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Bakı elə bir şəhərdir ki, onu sevməmək olmaz. Əgər bu fikirlə razı deyilsinizsə, 
bunun sadə və asan çözülən yeganə bir səbəbi var: siz hələ Bakıda 
olmamısınız. Vəssalam. Deməli, yola çıxmaq lazımdır - bura yerli keyfiyyətli 
avtobanlar yaxud rahat qatarla gəlmək və ya gözqamaşdıran mavi səmayla 
uçmaq yaxud maviyə çalan dəniz yolu ilə çatmaq mümkündür. Nəticə isə bir 
olacaq- siz elə bir şəhərə düşəcəksiniz ki, onu sevməmək olmaz.

Bu, musiqidə olduğu kimidir. Bəziləri elə düşünürlər ki, ona qarşı 
laqeyddirlər. Lakin iş ondadır ki, onlar öz musiqilərini hələ eşitməyiblər. 
Musiqi dünyanın özü qədər çoxcəhətlidir. Və bu dünyada yaşayan hər kəsin 
öz musiqisi yaranır. Həqiqətən də o insanın ruhunu titrədir, boğazında 
qəhərə dönür, xoşbəxt göz yaşlarna bürünür.

Onu sevməmək heç mümkündürmü?
Bakı Şərq nağılı qədər qədim, birinci sinif şagirdinin çantası qədər yeni, 

musiqi qədər çoxşaxəlidir. Burada hər kəs öz ruhuna yaxın olanı sevəcək. Bir 
neçə nəsi arxeoloqların sirlərinə həmlə etdiyi Qala qüllələri qədimliyin 
pərəstişkarlarını ram edəcək.

Dünyanın öncüllərindən olan müasir memarların şah əsərləri ardıcıl 
urbanisti valeh edəcək. Bütün bunların qüsursuz, qarşılıqlı zənginləşməyə 
səbəb olan zərif uyğunluğu hər bir zövqlü insanı heyran qoyacaq/'Ənənələrlə 
gələcəyə doğru" - Bakının şəhərsalma prinsipi belədir.

Təəssüf ki, şəhərlər Nobel mükafatı laureatı olmurlar. Dünya Bakıya 
Nobel mükafatını ona görə verə bilərdi ki, həmin mükafatı dünyaya məhz 
Bakı bəxş edib. Yüz il əvvəl Bakı neftinin hər beş tonu Nobel qardaşlarının 
şirkəti tərəfindən hasil edilirdi. Bu gün də Yer kürəsinin bir çox ölkələrini 
istilik və yanacəqla təmin edən yerli neft hazırda bəşəriyyətin ən yaxşı 
nailiyyətlərini mükafatlandıran kapitalın meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur. 
Dinamit isə bir qədər sonra kəşf olundu...

XIX əsrin neft bumu dövründə keçmiş nəslin gözləri önündə qədim ucqar 
yerdən "Qafqazın Parisi"nə (Rotşildin fikridir) çevrilən bu şəhər son qüvvəsinə 
qədər işləməkdən yorulmayacaq. Lakin istirahəti də yaxşı bacarır. "Şərq 
keyfi" bütöv bir elmdir və onu XIII yüzillikdə kulinariyaya dair ilk kitabların 
yazıldığı yerdə - burada öyrənmək daha yaxşıdır. Qədim şəhərin mərkəzi 
hissəsində "qarınlı" çay stəkanları olan "armudu" piramidasını təsvir edən 
heykəl var. Azərbaycanlıların çaya olan sevgisinin rəmzi.

Dağüstü parkdakı kafenin damında çay içməyin özgə ləzzəti var. Balacadan 
tutmuş böyüyədək doğma şəhərini seyr etmək üçün hər kəs yüzlərlə masanın 
düzüldüyü bu böyük meydançaya yığışır. Qarşında açılan mənzərəni təsvir 
etmək sanki Motsartın əsərlərini təkrar ifa etməyə bənzəyir. Və bir də mey
dançanı əhatə edən parapetə mütləq nəzər salın.O ikilaylı möhkəm və tam 
şəffaf şüşədən hazırlanıb. Kafedəki pilləkənlər və sütunlar kimi ağ mərmərdən 
hasar hörmək asan olardı. Həm də daha ucuz. Məhz bütün bunlarda 
bugünkü Bakını görürük. Bu gözəlliyi hər kəsə göstərmək üçün yüksək 
səviyyəli müasir texnologiyalardan və milli sərvətlərdən istifadə edilir. 
Onun harada olmasından asılı olmayaraq!

