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ABSTRACT: This article presents the problem faced by the First Azerbaijani Democratic 
Republic after the proclamation of its statehood in 1918—namely, the lack of a national 
army. The author describes the beginning of the formation of the Azerbaijani army, 
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This article shows the level of patriotic awareness of citizens at the beginning of 1918 
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army’s formation and at the moment when the Red Army occupied the country in 1920.
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Po rewolucji lutowej 1917 r. w Rosji utworzony został Specjalny Komitet Zakauka-
ski do administrowania Kaukazem, zastąpiony po rewolucji październikowej Komitetem 
Kaukaskim. To on 11 grudnia 1917 r. wydał decyzję dotycząca formowania korpusu 
muzułmańskiego1, gruzińskiego i ormiańskiego, umożliwiającą stworzenie armii azer-
bejdżańskiej. Zgodnie z rozkazem nr 155 generała piechoty Michaiła Aleksiejewicza 
Przewalskiego, głównodowodzącego wojskami kaukaskiego frontu, od 19 grudnia 1917 r. 
korpus muzułmański powinien składać się z dwóch dywizji strzelców, dwóch brygad 
artylerii, dwóch baterii moździerzy i jednej baterii artylerii konnej, samodzielnej brygady 
konnej, batalionu saperskiego i szeregu jednostek wsparcia2. Na dowódcę korpusu został 
wyznaczony weteran obrony Port Artur, były dowódca 10 Armii Imperium Rosyjskiego 
na zachodnim froncie, generał lejtnant Ali Aga Szychliński3. 

Proces formowania był bardzo trudny, gdyż spośród oficerów rosyjskiej armii niewielu 
było pochodzenia azerbejdżańskiego. Przyczyną był brak obowiązkowej służby wojskowej 
obywateli muzułmańskich w Imperium Rosyjskim (za wyjątkiem Turków znad Wołgi). 

1 Ze względu na brak świadomości narodowej wśród Azerów na początku XX wieku, Azerowie 
utożsamili się przede wszystkim z religią którą wyznawali – islamem. Pojęcie Azer nie istniało, 
a inne narodowości nazywały Azerów muzułmanami lub Tatarami. Proces formowania się tożsamo-
ści narodowej w Azerbejdżanie rozpoczął się w latach 20. XX wieku. Więcej na ten temat: Barbara 
Patlewicz, Azerbejdżańska tożsamość narodowa przedstawiona w satyrycznym dwutygodniku „Mołła 
Nesreddin” (1906–1931), „Przegląd Orientalistyczny” 2013, z. 1–2, s. 51; Barbara Patlewicz, Azer-
bejdżańska droga do pierwszej niepodległości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2016, s. 5–6.

2 Michaił Wolhonskij, Wadim Muchanow, Po sledam Azierbajdżanskoj Diemokraticzeskoj Rie-
spubliki, Jewropa, Мoskwa 2007, s. 126.

3 Azad Gusiejnow, Armija Azierbajdżanskoj Diemokraticzeskoj Riespubliki. 1918–1920, https://
www.ourbaku.com/index.php/Армия_Азербайджанской_Демократической_республики._1918_—
_1920#cite_ref-2 [24.03.2017].
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W konsekwencji, przybywający na służbę do korpusu ochotnicy nie posiadali przeszko-
lenia wojskowego, dlatego pierwszy jego trzon stanowili byli oficerowie I Tatarskiego 
Pułku Konnego w składzie Kaukaskiej Krajowej Dywizji Konnej (tzw. „Dzikiej Dywizji”) 
armii carskiej4. Formalnie dowodził nią brat cara, wielki książę Michał Romanow, zaś 
szefem sztabu został polski Tatar – pułkownik Jakub Józefowicz.

Ochotnikami w armii byli również oficerowie nie będący muzułmanami, w tym rów-
nież Polacy, Gruzini i Rosjanie, którzy planowali zostać w Azerbejdżanie. Zajmowali się 
oni szkoleniem pierwszych żołnierzy korpusu muzułmańskiego w tymczasowej stolicy, 
Gandży. Zaopatrzanie ochotników w mundury i broń również nastręczało trudności. Stało 
się to możliwe tylko dzięki dotacjom bogatych Azerbejdżan i rozbrojeniu rosyjskich 
wojsk opuszczających Zakaukazie5.

28 maja 1918 r., po proklamacji niepodległości Demokratycznej Republiki Azerbejdżanu, 
sytuacja wojskowo-polityczna w regionie zmieniła się. W Batumi, 4 czerwca tego samego 
roku podpisany został traktat o pokoju i przyjaźni nowopowstałego państwa z Imperium 
Osmańskim. Zgodnie z art. 4, Turcja była zobowiązana do udzielania zbrojnej pomocy 
rządowi azerbejdżańskiemu, jeżeli zaistnieje potrzeba przywrócenia porządku i bezpieczeń-
stwa w kraju6. W tym celu do Gandży przybyło ok. 15 tysięcy żołnierzy armii tureckiej 
w ramach 5. i 15. Dywizji Piechoty pod dowództwem gen. Nuri Killigila. Władze azerbej-
dżańskie postanowiły z pomocą Turków stworzyć własną dywizję piechoty. Według danych 
Mehmana Sulejmanowa Korpus Muzułmański liczył wówczas ok. 1 tysięca osób7. W dniu 
26 czerwca wojsko zmieniło się w Samodzielny Korpus Azerbejdżański8. Pierwsze azer-
bejdżańskie oddziały wojskowe zgrupowane w Samodzielnym Korpusie Azerbejdżańskim 
były połączone z wojskami tureckimi i utworzyły Kaukaską Armię Islamu. Na ich czele 
stał generał Nuri Killigil. Żołnierze azerbejdżańscy byli wówczas wyposażeni w broń, którą 
dostarczyli im Turcy9. Ponadto oficerowie tureccy otworzyli w Gandży szkołę oficerską 
w celu edukacji przyszłej azerbejdżańskiej kadry wojskowej. Dnia 11 sierpnia w Azerbej-
dżanie ogłoszono powszechną mobilizację obywateli wyznania muzułmańskiego, urodzo-
nych w latach 1894–189910. Turcy na wzór Armii Osmańskiej wprowadzili powszechną 

 4 W Rosji carskiej Azerbejdżan nazywano kaukaskimi Tatarami (lub muzułmanami). W I. Tatar-
skim Pułku Konnym w składzie Kaukaskiej Krajowej (lub Tuziemnej) Dywizji Konnej (tzw. „Dzikiej 
Dywizji”) walczyli w 90% mieszkańcy Północnego i Południowego Kaukazu wyznania muzułmańskie-
go. Została ona powołana 23 sierpnia 1914 r. przez cara Mikołaja II. Robert Cheda, Górale kauka-
scy: dzicy i waleczni, http://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/311039889-Gorale-kaukascy-dzicy-i-waleczni.
html#ap-1 [3.11.2016]; Przemysław Kucia, 10 Pułk Strzelców Konnych, w: Krzysztof Mijakowski 
(red.), Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918–1939, t. 40, Edipresse Polska, Warszawa 2013, s. 67.

