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18. října 1991 přijala Ázerbájdžánská republika ústavní zákon o nezávislosti, kte-
rým bylo vyhlášeno znovuobnovení státnosti v nástupnictví po Ázerbájdžánské de-
mokratické republice (ADR) z let 1918 – 1920. Logickým krokem, stvrzujícím nově 
ustanovenou státoprávní pozici, bylo následné přijetí státních symbolů, tedy vlajky, 
znaku a hymny ADR a den 28. května (datum vyhlášení nezávislosti ADR) se stal 
oficiálním Dnem republiky.

ADR disponovala po celou dobu své krátké existence plnou státní suverenitou, 
vedla nezávislou vnitřní a zahraniční politiku. Byly založeny a reálně fungovaly 
všechny státní instituce: parlament, vláda, armáda, měnový systém. Ázerájdžán se 
stal první parlamentní republikou v oblasti Blízkého, Středního i Dálného východu. 
Republika byla uznána mnoha klíčovými státy a navázala s nimi diplomatické vztahy. 
Přesto její samostatnost netrvala dlouho. 28. dubna 1920 bolševické Rusko hrubě 
narušilo všeobecně přijaté mezinárodní konvence a jeho 11. Rudá armáda bez vyhlá-
šení války vtrhla na území Ázerbájdžánu, cestou násilí svrhla zákonem přijaté orgány 
státní moci a území státu okupovala.

V letošním roce si připomínáme 20 let vyhlášení nezávislosti Ázerbájdžánu po 
sedmi desetiletích sovětského režimu. Poznamenejme k tomu, že prvním oficiálním 
dokumentem na této cestě se stala Deklarace o státní nezávislosti, přijatá 30. srpna 
1991 Vrchním sovětem Ázerbájdžánu. Výše zmíněný ústavní zákon o nezávislosti sta-
noví od 18. října 1991 základní principy politických a ekonomických vztahů. Podle nich 
všechno přírodní bohatství státu náleží národu, v zemi panuje rovnost všech forem 
vlastnictví, jsou zabezpečena práva voličů, pluralitní systém ad. V krátké době byly v 
Ázerbájdžánu přijaty demokratické zákony podle vzorů zemí s delší demokratickou 
historií a země se přidružila k důležitým mezinárodním společenstvím a konvencím.

Je však nutno konstatovat, že přes všechny úspěchy končící se periody zůstává 
nevyřešen hlavní problém Ázerbájdžánu. Tímto problémem je fakt, že 20% jeho 
území zůstává nadále okupováno. Prezident republiky Ilham Alijev nejednou zdůraz-
ňoval, že Ázerbájdžán se s takovým stavem nesmíří a okupované země budou dříve 
či později osvobozeny, a to buď mírovou cestou nebo s použitím jiných prostředků. 
Částí oné mírové cesty je rovněž časopis IRS, na jehož stránkách odkrýváme nejen 
kulturní bohatství Ázerbájdžánu, nýbrž také pravdivě informujeme o politické situaci 
v okupovaných oblastech. 

Časopis IRS, vycházející již 10 let, se dočkal za tuto dobu několika jazykových 
verzí. Řada nových cizojazyčných vydání zažívá svou premiéru v tomto roce, pro 
dějiny Ázerbájdžánu obzvláště významném, neboť slaví 20 let své nezávislé exist-
ence. K oslavě tohoto výročí touží v rámci svých možností přispět také časopis IRS, 
jenž v těchto dnech poprvé vychází v českém jazyce. Na jeho přípravě se podíl-
el redakční tým složený z ázerbájdžánských i českých spolupracovníků a výsledek 
několikaměsíční spolupráce má česká veřejnost nyní možnost posoudit. Sluší se 
dodat, že vydávání české verze časopisu nebude zdaleka jedinou formou propa-
gace ázerbájdžánské kultury v České republice. Rád bych za redakci časopisu vyjádřil 
naději, že tento čtvrtletník bude v novém vydání stejně životaschopný jako jeho 
starší předchůdci v ruském a anglickém znění. Všechny zájemce srdečně zveme ke 
spolupráci na přípravě stránek našeho časopisu.
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