Razılaşın ki, gözəlliyi görmək istəyi və bacarığı hər bir mədəniyyətin 
başlanğıcıdır. Bu, onun daimi və xoşbəxt inkişafının təminatıdır. Ona görə də 
gəlin çox ləngiməyək. Bizi qəribə şəhər gözləyir, elə bir şəhər ki, ona vurul
mamaq olmaz. Onun musiqisini dinləyək.

Баку - это город, который нельзя не любить. Если вы не согласны, 
причина здесь одна, простая и легкоустранимая: вы еще не были в 
Баку - вот и все. Значит, надо ехать - по здешним хорошим автобанам 
либо в уютном поезде. Или лететь по ослепительно-синему небу. Или 
плыть по не менее синему морю. Результат будет один - вы окажетесь в 
городе, который нельзя не любить.

Это как с музыкой. Некоторые думают, что к ней равнодушны. 
А дело просто в том, что они еще не слышали свою. Музыка много
образна, как мир. И для каждого, в нем живущем, найдется своя. По- 
настоящему - до дрожи, до кома в горле, до счастливых слез. Ее не 
любить не получится.

Баку, древний, как восточная сказка, и новехонький, как ранец пер
воклассника, многообразен, словно музыка. В нем каждый полюбит 
свое. Поклонника старины околдуют крепостные башни, тайны которых 
штурмует не первое поколение археологов. Последовательного урбаниста 
потрясут шедевры сегодняшних «топовых» архитекторов планеты. 
И всякого человека со вкусом покорит безупречная, взаимообогащающая 
деликатность их сочетания. «В будущее с традициями» - таков бакинский 
градообразующий принцип.

Жаль, что города не бывают нобелевскими лауреатами. Мир дал бы 
Баку Нобелевскую премию за то, что Баку дал эту премию миру. Сто лет 
назад каждую пятую тонну бакинской нефти добывала компания братьев 
Нобель. Именно здешняя нефть, и сегодня греющая и движущая многие 
страны Земли, породила капитал, поныне премирующий лучшие дости
жения человечества. Динамит был уже потом...

Этот город, в нефтебум позапрошлого века на глазах одного поколения 
превратившийся из древнего захолустья в «кавказский Париж» (отзыв 
Ротшильда), никогда не разучится работать до упаду. Но уж и отдыхать 
он умеет, как никто другой. Восточный кейф - целая наука, и изучать ее 
лучше всего здесь, где первые кулинарные книги были написаны в XIII 
столетии, где в центре Старого города стоит скульптура, изображающая 
пирамиду пузатых чайных стаканчиков - "армуду". Символ любви азер
байджанцев к чаепитию.

А чай пить лучше всего на крыше кафе в Нагорном парке. Это 
огромная терраса с сотнями столиков, где собираются все от мала до ве
лика, чтобы полюбоваться своим городом. Описать вид, открывающийся 
отсюда, - все равно, что пытаться пересказать Моцарта.

И обязательно обратите внимание на парапет, окружающий террасу. 
Он сделан из двухслойного суперпрочного и абсолютно прозрачного 
стекла. Вытесать ограду из белоснежного мрамора, как лестницы и ко
лонны в кафе, было бы куда проще. Да и дешевле. Но в этом весь сего
дняшний Баку. Ультрасовременные технологии и национальное богатство 
используются, чтобы дать возможность каждому увидеть красоту. Где 
бы он ни находился! В первых рядах или на галерке.

Согласитесь, что желание и умение видеть красоту - это начало 
начал всякой культуры. Это залог ее вечного и счастливого развития. А 
потому не будем засиживаться. Нас ждет удивительный город, в который 
нельзя не влюбиться. Послушаем его музыку.

Bakının üzarirub Azarbaycan Respub

likasının bayrağı dalğalanır. Он» şahorin 

ıstanilan nöqtasmdan ğörmak mümkündür. 

Çünki bayraq dirayının hündürlüyü 

i 62 metra çatır. Bayrağın eni 35 metra, 

uzunluğu isa 70 metra barabardır.

