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W rozpoznawaniu współczesnych 
przemian ustrojowych państw 

świata na dużą uwagę zasługuje Azer-
bejdżan. Na jego terytorium powsta-
wały jedne z najstarszych w świecie 
struktury życia politycznego; niektó-
re z nich pozostają w sferze legendy, jak 
np. o istnieniu plemienia Amazonek 
(B. Baranowski, K. Baranowski, Histo-

ria Azerbejdżanu, Wrocław 1987, s. 22). 
Niepodległa struktura państwowa po-
wstała dopiero w 1991 r. 25 maja wła-
dze polityczne kraju przyjęły uchwa-
łę o gospodarczej samowystarczalności, 
a 30 sierpnia – deklarację o powstaniu 
niepodległego państwa Republiki Azer-
bejdżanu, 18 października ogłoszono 
Konstytucyjny akt państwowej niepodle-
głości. W strukturze tej ujawnia się nie-
mało zjawisk specyficznych, wynikają-
cych z łączenia się siły tradycji kultury 
politycznej państw Wschodu, wpływów 
i oddziaływań politycznych Rosji oraz 
współczesnych procesów globalizacyj-
nych. Przemiany polityczne dokonujące 
się w tym kraju stały się przedmiotem 
uwagi poznawczej w charakteryzowa-
niu studium.

Prezentację wiedzy o przemianach 
podzielono na trzy części, tj. I: Azer-
bejdżańska SRR w okresie pierestrojki, 
II:  Niepodległe państwo azerbejdżańskie 
w okresie wewnętrznych walk o władzę, 
III: Azerbejdżan pod rządami prezydenc-
kimi Hajdara Alijewa i Jlhama Alije-
wa. Wykład podzielono też na rozdzia-
ły. Wyodrębniono ich 22, posługując się 
kryterium chronologiczno-problemo-
wym. Tytuły poszczególnych rozdzia-
łów są czytelne w recepcji poznawczej. 
Zjawiska i procesy przemian osadzone 
są w porządku chronologicznym, co czy-
ni wykład kroniką dziejów politycznych. 
Zasadniczy wykład poprzedza meto-
dyczno-metodologiczny Wstęp, w  któ-
rym wyodrębniono kwestie: Założenia 
metodologiczne i Stan badań. Zwraca się 
tu uwagę, że wydarzenia polityczne i sy-
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tuacja gospodarcza, nastroje społecz-
ne ostatnich lat istnienia Azerbejdża-
nu w strukturze Związku Radzieckiego 
i w pierwszych latach niepodległości Re-
publiki Azerbejdżanu, a także jej pozy-
cja na arenie międzynarodowej i polity-
ka zagraniczna w tym okresie nie zostały 
dotąd opracowane w stopniu dającym się 
określić mianem satysfakcjonującego. 
Podobnie rzecz się ma z rolą, jaką ode-
grały w kształtowaniu się niepodległe-
go bytu państwowego w Azerbejdżanie 
i zachodzących w nim przemian, rozbu-
dzony jeszcze w dobie pierestrojki nacjo-
nalizm oraz wpływ wywierany na społe-
czeństwo, przez nie mniej silne nastroje 
tego typu, ujawniające się wśród Ormian 
w sąsiedniej Armenii oraz w Górskim 
Karabachu (s. 11). 

Cel badawczy w poznaniu określono 
jako ustalenie wpływu, jaki wywierały 
wydarzenia polityczne, mające miejsce 
na terytorium Azerbejdżanu oraz uwa-
runkowania społeczno-gospodarcze na 
położenie jego mieszkańców i tworzące 
się życie publiczne w okresie formułowa-
nia się niepodległego państwa, a następ-
nie przeobrażeń, jakim uległo w pierw-
szych latach swej suwerenności aż do 
momentu, gdy dynamika związanych 
z nimi procesów osłabła i nabrała obec-
nego charakteru. Istotnym zadaniem 
rozpoznawczym stało się określenie zna-
czenia, jakie miał konflikt karabach-
ski jako czynnik oddziaływania na pro-
ces politycznych zmian w Azerbejdżanie. 
Wskazuje się, że kluczowe znaczenie 
dla całokształtu toczącego się w Azer-
bejdżanie życia politycznego od czasów 

schyłku ZSRR zarówno w aspekcie we-
wnętrznym, jak i zajmowanej pozy-
cji międzynarodowej – przypisać należy 
właśnie konfliktowi zbrojnemu z Ormia-
nami wokół Górskiego Karabachu, co też 
przyjęto jako hipotezę badawczą w pre-
zentowanym studium (s. 12).

