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Největší úspěchy
Ázerbájdžánské demokratické 

republiky

Firdovsija AHMEDOVA,
doktorka filosofie dějin

Na počátku 19. století, po násilném připojení jižní-
ho Kavkazu k Rusku, bylo ázerbájdžánské území 
rozštěpeno na dvě části. Houževnatý boj pokro-

kových sil národa za osvobození a rozvoj národního se-
bevědomí, který probíhal na severu země, byl před 95 
lety završen vyhlášením Ázerbájdžánské demokratické 
republiky. Tato událost byla logickým pokračováním 
společenských a politických dějů, které v regionu pro-
bíhaly. V této době se ve společenském vědomí pevně 
zakořenila myšlenka republiky, a tím vytvořila základ 

programu politického boje za budoucnost národa. 
Zakladatelé ADR využili příznivé situace, která na-
stala v rámci uvolnění v časovém úseku od 28. květ-
na 1918 do 28. dubna 1920, a uskutečnili zásadní 
přeměny ve všech oblastech života národa.  

V podmínkách, kdy se jižní Kavkaz po rozpadu 
Ruského impéria stal kolbištěm pro konfrontaci různých 
velmocí, kdy byl ázerbájdžánský lid vystaven genocidě 
a etnickým čistkám ze strany arménských nacionalistů, 
usilovná práce v oblasti státotvorby, v níž chyběly zku-

Historie

Mapa Ázerbájdžánské republiky z let 1918-1920. Byla prezentována na Pařížské mírové konferenci v roce 1919
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šenosti a podmínky, vyžadovala neobyčejnou vůli, cíle-
vědomost, vlastenectví a vědomí odpovědnosti před 
národem. 

ADR se stala první parlamentní republikou na 
celém muslimském Východě a mezi turkickými ná-
rody. Datum vyhlášení ADR – 28. květen – bylo bě-
hem dvou let masově oslavováno. V roce 1920 tento 
den připadl na období po zhroucení ázerbájdžánského 
státu a významné datum oslavovali pouze účastníci 
povstání v Gjandže, a to pod krupobitím kulek a dě-
lostřeleckých granátů. Povstalci vyhlásili hesla: „Nechť 
se 28. květen stane nejen dnem vyhlášení nezávislosti, 
ale i  vzpomínkou na padlé za vlast“; „Náš odpor proti 
nepříteli se 28. května stane projevem velikosti naší 
vnitřní síly, našeho morálního vítězství“ 1(5). Nakonec 
se 28. květen 1920 stal dnem, kdy „čest a sebeúcta ná-
roda znovu získaly všeobecné uznání“ (1, sv. 1, str. 396). 
A takových významných dnů bylo během nedlouhé 
existence ADR nemálo: v těžkých podmínkách byla 
mladá republika na každém kroku vystavena nesnad-
ným zkouškám. 

Nehledě na tíživé okolnosti zvolili zakladatelé ADR 
nejpokrokovější demokratickou formu vlády, která v té 
době existovala. V Deklaraci nezávislosti – programo-
vém dokumentu nové republiky – je vyjádřena od-
danost demokratickým principům sekulární a par-
lamentní republiky a tyto principy byly dodržovány 
až do samého konce (2, str. 10). Státní moc byla pre-
zentována třemi liniemi – parlamentem, vládou a soud-
ním systémem. V parlamentu byly zastoupeny prakticky 
všechny národnosti, dokonce i ty nejméně početné: 
Turkické národy - muslimové2 – 80 křesel, Arméni – 21, 
Rusové – 10, Němci – 1, Židé – 1, Gruzínci – 1, Poláci 
– 1; kromě toho 3 křesla patřila bakuským odborovým 
organizacím a 2 křesla Bakuskému svazu podnikatelů 
v ropném průmyslu (4, str. 23-26). Výkonná moc před-
stavovaná vládou podléhala zákonodárné moci – parla-
mentu. Stát byl řízen na základě zákonů a ustanove-
ní schválených parlamentem.

V předvečer vzniku ADR celková rozloha kompaktní-
ho ázerbájdžánského osídlení v oblasti jižního Kavkazu 
činila přibližně 150 tisíc km2. Území ADR zaujímalo plo-
chu 114 tisíc km2, kde žily 3,3 mil. lidí (1, sv. 1, str. 11). 
Původně bylo vyhlášeno za dočasné hlavní město 
město Gjandža, protože město Baku bylo v rukou bol-
ševicko-dašnacké vlády známé jako „Bakuský sovět lido-
vých komisařů“.