 5 Opora niezawisimosti i dostoinstwa, http://deyerler.org/ru/25241-opora-nezavisimosti-i-dosto-
instva.html [27.10.2016].

 6 Azierbajdżanskaja Diemokraticzeskaja Riespublika ADR (1918–1920). Armija (Dokumienty 
i matieriały), Izdatiel’stwo „Azierbajdżan”, Baku 1998 (dalej ADR Armia), Nr 4, 4 ijunia 1918 g, s. 10.

 7 Mehman Sulejmanov, Kawkaskaja islamskaja armia i Azierbajdżan, Baku 1999, s. 108.
 8 Sztab korpusu znajdował się w Tyflisie. 24 lutego 1918 r. z Tyflisu do Baku przybyła 2. Muzuł-

mańska Dywizja Piechoty pod dowództwem gen. Tałyszyńskiego. Korpus pod koniec czerwca został 
przemianowany na Samodzielny Korpus Azerbejdżański. АDR Аrmia, Nr 5, 26 ijunia 1918 g., s. 13.

 9 Sozdanije Nacjonalnoj Armii. Borʹba za tierritorialnuju cełostnostʹ Azierbajdżana, http://www.
azerbaycanli.org/ru/page141.html [27.10.2016]; АDR Аrmia, Baku 1998, Nr 15, 16 оktiabria 1918 g., 
s. 23.

10 Ajdin Balajew, Azierbajdżanskoje nacjonalno-diemokraticzeskoje dwiżenije 1917–1920 gg., 
J.ELM, Baku 1990. s. 30.
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mobilizację, która miała dotyczyć tylko ludzi niewykształconych i niezamożnych, bowiem 
zamożniejsi obywatele państwa zwolnieni byli ze służby wojskowej za odpowiednią opłatę. 
Za te pieniądze zaopatrywano żołnierzy w broń, konie i żywność. Turcy nie posiadali fun-
duszy, żeby wyposażyć zarówno swoich jak i azerbejdżańskich żołnierzy, zatem wojskowi 
walczyli w porwanym ubraniu i często bez butów. W wojsku brakowało również wyży-
wienia, a pomieszczenia w których przebywali rekruci były brudne i zimne, nie posiadały 
przy tym żadnego wyposażenia. Poza tym często stosowano dotkliwe kary cielesne za 
każde przewinienie. Dla wielu służba wojskowa w wojsku azerbejdżańskim była tożsama 
ze służbą wojskową dla wrogiej Rosji carskiej. To wszystko sprawiało, że wśród żołnierzy 
azerbejdżańskich zdarzały się masowe dezercje11.

Według profesora Tadeusza Świętochowskiego Kaukaska Armia Islamu liczyła od 16 
do 18 tysięcy żołnierzy, z czego tureccy wojskowi stanowili jedną trzecią część wojska, 
a pozostałą stanowili Azerbejdżanie, którzy nie zostali jeszcze do końca przeszkoleni12. 
Natomiast ówczesny brytyjski generał Lionel Charles Dunsterville szacował Kaukaską 
Armię Islamu na 12 tysięcy żołnierzy, z czego połowę stanowili Turcy, a połowę Azer-
bejdżanie13. Zdaniem zaś azerbejdżańskiego historyka Mehmana Sulejmanowa w tym 
okresie w składzie armii walczyło ponad 5 tysięcy piechurów azerbejdżańskich pod 
dowództwem generała Habib beja Salimowa i 150 szabel kawalerii azerbejdżańskiej pod 
dowództwem Mameda Kahi14.

Zjednoczone wojska turecko-azerbejdżańskie zatrzymały rozpoczętą 12 czerwca 1918 r. 
z rozkazu S. Szaumiana, ofensywę bolszewickiego wojska na Gandżę. 1 lipca, w rezultacie 
czterodniowych walk pod Göyçay, Kaukaska Armia Islamu zadała Komunie Bakijskiej 
druzgocącą klęskę. Komuna Bakijska z Szaumianem na czele, nie mając wsparcia ze strony 
mieszkańców i ponosząc porażki na polach walki, rozpadła się. Szaumian i bolszewicy 
oddali władzę i opuścili Baku. Kontrolę nad stolicą przejęła Dyktatura Centrokaspia, 
złożona z eserowców, mienszewików i dasznackich Ormian, którą wspierały niewielkie 
brytyjskie siły wojskowe. Mimo próby obrony miasta, 15 września 1918 r. Kaukaska 
Armia Islamu weszła do Baku. Dwa dni później do stolicy przybył rząd Azerbejdżanu15.

W trakcie działań wojennych w Azerbejdżanie wielu żołnierzy i oficerów wyróżniło 
się w walce. Aby ich docenić, 3 września 1918 r. sułtan turecki wydał dekret o nagro-
dzeniu zasłużonych w Kaukaskiej Armii Islamu. Imperium Osmańskie przyznało ordery 
(Order Medżydów V klasy i Medal Wojenny16) dziewiętnastu azerbejdżańskim oficerom 
wyróżniającym się w walce z wojskami bolszewickimi17. 

