:nym 8.5, Н». 1(19 

Gап1Ьаr Isa (ur. 1 57), \ld r (Jartli ~lu
sawat w RepuЫI Azerb jdiaflsklej 
ро rozpadzie ZSRR. od 1991 przew()
dnicZ<tC)' Zgrornadzenla arodow go 

f rfilis), ty01~'Z3,;(JWR !(}OWOJ 
pan. 1 od 15 maja 1992 do zwy
ci 'tw.\ wyhorcz о lcziЬeja w czeтw· 
cu 1992. \\' 2003 przegral wybory prc
zydrnckl z Пham m Alijeweш 144, 
154,157. l,R,25R-26U,278 

Gumbatow All krdШ. przywodca Taly 
kiej Partii Ludow ·}. dumagal J fed -
raliza ·ji Az. ·rb jdi.-tnu JIO ruzpadzi · 
ZSRR. w 1993 prбЬowaJ utworzyc R 
publik. • Та }у ko-Mugan. k~ z ·tolic'! 
w Lenknrani 151 

G im1 m tusl, hl 1 ry azmejdiari"k.i 
16 

(~a~irall 1 mall -+ Gasprin. Jd I mail 
Ga prinski ( ~plrali) 1small (18Sl

-1914),pubU 'takrym~~Jd.re
daktor cza.•,opisлta "Tardiun1an" ("11u
m z"), propagator idf'i paлlurkilmu 
\V Jmpcriшn Rosyj..,kJш ·12, 43 

Gazlj Rahlm, polityk, Ьу}у mlлl ter 
nbrony !vJ: r~]dtanu 151 

Gika 1 .J (1 7-1. :~ ), 192~Н 30 
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pif'ГYo"ZY ~kretдrz КС КРА277 
Gobin au J pb-Arthur 1816-1887), 

dyp\omata francu ki \~ lrani •. at1tor 
dzit-1 cjolo~o.<l :znych. uwaiany za plo
nl rn l.t:'nril Пl"i ·tuv.·..,Jdch 112 

(~)kalp Ziya (1876-1924). :ocjulog 1 pul>
\1~-y.;t.a tнrt>eki, teor~:tyk turkizn1u 
w pan ·twi ·о. matl. kim 43, 55 

Golicyn Gri orij (lВЗН-1907), rosyj · 
k 1~,1ЫЛll . tлik Кaukaztt, w 1903 •~ 
kazal koп!l katl,' grнnt6w 1 ma]~tku 
К, ·I la urmian. kiego. zgJnal z r ki 
zama how ow 47 

GorЬaa. 1J haiJ (ш·. 1931), radzit'(\J 
dzia!acz partyjny i p:u1 ·twowy, inlcja 
tor pi r trujki 1 gl ·nostl, 1990-1991 
pr zyd 111, у,• 199() laureat pokojow j 
· ;щnJdy оЬ1и 139, I-l2, 165, 273 

Go la ki J67.ef (1865-1904.), archltrkt 
pol~ki. zaproj ktu\val wi le gma 'Mw 
in tytucjl publlcznych w Baku 39 

Gmczow Pawel (ur. 1948), wojskowy, 
dziala z polityczny, od 1986 gen ral, 

Indek1 о 

\\ 19!11 (JГlt'\\udniщcy Pan--~owe~o 
ICom tctu d . Obrony Ft:dcracji Ro.yj
~ kiej od 1992 ministtr CJbroлy Fed rn
c :j R< s;jskit·j l!H 

Gukasja n Arkad , prernler ;щdu ·epa
laty, tycznej R pнЬiik.i G<lrskit>go Ka
laba ·hu 187 

Gulijcw Fuud (ur. 1941), poUtyk, 1900-
-1992 premkr RtpubUki A7.erl>t'jd.iaii
skil'j 276 

GuUj Ra ul (11r, 19·17), polityk, 1993-
-1996 pra·wodn • -:у IX!flam ~tu 3Zt'f'

Ьrd:i.an. kl ко.\\ 1996 y,•yjt'Chиl do U 
w HI<JH \Haz z lпnyml prl}'\'odcami 
opozycji r. luiyl Ruch na rzecz Rcfor
my \ ybnrczcj 1 \Vyborow Df'mokr-a
lycznyclt, wzywaja du bojkotu wy
borov.', w lym saшyn1 roku wуЬг,шо 
RO ла \v;,p6lpгд·\\'Odlli z~c~:go Demo
kratyczп ·J Partii Azer\x•jtlianu. w :.'000 
- ро jt'j podzialt - zostal М j 'dyпym 
11<1 r т. w 2()(~1 poparl kandydatuf\' 
[_у Gambaтo\1.11 w wyЬorn 'll prt'zy
dent·kich, w 2005 Jt-go partla vre zla r\o 
Ьloku \ ulno. (AzлdliQ). obejmнja

rt'go jLIZ fu,;awal 1 P.drtlt;' Lttdoy,·ego 
Fronlu A:z ·rlx:'dlanu 15-1. 26.1 

(;ulijcw Tejmur (1!1%-), JIOiityk, 1937-
-1954 pr щier Sol'jalblycrnt'] Repнl>
liki Azerl>t'jdiaпski j 275 

Gulljew Wllfa (,IIILJzade \Vafa 
GuiUU~d ((~ulljcw) \Vafa, <iyplomata 

azerbt•jdia!i ki, doradca pп•zydenШ 

Hajd:~ra Allj<'Wa <i . polityki zagr.шicz
пej, "'Ysll\pll publiczпi z pГtJpozyc]'! 
z]edпocz пiа Az rb jdianu z TurcJ<! 
17 • 1 • ~~~~ 

Gulljew \VUojat (ur. 1952). d: rplom ••а 
az rb jdt.aп kl, Ь ly шinlslc ~r :r. ra N 
zaяranlc.шyl'll, od 20\.J.I. aJttb t.sa d )f 
w \Var.-;7.<1\\.iL 11, Ш 

H abs IUI"g >wi , d) n \Stia nie nJ cka pa
nu:'l' а m ln w t e >arst llie au: ;tro w-:
gie ~ kim (d > 19181 59 
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Н dJJЬejli zelr, kompozytor, tworca 
pit>Г\\'sZf•j O\)('ry azt'Гb jd.ia11. iej pl. 
IA;1a i Madimm 101 

