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 Tadeusz Bodio1, Z kart historii i współ-
czesności Polaków w Azerbejdżanie [re-
cenzja książki Azerbejdżan–Polska. Od-
słony kontaktów kulturowych]

Na rynku księgarskim ukazała się kolej-
na publikacja prof. zw. dr. hab. Andrze-

ja Chodubskiego, tym razem prezentująca 
historyczną i współczesną obecność Pola-
ków w azerbejdżańskiej przestrzeni kulturo-
wo-cywilizacyjnej. Monografia jest zwień-
czeniem wieloletnich studiów Profesora nad 
losami naszych rodaków w Azerbejdżanie. 

Wydanie książki – ze względu na jej te-
matykę i walory poznawcze – należy uznać 
za ważne wydarzenie naukowe. Jest to praca 
cenna dla specjalistów, użyteczna dla instytu-
cji i organizacji kreujących stosunki polsko-
-azerbejdżańskie, oczekiwana przez roda-
ków żyjących w Azerbejdżanie i wszystkich 
zainteresowanych sprawami polonijnymi.

Autor monografii jest wybitnym polito-
logiem. W jego wielowątkowej i oryginal-
nej twórczości naukowej od dziesięcioleci 
ważne miejsce zajmują przemiany politycz-
ne i cywilizacyjne na Wschodzie, zwłaszcza 
na Kaukazie i państwach Azji Centralnej. 
W swoich badaniach wiele uwagi poświę-
ca zagadnieniom etnopolitycznym, w  któ-
re wpisana jest historia i teraźniejszość Po-
laków żyjących w ukazanych regionach. 
Profesor legitymuje się niezwykle boga-
tym i oryginalnym dorobkiem naukowym 

1 Uniwersytet Warszawski.

w danym zakresie. Wypromował także wie-
lu naukowców – badających m.in. tematykę 
polonijną i współtworzących polską szkołę 
badań nad Kaukazem. Należy w tym miej-
scu odnotować, że zaangażowanie badaw-
cze Profesora jest doceniane w Azerbej-
dżanie. W 2012 roku Ambasador tego kra-
ju z  okazji odrodzenia stosunków polsko-
-azerbejdżańskich uhonorował Andrzeja 
Chodubskiego okolicznościowym meda-
lem. Natomiast w 2015 roku międzynaro-
dowy zespół naukowców w uznaniu dla ba-
dań nad Kaukazem dedykował Profesorowi 
dwie monografie traktujące o przemianach 
społeczno-politycznych w regionie (Cho-
dubski, 2014a; 2014b). 

Prezentowana książka – jak przystało 
na Autora wielu prac poświęconych teorii 
i metodologii nauk politycznych – jest na-
pisana modelowo pod względem warsz-
tatowym. Prof. Andrzej Chodubski bada-
nia rozpoczyna od zagadnień konceptu-
alnych. Uzasadnia znaczenie i aktualność 
tematu badawczego, dowodząc, że w pano-
ramie polskiej diaspory wyjątkowe miejsce 
zajmuje Azerbejdżan. Precyzyjnie definiu-
je zakres badań, ich cele, zadania i meto-
dy analizy. Formułuje bogaty katalog pytań 
badawczych o walorach deskryptywno-
-eksplanacyjnych, które określają tok po-
stępowania badawczego. Są to pytania od-
noszące się m.in. do genezy i ewolucji kon-
taktów polsko-azerbejdżańskich; przyczyn 
emigracji Polaków do regionu; warunków 
ich życia i działalności; zdolności adapta-
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cyjnych w różnych okresach historycznych; 
czynników integrujących i dezintegrują-
cych życie Polaków; ich roli w przeobraże-
niach kulturowo-cywilizacyjnych Azerbej-
dżanu; aktywności polonijnej w republice; 
wpływie tradycji i dziedziczenia na kształt 
współczesnych stosunków dwustronnych 
(Chodubski, 2015, s. 13–14). 