11 АDR Аrmia, Baku 1998, Nr 28, 25 diekabria 1918 g, s. 41.
12 Tadeusz Świętochowski, Russian Azerbaijan 1905–1920, The Shaping of a National Identity 

in a Muslim Community, Cambridge University Press, Cambridge 2004, s. 130.
13 Lionel Charles Dunsterville, The Adventures of Dunsterforce, Edward Arnold, London 1920, 

s. 167.
14 Miechman Sulejmanow, Kawkazskaja islamskaja armija i Azierbajdżan, Aziernieszr, Baku 

1999, s. 35.
15 Ibid, s. 36.
16 Medal Wojenny – odznaczenie wojenne nadawane przez Imperium Osmańskie. W literaturze 

anglojęzycznej popularna jako „Gwiazda Gallipoli”, ponieważ najwięcej nadań otrzymali uczestni-
cy bitwy o Gallipoli (25.04.1915 – 09.01.1916). Początkowo w polskich publikacjach wojskowych 
był określany jako „Medal Żelaznego Półksiężyca”. Medal został zniesiony w 1923 r. w związku 
z likwidacją Imperium Osmańskiego i utworzeniem Republiki Turcji.

17 Azerbejdżańska Demokratyczna Republika zatwierdziła własny system nagród dopiero 
w momencie upadku Republiki, 28 kwietnia 1920 r. Azad  Gusiejnow, Armija Azierbajdżanskoj Diemo-
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1 listopada 1918 r. w Azerbejdżanie utworzono Ministerstwo Wojny, przed którym 
rząd postawił zadanie stworzenia armii narodowej liczącej dwadzieścia pięć tysięcy żoł-
nierzy. W listopadzie 1918 r., na mocy rozejmu podpisanego przez Imperium Osmańskie 
z Ententą (w Mudros 30 października) Armia Turecka opuściła Azerbejdżan. Problemy 
z dostawą broni dla nowo powstałych jednostek Azerbejdżanu zaczęły narastać. Wówczas, 
25 grudnia, na Ministra Wojny został powołany były dowódca II Kaukaskiego Korpusu 
Armii Imperium Rosyjskiego, generał artylerii Samad bej Sadych bej oglu Mehmandarow, 
zaś jego zastępcą został generał lejtnant Ali-Aga Szychliński.

W tworzonej azerbejdżańskiej armii narodowej funkcjonowały wówczas dwa rów-
noległe sztaby: Sztab Generalny i Sztab Główny. Do obowiązków pierwszego należały 
kwestie operacyjne, a do drugiego – wyszkolenie armii. Naczelnikiem Sztabu Generalnego 
został Polak tatarskiego pochodzenia, generał porucznik Maciej Sułkiewicz. Natomiast 
naczelnikiem Sztabu Głównego został generał Habib bej Salimow. Zatem odpowiedzial-
ność za działania w sferze wojskowej przejęli Sułkiewicz, Mehmandarow i Szychliński. 
Rozkaz Ministra Wojny z 26 marca 1919 r. wprowadził zmiany w strukturze Sztabu 
Generalnego. Od tego momentu Sztab Generalny miał kierować i koordynować działania 
Sztabu Głównego i nowo powstałego Głównego Zarządu Sztabu Generalnego. Zarys kom-
petencji nowych struktur został przedstawiony w rozkazie nr 157 z 28 marca 1919 roku, 
podpisanym w Gandży przez generała Mehmandarowa i generała Sułkiewicza. Szef Szta-
bu Generalnego odpowiadał za kwestie związane z dyslokacją oddziałów wojskowych, 
sprawnym przeprowadzaniem poboru i szkoleniami, odpowiadał za wywiad, kontrwywiad 
wojskowy oraz łączność. Do jego kompetencji należało również opracowanie wzorów 
mundurów dla różnego typu wojska i szkół wyższych. Odpowiadał za modernizację linii 
kolejowych i szos, a także usprawnianie łączności telegraficznej między Baku a stra-
tegicznymi miastami kraju. Nadzorował gromadzenie zapasów żywności w przypadku 
przygotowań do wojny. Był odpowiedzialny za organizowanie formacji ochotniczych 
i partyzanckich, a następnie sprawne przeprowadzenie akcji mobilizacyjnej18.

W 1919 r. w Azerbejdżańskiej Demokratycznej Republice wydatki na cele militarne 
stanowiły 20–25% budżetu państwa19. Planowano w ten sposób osiągnąć równowagę 
między potrzebami armii a wydatkami na rozwój infrastruktury, gospodarki, oświaty 
i kultury20. Do wydatków wojskowych należało uzbrojenie żołnierzy, utrzymanie kwater 
wojskowych, żołd, rozwój szkolnictwa wojskowego i rozwój własnej produkcji zbroje-
niowej.

W 1918 r. wprowadzając powszechny pobór do wojska próbowano stworzyć własną 
armię. Jednakże na samym początku pojawił się problemem zbiegostwa nowo powołanych 
żołnierzy. 1 stycznia 1919 r. Mehmandarow wezwał wszystkich obywateli do pomocy 
w formułowaniu armii. Obiecywał nie karać dezerterów, którzy dobrowolnie wrócą do 
wojska. Zachęcał, tłumacząc, że ówczesne życie wojskowego jest lepsze niż z okresu 
poborów tureckich. Obiecywał, że żołnierze stopniowo dostaną od państwa mundury, 

kraticzeskoj Riespubliki 1918–1920, https://www.ourbaku.com/index.php/Армия_Азербайджанской_
Демократической_республики._1918_—_1920#cite_ref-2 [24.03.2017].

18 Wilajat Gulijew, Polacy w Demokratycznej Republice Azerbejdżanu, przeł. Jerzy Lubach, Ofi-
cyna Olszynka, Warszawa 2013, s. 53–54.

