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Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej 

„Azerbejdżan–Polska”,

26–27 listopada 2013 r. Warszawa

W dn. 26–27 listopada 2013 r. na Uniwersytecie Warszawskim (w Pa-
łacu Tyszkiewiczów-Potockich) odbyła się międzynarodowa kon-

ferencja naukowa „Azerbejdżan – Polska”. Jej organizatorami były: Amba-
sada Republiki Azerbejdżan w Polsce, Wydział Orientalistyczny – Zakład 
Turkologii i Ludów Azji Środkowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego. Spotkała się 
ona z dużym zainteresowaniem środowiska naukowego. Zgłosiło w niej 
udział, według Programu 32 referentów, w tym 15 ze środowiska naukowo-
-badawczego Azerbejdżanu z Azerbejdżańskiej Akademii Nauk – Instytu-
tu Archeologii i Etnografii, Instytutu Folkloru, Instytutu Językoznawstwa, 
Instytutu Literatury, Instytutu Rękopisów, Narodowego Muzeum Historii, 
Azerbejdżańskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego oraz Bakiń-
skiego Uniwersytetu Słowiańskiego. Ośrodki naukowe polskie reprezen-
towali przedstawiciele: Akademii Ignatianum w Krakowie, Uniwersytetu 
Gdańskiego, Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwer-
sytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwer-
sytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego. Zaznaczyli aktyw-
ność konferencyjną przedstawiciele Republiki Turcji, Polskiego Związku 
Numizmatycznego, Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywa-
telskiego. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele życia politycznego, 
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znawcy problemów orientalistycznych, azerbejdżanofile, uczeni różnych 
dyscyplin poznania naukowego, studenci – w tym Azerbejdżanie studiu-
jący na polskich uczelniach, wydawcy, a w tym Wydawnictwo Adam Mar-
szałek w Toruniu, z jego prezesem dr. Adamem Marszałkiem. 

Sprawami organizacyjnymi kierowali Ambasador Republiki Azerbej-
dżan dr Hasan Aziz ogły Hasanow oraz Kierownictwo Zakładu Turkologii 
i Ludów Azji Środkowej Uniwersytetu Warszawskiego. Ambasador prze-
bywający w Polsce od 2010 roku ujawnia dużą aktywność na rzecz zbliże-
nia azerbejdżańsko-polskiego, m.in. honoruje uczonych i ludzi życia pu-
blicznego medalami za zasługi w umacnianiu azerbejdżańskich-polskich 
stosunków naukowych. W części otwierającej konferencję wręczył go par-
lamentarzyście, profesorowi Tadeuszowi Iwińskiemu. Przypomniał nadto, 
że w grudniu 2012 roku został nim uhonorowany profesor Andrzej Cho-
dubski z Uniwersytetu Gdańskiego. Medal poświęcony jest upamiętnieniu 
540-lecia nawiązania i 20-lecia odrodzenia azerbejdżańsko-polskich sto-
sunków dyplomatycznych.

W pierwszym dniu obrad poza uroczystym otwarciem konferencji od-
były się obrady w trzech sesjach, tj. 1. Stosunki polsko-azerbejdżańskie; 
2. Historia, 3. Współczesny Azerbejdżan. W drugim dniu odbyły się obra-
dy w czterech sesjach poświęconych językoznawstwu i literaturze. 