Hndiinsld Мammad IIasan (1875-1!1.11), 
prl.)'Wodca \e\vegu . krzydla panli ;'v\u
o;awat, zwulenлik rozlf'g}ych u~t~pstw 
Пёl rz z Rili·Ji Radzleckiej, w 1920 kan
dydat na premlera w przt·dednlu дl
j la D mokratyczпej RepuЬiikl Azer
Ьejdianu przez Ьolszewikuw Ь'2, 8/i, orl, 
270 

Н k upian 1о , pulkownlk, ormiall-
ki dowod :а odcinka fronttJ liti <lzy 
,l)r..,kim Кarabarheш а Azerbtjrlia-

11 111 187 
Hnlll Р sza. general turc·cki w Bak11. 

w 1920 Z\\olennik podpurzц<lko\\.tnia 
AzerbPjdianu Rosjl Radziecki j jako 
korzy"tne~o dla Turcji83. 87 

HamJdow 1 kдnder, l992-199~ mlnlsl1 
praw w wщ•trzrJych w г.щ<lzie Lнdo

w go Frontu Azt·rb jdianu, pг..:ywod
ca panturklstycznej organlza ']1 zary 
\Vllk (Вnl Kurt), dlugolrtпi wii,'Zft:l\ 1» 
lityczny :za prezydentury Н, jdara Ali
j wa 144, 152, 206. 262 

Н апl m DZamll. hlsturyk aLerЬejdl.an
.ki 16 

Hru now Hasan (ur. 1940), poU!yk. НОО
-1992 preшi<·r Republiki AzerЬejd~ш
sklej 276 

Н mummadow, bratiaAlllkpari НаШ. 
у,· 1 Q()!i \Ysp6loqr.щiZi\toгq tajn ·j ur· 
ganizacji Difai (Obrona), zaJшюntj 

w ,andly, J j czlonkowie <lokonywali 
akto iлd wi<lualnego t1:1тoru, ·k.i 
ruw-.ш ru gl wnle prz ·iwko l ·kint 
urz '<lnlkom. politjaпtum i WOJ»kuwyrn 
2 

Нasymow Toflk. prL}'\YOdca Мн· W<Jtu, 
V.l(emlпi>ter spraw zagraпic.mych, 

w 1995 o"kariuny о udzlal w prt\ЬI 
przc:wrutu 151 

Heradsveit Danlel, pub lic (s\a norwesk, 
pro~ r to unk6Y. шi~zyna ·odo-
wych na нnlwersytecie w О Io 1( 2 



(I~'H!II5)o przywc>d :1 ta 
szyzшu пi ·щi ·k.lcgo, щl l!l:i:i k<~nt· 
korz, dyktator Ш RZt>Szy 1:ю. 1:!2 

Hol ko Tad u (1R89-1931). pnl kl 
dzial<~cz J.Юlilyt·zrly. c.zfon ok PPS. "" 
daktor 1 pu bli · bliski у,· pбlprdt'U 
nik Joz .f-a Р\1 u 1. ki ~о zajnюv•al it 
·prdY.Wili rнu'Uduw11 ·iowyn\i Z~RR. 

w 1!!25 7.aloiyl rtкh рrош tф;ki, z· 
пюrdowouty prn'z zamocl1nwt c)w z < lr
gaнlz<кji \Jkr.Uн"kich acjoп;cli'>t6w 
llt 

Ilohenwll mowi , dyna llв nierнlc·cka 
Z(• '>;wabii, шl 17U 1 jedna liпia рш~о~~а
lа w l'rн ·t ·h, 1 71-1918 ct>SaГ/t' nlt'
пtiec:y 59 

al-Hu'!a.lnl fuЬamшad Amln Н dfi 
(1~ ~JCI70. w1Piki nшfti krщoliшy. 
prlJw6d а pale:-otyп kiego ruclш opu
ru, Jata tlruJ.Vej w·ojny ~wiatuwej "Р\ ... 
dzil jako нchodica polityctny w i ·ш
l'Ztoeh 1:!1 

llusajn lmam (ok. 626-б.q()), .)'П kalila 
1(~ i corki 1ahuшcla- F<~tiшy. za.. 

blty w КarЬali, j • •о lll~zt>n ·ka nlier · 
j(•"t С7. 70П pГZt'7. ·zyito 109 

Husajn • ddam, Saddam Ьin Hu s ·ш at
: rakriti {ur. 19:17) о polityk irarkio Ш79-
-2003 prc·zydent. premler i Slt•f il 
zbrojнycl1, pojmany prz z Amcryka
ni•wl~ 

Hu jn Rashade -> Шawid Hu- 1n 
Hu jn w Р ah (ur. 1957), polityk. 

w 19!13 premi г RepuЬUki rl>cjc:Jiai)-
.ki('j 27/i 

Husejnow Rahim (ur. Ш3Ь)о polityk, 
19!-12-19!J:i pr micr RrpнblikiЛzerfx>j
d?<tli. ki j 276 

lluSt'jnow :umt (ur. 1959), pulkownik, 
w t'z ·rw u 1 ч•rJ zorganizow1.1l PU<'7. woj-
kuwy prz :1w prezydentuwi EJ ·:.dl>to.. 

juwi. umuzliwiaj[lc powгot do wladzy 
Н jdard Alijt·W'd, v. 199~ podejrzaлy 

о pr6~ obaJ nia Alijewa, usredl do 
Rosj~ nast~ni - ро odeslaniu go przez 
rщd] wgi nija Primakowa do Baku-
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ska7.aлy na dui) wot·il!. ро ::Oшk-1'\i ЛJJ
jt.'Wa 11/a"kawiony 1 , 151, 170. 1!11. 
19:3, :!1:i, ;!t)~. 2~0 276 

Hu' jnzad All Ьсj (181i4-ШЮ), publi
cysta az r-;ki, j<"d n т. pioni ro idl!l 
turklzш11. 7.Wolt>nnik or:it•ntarji pro-
osman kit-j, ро r ·y,·o\ucji 1 < v.-yt·rnl· 
grow1tl d11 TJJГ<Jl 4Ч, 56, 58 

lbmgirn w Mirz:a, pi&'lrz azer-;ki, w 1951 
laun·at NaJ..<rody Stalinow~\Jt1 l<1 po
wi~ Nadrjdzie dzieti po<\wit;"CU01! wy
darд•пioщ w Azerl>ejdi<шlt· Iran .. klm 
w przt'ddzicti pow. tania rщdu aulono-
щkznego 12 