O Ginnesin rekordlar kitabına daxil edilib. 

►
Над Ваку развевается флаг 

Азербайджанской Республики. Bio видно 

со всех концов города. Веде высота флаг

штока- 162 метра. Ширина флага 

35 .метров, а длина - 70 метров. Он был 

внесен в Книгу рекордов Гиннесса.
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Budur, ilk səs - səhər şəfəqləri kimi, zərb alətinin üzərində baraban fırçasının 
yumşaq xışıltısı kimi zəif və incə səs. Rəvan və ritmik xışıltı hər yerdə eşidilir. 
Qədim şəhərin qala divarlarının arxasında, parkların xiyabanlarında, Bakı 
körfəzini qucaqlayan bulvarda, yeni məhəllələrin həyətlərində, prospektlərin 
səkilərində. Bunlar Bakı süpürgəçilərinin süpürgələridir. Şəhər sübh tezdən 
gözəlliyə can atır. Küləklərin əsdiyi, qumsallıqla əhatə olunmuş sahil şəhəri 
əslində tozlu olmalıdı. O isə parıldayır.

Deyə bilərsiniz ki, nə üçün birdən-birə süpürgədən söz açdıq? Çünki əgər 
ona qalsa, Bakıda xeyli sayda ən müasir təmizləyici texnika mövcuddur! Bəli, 
bu, belədir, lakin biz şəhər orkestrinin ilk skripkalarından bəhs edirik...

Və ən başlıcası, Bakıdakı təmizliyi görməyə bilməzsiniz. Süpürgəçiləri isə 
görmək alınmayacaq. Onlar səhərin bülbülləridir. Özləri görünməsə də, izləri 
görünür, musiqi kimi.

Belə bir qayda var: qonaq gəlməzdən öncə ev sahibləri təmizlik işləri 
aparırlar. Bakıya isə çoxlu sayda turist gəlir: təyyarə, avtomobil və gəmi ilə. Və 
onların sayı ildən-ilə artır.

Vağzallar - aero-, avto- və dəmiryol vağzalları hər yerdə var. Lakin dəniz 
limanı ilə heç də hər şəhər öyünə bilməz. O şəhər tikililəri arasında hər zaman 
ekzotikliyi ilə seçilir, xüsusən də əgər onun yaşı minilliklərlə ölçülürsə. Bakı 
limanı haqqında antik tarixçilər qeydlər etmişdilər. Bu liman Xəzər dənizində 
ən böyük limanlardan biri idi.

Qədim limanın minilliklər ərzində nə qədər gəmi qarşılayıb-yola saldığını 
saymaq mümkün deyil. İndi isə onun özünün yola çıxmaq vaxtıdır. Bugünkü 
Bakının qəribə bir dövrüdür. Azərbaycanın sürətlə inkişaf edən paytaxtı kimi, 
dəniz limanının da əlavə məkana ciddi ehtiyacı var. Ona görə də liman 
terminalları yaxınlıqdakı Ələt qəsəbəsinə köçürülür. Tikinti işləri başa çatdırıldıqdan 
sonra yeni beynəlxalq dəniz limanı on yanalma körpüsünə malik olacaq. Bu 
liman il ərzində 11,6 milyon ton yük qəbul edə biləcək. Necə deyərlər, əsl 
ağırçəkili "pəhləvan"a çevriləcək!

Köhnə limanın kran və anbarlarının yerində isə artıq super müasir rayonun 
pəncərələri bərq vurur. Bu, həm mərtəbələrin sayı, həm də zəriflik baxımından 
yüksək memarlıq nümunəsidir. Yalnız dəbdəbəli komplekslərin adları keçmişi 
xatırladacaq. "Port Baku Residence", "Port Baku Towers" - "A" dərəcəli ofislər, 
yaşayış üçün nəzərdə tutulan göydələnlər, ticarət-əyləncə mərkəzləri və ən 
yaxşı restoranlar şəhərin formalaşmasında Bakı limanının əhəmiyyəti haqqında

Вот первый звук - слабый и нежный, как утренний луч, как шуршание 
щеточек ударника по барабану. Ровный ритмичный шорох слышен по
всюду. За крепостными стенами Старого города, на аллеях парков, на 
бульваре, опоясывающем Бакинский залив, во дворах новых кварталов 
и тротуарах проспектов. Это метлы бакинских дворников. Ранним утром 
город усердно наводит красоту. Продуваемый ветрами приморский 
город, окруженный песками, по определению должен быть пыльным. 
Этот - сияет.