Na jaře roku 1918 totiž bolševici, kteří se spolčili 
s příslušníky strany „Dašnak“3, rozpoutali v Baku a dal-
ších ázerbájdžánských městech genocidu pokojného 
muslimského obyvatelstva, jejímž cílem bylo uchope-
ní moci a zabránění realizaci myšlenek ázerbájdžánské 
autonomie. Následkem toho se město Baku a přilehlá 
území ocitly pod jejich kontrolou. Teprve 15. září vláda 
ADR s pomocí Kavkazské islámské armády, jejíž součástí 
byli osmanští Turci, po těžkých bojích Baku osvobodila 
a od 17. září bylo Baku vyhlášeno hlavním městem 
republiky. 

Za dobu existence republiky se vystřídalo 5 vlád-
ních kabinetů, z nichž v prvních třech stál v čele Fatali 
Chan Chojský a ve dvou posledních Nasib-bek Jusifbejli. 
Vláda zprvu podléhala Ázerbájdžánské národní radě, je-
jímž předsedou byl Mamed Emmin Rasulzade, pozdě-
ji pak parlamentu ADR v čele s Ali Mardanem-bekem 
Topčibaševem. Parlament slavnostně zahájil svo-
ji činnost 7. prosince 1918 a pracoval 17 měsíců. 
Během této doby se konalo 145 zasedání, bylo pro-
jednáno více než 270 návrhů zákonů, z nichž bylo 
230 schváleno (4; 1, sv. 1, str. 155). Poslanci parlamen-
tu byli sdruženi v 11 frakcích a skupinách. Ázerbájdžán 
tak nabyl ohromně cennou zkušenost s parlamentní 
demokracií a etikou. „Národní shromáždění zastupovalo 
všechny třídy a národnosti země, přičemž цzcela drželo 

v rukou osud státu. Bez něho by nebyly plněny příkazy, 
nerealizovaly by se výdaje, nezačala by válka, neuzavřel 
by se mír. Pokud si vláda získala důvěru shromáždění, 
udržela se na svém místě, jestliže ji ztratila, byla odvolá-
na. Funkce zde nebyla prostředkem moci. Parlament byl 
neomezeným pánem“ (M. Rasulzade).
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První Ázerbájdžánské státní divadlo, rok 1919

1. Gjandžské povstání ve dnech 22. května – 3. června 1920 bylo nejrozsáhlejším povstáním proti sovětské moci, které 
názorně demonstrovalo snahu ázerbájdžánského lidu bojovat za nezávislost. Bez ohledu na to, že povstání bylo poraženo 
a započala bezprecedentní vlna represí, stalo se Gjandžské povstání prvním v řadě povstání, která pokračovala až do roku 
1924 (Poznámka redakce).
2. Ázerbájdžánské obyvatelstvo republiky bylo v dokumentech uváděno jako „Turkický národ“.
3. Strana „Dašnak“ – arménská nacionalistická strana (poznámka překladatelky)
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Již od prvních okamžiků existence republiky byla 
uskutečňována zásadní opatření v oblasti výstavby stá-
tu – od schválení státních atributů až po řešení kompli-
kovaných státních úkolů. 21. června 1918 byla schvá-
lena státní vlajka skládající se z  bílého půlměsíce  
a bílé osmicípé hvězdy na červeném pozadí, avšak 
9. listopadu byl červený podklad zaměněn za tříba-
revný (3, str. 188, 250).

Hlavním úkolem, který stál před nově vytvořenou 
republikou, bylo osvobození Baku a sjednocení částí 
ázerbájdžánského území pod jedinou vládu. K tomu 
bylo zapotřebí vytvořit národní armádu. Vláda okamži-
tě přikročila k organizování ozbrojených sil. 26. červ-
na byl založen Samostatný ázerbájdžánský sbor 
(3, str. 196). 27. června byl turkický jazyk, tj. jazyk 
Ázerbájdžánců, vyhlášen úředním jazykem (3, str. 
201). Byly znárodněny staré školy, otevřeny nové školy  
a učitelské kurzy, byla přijata opatření k obnovení původ-
ních topografických názvů přejmenovaných v době im-
péria (takto byl obnoven historický název druhého nej-
většího města Ázerbájdžánu – Gjandži, které se během 
trvání Ruské říše nazývalo Jelizavetpol). Dále byla usku-
tečněna vojenská mobilizace a 11. srpna bylo schváleno 
usnesení o branné povinnosti. O něco dříve, 15. června, 
bylo vydáno ustanovení o vytvoření Mimořádné vy-
šetřovací komise, jejímž úkolem bylo prošetřit masové 
pogromy, vraždy a loupeže, které se udály na území již-
ního Kavkazu v letech 1. světové války a byly namířeny 
proti turkickému muslimskému obyvatelstvu, a pohnat 