Ibmhlm i (ur. l913), pulityk, 1!170-
-1 ) prt>mi r Azerhcjdialisklrj 'RR 
276 

1 knnderow 1ammed (ur. 1!Н5), poli
tyko 1959-1 11 prt>mier Az rlx•jdJ..ari
klej SRR276 

1 m.-ul Eld, r, hl,;toryk azeri>t>j<ltшio;ki 
16 

J ad,W,~Jr ~ ('U, pulkпwпlk. enЩomшt z Аь.>r· 
Ьcjdi.anu, ofi -г koлtraktuwy w Y.'oj. ku 
Poi~\Jm, pod zas okupacji nl rnlt ·kiej 
w 'Z("Гt'&'3Cil АК 123 

JukuЬow Mlrtejmur MirdlekЬer (ur. 
1904), 1Н5:~1 54 pierw ·zy _ kretarz 
КС КРЛ 272, 277 

Ju!!ulЬejU ( uЬс ow) Nш lb (lR: 1-
-1920), pod ~ rt>wolucji 1905-1907 
przywodc:~ organizacji \Шаi, а m1 ·t J.Г 
nie gaлdiyj kiego ·kгzydla partll Mu
sawat, w 1919 dwнkrotny premier J)e

mokг.ityc.:zm:j R•,publiki Azcrhl:jdWпu 
62.65, 75.~7.269.270.275 

Junшюwu Lejla, puЬiicystka, ~j.11dcшo-
krdt , tiziala zka Ludow •gu f runtu 
~тlx·jtliaлu 157 

Кadiarowle, dynastia perska 22 
Кamlnskl Grigorij, w 1921 zast~pca prze.. 

wodnic~c go К КРА277 

Кnmj!'W Alllщjd r, 1<125-19:!9 · krt·tarт. 
К ЮJД, w. 19:~7 г. o~ktt!"iony u szpi 
gu~lwu 114о 115, 277 

Клrimow J IIUJJ (ur. \9:JX). od 1990 pr 
zydent zh<'k/stanu J.J9, 1 9 

Кasparow • ri (ur. 1~) о ·wiatowej sla
wy .'Z<ICI11sta ГO!II'Пll П:Jktl 1:i2 

Кcmal Mu 1rв Р 'V'д -> Atatiirk 1u 
st:~fa 1'-' ша! 

Кcr!tnow AJI, przyw6dea frakcji Ojczyzna 
w Lнduv.yщ l'mnclr Azerbrjd7д1111 
158 

Юr!jt.onko Sler}ti('j{trr. l962),msyj:ki ban 
kier 1 pr7.(•dsi ·Ыоrса naftowy rodl!m 
Z OC!JЗzji, 1997-1998 IПinistC!Г (laJiw 
i encrgii, od 1 !1! pr 'Пiier 193 

Юrow lergi j, wla.,.:. Si rgej Koslrlkow 
(1886-1!1:-14), bul·zewicki dzialacz l'!:tг· 
tyjпy i pail:>twowy, w l92U za~l<;JX""d szt .... 
fa Кawblнra, pt>lnomot'ПY przedstawi
ciel Ro ~~ l~zJeckiej w Thill 1

0 
1921}

-1926 pitorwszy Sl'krt'tarz к кrл. 7<1-

lllOrdO\Yi\1\Y krytoЬ6jrzo 86, 102, Н17, 
2700271,276 

Кivrlkoglu Hu jn. gPnгra!, sщf sztabtl 
am1ii turк:kiPj, w ~irrpniu 2001 zloiyl 
d шonstrat·y]nl! wizyl~ w Ваkн, gdy 
grozil zbmjny konJlikt шi~zy RcpuЬ
Iika AzPr\x>jdian-;k<i а !ranem 204 

Юeist Ewald von (1, 1-1!154), gentrdl 
pulkownik, w 1942 dowodzil ni mit . 
ka o(cпsywa Пil К.1u kazie 120 

Юeniewмkl Wiktor, 1918-1920 роМ'! rt 
prezeпttrjacy poi·IGj mnlejszo l'tлkl· 

Л<) w parlaшent'i(• AZt'rlx>jd?.aлн 76 
Кocr.artan Rob rt (нг. 1954), ~epar-atysta 

onniar\. ki w t,orskim К..'-trabarlщ rnl 
1У9Н prezydclll nn nli 1.ю oti 'J-' iн 
I..L'wona Т r-P ·tru jana 175, 177, 178, 
185,274 

Кocznrli Fcrldun (нr. 1!12()) .1ti tшyk n>
dcm z Gandiy, glo:.il potrze~ utrzy
mania odr~bno i j~zyka azerskiego 
od osman ko-tur kiego 59 

Кostrikow 1 rgi j -+ Юrow icrgiej 
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l<ryt'.r.ynыkl l,ltlcnJ N jman Mlrm, J a
lar lilt•w:.ki, wict·mlnistcr sprawit'\Jii 
woSC'i w rzцdzlf' r> mukratycznt-j l~t'-
11\Jblikl Azerb •jdiaлu w okre it> pit·rw
Sli 1 nit>podl •glo,;cl 77 

Kuluzadc 1\famnt. d Dzalll (lШ~I!/3:!). 
pisarz <Uero;ki. wydawca poptrlaml'
go C7 .. asuplsma lltt-raclн>-sнtyry z11 ).(IJ 

.Mollah asr al-dl11" 59 
Kutt Веlа (188.'"r-1935), komunNycllly 

clzialacz w •gi(or..fl, ро 191!1 пи l!mi 
gratilo 1.ahity pudt'7.3S C"'lJStek ~talinov. 
!ikkh 93 