Скажете, с чего вдруг про метлы? Ведь если на то пошло, в Баку 
полно и самой современной уборочной техники! Так-то оно так, да ведь 
мы о первых скрипках городского оркестра...

И главное, бакинскую чистоту вы не сможете не заметить. А вот 
увидеть дворников не получится. Они предрассветны, как соловьи. 
И вездесуще-невидимы, как музыка.

Есть правило: хозяева наводят блеск в доме к гостям. А в Баку мно
жество туристов: прилетающих, приезжающих, приплывающих. И каждый 
год их становится больше в разы.

Вокзалы - аэро-, авто-, железнодорожный - бывают везде. 
Но морским портом может похвастаться не каждый город. Он всегда эк
зотичен в городской застройке, особенно если ему не одна тысяча лет. 
Про бакинский упоминали уже античные историки. Он был одним из 
самых больших на Каспийском море.

Сколько кораблей встретил и проводил древний порт за тысячи лет, 
сосчитать невозможно. А вот теперь настало время самому ему тронуться 
в путь. Такое уж удивительное время - сегодняшнее бакинское. Порту, как 
и всей бурно растущей столице Азербайджана, жизненно необходимо 
пространство. Оттого и перебираются портовые терминалы в недалекий 
бакинский пригород Алят. Новый Международный морской порт после за
вершения строительства будет располагать десятью причалами. Он сможет 
принимать до 11,6 миллиона тонн грузов в год. Настоящий тяжеловес!

А на месте кранов и складов старого порта уже сверкает окнами су
персовременный район. Высокая архитектура во всех смыслах - и по 
этажности, и по изяществу. О прошлом напомнят лишь названия 
роскошных комплексов. Port Baku Residence, Port Baku Towers - офисы 
класса «А», жилые небоскребы, торгово-развлекательные центры и
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Bakı limanı Azərbaycan paytaxtında 

həyata keçirilmiş ən irimiqyaslı şəhərsalma 

layihələrindən biridir. Dənizin sahilində ofis, 

mağaza, restoran, yaşayış evləri və yeraltı 

avtodayanacaqlardan ibant nəhəng 

kopmleks salınıb.

◄
Порт Баку - один из наиболее 

масштабных градостроительных 

проектов, реализованных в столице 

Азербайджана. На берегу моря возведен 

огромный комплекс, включающий 

офисы, магазины, рестораны, жилые 

дома, подземные парковки.

О -SJEта" Mili т)пг

!'.-П inırlıC'■T'ls..» J as 1

Kiçik Venesiya Dənizkənarı bulvarın bır 

hissəsidir. Turistlərlə dolu qayıqların üzdüyü 

kanallar, yaşıl adacıqlar, <ığ mərmərlı 

pilləkənlər, Şərq оз Avropa mətbəxinin tənısıl 

olunduğu restoranlar bütün bunlar xeylı 

müddətdir kı, şəhərlilərin sevimli ıstırulıət 

məkanına çevrilib.

◄
Маленькая Венеция чисть I 1римореко 

го парка Каналы. по которым плавают 

лоЗки с туристами. вечные островки, 

беломраморные лестницы, рестораны 

восточной и европейской кухни, 

все нпо Дивно уже стаю любимым ме 

стол» отдыха горожан
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Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu 

dünyanın ən yaxşı hava limanlarından biri 

hesab olunur. Böyük Britaniyanın “Skytrax" 

konsaltinq şirkəti onu yüksək “4 ulduz’ 

kateqoriyasına layiq görüb.

Bu elit qrupa cəmi I8 hava limanı daxildir.

►
Международный Аэропорт Гейдар Алиев 

входит в число лучших аэропортов мира. 

Британская консалтинговая компания 

Skytrax присвоим ему высокую катего

рию * 4 звезды ». В эту элитную группу 

входят всего 18 воздушных портов.
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Heydsr Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun 

yeni terminalı зп cəsarətli memarlıq 

və mühəndislik ideyalarının, 

son IT-texnologiyalannın həyata 

keçirilməsinin, müasir texnika və qabaqcıl 

dizayner həllərinin tətbiqinin nümunəsidir. 