Sesji pierwszej przewodniczyła akademik Naila Valikchandi. Referen-
ci zarysowali w refleksyjnym oraz analityczno-ciekawostkowym oglą-
dzie różne ogniwa stosunków polsko-azerbejdżańskich. Pierwszy referat 
przedstawił prezes Azerbejdżańskiej Narodowej Akademii Nauk akade-
mik Akif Alizada. Podjął wyzwanie ukazania stosunków naukowych mię-
dzy Azerbejdżanem i Polską – od przeszłości do przyszłości. Przywołując 
ogniwa tych stosunków określił syntetyczne ich ogniwa bazując na lite-
raturze przedmiotu, w której problem ten nie stanowił pogłębionych stu-
diów. W Polsce zaś względy dokumentowania losów i różnych sfer aktyw-
ności Polaków w świecie ujawniają o nich znaczący stan badań. Jednak 
prace naukowe nie są tłumaczone na język azerbejdżański, co czyni, że 
nie są znane, w pogłębionym wymiarze różne ogniwa, nierzadko istotnych 
kulturowo-cywilizacyjnych kontaktów. Zwykle wiedza o Polakach w tym 
kraju sprowadza się do przypominania, że w końcu XIX i na początku 
XX wieku zaznaczyli tam dużą aktywność jako architekci i budowniczo-
wie oraz ludzie pracujący w sferze eksploatacji ropy naftowej. W refera-
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cie drugim analitycznie przypomniano dokumenty archiwalne związane 
z próbą nawiązania kontaktów dyplomatycznych pomiędzy Polską a Azer-
bejdżanem. Podkreślono rolę polityczną władców Uzana Hassana i Kazi-
mierza Jagiellończyka. Uzan Hassan (1453–1478), władca państwa Białe-
go Barana (istniejącego na obszarze obecnego Azerbejdżanu), poszukiwał 
sojuszników do przeciwstawienia się ekspansji Turcji. Pobyt dyplomatów 
Uzan Hassana w Polsce odnotował w swej kronice Jan Długosz. W referacie 
trzecim zaprezentowano główne ogniwa rozwoju kontaktów polsko-azer-
bejdżańskich. Podkreślono, że nawiązywaniu kontaktów między stronami 
sprzyjały takie okoliczności, jak: 1. Potrzeby handlowe, odmienność poda-
ży i popytu na rynkach polskich i azerbejdżańskich; 2. Ciekawość poznaw-
cza, odkrywanie różnych elementów horyzontu geograficznego i kulturo-
wo-cywilizacyjnego; 3. Przymus polityczny, zesłania w carskim systemie 
politycznym. Tysiące młodych Polaków musiało odbywać na Kaukazie 
służbę wojskową, w tym jako zesłańcy polityczni; 4. Interesy kulturowo-
-cywilizacyjne Rosji w ramach prowadzonej tam polityki kolonizacyjnej; 
5. Interesy ekonomiczne, rynek pracy w szybko zmieniającym się obrazie 
gospodarczym Azerbejdżanu w II połowie XIX i XX wieku. 

Mimo uznawania cezury początkowej stosunków polsko-azerbejdżań-
skich w XV wieku zauważa się, że znacznie wcześniej ujawniały się kon-
takty handlowe między obu stronami. Przypomniano tu ustalenia badaw-
cze wielu badaczy, których można nazwać azerbejdżanoznawcami, jak 
m.in. profesora Bohdan Baranowski z Uniwersytetu Łódzkiego. Zwrócono 
też uwagę na ogniwa zjawisk ciekawostkowych, jak np. o świątyni czcicie-
li ognia „Ateszgiach” w Surachanach, w której po ustaniu w 1883 roku jej 
funkcji religijnych zamieszkał emeryt wojskowy identyfikujący się z pol-
skością Gabriel Wrzosek. Chronił świątynię przed dewastacją oraz upo-
wszechniał wiedzę o życiu czcicieli ognia. Okryła go legenda popularności. 
Przypomniano najważniejsze ogniwa kontaktów polsko-azerbejdżańskich 
po II wojnie światowej. Podkreślano, że kontakty między stronami gene-
rowały względy polityczne, interesy oficjalnych stron. Ważna rola przy-
padła też jednostkom – księżom, podróżnikom, badaczom Kaukazu, in-
żynierom i lekarzom. W referacie czwartym zaprezentowano interesujący 
epizod związany z pieniędzmi, jakimi posługiwano się w Republice Azer-
bejdżan w latach 1918–1919, tj. w okresie rozpadu imperium rosyjskiego 
i tworzenia się państwowości azerbejdżańskiej. 
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Sesji drugiej przewodniczył profesor Andrzej Chodubski. Zaprezento-
wano na niej sześć referatów, tj. 1. Źródła arabskie IX i XX w. oraz niektóre 
kwestie historyczno-polityczne geografii wczesnego średniowiecznego Azer-
bejdżanu przez łódzkich fabrykantów na przełomie XIX i XX w.; 2. Historia 
założenia plantacji bawełny w Azerbejdżanie przez łódzkich fabrykantów na 
przełomie XIX i XX w.; 3. Archeologia i etnografia Azerbejdżanu na obec-
nym etapie; 4. Historyczne źródła tematu eposu „Koroglu” o oślepieniu ko-
niucha i buncie jego syna; 5. Karty (strony) z historii Gandży; 6. Geopolitycz-
ne położenie Demokratycznej Republiki Azerbejdżanu w latach 1918–1920. 

Sesji drugiej przewodniczył pracownik Międzynarodowego Instytutu 
Obywatelskiego Mateusz Komorowski. Wygłoszono na niej pięć referatów, 
tj. 1. Kulturowe i polityczne uwikłania konfliktów religijnych na Kaukazie; 
2. Azerbejdżan w stosunkach polsko-rosyjskich; 3. Uwarunkowania i prze-
jawy rozwoju ekonomicznego Azerbejdżanu w ostatnich 10 latach; 4. Azer-
bejdżan a Unia Europejska – teoria, praktyka, perspektywy; 5. Polityka 
energetyczna Azerbejdżanu.