Kw..SnJew kl AJ kвander (ur. 1!154), rк} 
lityk polski, 1~15-2006 prt·zydPnt 19 

Ldcn O!><tm bcn (ur. 1957), Z~~lo.lyci 1 
organizacji t rrt•ry~lyeznej AI·Кaida, 
u~vai .. aлy za ]P<Iпego z <l.zico;i ltl па} 
groinlrj. zyt·ll 1 n:tjbardzlcj poszukiwa
nyrh tt•tтory~tuw па .'wiecie 2(j(J 

l...eЬied AJ kвand r (1950--2002), gt'n• 
rdl msyj ·kio Gulk"mator Кrdjtl Kra,;no
jarnkit'go па Syl>t•ril141 

nln \VJo<WmJerz lljicz, wlasc. \VIadi
mir I. Uljanow (1, 70-1924), lt'nretyk 
marksizmu. dzlalacz parlyjпy 1 paн
::otwowy, J.IГ7.YWIJdC<l Гt'WOIUl'ji IJol,.,д'
wirkicj, twnrt"a ~ristwa radzit•t·ki •go 

i jego шudelu u.-tгujowl'go, prLewud 
nicz<jC} Rшly Кomiмrzy l .. udoW}'t h 
64oR9,00,!17, 104 

l..ewdndo\vsld Mlchul (1890-Н~7) 0 7. po
chodzPnia Polak rodcm z TЬili~i. do-
w6tlca Х1 Аллii Czt·rwull j, kt6rn 
w 1920 zaj +.t nlt)юdl ).(la RrpuЬiik • 
Azerl>ejdio.ш u , 1 1 fi 

Mahoj w Ramlz. <llщ.~oletпi doradc<J 
prE'Z}'denta 1 !ajdшn Alijcwa, zwi<t7-3ny 
z kon · rwatywnym ltrzydl m partii 
Nowy Az rЬejdZan 158 

Mammad Amlл-+ Ra ulzade Mammad 
Amin 



taпun· dow Etibar, pтzyw6dt-ai.I(XIl)·cyj
tl!'j PartJJ !epo<llegto.' ·i arod v. j 
v. R publl ALt·rbt1d7шisklej ро roz 
pad~t· ZSRR 1fiS. 1.57-159 

Мammado Jnkub tur. 1!).11), rektor 
zkoly medyt"Zш.>j w Baku, w 1992 p.'f.. 

nil fuпkc.К.' glo"'Y pant<\Wa, w maju 1992 
od ·s;rral nit-'ja.nц rul~ po<kzш; pr6by 
zamachн st;uш Mutalibowa 144, 27Я 

Maшoulti G ~>~. ы~toryk a<~PГbPjdimJ
-ki J(j 

Man t in Ertch von (11*!7-197&), fe1d 
n1an-zaltk nieшlecki, w 1 94 2 dowodzil 
od<l?.ialllшi Wchrmachtu na p<)}wysplt> 
Kt-'rcz, kturt> w z.adaly dotkli\Ye straty 
oddzialom Аплii Cu-rwonl"'j zloiony
mi gluwnie L iolni~rZ) az...rbejd:lali
·kich 121 

м . imow дll (ur. 1952). polityk, w н~:J 
premkr R publiki Azerhejdianski j 
276 

MeeltiJ Lcw (1889-1953). g neral ra
dzkч:ki, Ьliski wspolprncownik, talina 
121 

Mebmed Vl (1861-1926), u::~tatni u1tan 
oo:;man~ki. w 1922 zdt>frrшizowd!ly 83 

Mehmendlarow Samad, general artylt'
rii \~ :uщ!l cat kit:j. 1Ю!!-Н120 mini
.;t г \YOjlly w rz.щizit> Dernokratycznej 
R publiki Amix:jd7.lnu, kontynuowal 
kari г wojskow<! w okresie Г!ildnw 
radzi kkh 78 

MlcbaiOw!;ld \VItold. dziennikarzгpodrot
nJk, popularyzator Azebгejdzanu 1J 

Mlerkulow W·Je\\·olod (11-195-1953), gГ'
пern! radziecki, wiclolel:rti fшtkcjon<r 
1iusz policji politycznej Cr.<>ka, OG PU, 
naczt>lпik Crt61vnego Zarzi.jdu Bt'zplt'
cт.t>nstwa Pafl!->twowf'go NIOVD, lud~>
wy komi$U7 Ludowegr1 Кumi$!Гiatu 
Rt>zpit'C/ n!i\Wi.l Pan ... twOIYe~o. jt"den 
1 reaJiлJtur!lv. zbгodnl katyn"kiti. 
pit ·ГW>IZ}' z;: t ре а szefa NК\VD В rii, 

ро j go m.ierci stracony 97 
Mlkojan Anastas (1895-1979), Ormianin, 

od 1915 w RКР{Ь), dzlalal na Кauk.r 
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zi ·. m.in. czlonek Hiur.J. Pнlity Zll • 'Q 

К KPZR. (JI\J,I.щl ·tni wic prcml<•г 
Z · RR, pгzcwodnlc1дcy Pr zy11it1m Rt
dy ajwy:Ncj z.....,RR 97 

,1\kolaj П (1 '&f-1l1R), 11 Latni t-o~r !~osji, 
w 1!117 aЪdykowal, nм tr7t•lan}' v.тaz 
z rodzin:t przt·z Ь ).;z 'wikov. ,,tj, 26tJ 

Mlkolaj Mikolajewkz ~ Rornano\Y Mi
ko\aj Мikolajewicz 

Mlrzojan Le\von (1897-HIЗI)), Orrniaпin, 
bolgzew\cki dzlalacz \\' .Azerbejdlaлie. 
1926-1929 sekr tarz КС КРА. оПаrа 
czyяtek !'1tнli11ows icl1 277 

Motlce Raul, hlo;tmyk ttLt'rbt•jrl7~1nsld 1 fi 
Muchtarow. rodzina azt•rht.•j!li.an~klch 

przedчi Ьiorcow naftowycl1 3!1 
Musab jow Gazanfer (1/WI-193R), lюl

sz •wicki dzialacz w Aд>rbejdianie, 
czlonek Rady Кош' w-zy Lнdowycl1, 
padl ofi.a1·t\ czystt'k .-talinnw«kich JIS, 
~75 

~u tafa Kemal Pasza ~ Atнl1irk Mll
sWaKemal 

Mu tafnjew Imam Da~damiroglu (ur. 
H1lll), prat'0'\\1lik nauktllyY, wyzn<tc:zo
ny do nbjr: in fJГZY\Vt dztwa КРА ро 
Mirz DZafarze Bagirowit', pit•rwszy 
:, ·kretar?., usilowal oкraniczyc kontro
lf Mo"kwy nad azerl>ejd}дr~ kim przf'
Ш} ~lt-m naft.LtW}'ПJ i sprL o'dwial _ il,' 
wproY.-adzeniu w .iy~k u ·tav.y о ow
noupr.J.v.11ieniu jt,>zyka ro"YJ ·kit>go 
z azer,;kim, w 1959 zmu::;zony do u"t;r 
pienia ze tanowiska '1.72, 277 