Realizacja projektu naukowego wyma-
gała wyjątkowych zabiegów w pozyska-
niu trudno dostępnych materiałów źródło-
wych. Autor – jak sam przyznaje – zbierał 
materiały źródłowe i literaturę ponad 35 lat. 
W  tym celu wykorzystał m.in. wizyty stu-
dyjne w ośrodkach naukowych Kaukazu 
oraz bibliotekach Berlina i Lipska. Pomocne 
okazały się kontakty ze środowiskiem na-
ukowców Azerbejdżanu. Z powodzeniem 
wykorzystał metodę obserwacji uczestni-
czącej. Warto nadmienić, że niektóre z po-
zyskanych źródeł po raz pierwszy zostały 
wykorzystane w literaturze krajowej. 

Konstrukcja pracy jest przejrzysta. Jest 
to dzieło liczące 327 stron, zawierające zna-
czącą ilość dokumentów, ilustracji i zdjęć. 
Składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, 
posłowia, bibliografii oraz streszczeń pracy 
w językach obcych. Układ rozdziałów jest 
spójny, stanowi logiczną całość i odzwier-
ciedla przyjęty przez Autora tok postępo-
wania badawczego. Rozdziały pracy zawie-
rają rekapitulację badań cząstkowych. 

W pracy przyjęto strategię badawczą 
zakładającą chronologiczno-problemową 
konstrukcję wywodu. W rozdziale pierw-
szym analizowane są przyczyny i uwarun-
kowania rozwoju kontaktów polsko-azer-
bejdżańskich (Chodubski, 2015, s. 20–64). 
Badania te mają walory opisowo-wyjaśnia-
jące. W wielorakich odniesieniach i  per-
spektywach odsłaniają specyfikę Azerbej-

dżanu, generowaną przez splot czynników 
historycznych, kulturowych, politycznych, 
religijnych, geograficznych, demograficz-
nych, gospodarczych i in. We wnioskach 
końcowych Autor m.in. podkreśla, że z pol-
skiego punktu widzenia Azerbejdżan jest 
krajem dalekim, obcym kulturowo, niezbyt 
przyjaznym geograficznie i przyrodniczo 
dla zdrowia i życia, a zarazem interesującym 
poznawczo ze względu na swoją odrębność. 

Rozdział drugi traktuje o historii 
i  współczesności kontaktów polsko-azer-
bejdżańskich (Chodubski, 2015, s. 65–123). 
Problematyka ta analizowana jest chrono-
logicznie, poczynając od prób nawiązania 
pierwszych kontaktów dyplomatycznych 
i wojskowych sięgających swoimi korzenia-
mi XV wieku (kontakty handlowe odnoto-
wano znacznie wcześniej), poprzez działal-
ność misji katolickich, przesiedlenia i zesła-
nia polityczne do charakterystyki skupisk 
Polaków w XIX i na początku XX wieku. 
Rozdział ten został napisany głównie na ba-
zie dokumentów archiwalnych i literatu-
ry wspomnieniowej. Zwracają w nim uwa-
gę rozważania dotyczące procesów pań-
stwowo i narodowotwórczych oraz dane 
statystyczne ukazujące dynamikę zmian 
w strukturze narodowościowej. Autor m.in. 
dowodzi, że władze carskie od początku ko-
lonizacji przeciwstawiały się konsolidacji 
grup narodowych, siejąc niezgodę między 
nimi, zwłaszcza w relacjach Azerów i Or-
mian. Charakteryzuje styl życia, tradycje, 
religijność, cechy psychologiczne i stosun-
ki panujące wśród lokalnej ludności (Aze-
rów, Ormian, Persów, Tatarów, Kozaków, 
Gruzinów, Lezginów i in.). Słusznie zwra-
ca uwagę, że naród azerbejdżański do lat 
30 XX wieku był nazywany turkskim (Cho-
dubski, 2015, s. 42). 
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Z przeprowadzonych badań m.in. wyni-
ka, że kontakty Polaków z lokalnymi spo-
łecznościami nabrały dynamiki w okresie 
Imperium Rosyjskiego. W zbliżeniu Pola-
ków z Azerbejdżanami ważną rolę odgry-
wał rozwój kapitalizmu, który burzył trady-
cje islamu i stosunki patriarchalno-rodowe 
oraz narzucał wzory europejskie i rosyjskie. 
W procesie tym swój udział mieli przedsta-
wiciele polskiej inteligencji – architekci, in-
żynierowie, lekarze, nauczyciele i urzędni-
cy. Asymilując się do lokalnych warunków, 
potrafili zarazem zachować odrębność na-
rodową i religijną. Polacy dzięki kulturze, 
zorganizowaniu, aktywności zawodowej 
i  społecznej zyskali uznanie rdzennej lud-
ności w Azerbejdżanie. 