W drugim dniu obrad, sesji pierwszej przewodniczył profesor Tade usz 
Majda z Uniwersytetu Warszawskiego. Wygłoszono na niej pięć referatów, 
tj. 1. Literatura w stosunkach polsko-azerbejdżańskich; 2. „Opuściłem ojczy-
znę, ale ojczyzna mnie nie opuściła”. Gulamrza Sabri Tebrizi – wielki azer-
bejdżański patriota i literat; 3. Pisarz znany pod imieniem Baron Brambeus 
O powieści O.J. Sękowskiego „Upadek chanatu Szirwanszachów”; 4. Azer-
bejdżan i Baku w powieści „Młodsza siostra” Lwa Wajsenberga, 5. Rozpo-
wszechnione w Europie wersje eposu „Arzu – Gember”.

Sesji drugiej przewodniczyła dr hab. Grażyna Zając z Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Wygłoszono na niej pięć referatów, tj. 1. O gazelach i zagad-
kach z autorskiego rękopisu dywanu Kisveri’ego XV-wiecznego poety azer-
bejdżańskiego; 2. Literackie dziedzictwo XV wiecznego poety Kisveri ’ego; 
3.  Sultan Mes’ud Mirza Sâni i jego dywan poezji; 4. Problemy tekstowe 
w eposie „Kitabi Dede Gorgud”; 5. Rodzina i indywidualne początki w „Ki-
tabi Dede Gorgud”, i „Pieśń o Nibelungach”.

Sesji trzeciej przewodniczył akademik Isa Habibbajli. Zaprezentowa-
no na niej cztery referaty, tj. 1. Przedstawicielka klasycznej poezji Azerbej-
dżanu – Mehseli Gandżawi (XI–XII w.); 2. Ilustracje do „Chamse” Nizami 
Gandżawiego; 3. Zagadnienia alfabetu oraz języka w prasie azerbejdżańskiej 
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w okresie niepodległości; 4. Analiza kognitywno-dyskursywna jednostek ono-
mastycznych w przysłowiach oraz przekładach narodów tureckojęzycznych.

Sesji czwartej przewodniczyła dr Agata Bareja-Starzyńska. Wygłoszono 
na niej trzy referaty, tj: 1. Rozwój XV-wiecznego azerbejdżańskiego języka 
tureckiego; 2. Gramatyka języka azerbejdżańskiego i polskiego; 3. Historycz-
ne podobieństwa w losach języka azerbejdżańskiego i polskiego.

Poszczególne referaty były przedmiotem żywego dyskursu poznawczego. 
Szczególną dużą aktywność ujawniał w nim ambasador dr Hasan Aziz ogły 
Hasanow, z wykształcenia historyk, zwracał uwagę na refleksję nad prze-
szłością, jej postrzeganie z nowej metodologii badawczej; autor m.in. książki 
pt. Cel historii (Baku 2004); legitymujący się bogatą biografią jako aktywi-
sta życia państwowego i partyjnego, m.in. w latach 1990–1991 był ostatnim 
premierem Azerbejdżańskiej SRR i w latach 1991–1992 pierwszym Republi-
ki Azerbejdżan, w latach 1992–1993 był Stałym Przedstawicielem Republiki 
Azerbejdżanu w ONZ; od 2004 roku pozostaje na służbie dyplomatycznej.

W dyskursie naukowym podnoszono sporne kwestie definicyjne, 
a w tym postrzegane z azerbejdżańskiej, jak i polskiej perspektywy poznaw-
czej. Ujawniła się potrzeba głębokiego oglądu naukowego zjawisk życia nie 
tylko politycznego, ale i językoznawczego oraz literackiego. Ważne w tym 
względzie jest tłumaczenie na język azerbejdżański wielu ustaleń badaw-
czych azerbejdżanistów polskich, w tym dotyczących relacji polsko-azerbej-
dżańskich.

W refleksji uogólniającej należy stwierdzić, że: 1. konferencja spełniła 
swe założenia, istotne z punktu widzenia integracji środowiska naukowe-
go, w polu uwagi którego istotne miejsce zajmują relacje polsko-azerbej-
dżańskie; 2. dostarczono na niej bogatej warstwy wiedzy faktograficz-
nej zarówno dotyczącej stosunków polsko-azerbejdżańskich, jak i stricte 
azerbejdżanistycznej; 3. wskazano na istotne ogniwa stosunków polsko-
-azerbejdżańskich, wymagające pogłębionych dociekań naukowo-badaw-
czych; 4. ujawniono potrzebę prowadzenia badań o zasięgu międzyna-
rodowym, gdzie ważną rolę wyznacza się obok doświadczonych badaczy 
młodej kadrze naukowej, zdolnej do realizacji nowych wyzwań metodo-
logicznych, do przewartościowującego oglądu dotychczasowych ustaleń 
badawczych; 5. istotnym wyzwaniem organizacyjnym ujawniła się po-
trzeba opublikowania wszystkich referatów zarówno w języku azerbej-
dżańskim, jak i polskim.