►
Новый терминал Международного 

Аэропорта Гейдар Алиев стал примером 

реализации самых прорывных архитек

турных и инженерных идей, воплощения 

в жизнь последних /Т-технологий. ис

пользования современной техники и сме

лых дизайнерских решений

PREZİDENT KİTABXANAS?1



18

BoIuAı fuyata keprıbn bır çn plunulww 

laytlvbn ıb bümbn Avropa paytaxtı oyuıv 

bıbr / alan Azorbaycan тепмИаптп 

İMflua kki/jm ozunmuxua ‘Rala 

uılubu 'nu tjoruyub utxlanuuplan ıbarjtJır 

►
Я Яаку реали ч ч<а»л> мемаи» c.kana .умЛ> 
»ш|Ч’и»ис1м»мл 'фчюпнм кагтумми 
m»v.w rfw .'ордиткл любая «яронплкая 

(пюлш^л Однако t aw .•.waxy»’
u цуWMbthRUHı u* архипкл мчум 

ямЛюи * пиумнгнми»амобьаммдо 
«(mkuwmvi) стии ».
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Bakıda dünyanın bütün ən iri mehmanxana 

şəbəkələri - Sheraton, Hilton, Four Seasons, 

JW Marriott, Kempinski, Hyatt, Fairmont, 

Rixos hmsil olunub. Şəhərdə Azərbaycan 

şirkətlərinə məxsus gözəl beşulduzlu 

mehmanxanalar da kifayət qədərdir.

Eyni zamanda cəmi bır neçə otaqdan ibarət 

uç-yaxud dördulduzlu ucuz ailəvi 

mehmanxana da tapmaq mümkündür.

►
В Баку представлены практически все 

крупнейшие мировые гостиничные 

сети - Sheraton, Hilton. Four Seasons,

JWMarriott, Kempinski, Hyatt, Fairmont, 

Rixos. Немало в городе и прекрасных пя

тизвездочных отелей азербайджанских 

компании. Но можно найти и недорогой 

трех- или четырехзвездочный семейный 

отель всего на несколько номеров.
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xoş xatirədir. Bakı öz zənginliyi və dünyada məşhurluğuna görə ona borcludur. 
Nəhayət, ilk biznes-turistləri də məhz bu liman qəbul edib.

Əlbəttə, həmin dövrdə belə bir termin mövcud olmasa da, lakin tur var idi. 
Özü də necə tur! Onun adı Böyük ipək yolu idi. Asiyadan Avropaya uzanan əsas 
ticarət marşrutu o cümlədən, indiki Azərbaycanın torpağından və suyundan 
keçirdi. Minlərlə tacir karvanı dəniz, çay və quru yolu ilə qalaq-qalaq mal 
daşıyırdı. Əsrarəngiz Şərqdən gətirilən ipək və ədviyyat, fil sümüyü və qızıl, 
qiymətli daşlar və olduqca bahalı xalçalar qütb gecəli Şimal ölkələrindən 
tədarük edilən bahalı xəz, yaqut və mumla onun cığırlarında "görüşürdü". 
Mübadilə təkcə əmtəə-pul deyil, həmçinin mədəni və elmi səviyyədə 
aparılırdı.Qədim dövrlərdə internet yox idi və Hind okeanından Baltik və Aralıq 
dənizləri sahillərinədək nou-haunun ötürülməsi funksiyası biznes-turistlərin, 
yəni tacirlərin üzərinə düşürdü, inanılmazdır, onlar siyasi xəbərlərdən, coğrafi 
kəşflər və müəlliflərin qələmindən yenicə çıxmış poema və romanlar barədə 
məlumatlardan tutmuş kulinariya reseptləri və dini nəzəriyyələrədək hər şeyi 
müntəzəm şəkildə çatdırırdılar.

Saysız-hesabsız karvanların keçdiyi yollarda isə yeni qəsəbə və şəhərlər 
yaranırdı. Hər kəs səyyahlara xidmət göstərməyə, onların yükünə nəyi isə 
əlavə etməyə çalışırdı. Beləcə, sənət növləri inkişaf edir, kənd təsərrüfatı 
dirçəlir, ticarət genişlənirdi.