Rozdział trzeci stanowi kontynuację 
zasadniczego wątku uprzednich rozwa-
żań, tyle że koncentrujących się na przy-
czynach i losach Polaków w Azerbejdżanie 
w pierwszej połowie XIX wieku (Chodub-
ski, 2015, s. 124–174). Był to okres relatyw-
nie znaczącego napływu Polaków do regio-
nu z różnych przyczyn. Nade wszystko byli 
to uczestnicy powstań i zesłańcy polityczni, 
ale także osoby wcielone do służby w armii 
carskiej. Do carskiego Korpusu Kaukaskie-
go trafili m.in. niektórzy członkowie tajnej 
organizacji „Filomatów” z Wilna, organiza-
cji patriotycznej Sz. Konarskiego „Wspól-
nota Narodu Polskiego”, uczestnicy po-
wstań narodowo-niepodległościowych, ale 
także urzędnicy, artyści, podróżnicy oraz 
zainteresowani pracą w regionie. Ich dzia-
łalność była reglamentowana i nadzorowa-
na przez władze carskie (byli i tacy, którzy 
zajmowali wysokie urzędy w strukturach 
władz kolonialnych). Nieco generalizując 
można stwierdzić, że Polacy przy wsparciu 
przebywających tam przedstawicieli du-

chowieństwa katolickiego potrafili odna-
leźć się w nowej rzeczywistości, zachowu-
jąc odrębność narodową. Swoją działalno-
ścią zawodową, a także realizując swoje pa-
sje podróżnicze, wnieśli znaczący wkład 
w rozpoznanie kraju, wzbogacając na jego 
temat wiedzę kartograficzną, geologiczną, 
przyrodniczą i etnograficzną. Jak podkre-
śla prof. Andrzej Chodubski, Polacy swoją 
aktywność traktowali jako „wyzwanie słu-
żenia ojczyźnie i przeciwstawienia się poli-
tyce wynaradawiania”. 

W rozdziale ostatnim badane są losy Po-
laków w II połowie XIX i XX wieku (Cho-
dubski, 2015, s. 175–243). Jest to okres ob-
fitujący w przełomowe wydarzenia w histo-
rii Azerbejdżanu, poczynając od apogeum 
wojny kaukaskiej i podboju regionu przez 
Imperium Rosyjskie poprzez jego upa-
dek i powstanie ZSRR, który także upadł, 
tworząc warunki dla budowy niepodległe-
go Azerbejdżanu. Każdy z tych etapów hi-
storii – jak dowodzi prof. Andrzej Chodub-
ski – odcisnął własne piętno na życiu Pola-
ków i kontaktów z lokalną ludnością. Autor 
szczegółowo analizuje te etapy, ujawniając 
wielorakie wymiary aktywności społecz-
no-politycznej i zawodowej naszych roda-
ków. Wskazuje, że po wojnie kraj opusz-
czają Polacy wcieleni do armii carskiej, 
zaś napływają absolwenci rosyjskich szkół 
wyższych – kierowani tam do pracy, tak-
że inżynierowie, lekarze, farmaceuci, na-
uczyciele, urzędnicy. Wnieśli oni znaczą-
cy wkład w  awans cywilizacyjny regionu, 
m.in. współtworząc w nim ład organizacyj-
ny, publikując pierwsze mapy geologiczne, 
prowadząc badania meteorologiczne, tak-
że nad lokalną fauną i florą, etnografią, bo-
gactwami naturalnymi, lecząc ludzi, budu-
jąc zaplecze farmaceutyczne, wykładając na 
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uczelniach i ucząc w szkołach. Podkreśla 
się też znaczący wkład polskich inżynierów 
(stanowiących z urzędnikami najliczniej-
szą grupę wśród inteligencji polskiej) w bu-
dowie infrastruktury architektonicznej, ko-
munikacyjnej, przemysłowej, zwłaszcza 
w zakresie wydobycia i przetwórstwa ropy 
naftowej. Trwały ślad zostawili architek-
ci, ich budowle w centrum Baku przetrwa-
ły do czasów współczesnych. Na uwagę za-
sługuje m.in. postać Witolda Zgelnickie-
go, który zidentyfikował miejsca ropono-
śne oraz opracował technologię wydobycia 
tego surowca z dna morskiego (W. Zgelnic-
kiemu i jego dokonaniom Profesor poświę-
cił oddzielną książkę). 