Mutalihow Ajaz (uг. 1938), ostatni ekr~ 

tЗJ·z gentгalny КРА. 1991-1992 pierw
bZ} prczydent RepuЬliki Azt'rbt>jdklll
skit"j ро rozpadzie 7~ RK ptJ uышi~,:ciu 

z uгzo;-du osiadl w Mcл;kwit' 141-146, 
151,168, 169, 146.~12,273.276,278 

Mu.zaffnr al-din (1R5~НIU7), .1.ach per
ki, panowal1 90--1907, pod wplyweш 
ilлego ruchu konstytucyjn go oglo il 

kon tytнcj~ i wybory do parlarn ntu 
52 

lлd '. о ь 

щrocw, ргz ·d~i ·ЬiorL<t naflowy 38 
an lszwiU \\.1 .. w 1920 za·t рса pr7 

wodniczacego КС КРА 277 
Nap lcon 1 (176!+--1 21), c:;;arz Francu

z6w 120 
arimanow Nariman (1 70-19:!5), pl

-w-:z. lntelr>k"tualista, z wyks4ak nia 
1 karz,je(le11 z przywo(lcuv. HlmmatJJ, 
p6mif'j КРА. 1920-1922 prz<'wndni 'Z<J
cy pierwszc•j Rady Komi!W'zy Ludo
~~oych 5(), 53, 63, 80, i\8, 95, 97, 101, lrr.1, 
11 .. 219,270.275 

Nawrot Maтcin, ambasadoгpolsld w Azer
b JdmntP 198 

шаrЬаj w ursultan (uг. 1910) , dzi<r 
lacz partyjny w Кazach ·kiej SRR, od 
1991 prt'zydent Кazachstanu 149 

ledermeyer Юtter von. generdl \Vt>hr
machtu, \У cywilu profesor ori ntali
~ta, IJ(Jdcza · drugiej у, оjпу wiиtowej 

or)(ani7лwal oddzialy \\'ehnnachtu zlo
i.nnt> z azjatycki hohywatt'liZSRR (Ost 

gio11en) 122 
NJjazowSapannurnd (ur.l940),przyw d

ca Turkщ nistanu 149 
Nobel Alfтed (18.3.>-1896), brnt !nm1anu~ 

la i Rob rta, v.·spбlw}ascicieJ szwf"dt
ki .'gtt przt'osi~bior&wa nafto'Nc~ro w B;r 
ku, fuпdator przyrnawanej od 1901 ;r 
~;trody · оЬiа 28, 241 

ohel lmmaпu 1 (1801-1872), Ьго~t N
fгe<la 1 RoЬerta. wsp&wlaSci · 1 'Sl:W dz
kl 'RO przcd:l Ьiorstwa nafttt~ ·go 
w Baku 27, 241 

оЬе\ RoЬert, brnt AJfreda i lшmaшtela. 
w-;polwlasciciel szwed7lci('R'o przed ii;'
Ьior-;Jwa naftowt>go w Baku ·д, 241 

Nuтi Pasza (1889-1949), gt>ш~1-al tщecld, 
w 191 М dow6dca Armii IsJamu w Azeг
bt·jdi'ani 68, 69. 71, 7'2., !!3. ~1. 124 

u !.imbaum Lew __.. "d KurЬan 

0Ьerland r Theodur (1905-), profe:.or 
i oficeг \Vehrmachtu, w 1942 oгgani
zowal batalion .Bergman" (,.G6mik") 

Н7 

do Z11dan !;pt·cjalnycl1, zloi.nny z by
lych J<>r\cow rndzleckicl1 poclюdzeпia 
kaukll:'kicgo 1'2.'2. 

OrdZonlkldze Grigorij (1886-1937), ool
-v:ewicki dzialaa partyjny 1 pali tw~>

wy pocho&enia gruzln ki 1{ • gl6w
ny wykonawca polityki sowl!'tyzacji 
Zakaukazia, od 1922 pl rwщ · krc
tarz Zakaukaskiego Кrajow ч-о Koml 
tett1 RКР{Ь) 86, 97 

О trowski Waclaw, dyp\oщai.<J polski, 
у, 1918 reprezentanl nп Zakaukю.iu 

R.ady Regeпt')'jnej. а 11ast~,:p11lt' odr~>
dzonej Urugiej Rz ezpospolitej (z . ie
dzib~ przctlstawi ielstwa w Thi\i i) 76 

Ozal Turgut (1927-19<.13). od 19 9 prщ
dent TurLji, wczesni j prt'mier i przt~ 
wudnic.щq Partil Ojczyznianej, za j 
go prezydcntury Turcja jako pie~ze 
panst\\·o uznala nicpodl -glo .A7.er!Jt.j
dZaлu ро rozpadzie ZSRR '2.06 

Ozanian Torosowicz Andronlk (1865-
-1927), gcnerdl om1iari -ld, HJlR-1919 
do~vodzil arш.J(\ w G6rskiщ КаrаЬа
сlш, w Upcu 1918 za]ql Nachlczewan 
73 

Pahlawi Rem (187~1944), 1925-J!Чl 
zach. zaloiycit'l iranskiej dyna. tii 

Pahlawich, d(\.iyl do za.ymllowania 
nmiej::>7.DSct tniczny\:h, zwla.'VA.-za Az<· 
rбw, prowadzil polityk~ pronl шieckq, 
v. 1941 usuniety z tronu prz z alian
tow, zшarl na wygnanlu 125 

Panachow Nemet. roЬotлik z В ku, plo
uti. nпу m<>wca wieco\\oy zwi(\Za/1y z Lu· 
dowym Froпtem AzerbejdZaJlll w olt
resie t"Ozpadu ZSRR паzуу,·<щу !llA:'Г· 
bcjdtanskim Lecheш \Val~S<I 140 

Pepinow Ahmed, jt"d n z przywoc.k6"' 
ml nszewickit'go 'krzydla partii Him 
mat, posd63 