19 Dla porównania w tym samym czasie w Gruzji wydatki wojskowe szacowano na 60% budżetu 
państwowego. 

20 W. Gulijew, Polacy w Demokratycznej, op. cit., s. 55; АDR Armia, Baku 1998, Nr 67, 2 aprie-
lia 1919 g., s. 89.
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broń, i regularne, ciepłe posiłki. W dalszej perspektywie pomieszczenia dla żołnierzy 
miały stać się ciepłe, czyste i każdemu miała przysługiwać własna pościel. Każdy żoł-
nierz początkowo będzie dostawać skromny żołd, który z czasem wzrośnie i będzie 
wzbogacony o pomoc socjalną. Wszelkie nielegalne działania przeciwko żołnierzom, 
w tym kary cielesne samowolnie zadawane żołnierzom, będą surowo karane21. W dniu 
5 lutego został przeprowadzony uzupełniający pobór do wojska. Dotyczył synów kupców 
i beków22, w wieku 19–24 lata, którzy wcześniej zapłacili wojskowym tureckim, aby 
uchronić się od służby w armii23. Mimo tych starań nadal zdarzały się odstępstwa od 
wprowadzonego prawa, bowiem poza prawnie zwolnionymi od poboru, tzn. chorymi, 
mułłami (posiadających dyplom ukończenia szkoły religijnej)24 i mężczyznami, będącymi 
jedynymi żywicielami rodziny, wielu unikało tego obowiązku. Przede wszystkim byli to 
niewykształceni mieszkańcy wsi, którzy nie czuli się obywatelami Azerbejdżanu, bowiem 
obywatele Azerbejdżanu, będąc podwładnymi Imperium Rosyjskiego, nie byli powoły-
wani do armii przez ok. 100 lat. W proceder unikania służby wojskowej zaangażowani 
byli skorumpowani policjanci i niewykształceni duchowni, którzy byli przeciwni pobo-
rowi do wojska. Władze uznały, że ludność Azerbejdżanu należy od początku nauczyć 
nawyków obywatelskich. W tym celu zwalniano nieuczciwych policjantów, a duchow-
nych i pozostałych obywateli próbowano kształcić w duchu patriotycznym25. Dla osób 
niepiśmiennych wydawano ilustrowane broszury, o powinnościach względem ojczyzny 
pisano także w gazetach i uczono dzieci w szkołach. Bardzo szybko przyniosło to efekty. 
Wkrótce zmniejszyła się liczba dezerterów. Z jednej strony obywatele zaczęli rozumieć, 
że aby bronić swój kraj przed wrogami, potrzebna jest własna silna armia. Z drugiej 
zaś strony, dzięki inwestycjom w poprawę bytu żołnierzy, zachęcono do dobrowolnego 
zasilania wojska26.

Sami poborowi posiadali często zardzewiałą broń, co wynikało głównie z niewiedzy 
jak należy o nią dbać. Z tego też powodu nie przydzielano nabojów do broni nowym 
żołnierzom (prócz strażników) by uchronić od wypadku zranienia odłamkami naboju. 
Stajnie, w których trzymano konie były nieoczyszczane z nawozu, a same konie bar-
dzo chude, ich racje żywieniowe były ograniczone do minimum. Początkowo żołnierze 
dostawali od miejscowej ludności ubrania, pościel, pasze dla koni27, ale dzięki dotacjom 
ministerstwa i własnej ciężkiej pracy, wojsko w ciągu roku poprawiło swoją pozycję 
materialną.

Azerbejdżański system rang wojskowych zachowano według modelu rosyjskiego. 
Jednakże nazwy w języku rosyjskim były stosowane tylko dla rang oficerskich. Ofi-
cerowie bowiem w większości znali język rosyjski. Natomiast szeregowi żołnierze nie 
władali dobrze tym językiem, stąd nazwy rang były używane w języku azerbejdżańskim.

Rangi oficerów przedstawiały się następująco: generał, generał lejtnant, generał major, 
pułkownik, podpułkownik, kapitan (w kawalerii – rotmistrz), kapitan sztabowy (w kawa-

21 АDR Armia, Baku 1998, Nr 28, 25 diekabria 1918 g., s. 41.
22 Bej, bek – tytuł nadawany w Imperium Osmańskim, początkowo głównie osobom szlachetnie 

urodzonym. Określający także członków rodziny panującego, ważniejszych urzędników oraz przy-
wódców grup plemiennych.

23 АDR Armia, Baku 1998, Nr 45, 5 fiewralia 1919 g, s. 59–60.
24 Ibidem, Nr 109, 10 nojabria 1919 g, s. 144.
25 Ibidem, Nr 59, 17 marta 1919 г., c. 80–81; № 15, 16 оktiabria 1918 g., s. 23.
26 Ibidem, Nr 57, 25 fiewrala 1919 g., s. 74–78.
27 Ibidem, Nr 22, 5 diekabria 1918 g., s. 33–34; № 37, 16 janwaria 1919 g., s. 50–51.
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lerii – rotmistrz sztabowy), porucznik, podporucznik (w kawalerii – kornet), chorąży. 
Rangi podoficerów i żołnierzy: gizir – ranga odpowiadająca rosyjskiemu podchorążemu, 
basz czawusz (starszy sierżant), czawusz (sierżant), kicik czawusz (młodszy sierżant), 
asker (żołnierz).

Rząd Azerbejdżańskiej Demokratycznej Republiki (ADR) dbał nie tylko o wygląd 
zewnętrzny rekrutów i oficerów, ale przede wszystkim o ich wykształcenie i możliwości 
bojowe. Pod koniec 1918 roku otwarto i wyposażono dodatkowo trzy szkoły wojskowe 
w Baku. Na ten cel, 27 października 1918 r., rząd postanowił dać kredyt Minister-
stwu Spraw Wewnętrznych w wysokości 50 tys. rubli28. Do jednej ze szkół uczęszczało 
600 kadetów i tyleż samo podoficerów. Pierwszą szkołą wojskową była Szkoła Podcho-
rążych otwarta w lipcu 1918 r., w tymczasowej stolicy, Gandży. Jej twórcą był oficer 
i nauczyciel Atif bej. Uczyło się w niej 250 młodych ludzi, którzy po ukończeniu szkoły 
dostawali tytuł podchorążych, a następnie (sześć miesięcy później) nadawano im stopień 
oficerski. Kurs kończył się egzaminem, m.in. z nauk ścisłych, z szybkości działania 
podczas operacji wojskowych, walki na bagnety, strzelania do celu, odpierania ataku 
wroga, rzucania granatami, musztry, niszczenia zasieków granatami, zdobywania gniazd 
karabinów maszynowych, strzelania zespołowego, sygnalizacji flagami, składania broni, 
raportowania i manewrowania wojskiem29. Jednakże brak odpowiedniej, wykwalifikowa-
nej kadry wojskowej stał się przyczyną niskiego poziomu nauczania30. Problem nauczania 
wynikał także z braku zrozumienia między niektórymi oficerami a większością rekrutów. 
Oficerowie bowiem wykładali w języku rosyjskim, a rekruci władali jedynie językiem 
azerbejdżańskim. Nawet minister wojny Mehmandarow nie znał języka azerbejdżańskiego 
i protokoły spisywał zawsze w języku rosyjskim, co sam otwarcie przyznawał31. Należy 
tutaj zaznaczyć, że ów język azerbejdżański32 po zadeklarowaniu państwa ADR, stał się 
językiem państwowym. Stało się to powodem do wydania obowiązku nauczenia się języka 
azerbejdżańskiego przez oficerów, w przeciwnym wypadku grożono zwolnieniem. Na 
naukę podstawowych komend w języku azerbejdżańskim mieli miesiąc33. We wrześniu 
1919 r., przy Głównym Sztabie w Baku otwarto kursy języka azerbejdżańskiego. Kurs 
był prowadzony na dwóch poziomach. Pierwszy dla początkujących, drugi dla znających 
podstawy języka, ale chcących się nauczyć azerbejdżańskiej gramatyki, historii i literatury. 
Kurs trwał dwa semestry. Zajęcia odbywały się wieczorami w pomieszczeniach Sztabu 
Głównego, trzy razy w tygodniu po dwie godziny. Na ten kurs uczęszczali wszyscy ci, 
którzy nie znali dostatecznie dobrze języka, a chcieli kontynuować służbę wojskową 
w Azerbejdżanie34. Postanowiono także zadbać o wykształcenie duchownych, którzy 
również służyli w wojsku. W tym celu otwarto szkoły religijne, gdzie mieli się kształcić 