Zaangażowanie polityczne Polaków – 
inspirowane nade wszystko przez zesłań-
ców politycznych – ujawniło się w już woj-
nie krymskiej. Warto w tym miejscu nieco 
więcej uwagi poświęcić pułkownikowi Teo-
filowi Łapińskiemu (Teffik-bejowi). Ten ro-
mantyk i uczestnik powstania w 1857 roku 
wyruszył na czele ekspedycji składającej się 
głównie z polskich emigrantów, by walczyć 
z Czerkiesami przeciw carskiej Rosji. Przez 
dwa lata aktywnie uczestniczył w działa-
niach wojennych, stając się – obok adygej-
skich arystokratów – dowódcą zbrojnego 
powstania. Po klęsce Szamila został zmu-
szony do opuszczenia Kaukazu. W 1861 
roku podjął kolejną, bezskuteczną, próbę 
dotarcia na Kaukaz ze zbrojną pomocą. Tef-
fik-bej żyjący wśród lokalnej ludności i po-
rozumiewający się w ich języku uznawał – 
na co zwraca uwagę H.S. Kuszchow (1995) 
– zasadę, że „kto walczy z Rosją jest sojusz-
nikiem Polski”. Współcześni badacze wojny 
kaukaskiej podkreślają, że Teffik-bej ode-
grał ważną rolę w walkach wyzwoleńczych 
i należał do najważniejszych uczestników 

dramatu czerkieskiego (zob. Łątka, 1988, 
s.  42–176; Bijev, 2011; por. Bodio, Siera-
dzan, 2012, s. 47–73 i in.). 

Aktywność polityczna Polaków w Azer-
bejdżanie ujawniła się zwłaszcza na prze-
łomie XIX i XX wieku. Jej charakterysty-
ce prof. Andrzej Chodubski poświęca wie-
le uwagi, wskazując m.in., na udział naszych 
rodaków w pierwszym strajku powszech-
nym w Baku (21 kwietnia 1902 r.). War-
to także odnotować, że w 1902 roku Pola-
cy utworzyli „Towarzystwo Rzymsko-Ka-
tolickie”, wydające pismo w języku polskim 
„Farys” i zajmujące się działalnością dobro-
czynną, w 1909 roku stowarzyszenie „Dom 
Polski, tworzono także inne organizacje. In-
stytucją łączącą Polaków był wówczas ko-
ściół katolicki. Po I wojnie światowej zaczęła 
się masowa repatriacja rodaków do ojczyzny. 

W czasach ZSRR pozycja Polaków 
w Azerbejdżanie, a także ich związki z ojczy-
zną były implikowane m.in. polityką naro-
dowościową Kremla oraz stanem stosunków 
polsko-radzieckich. Szczególnie dramatycz-
nie zapisał się okres dyktatury stalinowskiej 
– kolejnych fal represji, wynaradawiania, de-
portacji, przesiedleń, rusyfikacji, reglamen-
towania kontaktów, także między rodzinami 
„podzielonymi granicami państwowymi”. 
Prof. A. Chodubski podaje, że na przełomie 
lat 1970–1980 w Azerbejdżanie zamieszki-
wała już tylko niewielka grupa Polaków, li-
cząca ok. 100–1000 osób mających świado-
mość własnego pochodzenia narodowego. 