PiJsuds ki JOzef (1867-1935), ро) ki dzi;r 
:acz niepodJeglo5ciowy, polityk, od 
1892 w PPS, zajшowal i~ proЬI mem 
naro jowo5ciowym w pail twi го yj-



kнн. 1919-1( ::!:! atn·l11ik Panstv.<J, 
w 1' :юm, ·za1ek.l!H8-14:..0zv•ycl ·z· 
са w wojnl pul,-kll-bol zcwicki ·j. 
w 1\l:lti dokunal ZШI1<Jt hu .lдПII, tapu 
czatkol'iUj< · rдdy ЫU'\dl.j1 ~. 1 17 

Piszew;tri , jjld Diafaт (1~92-191-7), п~ 
wulнejoni La z Al. Ьejtltaлu Iraнski 
go, \IГtyWOOat lkmokral)lt'Zil 'J Partii 
Azcrlx!jcliaлн lraЛskJe u. 19-15--1916 
pr щi('r autonnmkznego rщdu w Гe
brbl • ро t·v.<tkшttii okщ13Lj'jnycl1 woj~k 
rnd7i kl h zmu zony do uptt:zczrnia 
rг.шu, z~rщl w pudejrzany l1 okolicz· 
no.тiat·\1 .... wypadlш s.1nнкhodowym 
fu11•'Гt'Hie AzcrЬejdt.arl·klej SRR 125-
-127,271 

PJuszko J6zef, arcbltckt polski pru]t:klu· 
jat} w Baku na przf'!omk• XIX i ХХ w. 
3~1 

Polonski \\ dlmir (189~1939), 193{}
-19JЗ plcrw~;zy sekretarz К КРА 277 

Ptim.1k w J ,g~enij (ur. 1929), dzia~,, z 
pari tw11wy i naukoy.; с, pro~ ~г. 

1991-1Q<J6 dyrektur Sluiby \'ywiadu 
ZagJilnkZП('j{O, 199()-1 1~1М шini·ter 

sprny. zщ..rraлkzпych, 199..'>--1999 pre
nlic• l;(чl •racji Ru yjskkj IIO 

Putin \ dimir (нr. 195~). 1101ltyk rusyj
·ki, 1tr75-191:11J pm.:ov.'llik KGB w 'iror 
czt 1 \ '. lюdnich. 1991\-1909 SZI:'f Гe
cJPr. \н j Slui.by Bezpi zeнstw11, 19W
-2(k !() preщi r, ud 2000 prrzydE'nt 11~;,, 
194- 19 . 253. 262 

Radek Кarol. wla: • Karol Sobel~11 
(1 7-1939), dzial<tc:l l)lrlskit>l{u i mi~ 
dzy .tннlowego n.tciш ko111unisty.:z· 
11с • , czloш:k SDI\Pil .. SПPRR(Ь). 
w Н 1 1> 1 udzia! w n. Y.Oiutii w it'rr}
CZt: h. uw:: tнik Zja1.1Ju l.udow \V lю· 
du, 927-1!129 \\'Yklttczony ziJartii pud 
zarzut m truckizпш, z111arl w wi~zie
niu.З 

Radom_ i ld rigorij --.. Zinowiew Gri
gon 
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dJg (1911-1975), polityk. 
w ш- рг шier х. . li-ty\"ZПt1 Rt·puЬ. 
!iki ЛшЬ jdiatl. ki j 275 

Rahmвn Hu n {zщ_ Ж~. 19'J:{... 
-1937 w szczylowym okre iC' czyst k 
stalinnw:kich рГl wodп.k~cy az<'rbej
di;щ;,kitj Rady Кнm1 rzy LudoY.'}'CI! 
114.~75 

Ra lzad rtur (ttr. 1!В5), pt11ityk, Hl!-16-
-2003 pr ·шi r RC'puhliki Л7..erl>t-jdi.ari· 
~kil·j 276 

Ra izad Hu'Ч'jn IJ7aY.id llн jп 
Ra.<шlzad .fammad in (1884-l!J"S), 

w 1904 zaloi:yLiel urganizacji llimmat. 
redaktor gazety .lraл nou" w czasie 
irnfls 'd ~j n:wo]нcji kоп. 1 ytucyj !1tj, przy
wo it a ~ ш til Musa ... a \V DeшJkrntyCZ· 
nej J,'epu··,lke Az• rb t']t ianu , no:l !' 
rlir rt<.t eni{r. lcj· . w a' dCI trzy1 1zi :tych 
.:Xw. mie ~kal w ~ о \~ 50, bl, 57,61. 
62, 1)9. 75, !:16. 98. 117. 118, 123, 12·1 

Rasulzade Wanda (Lejla). i.ona МА Ra
sullAld 11 

ReddJ hn (1 7-19'lO),dzi rшikarzarnt'
rykan ki, dzialal·..: rulюtn1czy, autor 
slynn ~ k~iaiki о poa.<jtkach rewolucji 
pazdzi mJkowt:J pt. D2iesirc dm·. kMre 
l(•stna;;nfly sreшt т 911 

Romono fikolaj Мlkola wicz (1 '56-
-1929), wielki ksl~ . 1914-1915 na
cz lny wodz arrпii ru~yjskJrj. dowud~'Э 
front<I poluclniowego, 1Ю5-1917 ostat· 
пlвашi ·tnik Кiitlkazu 6t 

Ro opo\\icz Msti law (tJr. 1927), swia
IOV/1 j law • WilliiiПI.'Zrli ·ta i dyтyg ·nt 
ro ;yj,;ki rod m z BзktJ, od 19Н (JI)ZЗ 
krajeщ ud 19R2 ol>ywat 1 Szw11j arii 
t: 2, 2 )2 

Rotru chl l d<J ~ie, rodlin bankierska2H 
Rutк n Н G . w 1. :п pi Г\\ zy sekn:tarz 

1\С f :J >д 277 

Ru m ;fe'i<. Oonuld (ur. 19'32), polityk 
а ne ) k< Jiski, 196:? 1969kong!'l'sm~п. 

od 2 :Х. О sekr tarz obrony 197 
Ru tam ulejman, ро ta azerhejdiat\ kl, 

w 1950 uhonorowany agrod'l "ta\1-

nowska zazЬI rwi 'f".Z)I pl. Dиш bnrgi 
12М 

Ru tвmbekow • fi Ьеj. jeden 7. prry
woo t\w zaloi.ort i j i ·nlq 190 w c;an. 
dty tajnej organizнcji Difai (Obmna) 
62,&! 