28 АDR Armia, Baku 1998, Nr 16, 29 oktiabria 1918 g., s. 24.
29 Ibidem, Nr 19, 7–11 nojabria 1918 g., s. 27–30.
30 АDR Armia, Baku 1998, Nr 47, 10 fiewralia 1919 g., s. 62.
31 Ibidem, Nr 28, 25 diekabria 1918 g, s. 41.
32 Na obszarze Azerbejdżanu do XI wieku mówiono w języku perskim, za panowania dynastii 

Seldżuków pojawiła się w Azerbejdżanie znaczna grupa ludności tureckojęzycznej. Ludność rodzima 
perskojęzyczna zaczęła się łączyć z napływową ludnością turecką. Z czasem język perski z elemen-
tami dialektu tureckiego rozwinął się w język azersko-turecki, bądź turecki. Tadeusz Świętochowski, 
Azerbejdżan i Rosja. Kolonializm, islam i narodowość w podzielonym kraju, Instytut Studiów Poli-
tycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1998, s. 12.

33 АDR Armia, Baku 1998, Nr 50, 16 fiewralia 1919 g., s. 66.
34 Ibidem, Nr 103, 21 sientiabria 1919 g., s. 134.



FORMOWANIE SIĘ SIŁ ZBROJNYCH...NR 1 – 2 97

przyszli imamowie i mułłowie. Ci, którzy ukończyli szkołę o profilu duchowym, byli 
zwolnieni ze służby wojskowej35.

Na początku 1919 r. w Gandży otwarto Szkołę Inżynieryjno-Saperską i uruchomiono 
cztero-miesięczny kurs w Szkole Medycznej36. W Gandży utworzono również Wojskową 
Szkołę Kolejową. Od września 1919 r. skierowano do szkoły po dziesięciu chorążych 
z 1. i 2. Dywizji Piechoty, w sumie ok. 20 oficerów i 120 żołnierzy37. Mieli za zadanie 
uczyć się kolejowej specjalizacji, która prawie w ogóle nie była znana w Azerbejdżanie 
z powodu małej liczby połączeń kolejowych.

W 1920 r., w celu rozpowszechnienia wykształcenia w rodzimym języku dla przy-
szłych kadr pedagogicznych, postanowiono powołać szkoły w każdym batalionie, pułku 
piechoty i konnym. Do Szkoły Batalionu mieli być powołani żołnierze niewykształceni, 
ale za to odważni. Z każdej roty powinno być wyznaczonych ok. 10–15 żołnierzy. Zarów-
no w Szkołach Batalionu jak i w Szkołach Pułku zajęcia miały trwać cztery miesiące. 
Najlepszych 20–25 żołnierzy kończących ową szkołę należało wyznaczyć do batalionu 
w Szkole Pułku. Do Szkoły Pułku wybierano najlepiej wykształconych 10–15 żołnierzy. 
W tej szkole mieli się uczyć także mułłowie pułku. Zajęcia miały być prowadzone od 
kwietnia, każdego dnia, po dwie godziny dziennie38. Jednakże nie udało się wprowadzić 
w życie planu realizacji tych dwóch szkół.

Dnia 25 lutego 1920 r. naczelnik sztabu 1. Dywizji Piechoty, pułkownik Sokołow został 
wyznaczony do stworzenia i kontrolowania radiostacji w Gandży. Do pracy w radiostacji 
potrzebował dwudziestu bystrych żołnierzy gotowych do wykonania bardzo odpowie-
dzialnej pracy. Obawiając się, że żaden z naczelników nie odda mu swych najlepszych 
ludzi, swą prośbę skierował do wszystkich jednostek. Mimo ambitnych planów powstanie 
gandżyńskiej radiostacji nie zostało jednak zrealizowane39.

Starano się, aby kadrę oficerską zasilali muzułmanie. Na początku stanowili oni mniej-
szość, jednakże z czasem w wojsku rosła liczba wykształconych, rodzimych oficerów. 
Przyjmował ich na służbę minister wojny, jednak zdarzały się nadużycia i oficerowie 
byli przyjmowani na państwową służbę samowolnie przez innych ministrów40.

Jednostki wojskowe były często wykorzystywane w celach wsparcia władz cywil-
nych. Miejscowa administracja i okoliczni mieszkańcy przyzwyczaili się do korzystania 
z pomocy wojska bez uzasadnienia. Często bez wyraźnego powodu jednostka wojskowa 
była odciągana od obowiązków, za co nikt nie ponosił konsekwencji. Wielokrotnie powta-
rzająca się sytuacja wpływała na rozluźnienie dyscypliny i wówczas wojsko mogło być 
traktowane jako środek propagandy używany przez różne elementy przestępcze. Wedle 
państwowych dokumentów siły wojskowe powinny być użyte tylko w nadzwyczajnych 
przypadkach do wprowadzenia porządku, przywrócenia naruszonego prawa lub w obronie 
bezpieczeństwa obywateli41.