Rozpad ZSRR i niepodległość Azerbej-
dżanu otwierały nową kartę w historii pol-
skiej diaspory. W początkowym okresie jed-
ną z płaszczyzn dla aktywności polonijnej 
był utworzone w 1990 roku Stowarzyszenie 
Kulturalne „Simurg” (słowo nawiązujące do 
starego symbolu dobra i odrodzenia Azer-
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bejdżanu). W 1991 roku zarejestrowano 
Centrum Przyjaźni „Polska–Azerbejdżan”, 
zrzeszające ok. 100 osób (w tym ok.  90% 
pochodzenia polskiego (dane Departamen-
tu Polonii MSZ, 11.04.2000 r.). W 2001 roku 
utworzono kaplicę, a 2002 roku zakończono 
budowę kościoła i utworzono Stowarzysze-
nie „Polonia–Azerbejdżan”. Od 2006 roku 
na uniwersytecie w Baku funkcjonuje Cen-
trum Języka i Kultury Polskiej. Działalność 
tych i innych instytucji oraz organizacji, oraz 
kolejne odsłony aktywności Polaków w su-
werennym państwie prof. Andrzej Chodub-
ski omawia w Posłowiu do książki (Chodub-
ski, 2015, s. 245–265). Warto odnotować, że 
polskie misje i delegacje państwowe w swo-
ich programach wizyt w Azerbejdżanie obo-
wiązkowo uwzględniają spotkania z diaspo-
rą polską (jednym z takich spotkań miałem 
przyjemność uczestniczyć – w ramach wizy-
ty delegacji rządowej w 2000 r.). 

Książka prof. Andrzeja Chodubskiego 
jest fascynująca. Napisana przystępnym, 
zachęcającym do czytania językiem. Speł-
nia rygory naukowe, a zarazem angażu-
je emocjonalnie, co osobiście odczuwam. 
Zwłaszcza, że czynnie obserwowałem pro-
ces odradzania się świadomości narodowej 
Polaków w okresie przełomowym; upadku 
ZSRR i powstaniu nowych państw narodo-
wych. Będąc wówczas doradcą tworzone-
go przez Panią Halinę Romanową (osobę 
wybitnie zasłużoną dla ruchu polonijnego) 
wraz ze współpracownikami Stowarzysze-
nia Społeczno-Kulturalnego „Dom Polski 
(później – Kongres Polaków w Rosji), wraz 
z dr. Piotrem Romanowem (kierownikiem 
projektu) opracowałem ekspertyzę na te-
mat sytuacji wśród Polonii na Litwie. Eks-
pertyza powstała na bazie ankiety „Polaków 
na Litwie portret własny”. Badania ankieto-

we zostały przeprowadzone w 100-osobo-
wej grupie studentów Wydziału Języka Pol-
skiego Wileńskiego Instytutu Pedagogicz-
nego. Ankieta została również opublikowa-
na na łamach gazety wileńskiej wydawanej 
w języku polskim – „Czerwony Sztandar”. 
Publikacja Ankiety wywołała zaskakującą 
reakcję. Na Ankietę odpowiedziało ponad 
2 tys. czytelników – Polaków (m.in. 91% 
respondentów stwierdziło, że nie zadawa-
la ich stan stosunków narodowościowych; 
wyrażali także przekonanie, że Polaków łą-
czy rodzina, ziemia, historia, język, kultu-
ra, kościół i wspólny los). Co ważne, wraz 
z ankietą przysyłano stare zdjęcia, pamięt-
niki, opisy historii rodzin i inne dokumenty 
(materiały te zostały skonfiskowane przez 
„służby”). Były to pierwsze badania ankie-
towe w środowisku polonijnym. Ujawniały 
wręcz „psychobiologiczny głód polskości” 
i determinację do poznania własnej prze-
szłości i kontaktów z Ojczyzną pochodze-
nia. Ekspertyzę wraz danymi ankiety wyko-
rzystano w działalności wówczas tworzącej 
się organizacji „Dom Polski”. Sama organi-
zacja tworzyła zręby instytucjonalne odra-
dzającego się ruchu polonijnego u schył-
ku ZSRR, który to ruch tworzył oddzia-
ły regionalne, a wraz z utworzeniem no-
wych państw uległ polaryzacji, przyjmując 
różne postacie organizacyjne – zależnie od 
warunków działania, aktywności obywate-
li o korzeniach polskich, wsparcia ze strony 
historycznej Ojczyzny itp. 