• !ЧW!Ii Micball {ur. 1967). polityk 
gruzinski, pг.1wnik, dziзlacz polityt-z
ny. przywudc .rMМI j rewolu jl". 
2000-2001 mlnbl(•r ~rnwiedliwos..-i, 
od 2004 prezyd nt RepuЬiiki Grulfn
:kiPj 2ti0, 261 

Sablt Fuat. jeden z z.a! Jiylitli Komuni
·tycznej PartJi Тurcji 87 

awldzl. dynastia J)l.!rska 20 
d KurЬan. w . L.ew • u~lmbaum 
(1!105-1942),lyd, kt6ry przyj'.d l~lam, 
autor napisancj пiemiecku popн

lamej powieSd о Azcrbt.1diaлie pt. Ali 
i Ninn 32, 13<: 

Sarafalij Chanalar. dzialac7. Hinш1atu 
5О 

rld jш1 \Vazgeo (1959-1999). polityk 
anщ·n ki, w 1999 prcmier. z..aпшrd~,;
\Vany w sa1i оЬго~d parlшnentu 17<J 

Schul nburg Friedrl h Wemer n 
(1 75--19-1-1), dyplornala niemit ·ki, 
IH1R-19'21 rezyd nt Aшwanigts Amt 
w Thilisi, 1!1J4--1 tt antbasadorwZSRR. 
podcz.a-> drugiej wojny swialowt-j /qt'7r 
nik mir;-dzy wladzaшi Trzeckj Rzc· zy 

а migracjij azc>rb jdtdrt$ka. w H14i 
uctestnik spi ku na Hitll.'r.~ 123 

SefШan Zlrair, przywodca om1ian ·kit•j 
Organl7.acji na rz(·cz < lbrony Т •rer1 w 
\'V z\volonych 179 

Sejldow Hruшn ( 1 932-2004). polityk, 
1 1-1989 prt>щJ г Azt>rl>t-jdi.ari ki '] 
SRR276 

r bro ld AJ ksnndr {1!:!84-1938), 
tlzialacz partii Ьol~lt'Wi kit'j, ~p.xja\J
ta d . zaopatrzenia 90 

Sczer Ahmet Necd t (ur. 1941), prawnik, 
od 2000 prezyd nt Tнrcji 209 

299 

Eug n usz, an:l1ilekt pol.·ki, 
zapп>jekto al wiel кпш ltuw in. tytu
cji pнЬiic?.llych w Baku 39 

Ь 1 n Кнrо1 Radt>k Кarol 
rg Richard (18%-1944), Nl шiPl' p~r 
clюdz..acy z Ваkн. prncnwпik wywiadu 
radzi<'Ckk-go, ud 19:t{ jako dzi nnikarz 
nl n1i ·ki w japonii, w 1941 an.· ztt~-

'ny, nastt;pnir tпtco!1y 132 
ta1in Jo:ref, wlasc. Io~if \Vi~sarionov.'icz 

J)iu~тaszy.ifl (1879-1 53), przywбdca 
Ьul. д:Y.ickJ, jed n z orкaнizaturny,· re
wolu :ji paidzit'IТ!ikow j. Gruzln, 1007-
-ШlО dzialal w Baku, 1917-1922 rn.in. 
komisarz <1-. narodowo. iowych. ро 
, miPrci T..enina faktyczвy dyk1ator, od 
194-5 generali. ·nшs, irtkjator reprl"
.ji, czystck i m<Ы~wych zbrodnJ. ktб
rych ofiaraшi padly miliony ludzi roi
oy~Jl warstw po/ecroych i naгod<JWOo.-
i 50, 51, 57, 85. 9!i. 97-99, 108, \09, 

J д 121, 126, 130. 1.16, 27~ 
wa Elena (187З-Н166), dzialш:zka 

knnшnisty zna. 1920 :~.а. pczyni 
prz •wodпkZ'JCt'!{o КС КРА 277 

tauffenЬergCШu von (НI07-19-J.4),ofi· 
ct'r WE"hrmд l!tu, jt><leп z nrg:mi7.<1· 
torow o~t Lt'glon n. w 1944 dokonal 
nlt>udanego zama lщ па 11itJ ra w ]t'" 
go k ut rU' pud К !rzyncm. lraeoнy 

122 
Sulkicwit'Z Ма 1 j Sulcjmon (186S

-1920). gent'ra1 armil ro~yj kic>j, z JXI
elюdz nia Talar polski, dzialal tet. 
w Лд·rl>ejd.ianie. z ·f sztabu annii na
rodl!wej, ofiara I'ZygtkJ ро pow_·tяniu 
w Gandiy. zanюrdt•wany JJГLt'z Ьul
~L wiktJW 7()-7 , 9J 

Suttnnow Chosrow. 1!11~1920. :tj:f az.er
Ь.·jdi.aнskicj admini Lrdt'ji w Gor kim 
К.trnbaclш. miano , ny prn.z brytyj
..,klt-go gcn. Willianы Пщт.опа 73 

Sultanow Пamld (1889-1!138), dlial.1'Z 
КРЛ, w 1920 w lawil i<; stlumieniem 
pow tania w Gandty, padl ofiшq czy.,.,. 
t k talinowski h • 91, 115 



AzerЬeJdzan 

SultanowoWJe, rodzina azerbe]dzanska 38 
Szabestan Mohsen, ajatollah, Azer zaj

ШUJ1\CY wysok'l pozycJ~ w hierarchii 
iranskiego duchow1enstwa 202 

Szamil (1798-1871), imam Czeczeш 1 Da
gestanu, 1834-1856 przyw6dca powsta
шa zbrojnego g6rali Кaukazu 1 SWI~tej 
WOJПY islamskiej przec1w Rosji 22, 23, 
214,267 

Szaunuan Stiepan (1878-1918), wykszta}
cony w Ber\irue orm1anski dzшlacz bol
szeWickl, od 1917 korшsarz nadzwy
czajny Rady Komisarzy Ludowych 
RSFRR ds. Zakaukaz1a, w 1918 prze
wodшcZ<lCY Rady Koшisarzy Ludo
wych w komuшe balщskiej, rozstrze
lany wraz z 25 шnуш.i korrusarzaшi ba
kr]skiml 66, 70, 96 

Szewardnadze Eduard (ur. 1928), gru
zinski dz1alacz parly]ny 1 panstwowy, 
general KGB, 1985--1990 шiruster spraw 
zagraшcznych ZSRR, od 1992 prezy
dent Gn1zji, w 2003 zmuszony do ustj
pieшa 139, 149,260,262,274 