Na początku 1920 r. bardzo widoczne stały się zagrożenia dla nowego państwa z trzech 
stron. Z północy, od granicy z Dagestanem zbliżała się Armia Ochotnicza Denikina. 
Jednakże ostatecznie umocnienie się bolszewików w Rosji zmusiły Denikina do rezy-

35 Ibidem, Nr 109, 10 nojabria 1919 g., s. 144.
36 Ibidem, Nr 40, 22 janwaria 1919 g., s. 54; № 43, 28 janwaria 1919 g., s. 57.
37 Ibidem, Nr 94, 4 sientiabria 1919 g., s. 125.
38 Ibidem, Nr 131, 3 marta 1920 g., s. 174.
39 Ibidem, Nr 129, 25 fiewralia 1920 g., s. 171.
40 Ibidem, Nr 53, 19 fiewralia 1919 g., s. 69.
41 Ibidem, Nr 58, 13 marta 1919 g., s. 79.
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gnacji z agresywnych planów wobec Kaukazu Południowego. Od południa, od Morza 
Kaspijskiego, stolica kraju była odsłonięta i nie przygotowana do obrony. Szef Sztabu, 
M. Sułkiewicz próbował tworzyć fortyfikacje i umocnienia nadbrzeżne, lecz front był 
zbyt długi, a Sułkiewicz miał zbyt mało żołnierzy i czasu, aby móc w pełni przeciw-
stawić się nieprzyjacielowi.

Kolejne niebezpieczeństwo pochodziło z wnętrza Azerbejdżanu. Byli to zwolennicy 
Armii Czerwonej i Ormianie. Ci pierwsi widzieli rozwój państwa jako zyskanie autono-
mii w ramach Imperium Rosyjskiego. Ormianie natomiast, dzięki poparciu bolszewików, 
sądzili, że poszerzą swoje państwo o ziemie należące do Azerbejdżanu42. Już pod koniec 
1919 r. wybuchły walki z ormiańskimi separatystami w Republice Górskiego Karabachu. 
Pod koniec stycznia 1920 r.  Sułkiewicz stworzył piesze i konne oddziały ochotnicze 
z miejscowej ludności kurdyjskiej, która wyróżniała się odwagą i umiejętnościami bojo-
wymi. Spośród mężczyzn w wieku 20–40 lat sformułował 4 bataliony, wykorzystując 
je do obrony skupisk ludności i do obserwowania wiosek ormiańskich. W przypadku 
agresji ludności ormiańskiej bataliony miały również wziąć udział w operacji bojowej. 
Sułkiewicz zaczerpnął ten wzorzec z Imperium Osmańskiego z końca XIX w., gdy dla 
ochrony przed ormiańskimi zbrojnymi dywersantami tworzono oddziały samoobrony, 
tzw. oddziały „Hamidiye”43. W celu uzbrojenia kurdyjskich jednostek kawalerii udzielono 
generalnemu gubernatorowi Karabachu kredytu w wysokości 4 mln. 750 tys. rubli44.

Dla obrony państwa już 9 czerwca 1919 r. utworzono Państwowy Komitet Obrony. 
Składał się z pięciu członków: Prezesa Rady Ministrów, ministra wojny Mehmandaro-
wa, ministra kolejnictwa, ministra spraw zagranicznych i ministra sprawiedliwości. Dla 
ważności legalności Komitetu wymagana była obecność co najmniej jego trzech człon-
ków. W przypadku braku przewodniczącego, przekazywał on swoje obowiązki jednemu 
z członków Komisji, wedle własnego uznania45.

Azerbejdżan i Gruzja, bojąc się agresji zewnętrznej, powołały 18 stycznia 1920 r. 
Związkową Radę Wojenną. W skład Rady weszło po dwóch przedstawicieli wojskowych 
urzędników wyższego stopnia z każdego państwa. Za zgodą obu rządów, jednego z nich 
wyznaczono na Prezesa Zarządu. Obowiązkiem Rady było rozpoznanie terenu wojsko-
wych działań i potencjalnych przeciwników. Rada miała opracować potencjalny plan 
obrony, a co za tym idzie rozmieszczenia wojsk obu republik. W tym celu planowano 
szkolenie operacyjne wojsk. Prezes Zarządu Rady był uprawniony do utrzymywania 
relacji z premierami i Ministerstwami Spraw Wewnętrznych obu republik. Rada miała 
prawo zapraszać osoby posiadające wiedzę na dany temat jako ekspertów doradczych. 
Decyzje Rady miały czysto strategiczny i wojskowo-techniczny charakter, istotny dla 
obu rządów. Jednakże wprowadzenie tych decyzji w życie zależało od rzeczywistych 
możliwości technicznych i finansowych państw. Właściwi ministrowie państw mieli za 
zadanie informować Radę o możliwym potencjale wojskowym kraju w danym momen-
cie46. Jako organy pomocnicze, w celu zweryfikowania sytuacji technicznej, finansowej 
i strategicznej, w Azerbejdżanie zostały powołane, 16 lutego 1920 r., dwie wojenne rady. 
Mała Wojenna Rada pod przewodnictwem ministra wojny Mehmandarowa składała się z: 

42 W. Gulijew, Polacy w Demokratycznej…, op. cit., s. 64–65.
43 Ibidem, s. 63
44 АDR Armia, Baku 1998, Nr 122,19 janwaria 1920 g., s. 161.
45 Ibidem, Nr 79, 9 ijunia 1919 g., s. 102.
46 Ibidem, Nr 121, 18 janwaria 1920 g., s. 160.
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pomocnika ministra wojny, naczelnika Zarządu Głównego Sztabu Generalnego, naczelnika 
Bakijskiego Rejonu Umocnionego i Szefa Sztabu Generalnego M. Sułkiewicza. Do Dużej 
Wojennej Rady, z zastępcą ministra wojska na czele, wchodzili: Szef Sztabu Generalnego 
– Sułkiewicz, dowodzący dywizji kawalerii i piechoty w Baku, głównodowodzący arty-
lerii, główny kwatermistrz, dowódca wojsk inżynieryjnych, naczelnik sądu wojskowego, 
główny weterynarz i przedstawiciele Narodowego Urzędu Kontroli47.