Wracając do książki prof. Andrze-
ja Chodubskiego – należy podkreślić, że 
kompensuje ona deficyt wiedzy o kontak-
tach polsko-azerbejdżańskich. Ujawnia 
wiele mało znanych, a nawet nieznanych 
kart z historii polskiej diaspory w Azerbej-
dżanie. Zaskakuje bogactwem analizy bio-
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graficznej i pamiętnikarskiej, odsłaniającej 
losy kolejnych pokoleń i generacji Polaków 
żyjących w tej części świata. W pracy prze-
wija się kilkaset nazwisk. Autor stara się 
przybliżyć ich biografie, sylwetki i doko-
nania. Nieco brakuje mi odniesień, analiz 
porównawczych diaspory polskiej w Azer-
bejdżanie do tych żyjących w innych czę-
ściach regionu. 

Wysiłek Autora tym bardziej trzeba do-
cenić, że przedstawia losy diaspory pol-
skiej, która się kurczy – jest coraz skrom-
niejsza liczbowo. Sytuacja ta z oczywi-
stych względów rzutuje na jej aktywność 
w Azerbejdżanie. Jest to zresztą problem, 
który odczuwają także pozostałe diaspory 
na obszarze poradzieckim. Na niego na-
kłada się kolejny, związany z koniunktu-
ralizmem politycznym, nierzadko instru-
mentalnym traktowaniem diaspor w poli-
tyce historycznej, nierzadko falsyfikujacą 
fakty i oceny. Diaspory polskie w tej czę-
ści świata potrzebują intensywniejszego 
wsparcia przez stosowne instytucje i orga-
nizacje w kraju. 

Kończąc, chciałbym podkreślić, że 
prof.  Andrzej Chodubski z powodzeniem 
zrealizował swój zamysł badawczy. Napi-
sał dzieło, w którym profesjonalizm splata 
się z pasją badawczą. Pozwala ono na lepsze 
rozpoznanie ruchu polonijnego na Kauka-
zie, a także jest liczącym się głosem w deba-
cie nad polską obecnością w regionie. 

Bibliografia

Bijev, M. (2011). Čerkesâ i Čerkiesy, Kratkij očerk 
istorii, Moskva. 

Bodio, T., & Sieradzan, P. (2012). Źródła nacjonali-
zmu czerkieskiego i jego konsekwencje po-
lityczne, Środkowoeuropejskie Studia Poli-
tyczne, 4, 47–73.

Chodubski, A. J. (2014a). Kaukaz Północny: elity 
władzy i życie polityczne. Warszawa, Aspra.

Chodubski, A. J. (2014b). Kaukaz Północny: elity, 
reżimy, etnopolityka, bezpieczeństwo. War-
szawa, Aspra.

Chodubski, A. J. (2015). Azerbejdżan–Polska. Od-
słony kontaktów kulturowych. Toruń, Wy-
dawnictwo Adam Marszałek.

Kuszchow, H. S. (1995). Wstęp (do rosyjskiego 
wydania). W: T. Łapiński, Gorcy Kavkaza i ich 
osvoboditielnaâ borba Protov ruskich. Nalčik. 

Łątka, J. (1988). Teofil Łapiński – romantyczny kon-
dotier, Katowice, „Śląsk”. 