Istotne pytanie w dociekaniach po-
znawczych dotyczy relacji zachodzą-
cych na linii Komitet Centralny Komu-
nistycznej Partii Związku Radzieckiego 
i Komunistycznej Partii Azerbejdżanu 
oraz stosunku, jaki do poczynań partyj-
nych organów, władzy na szczeblu cen-
tralnym i krajowym mieli mieszkańcy 
Azerbejdżanu i vice versa, a po 1991  r. 
pytania poznawcze dotyczą akceptacji 
w społeczeństwie dla działań, prowadzo-
nych przez kręgi rządzące w  sferze po-
lityki wewnętrznej i zagranicznej, oraz 
gospodarki, włączywszy w to wszystkie 
implikacje, wynikające z toczącego się 
konfliktu z ormiańskimi separatystami 
i udzielonego im wsparcia zewnętrznego.

Ważnym elementem dociekań po-
znawczych stało się określenie stosunków 
panujących w strukturze władzy oraz 
w społeczeństwie, jak też określenie pozy-
cji Azerbejdżanu na arenie międzynaro-
dowej, w tym charakterystyka kierunków 
polityki zagranicznej nowo kształtujące-
go się państwa. 

Wskazując na metody badawcze pod-
kreśla się znaczenie analizy instytucjo-
nalno-prawnej oraz na rozpoznawanie 
genezy zjawisk politycznych (metody hi-
storycznej). Wskazuje się, że nie jest prze-
konywujące w rozpoznawaniu problemu 
stanowisko postbehawioralne, wskazu-
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jące na wyjaśnianie instytucjonalnych 
polityków na gruncie teorii (s. 16).

Przypomina się, że termin „Azerbej-
dżan” występuje w dwojakim znaczeniu. 
Odnoszony jest do tradycyjnej przestrze-
ni kaukaskiej, położonej na południe od 
wysokich gór kaukaskich wzdłuż wy-
brzeży Morza Kaspijskiego do północ-
nych gór Zargos. Drugie znaczenie jest 
kategorią polityczną, oznaczającą tery-
torium Republiki Azerbejdżanu. Słusz-
nie wskazuje się na określenie miesz-
kańców kraju Azerbejdżanami oraz na 
pojawienie się w świecie medialnym po-
jęcia Azerowie. W prezentacji problemu 
wskazuje się, że zgodnie z poprawnością 
polityczną właściwszym pozostaje uży-
wanie określenia Azerbejdżanie, nato-
miast Azerowie znajduje swoje zastoso-
wanie głównie wtedy, gdy podmiotem są 
przedstawiciele tej narodowości (s. 17).

Prezentując stan badań dotyczących 
najnowszych dziejów Azerbejdżan pod-
kreśla się ujawniającą się różnorodność 
ocen, interpretacji, co wynika z  pozycji 
ideowych, uwarunkowań politycznych 
w Azerbejdżanie, na Kaukazie oraz rze-
czywistości międzynarodowej. Z dużą 
starannością ukazuje się literaturę pol-
skojęzyczną dotyczącą tego kraju. Wska-
zuje się na interpretacje tzw. „zachodnie”, 
gdzie podkreśla się nierzadko nieade-
kwatność światowych odniesień teo-
retycznych do przestrzeni kulturowo-
-cywilizacyjnej, a  w tym politycznej 
Azerbejdżanu. Zauważa się, że dla na-
ukowców, oderwanych od „socjalistycz-
nej rzeczywistości”, zwłaszcza w sferze 
mentalnej, ujawnia się wyabstrahowa-

nie interpretacyjne w określaniu klimatu 
politycznego czy nastrojów politycznych 
(s. 31–32). Ujawnia się nadto małe roze-
znanie autorów w aktualnej rzeczywi-
ści kulturowej kraju, m.in. w problemach 
współczesnych rynków nafty i gazu.