Na początku 1920 r. proces formowania Azerbejdżańskiej Armii Narodowej był zakoń-
czony. Siły lądowe składały się z trzech dywizji piechoty i jednej kawalerii.
1. Dywizja Piechoty, dowódcą był generał major Dżawad bek Szichlinski. W jej skład 

wchodzili:
• 1. Dżawanszirski Pułk Piechoty 
• 2. Zagatalski Pułk Piechoty
• 3. Gandżyński Pułk Piechoty 
• IV Brygada Artylerii
• Batalion Kurdyjskich Strzelców, który w czasie wojny planowano przekształcić 

w 4. Pułk Kawalerii;
2. Dywizja Piechoty, dowódca generał majora Ibragim agi Usubov 

• 4. Gubiński Pułk Piechoty 
• 5. Bakiński Pułk Piechoty
• 6. Gejczajski Pułk Piechoty 
• II Brygada Artylerii 

W skład Dywizji Kawalerii (dowódca – generał major Tejmur bek Nowruzow) wchodziły:
• 1. Tatarski Pułk Kawalerii
• 2. Karabachski Pułk Kawalerii
• 3. Szekiński Pułk Kawalerii

3. Dywizjon Artylerii Lekkiej i 2. Dywizjon Artylerii Górskiej

Ponadto utworzono także Samodzielny Dywizjon Moździerzy i Samodzielną Baterię 
Haubic. Do momentu upadku Republiki w kwietniu 1920 r. były także sformowane 
dwa pułki piechoty: 7. Szirwański i 8. Agdamski, na bazie których planowano utworzyć 
3. Dywizję Piechoty. W Pułku Piechoty było 2 tys. bagnetów, a dywizja miała ich w swoim 
składzie 6 tysięcy. Kadra oficerska armii była przygotowywana w Szkole Wojskowej 
w Baku, posiadającej wydział piechoty, artylerii i inżynieryjno–saperski. W azerbejdżań-
skiej armii było około 600 oficerów, z których 60 obejmowało stanowiska dowódcze. 
Pancerne siły Republiki składały się z trzech pociągów pancernych i sześciu samocho-
dów pancernych. Przyszłe kadry sił pancernych kształciły się w utworzonej 10 sierpnia 
1919 r. Wojskowej Szkole Kolejowej. Lotnictwo reprezentowało pięć samolotów i kilka 
wodnosamolotów. Planowano otworzyć letnią szkołę, na bazie już istniejącej w Baku 
przed rewolucją Szkoły Lotnictwa Morskiego48.

Szef Sztabu Generalnego nie tylko dbał o rozwój zawodowych żołnierzy, ale myślał 
również o zorganizowaniu grup partyzanckich, które miały wspomagać regularną armię. 
W tym celu, 2 sierpnia 1919 r. wydał rozkaz o sporządzeniu dwóch wykazów. Na jed-

47 Ibidem, Nr 127, 16 fiewralia 1920 g, s. 168.
48 Azad Gusiejnow, Armija Azierbajdżanskoj Diemokraticzeskoj Riespubliki. 1918–1920, https://

www.ourbaku.com/index.php/Армия_Азербайджанской_Демократической_республики._1918_—
_1920#cite_ref-2 [24.03.2017].
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nym miał być spis zwierząt (głównie koni) u ludności wiejskiej, a drugi spis dotyczył 
zdolnych do walki muzułmanów. Wszystkie wykazy były sporządzone w języku azer-
bejdżańskim przez lokalne posterunki policji. Funkcjonariusze policji byli za tę pracę 
wysoko nagradzani, tak by uniknąć korupcji. Każdy posterunek policji, wśród powoła-
nych do służby partyzanckiej, wybierał ok. 6 zaufanych osób, które w przypadku wojny 
powinny zebrać spisanych ludzi i udać się na wyznaczone miejsce zbiórki. Partyzanci 
do momentu dotarcia do wyznaczonego celu mieli korzystać z własnej żywności, broni 
i koni. Natomiast po dotarciu do wojskowego punktu partyzantkę miała wyposażyć armia 
azerbejdżańska. Partyzanci mieli dostawać pensję wydzieloną przez Wydział Wojenny 
a partyzanckie oddziały miały być kierowane przez wybranych oficerów. Miały się one 
składać z konnych i pieszych sotni. Dowodzącym każdą sotnią miał być młodszy oficer 
wybrany przez partyzantów spośród nich samych. Miało to podnieść prestiż i morale 
wśród partyzantów. Ostatecznie nie zdołano jednak zebrać oddziałów partyzanckich49.

Pomimo doskonale wyszkolonej kadry wojskowej brakowało zaplecza technicznego. 
Jedyne warsztaty artyleryjskie zlokalizowane w Gandży były pozbawione odpowiednich 
maszyn i pracowników, którzy mogliby wyprodukować części zamienne. Na począt-
ku 1920 r. pojawiła się konieczność remontu artylerii. Brakowało zapasowych części, 
a wyprodukowanie nowych stawało się niemożliwe. Potrzebny był milion rubli na roz-
budowanie warsztatów wojskowych i na zakup maszyn, dzięki którym byłaby możliwa 
własna produkcja części zamiennych50. Na początku zamawiano je w Anglii, później we 
Włoszech, ale koszty były wysokie, czas oczekiwania długi, transport zaś niepewny. Stało 
się to powodem do stopniowej rozbudowy warsztatów wojskowych w Gandży. Jednakże 
ten projekt również nie został w pełni zrealizowany.

Pieniądze na rozbudowę nie tylko warsztatów, ale i wyposażenie całej armii rząd 
uzyskiwał z handlu. Handel zagraniczny był celowo ograniczany przez rządy Azerbej-
dżańskiej i Gruzińskiej Republiki. Eksporter, aby wywozić surowce zagranicę, musiał 
zobowiązać się, że w ciągu dwóch miesięcy od dnia eksportu, dostarczy z zagranicy 
towary przemysłowe tej samej wartości. Aby umowa była zobowiązująca, firma ekspor-
tująca musiała oddać w depozyt miejscowym władzom 40 procent wartości wywożonych 
produktów, określonej przez przedstawicieli obu rządów. W przypadku niewywiązania 
się ze zobowiązania przez firmę pieniądze ulegały konfiskacie. Środki finansowe pozy-
skiwano także z zawyżonych kosztów transportu kolejowego i opłat celnych. Dzięki 
temu Azerbejdżan mógł pozwolić sobie na rozwój kolei, która nie była tak rozwinięta 
jak w Europie zachodniej. Należy przyznać, że bez rozwiniętego transportu kolejowego 
trudno byłoby w Azerbejdżanie przewieźć żołnierzy czy ciężki sprzęt wojskowy z jed-
nego krańca kraju na drugi51. 