viníky k trestní odpovědnosti (3, str. 213). Komise praco-
vala do listopadu roku 1919 a připravila tak 36 svazků 
a 3500 stran předběžných vyšetřovacích materiálů a 95 
fotografií, které ázerbájdžánská delegace prezentovala 
na Pařížské mírové konferenci. Komise připravila také  
128 návrhů referátů a usnesení a nastolila otázku týkají-
cí se pohnání k odpovědnosti 194 účastníků pogromů  
a vražd (1, sv. 1, str. 379-380). 9. února 1920 u příležitos-
ti uznání nezávislosti Ázerbájdžánu de-facto Pařížskou 
mírovou konferencí parlament schválil výnos o amnestii 
a veškerá trestní řízení, která měla původ v mezinárod-
ních sporech, byla zastavena (1, sv. 1, str. 381). Tím spíše 
mají teď materiály Mimořádné vyšetřovací komise ADR 
nedozírnou cenu, protože jsou původním pramenem 
dokladujícím genocidu ázerbájdžánského národa na 
začátku minulého století. 

Závažná opatření byla zaváděna i v hospodářské sfé-
ře. Bylo v plánu vytvořit liberální ekonomiku se stejný-
mi možnostmi pro rozvoj různých forem vlastnictví. Za 
dobu existence republiky bylo dosaženo významných 
úspěchů: Byl obnoven ropovod Baku-Batumi, pokra-
čovala výstavba železnice Baku-Džulfa, byla založena 
Ázerbájdžánská státní banka a vydány bankovky vlastní 
měny, byla schválena opatření k rozvoji Kaspické pa-
roplavební dopravy (3; 1, sv. 1, str. 57).

Země věnovala soustředěnou pozornost zabez-
pečení svojí územní celistvosti a obranyschopnosti.  
11. ledna 1919 se uskutečnil přechod na nové vojenské 
uniformy. Pro přípravu vlastních vojenských kádrů byla 
otevřena vojenská škola, škola pro ženisty, škola pro vo-
jenské železničáře, škola pro zdravotníky-záchranáře (1, 
sv. 1, str. 49).

Je potřeba zmínit se i o práci v oblasti kultury, kte-
rá významným způsobem napomáhala upevnění stát-

Historie

Pamětní medaile na počest založení ázerbájdžánského par-
lamentu. Rok 1918. Národní muzeum dějin Ázerbájdžánu

Pečeť Bakuské státní univerzity, 1919. Národní muzeum 
dějin Ázerbájdžánu
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nosti. Mezi tiskovými médii ADR zaujímaly mimořádné 
místo noviny „Igbal“ – právě tento tiskový orgán jako 
první propagoval společensko-politické cíle a úkoly 
republiky v koncepční podobě. Hlavními autory listu 
„Igbal“, jakož i listu „Dirilik“ byli vedoucí a zaměstnanci 
novin „Ačyg soz“, orgánu strany „Musavat“, která stála 
v Ázerbájdžánu v čele národně-osvobozeneckého hnu-
tí.  Kromě výše uvedených přispěly velkou měrou k pro-
pagandě národní ideologie i další noviny, jako „Istiglal“, 
„Ázerbájdžán“, „Ovragi-nafise“, „Muselmanlyg“, „Gurtuluš“, 
„Madanijet“, „Genčler jurdu“, „Šejpur“, „Zanbur“. Ve stej-
né době se veškeré události společensko-politického, 
ekonomického a kulturního života země objevovaly 
na stránkách oficiálního listu „Ázerbájdžán“, jehož první  
4 čísla vyšla v Gjandže, později začal vycházet v ázerbá-
jdžánském a ruském jazyce v Baku. V čísle z 15. září 1918 
byly publikovány zprávy a materiály o osvobození Baku 
(1, sv. 1, str. 70-72).