Rozdział pierwszy studium poświę-
cono dziedzictwu politycznemu Azer-
bejdżanu w XIX i XX w. Wyodrębnio-
no w prezentacji problemu trzy kwestie: 
1. Rosyjskie panowanie w XIX w.; 2. Bu-
dowa odrębności politycznej; 3. Azerbej-
dżan w strukturze Związku Socjalistycz-
nych Republik Radzieckich. Wskazuje się 
tu ogniwa wpływów i zależności Azer-
bejdżanu od Rosji. Dostarcza się usys-
tematyzowanej wiedzy o  przemianach 
kulturowych, związanych z eksploatacją 
ropy naftowej, w tym podkreśla się na-
pływ imigrantów z mocarstwa świata. 

Zauważa się, że na przełomie XIX 
i  XX w. Azerbejdżan stał się pograni-
czem kultur i cywilizacji (s. 48). Wyłom 
w tym względzie spowodowały relacje 
ormiańsko-azerbejdżańskie. W 1905 r. 
doszło do krwawych starć między oby-
dwiema społecznościami. Szczególnym 
przedmiotem sprzecznych interesów 
i  konfliktów stał się Górski Karabach. 
w 1920 r. kraj stał się republiką radziec-
ką. Doświadczał przez 70 lat meandrów 
rzeczywistości politycznej wypływającej 
z dyrektyw Kremla. Zauważa się jednak, 
że zaczęły zachodzić w nim zmiany w la-
tach 70. i na początku 80, kiedy na cze-
le struktury partyjnej stał Hajdar Alijew 
(1923–2003). Ujawniło się wtedy odprę-
żenie w stosunkach Wschód–Zachód 
oraz korzystna koniunktura na świato-
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wych rynkach naftowych. W latach 90. 
XX w. dał o sobie znać głęboki kryzys, 
który doprowadził do ujawnienia się zja-
wiska separatyzmu (s. 56). 

Prezentując w rozdziale drugim tzw. 
pierestrojkę w Azerbejdżanie wyodręb-
niono kwestie: 1. Polityczni przywód-
cy: Hajdar Alijew, Kiamran Bagirow; 
2. Światowa dekoniunktura na rynkach 
naftowych a gospodarka Azerbejżan-
skiej SRR; 3. Spór o Górski Karabach. 
Wskazuje się osobowość Hajdara Alije-
wa, który w latach 1969–1982 był I se-
kretarzem KC partii komunistycznej 
w  Azerbejdżanie, że był człowiekiem 
bardzo ambitnym, pełnym charyzmy; 
karierę zawdzięczał ogromnej energii 
oraz wsparciu otrzymywanemu na każ-
dym szczeblu władzy przez kolejnych 
krajan. Bardzo dobrze znał kraj (s. 57). 

Powołano go na członka KC PZPR; był 
pierwszym w dziejach państwa przedsta-
wicielem społeczności muzułmańskiej, 
pełniącym tę funkcję. W Azerbejdżanie 
jego miejsce zajął Kiamran Mamedowicz 
Bagirow (1933–2000). Ujawniający się 
w okresie jego władztwa kryzys zaczęto 
określać mianem „azerbejdżańskiej smu-
ty”, a w ślad za tym ujawnił się konflikt 
azerbejdżańsko-ormiański, który dopro-
wadził do krwawych walk. Areną walk 
stał się głównie Górski Karabach.

W rozdziale trzecim przedstawiono 
stanowiska władz partyjnych wobec rosz-
czeń terytorialnych (październik 1987– 
–styczeń 1988 r.). W rozdziale czwartym 
– pogłębienie się antogenizmów etnicz-
nych, a w tym walki w Sumgaicie i ich na-
stępstwa (luty–maj 1988 r.). W rozdziale 