W czasie wojny z Armenią, 27 kwietnia 1920 r., kiedy zasadnicza część azerbejdżań-
skiej Armii walczyła z oddziałami ormiańskich dasznaków na zachodzie kraju – w Kara-

49 АDR Armia, Baku 1998, № 89, 2 awgustа 1919 g., s. 118–119.
50 Ibidem, Nr 128, 19 fiewralia 1920 g., s. 169–170.
51 Paweł Olszewski, Polityka państw Ententy wobec Zakaukazia w latach 1918–1921, Naukowe 

Wydawnictwo Piotrowskie, Piotrków Trybunalski 2001, s. 136. Przykładowo w październiku 1919 r. 
cła za przewóz 1 pudu wyrobów jedwabniczych przez Gruzję i Azerbejdżan sięgały 8500 rubli, 
z czego 7500 rubli wynosiła sama opłata na granicy azerbejdżańskiej. Jednakże przedsiębiorcy zagra-
niczni nie rezygnowali z aktywności ekonomicznej na Południowym Kaukazie. W dniu 11 grudnia 
1919 r. jeszcze bardziej zaostrzono prawo handlowe. Mianowicie, zezwolono na wywóz wszystkich 
surowców pod warunkiem, że eksporter przekaże 25 procent ich wartości władzom azerbejdżańskim.
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bachu i Zangezure – na północy, część 11. Armii Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej 
Republiki Radzieckiej przeszła granice. Jednocześnie 27 kwietnia, w samo południe, 
bolszewickie organizacje w Baku przedstawiły rządowi Azerbejdżanu ultimatum dotyczące 
przekazania im władzy. We wschodniej części kraju i w Baku stacjonowała nieznaczna 
ilość wojska, stąd o jakimkolwiek oporze wobec części 11. Armii Czerwonej nie mogło 
być mowy. W tej sytuacji Parlament Republiki podjął decyzję o dobrowolnym oddaniu 
władzy bolszewikom, przy spełnieniu określonych warunków, a jednym z nich było 
zachowanie azerbejdżańskiej armii.

Jednakże dalszy los Armii Azerbejdżańskiej niewiele różnił się od losu Armii Rosyj-
skiej po 1917 r. Znaczna część oficerów i żołnierzy przeszła na służbę do Armii Czer-
wonej. Wśród nich był minister wojny, generał Samad bej Mehmandarow i jego zastępca 
generał lejtnant Ali-Aga Szychliński. Obaj pracowali w Biurze Inspektora Artylerii Armii 
Czerwonej w Moskwie. Poza tym Szychliński wykładał również w Wyższej Szkole Arty-
lerii Armii Czerwonej. Pomimo przejścia na stronę Rosjan kontynuowali swoją służbę 
w Baku, angażując się w pracę dydaktyczną i naukowo-wojskową. Pierwszy przeszedł 
na emeryturę 1928 r., a drugi rok później.

Dowódca 2. Karabachskiego Pułku Dywizji Kawalerii podpułkownik Dżumszud chan 
Nachczywański dostał rangę dowódcy brygady i dowodził Azerbejdżańską Dywizją Armii 
Czerwonej. Wykładał także na Wydziale Taktyki Akademii Wojskowej Armii Czerwonej 
im. Frunze w Moskwie. Został rozstrzelany w ramach represji w 1938 r.

Zastępca dowódcy 2. Zagatalskiego Pułku Piechoty, były kapitan sztabu Armii Impe-
rium Rosyjskiego Tarlan Alijarbekow w Armii Czerwonej awansował do rangi generała 
majora i w czasie II wojny światowej dowodził 416. i 402. Dywizją Piechoty. Był 
zastępcą dowódcy LVIII. Korpusu Piechoty52.

Wielu oficerów nie poddało się nowej sowieckiej władzy. Byli to między innymi 
Naczelnik Sztabu Generalnego generał porucznik Maciej Sułkiewicz i generał major 
Habib bej Salimow. Ci oficerowie zostali aresztowani i za brak współpracy z nową 
władzą rozstrzelani w Baku w 1920 r.

W Gandży 28 maja 1920 r. wybuchło powstanie przeciw sowieckiej władzy. Powsta-
niem kierowali generałowie: Mamed Mirza Kadżar, Dżawad bek Szychliński, Tejmur 
bek Nowruzow i pułkownik Dżahangir bek Kjazymbekow. W ciągu trzydniowej walki 
z przybyłymi z Baku oddziałami Armii Czerwonej bunt został stłumiony, a resztki poko-
nanych pododdziałów rebeliantów ukryły się w górach. Następstwem upadku powstania 
były przeprowadzone masowe egzekucje jeńców wojskowych. Spośród kadry kierującej 
powstaniem 23 oficerów było przewiezionych do Baku i tam rozstrzelanych na wyspie 
Biojuk Ziria (Nargen).

Oficerowie, którzy przeżyli represje, lecz nie uznali sowieckiego rządu, opuścili Azer-
bejdżan. Część z nich kontynuowała służbę wojskową w innych państwach. W ten sposób 
jeden z kierujących powstaniem gandżyńskim, Dżawad bek Szychliński, kontynuował 
służbę w irańskiej armii jako dowódca garnizonu ardebilskiego53, a porucznik 3. Szekiń-

52 Azad Gusiejnow, Armija Azierbajdżanskoj Diemokraticzeskoj Riespubliki. 1918–1920, https://
www.ourbaku.com/index.php/Армия_Азербайджанской_Демократической_республики._1918_—
_1920#cite_ref-2 [24.03.2017].

53 Ibidem.
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skiego Pułku Kawalerii Veli bek Jedigar, wstąpił na służbę w polskiej armii i w kampanii 
wrześniowej 1939 r. walczył jako szef sztabu w Mazowieckiej Brygadzie Kawalerii54.

Ogólna analiza wydarzeń z tego okresu pozwala z pewnością wskazać, że bez wzglę-
du na liczne rewolucyjne zmiany w strukturze społecznej Azerbejdżanu w XX wieku, 
budowa wojska rozpoczęta w okresie istnienia Azerbejdżańskiej Demokratycznej Repu-
bliki (1918–1920) i kontynuowana za rządów sowieckich była podstawą do tworzenia 
nowoczesnych sił zbrojnych Republiki Azerbejdżanu.
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