Nelze opomenout, že k jedněm z prvních opatření 
ázerbájdžánské vlády bylo přeložení ázerbájdžánského 
oddělení Zakavkazského učitelského semináře z Tbilisi 
do města Gazachu. Gazašský učitelský seminář byl prv-

ním vzdělávacím zařízením připravujícím pedagogické 
kádry pro základní školy Ázerbájdžánu. V roce 1919 se 
vláda vážně zabývala otevřením vysokých škol, kladla si 
za cíl otevřít Ázerbájdžánskou univerzitu, Zemědělský 
institut a Státní konzervatoř (1, sv. 1, str. 74). Nicméně 
v podmínkách této doby se podařilo splnit vytyčený 
úkol jenom částečně – před 94 lety byla otevřena prv-
ní vysoká škola nezávislého Ázerbájdžánu, která byla 
vnímána jako „chrám vědy zajišťující blahobyt národa“. 
1. září 1919 ázerbájdžánský parlament schválil zá-
kon o otevření Bakuské univerzity (3, str. 101-103). 
Kromě toho bylo v plánu posílat mládež studovat na 
zahraničních univerzitách. Ve školním roce 1919-1920 
bylo schváleno usnesení o vyslání 100 mladých lidí do 
zahraničí, aby tam na státní útraty získali vysokoškolské 
vzdělání. Bylo na to vyčleněno 7 mil. rublů. Každému 
studentovi bylo uděleno stipendium ve výši 400 franků 
a dalších 1000 franků na cestovní výlohy, po ukončení 
studia byl každý z těchto studentů povinen pracovat po 
4 roky na místě, které mu bude určeno. Takto bylo vyslá-
no 45 osob na studia do Francie, 23 do Itálie, 10 do Velké 
Británie, 9 do Turecka (1, sv. 1, str. 75-76).

Vystoupení M. E. Rasulzadeho na prvním zasedání parlamentu, 7. prosinec 1918

№ 3, Léto 2015
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V roce 1919 byla při Bakuské univerzitě založena 
Společnost pro výzkum muslimského Východu, která 
vykonala pořádný kus práce při výzkumu a propagaci 
dějin, kultury a literatury Ázerbájdžánu. Na začátku roku 
1920 bylo při Ministerstvu národní osvěty založeno ar-
cheologické oddělení. Působil zde také literární spolek 
„Jašyl gelem“, Společnost na ochranu muslimské kultury 
a umění „Turk očagy“ a další. V prosinci 1919 bylo otevře-
no Muzeum nezávislosti, což se stalo významnou udá-
lostí kulturního života země (1, sv. 1, str. 77). Otevření 
muzea bylo časově přizpůsobeno k prvnímu výročí exi-
stence parlamentu, což mělo také symbolický význam. 
Kromě výše uvedeného byla též vytvořena komise pro 
úpravu ázerbájdžánské abecedy v souladu s arabskou 
grafikou. Byla zrušena cenzura tisku a schválena 
řada usnesení o zavedení historických dat.

K významným úspěchům ADR patří založení 
Ázerbájdžánské tiskové kanceláře (ATK) – nezávislé-
ho informačního orgánu nezávislého státu zřízeného 
vládním nařízením ze dne 3. března 1919 (3, str. 285). 
2. února 1920 bylo schváleno nové nařízení o vytvoření 
ATK, která od 1. března začala působit jako samostatná 
struktura při Radě ministrů a v období SSSR patřila mezi 
svazové tiskové kanceláře.

Důležitým krokem k potvrzení státní nezávis-
lost Ázerbájdžánu bylo přijetí zákona o občanství 
Ázerbájdžánské demokratické republiky (11. srpna 

1919).  Podle zákona každý, kdo přijal občanství, musel 
složit přísahu způsobem stanoveným v článku 6 záko-
na: „Já (jméno a příjmení), který vstupuji do řad občanů 
Ázerbájdžánu, slibuji a přísahám před tváří všemohou-
cího Alláha a před svým svědomím, že budu posvátně  
a nezrušitelně zachovávat věrnost Ázerbájdžánu a od 
tohoto okamžiku nebudu uznávat jinou vlast a budu 
neustále plnit všechny povinnosti občana Ázerbájdžánu 
a vírou a pravdou sloužit pro blaho Ázerbájdžánské re-
publiky, aniž budu litovat sil a majetku, a když bude po-
třeba, i života. Ať mi Alláh pomůže splnit tuto přísahu“. 
Osoby, které neskládaly přísahu, dávaly slavnostní slib, 
aniž použily slovo „přísahám“ (3, str. 97).

Ázerbájdžánská demokratická republika byla prv-
ním státem vlády lidu na celém Východě a mnohem 
dříve než USA a řada západních zemí dala ženám 
volební právo.