Sztchlmski Ali Agha (1863-1943), gene
ral armu carskiej, w czasach шepod
legleJ RepublikrAzerbejdzanu Wlcerш
nisterwojny, w 1920ше przeprowadzil 
przygotowan do obrony przed шwаzн 
Armu Czerwonej, przez со zyskal p6z
шeJ stanowisko wykladowcy w mo
skiewskiej szkole artylern 78 

Szowket Lala, przywodczyru opozycyjneJ 
Partii Uberalnej w RepuЬI1ce Azerbeг 
dzanskreJ ро rozpadzie ZSRR 154 

Т agJ.Jew Ahdul (1838-1924), azerski mag
nat naftowy 1 filantrop, uwazany za naJ
bogatszego nнeszkanca Zakaukazia, 
rшmo ze nie rnial nawet podstawowe
go wyksztalceшa, wsp1eral finansowo 
szkolnictwo, pra~ 1 teatr w Azerbej
dzanie oraz fundowal stypendia 38, 50 

Ter-Petros)an Lewon (ur. 1945), polityk 
armenski, 1991-1998 prezydent, zwo
lenшk porozurrueшa z Azerbejdia-
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nem, w 1998 odsuni~ty od wladzy ро 
.,konstytuCY.)nym zamachu stanu"175-
-177,274 

Тhomson William М., general brytyj
ski, 1918-1919 dow6dca wojsk okupa
cyjnych na Zakaukazш 72-74 

TopCZibaSZI (ГopCZJbaszew) Mardan Ьеj 
(1865--1934), z wykszta}cenia prawшk, 
posel do Dumy PanstwoweJ, 1918-1920 
przewodшcz'lcy parlamentu azerbeг 
dzanskiego, w 1919 reprezentant Re
puЬiikr na konferencJi w Wersalu, 
ро upadku Demokratycznej RepuЬiiki 
Azerbejdzanu pozostal we Francji na 
uchodzstw1e 50, 75, 82 

U ljanow Wladlmir Iljicz ~ Lenш Wlo
dzшnerz 1\jicz 

Ussubekow Nas1h ~ JusufЬejli Nasib 

W ahahzade Balitiar, poeta azerbejdian
ski 217 

Wal~sa Lech (ur.1943), elektryk ze Stocz
ш GdanskieJ, przywodca .,Solidamos
CI", w 1983 laureatpokojoweJ Nagrody 
NoЬia, w 1990 wybrany na urzad pre
zydenta Rzeczpospolitej Polskiej 140 

Waz~row Abdurrahman (ur. 1930), dy
plomata radziecki narodowosci azer
bejdzanskiej, 1988-1990 pierwszy se
kretarz КРА, ро .,dшach stycznюwych" 
zasЩpюny na tym urz~dzie przez Ajaza 
Mutalibowa 139, 141, 272, 278 

W~soWJcz Staruslaw, prawruk, 1918-1920 
posel do parlamentu azerbej<lianskie
go reprezentuj(}cy polsk1j mшejszosc 
76 

Wekilow Jusufoglu ~ Wurgun Samad 
Wlasow AndneJ (1900-1946), general so

wiecki 124 
Woroncow M1chall (1782-1856), 1845-

-1852 namiestnik Кaukazu, muzulma
now Zakaukazia pozyskiwal, udziela
j1j przyWIIej6wwlasclaelom zremskim, 
rozdaj1jc posady rZ'ldowe oraz wspie-



Indeks os6b 

ГЗJI!С nнejscowe dljzeшa do zaznacze
шa odr~bnosc1 od lranн26, 40, 42, 267 

Woroncow-Daszkow Шanon (1837-
-1916), general ГOSYJSki, 1905-1915 na
nнestшk Канkаzн, 1914- i915 giowno
dowodzljcy frontн polнdnюwego 49, 
56,61 

Wurgun Samad, wlasc. Jнsнfop\u Weki
low (1906-1956), czolowy poeta, dra
matнrg 1 dzia\acz komuшstyczny w ra
dZieckim Azerbejdzame 101 

Цlentcki Witold (1850-1904), geo\og 
nazywany po\sk1m NoЬ\em, рюшеr 
wydobywama гору naftowej spod dna 
Morza КaspiJskiego 39, 119 

Zardabl Hasan beJ (1837-1907), wyksztal
cony w Moskwte nauczyc!el gimna
zja\ny о pog\ljdach narodшckich, zalo
zyctel pierwszej gazety w jyzyku azer
skim- "EkmcZI" 41, 42, 268 

Ziemcow IltJa, autor wydaneJ w 1970 we 
FranCJI ksщzki Partia ili mafta? (Par, 
tia czy mafta? RozgraЬiona repuЫtka) 
na temat korupCJI w Azerbejdzanskiej 
SRR 134 

Zmo\view Gni'OПJ, wlasc. GngonJ Rado
mylski (1883-1937), dZ!alacz bolsze
wicki, formulowal zasady wal\a naro
dowowyzwolenczeJ jako CZySCI wiato
wej rewolucJI przec1w unpenalizmowt, 
padl ofiar11 czystek stalmowskich 93, 
84 

ZuUugarowTofik, polityk azerbeJdzanski, 
miшster spraw zagraшcmych za pre
zydentнry HaJdara Alijewa 178 

Zeromski Stefan (1864-1925), pisarz pol
ski, c~sc akcJI powieSct Przedwtosnie 
urшescil w ogam1ytym rewoluCJII Ba
ku 32,38 
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HISTORIA PANSTW SWIATA W ХХ WIEKU 

Seda populamonaukowa przygotowana wsp61nie z lnstytutem 
Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, prezentujq_ca dzieje najnowsze 
poszczeg6lnych kraj6w. zwlaszcza ро drugiej wojnie swiatowej . 
Wsr6d autor6w- wielu wyЬitnych historyk6w polskich oraz badaczy 
z zagranicy. Kompendium wiedzy о zjawiskach. procesach. wydarzeniach 
politycznych. gospodarczych i kulturalnych. odgrywajqcych istotnq 
rol ~ nie tylko w dziejach danego paflstwa. lecz takze ksztaJtujq_cych obraz 
wsp6lcze шеgо swiata. Pasjonujq_ca lektura. odslaniajq_ca oblicze 
IJaszycn czas6w. 
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