Böyük ipək yolunda aparılan sövdələşmələrin dövriyyəsi və miqyası bu gün 
də insanı heyran edir. X əsrdə yaşamış ərəb salnaməçisi Azərbaycanda təşkil 
olunmuş yarmarkalardan birini təsvir edir. Həmin yarmarkada eyni vaxtda nə 
az, nə çox - düz bir milyon baş qoyun satılmışdı. Və maraqlıdır ki, ödəniş nağd 
şəkildə həyata keçirilməmişdi, ərəb iş adamları artıq həmin dövrdə çeklərdən 
istifadə edirdilər.

Kredit kartları isə hələ mövcud deyildi. Hazırda bəyənilməyən nağd ödənişə 
üstünlük verilirdi. İndiki maliyyəçilər o zamankı tacirlərin vergidən yayındıqlarından 
şübhələnərək, buna ağız büzərdilər. Əslində isə müasir arxeoloqlar necə də 
xoşbəxtdirlər! Skandinaviyadan tutmuş ən cənub coğrafi enliklərədək qazıb 
çıxartdıqları xəzinələrdə onlar Böyük ipək yolu adlı biznes-turun çoxəsrlik 
qlobal populyarlığının korroziyaya məruz qalmayan dəlillərini aşkar ediblər. 
Bu dəlillər həqiqətən də qiymətlidir: Makedoniyalı isgəndərin gümüş tetradrah- 
miiəri, Roma denariləri, Bizansın qızıl solidləri, səlcuqların dinarları, Qızıl 
Ordanın gümüş təngiləri, Moskva Rusiyasının rublları. Və əlbəttə, Avropa 
talerləri (həmin dövrün avrosu). Yeri gəlmişkən, beynəlxalq valyuta barədə. 
Maraqlı bir məqam - qədim Azərbaycan dövlətlərinin hökmdarları dövründə 
xəzinələrdə ən çox yayılmış pul vahidləri kəsilmiş gümüş dirhəmlər idi. Onlar 
çoxlu miqdarda aşkarlandığı üçün bəzi tarixçilər hətta dirhəmin beynəlxalq 
ödəniş vasitəsi, özünəməxsus "ipək yolu" dolları səviyyəsində olduğunu (Uoll- 
Strit bizi bağışlasın) ehtimal edirlər. Onları indiyədək Rusiyada, Belarusda, Fin
landiyada və Yaxın Şərqdə aşkar edirlər. Ləkin aydındır ki, Bakı limanı ilə 
içərişəhərdəki sahilyanı qala arasındakı sahədə daha çox belə sikkə tapılıb. 
"Qız qalası" kimi zərif ada malik olan bu heybətli tikili Bakıya nəinki qala, 
həmçinin liman mayakı kimi xidmət edib.

Antik dövrlərdən etibarən Xəzərdən başlayan su yolu Kür və Rioni çaylarından 
keçməklə Qara, Azov və Aralıq dənizlərinə qədər davam edirdi. Oradan bu yol

лучшие рестораны. Не самая плохая память о той важной роли, которую 
сыграл в становлении города бакинский порт. Ему Баку обязан и 
богатством, и известностью в мире. В конце концов и первых бизнес-ту
ристов принимал именно он.

Ну, конечно, такого термина тогда не было. Но тур был. И еще какой! 
Он назывался Великий шелковый путь. Главный торговый маршрут из 
Азии в Европу шел в том числе землей и водой нынешнего Азербайджана. 
Тысячи купеческих караванов везли горы товаров по морям, рекам и 
суше. Шелк и пряности, слоновая кость и золото, драгоценные камни и 
бесценные ковры с таинственного Востока встречались на его тропах с 
роскошными мехами, янтарем и воском, привезенными из полуночных 
стран Севера.

Обмен был не только товарно-денежным, но еще и культурным, и 
научным. В те далекие времена не существовало Интернета, и функция 
переноса ноу-хау от Индийского океана до Балтики и Средиземноморья 
лежала на бизнес-туристах, то бишь купцах. Невероятно, но они исправно 
доставляли все: от политических новостей, сведений о географических 
открытиях и только что вышедших из-под пера авторов поэмах и 
романах, до кулинарных рецептов и религиозных доктрин.