Od samého začátku uskutečňovala ADR aktivní za-
hraniční politiku. Prvním podepsaným dvoustranným 
dokumentem se stala „Smlouva o přátelství mezi vládou 
Osmanské říše a Ázerbájdžánskou republikou“. Za úče-
lem navazování diplomatických styků s evropskými ze-
měmi byl Ali Mardan-bek Topčibašev 3. srpna 1918 jako 
mimořádný vyslanec a zplnomocněný ministr vyslán do 
Istanbulu (2, str. 53), dále vedl delegaci vyslanou 28. pro-
since na Pařížskou mírovou konferenci. 2. května 1919 
z iniciativy prezidenta USA Woodrowa Wilsona byla zá-

Ázerbájdžánští studenti vyslaní ke studiu do Evropy, rok 1920
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ležitost Ázerbájdžánu poprvé projednána na zasedání 
Rady čtyř Pařížské konference (1, sv. 1, str. 53).

O pravděpodobnosti změny v osudu republik zalo-
žených na troskách Ruského impéria hovořil ve svém 
vystoupení na zasedání dolní sněmovny parlamentu 
v listopadu 1919 premiér Velké Británie Lloyd George. 
Z jeho vystoupení vyplývalo, že je zastáncem uznání 
a poskytnutí pomoci Ázerbájdžánu. Z iniciativy britské 
strany bylo 10. ledna 1920 svoláno zasedání Nejvyšší 
rady Pařížské mírové konference a následujícího dne 
rada na návrh ministra zahraničních věcí Velké Británie 
lorda Curzona vydala rezoluci s následujícím obsahem: 
„Spojenci a země Dohody uznávají de-facto vládu 
Ázerbájdžánu“ (2, str. 502-503). 

Uznání Ázerbájdžánu na úrovni mezinárodní mírové 
konference bylo provázeno rozšířením diplomatických 
styků mladé republiky. V Baku byly otevřeny konzu-
láty Belgie, Švýcarska, Holandska, Československa, 
Finska a řady dalších států. 20. března 1920 Írán uznal 
Ázerbájdžán de-iure (1, sv. 54) a zakrátko bylo v Teheránu 
otevřeno velvyslanectví a v Tabrízu generální konzu-
lát, ve městech Rešt, Enzeli a Mašhad – vicekonzuláty 
a v Hoe a Aharu konzulární kanceláře Ázerbájdžánu. 
Parlament Ázerbájdžánu schválil zákon o zřizo-
vání diplomatických zastoupení ve Velké Británii, 

Francii, Itálii, Spojených státech, Švýcarsku, Polsku, 
Německu a Rusku (2, str. 562-565). V Ázerbájdžánu 
začaly fungovat zastupitelské úřady Velké Británie, 
Řecka, Belgie, Gruzie, Arménie, Dánska, Itálie, 
Litvy, Polska, Íránu, USA, Ukrajiny, Finska, Švédska  
a Švýcarska (1, sv. 1, str. 55). Účast Ázerbájdžánu 
v soustavě mezinárodních vztahů byla přerušena v dů-
sledku vojenské intervence sovětského Ruska v dubnu 
roku 1920.

Bez ohledu na rozpad státu zůstaly zachovány ide-
je národa a touha po národní státnosti. Základní kro-
ky k obnovení ázerbájdžánské státnosti, potvrzení 
Ázerbájdžánu na politické mapě světa, vytvoření mus-
limského státu založeného na demokratických princi-
pech a naplnění názvu „Ázerbájdžán“ politickým obsa-
hem ve výrazně vyznačených, byť zkrácených hranicích 
– to vše se stalo základem, na němž se ázerbájdžánská 
státnost, byť i ve značně očesané podobě, udržovala při 
životě. 

Na konci 20. století vyhlásil obnovený nezávis-
lý ázerbájdžánský stát svoji věrnost tradicím První 
republiky. 28. květen byl oficiálně stanoven Dnem 
republiky, byla schválena opatření k uchování pa-
mátky na další nejdůležitější historické události. 
Začalo období, kdy byla v paměti národa rehabilitována 
jména význačných činitelů ADR, jejich životu a činnos-
ti bylo věnováno mnoho článků, knih, vysílání. Kromě 
toho se začala vydávat (i opakovaně) díla spisovatelů  
a básníků, kteří byli ideology a duchovními otci První re-
publiky. Byly obnoveny profesní svátky, jejichž základy 
byly položeny v období existence ADR. Jedním slovem, 
na základě principu historické kontinuity, tradičního 
v ázerbájdžánské státnosti, byla schválena a jsou schva-
lována opatření k obnově národní paměti. Jubilejní 
akce uskutečňované na oficiální úrovni jsou evidentní 
ukázkou péče současného ázerbájdžánského státu o 
historické dědictví a historické kořeny, z jejichž tradic 
vychází při určování směrů dalšího rozvoje. 
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