piątym ukazano postawę władz Związku 
Radzieckiego wobec eskalacji konfliktu 
(czerwiec–listopad 1988 r.). W rozdziale 
szóstym – stan bezpieczeństwa Azerbej-
dżańskiej SRR a wzrost zagrożeń (gru-
dzień 1988–czerwiec 1989 r.). W rozdziale 
siódmym ukazano opozycję i początki jej 
zorganizowanej działalności w Azerbej-
dżańskiej SRR (lipiec–grudzień 1989 r.). 
W rozdziale ósmym – obraz interwencji 
wojskowej w Baku a  zmiany personalne 
w Komitecie Centralnym Komunistycz-
nej Partii Azerbejdżanu (styczeń–ma-
rzec 1990 r.). W rozdziale dziewiątym – 
obraz elit politycznych i społeczeństwa 
azerbejdżańskiego oraz problem zacho-
wania jedności państwowej (kwiecień 
1990–maj 1991  r.). W rozdziale dziesią-
tym – zaprezentowano problem ogłosze-
nia niepodległości i reorganizacji władzy 
(czerwiec–listopad 1991 r.). Prezentuje się 
tu kwestie: 1. Deklaracja o powstaniu nie-
podległego państwa Republiki Azerbej-
dżanu; 2.  Pierwsze powszechne wybory 
prezydenckie w Republice Azerbejdża-
nu; 3.  Powołanie Milli Medżlisu (nowe-
go ciała ustawodawczego); 4. Utworzenie 
Republiki Górnego Karabachu; 5. Kata-
strofa śmigłowca pod Garakend (20 li-
stopada 1991 r. został zestrzelony śmi-
głowiec transportowy, na pokładzie 
znajdowała się grupa wysokich urzęd-
ników państwowych (18 przedstawicieli 
najwyższych władz Azerbejdżanu, którzy 
udawali się na inspekcję w rejonie walk 
ormiańsko-azerbejdżańskich). 

W rozdziale jedenastym ukazano 
ogniwa nowej rzeczywistości politycz-
nej, a w tym obraz Republiki Azerbej-
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dżanu i powstania Wspólnoty Niepod-
ległych Państw (grudzień 1991–styczeń 
1992 r.). W rozdziale dwunastym zary-
sowano konflikty narodowościowe i ich 
skutki oraz wewnętrzną sytuację poli-
tyczną (luty–kwiecień 1992 r.). W roz-
dziale trzynastym przedstawiono zmia-
ny przywództwa i przebudowę struktur 
władzy (maj–czerwiec 1992 r.). W roz-
dziale czternastym ukazano obraz po-
lityki zagranicznej i dyplomacji (czer-
wiec–sierpień 1992 r.). W rozdziale 
piętnastym zarysowano obraz destabi-
lizacji polityczno-gospodarczej państwa 
(sierpień 1992–kwiecień 1993 r.). Roz-
dział szesnasty poświęcono zamacho-
wi stanu (kwiecień–czerwiec 1993  r.). 
Zauważa się, że zmiana najwyższych 
władz w Azerbejdżanie była w centrum 
uwagi głównych ośrodków politycznych 
świata. U jej podstaw leżały konkret-
nie interesy i pieniądze (s. 310). W roz-
dziale siedemnastym ukazano zagro-
żenia dla integralności terytorialnej 
państwa i ich neutralizację (czerwiec–
sierpień 1993  r.). W rozdziale osiemna-
stym – miejsce Azerbejdżanu w polityce 
regionalnej i  na arenie światowej (sier-
pień–październik 1993 r.). W rozdziale 
dziewiętnastym scharakteryzowano ro-
zejm (listopad 1993–maj 1994 r.). W roz-
dziale dwudziestym – naftowy konflikt 
stulecia i konsolidację władzy (maj–paź-
dziernik 1994 r.). W rozdziale dwudzie-
stym pierwszym zaprezentowano re-
żim i zjawiska stabilizacji politycznej 
w państwie (październik 1994–grudzień 
1995 r.). W rozdziale dwudziesto drugim 
wskazano wektory życia politycznego po 

1995 r., a w tym kwestie: 1. Zmiany ka-
drowe w rządzie a  wybory prezydenc-
kie; 2. Życie polityczne w okresie drugiej 
kadencji prezydenckiej Hajdara Alije-
wa; 3. Ilham Alijew a polityczna sukce-
sja po Hajdarze Alijewie; 4. Wybory par-
lamentarne a kwestia demokratycznych 
standardów; 5. Międzynarodowe me-
diacje pokojowe a dialog azerbejdżań-
sko-ormiański; 6. Sytuacja polityczna 
Republiki Azerbejdżan po reelekcji pre-
zydenckiej Ilhama Alijewa; 7. Sytuacja 
polityczna i gospodarcza na początku 
drugiej dekady XXI w. W analizie prze-
konywująco wskazuje się na zależność 
przemian politycznych od eksploatacji 
surowców energetycznych (s. 428). 

W Zakończeniu przedstawiono re-
fleksyjny ogląd przemian politycznych 
oraz ich uwarunkowań ujawniających 
się w rzeczywistości kulturowej Azer-
bejdżanu w końcu XIX i na początku 
XX w. Podkreśla się rolę Hajdara Alijewa 
w przezwyciężaniach głębokiego kryzy-
su w tym kraju (s. 436).

Wykład wzbogacają aneksy. Zawarto 
w nich 63 dokumenty dotyczące współ-
czesnych przemian politycznych, sta-
nowienia nowego ładu ustrojowego 
w  Azerbejdżanie. Dokumenty te stano-
wią zarówno materiał ilustracyjny, jak 
i  poszerzający wiedzę o życiu politycz-
nym w Azerbejdżanie. Istotną część stu-
dium stanowi też kalendarium życia po-
litycznego w Azerbejdżanie (1987–2010) 
oraz notatki biograficzne azerbejdżań-
skiego życia publicznego. Z polskiej re-
cepcji poznawczej na uwagę zasługuje 
biogram Hasana Azizowicza Hasanowa, 
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od 2010 r. azerbejdżańskiego ambasado-
ra w Polsce (s. 625). 

W książce zaprezentowano bogatą 
warstwą wiedzy deskryptywnej i  eks-
planacyjnej, którą ukazano na ba-
zie starannie zgromadzonych materia-
łów i  literatury przedmiotu. Wskazane 
w zestawieniu biograficznym materia-
ły są trudno dostępne dla specjalistów, 
zajmujących się tą problematyką. Autor 
studium wykazał tu wysokie umiejęt-
ności pozyskiwania materiałów źródło-
wych i ich porządkowania. Sporządzono 
w studium indeks nazwisk. Jest on istot-
ny z punktu widzenia postrzegania rze-
czywistości politycznej przez pryzmat 
decyzyjności jednostek. Przedmiot ana-
lizy poznawczej sytuuje się w sferze de-
cyzyjności politycznej jednostek. 

W refleksji uogólniającej można 
stwierdzić, że: 1. Studium dla dr. Piotra 
Kwiatkiewicza jest pionierskim w Polsce 
opracowaniem systematyzującym wie-
dzę o współczesnych przemianach po-
litycznych w Azerbejdżanie; 2. dostar-
cza się w nim starannie uporządkowanej 
wiedzy, osadzonej w materiałach źró-
dłowych i literaturze przedmiotu, doty-
czącej rzeczywistości stającej się, w któ-
rej podejmuje się łączenia teorii polityki 
z wyjątkową rzeczywistością, jaką stano-
wi Azerbejdżan; 3. zjawiska i procesy ży-
cia politycznego odczytuje się w kontek-
ście rozpadu Związku Radzieckiego oraz 
meandrów budowy nowego ładu, postra-
dzieckiego, jak też wiążącego się z rze-
czywistością międzynarodową; 4. zjawi-
ska i procesy przemiany polityczne wiąże 
się z decyzyjnością jednostek życia pu-

blicznego, ich autorytetem, akceptacją 
społeczno-politycznej; 5.  w  analizie po-
znawczej dużą wagę przypisuje się kon-
fliktowi azerbejdżańsko-ormiańskiemu, 
zwłaszcza w przestrzeni Górskiego Kara-
bachu. Jest to niewątpliwie ważne ogni-
wo życia politycznego w Azerbejdżanie, 
aczkolwiek wydaje się że nie jest ono naj-
istotniejszym elementem w systemo-
wym procesie przeobrażeń politycznych, 
w  tym ustrojowych w państwie i regio-
nie świata. Konflikt ten jest konsekwen-
cją złożonych meandrów przemian poli-
tycznych, a nie ich siłą sprawczą. 

Książka zasługuje na dużą uwagę 
azerbejżanistów, znawców problemów 
orientalnych. Zasługuje na zajęcie waż-
nego miejsca w bibliotece gromadzącej 
wiedzę o współczesnym świecie, a w tym 
o zjawiskach przemian regionalnych.

     
Andrzej Chodubski