А на дорогах, по которым шли бесчисленные караваны, возникали 
новые поселения и города. Каждый старался и обслужить путников, и 
что-то добавить им в багаж. Так развивались ремесла, поднималось 
сельское хозяйство, росла торговля.

Обороты, масштабы сделок на Великом шелковом пути поражают и 
сегодня. Арабский хроникер X века описывает одну из ярмарок в Азер
байджане, где был единовременно продан ни много ни мало миллион 
овец! И что интересно - оплатили «безналом», бизнесмены-арабы уже 
тогда пользовались чеками.

А вот кредитных карточек еще не было. Предпочитали осуждаемую 
ныне «наличку». Теперешние финансисты брезгливо поморщатся, запо
дозрив тогдашних купцов в уклонении от уплаты налогов. Зато как же 
счастливы нынешние археологи! В кладах, раскапываемых от Скандинавии 
до самых южных широт, они обнаруживают не поддающиеся ни коррозии, 
ни опровержению доказательства многовековой глобальной популярности 
бизнес-тура по имени Шелковый путь.

Эти доказательства воистину драгоценны: серебряные тетрадрахмы 
Александра Македонского, денарии Рима, золотые солиды Византии, 
динары сельджуков, золотоордынские серебряные данги, рубли Мос
ковской Руси. И, понятное дело, европейские талеры (тогдашние евро).

Кстати, об интернациональной валюте. Любопытная деталь: самыми 
распространенными денежными единицами в кладах являются сереб
ряные дирхемы, отчеканенные правителями древних азербайджанских 
государств. По причине частоты их нахождения некоторые историки 
даже полагают, что дирхемы были международным платежным средством. 
Этакими, да простит нас Уолл-стрит, «шелковопутёвыми» долларами. 
Их находят до сих пор в России и Белоруссии, в Финляндии и на 
Ближнем Востоке. Но, понятно, больше всего их нашли на участке
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Avropanın cənubuna və qərbinə qədər uzanırdı. Volqa, Dnepr və Don çaylarından 
keçən ticarət yolları isə şimala, "yunanlardan varyaqlara doğru" gedirdi. Bu gün 
yeni Bakı beynəlxalq dəniz limanının terminallarından yola çıxan gəmilər Volqa- 
Don və Volqa-Baltik kanalları ilə hərəkət etmək iqtidarındadır. Bu marşrut nəinki 
Baltik və Şimal dənizlərinə, həmçinin Şimal Buzlu okeanına qədər uzanır.

Yeni dəniz limanı hələ tikilməkdədir, yeni hava limanı isə artıq 2014-cü ildə 
ilk sərnişinlərini qəbul edib. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun yeni ən 
müasir terminalı isə öz gözəlliyinə və rahatlığına görə regionda əvəzsizdir. 
Aeroport bütün dünyada aviaşirkətlərin və hava limanlarının xidmət səviyyəsini 
qiymətləndirən Böyük Britaniyanın "Skytrax" konsaltinq şirkətinin "dörd ulduz" 

statusunu qazanmışdır.
Terminal həqiqətən də aviasiyanın müasir sürətinə uyğun tikilib. Bakının 

indiki inkişaf tempini nəzərə alsaq, buna təəccüblənməyə dəyərmi?! Burada 
yüksək səviyyəli olan hər şey qədim Şərq nağıllarında təsvir edilənlərdən daha 
sürətlə artır, indi min bir gecə ərzində elə şeylər tikmək mümkündür ki, cinlər 
öz sarayları ilə şöhrət tapa bilməzlər. Bəli, həcm baxımından onlar yarışa 
bilərlər. Tutaq ki, Ələddinin bacarıqlı rəhbərliyi altında çalışan cinlər (şüşədən 
çıxanlar) 65 min kvadratmetrin (bu, aeroportun sadəcə bir terminalının sahəsidir) 
öhdəsindən gəldi. Üstəlik, fərz edək ki, onların büllur sarayı öz gözəlliyinə görə 
Bakı aeroportundan geri qalmır. Aviadispetçerlərin qülləsinə bir nəzər salın. 
Ətrafdakı tikililər üzərində vüqarla və yarımşəffaf şəkildə ucalan bu qüllə qu 
quşunun boynunu xatırladır - hətta cinlər belə bunu etməkdə acizdir!

Təsəvvür edək ki, həmin nağıl podratçılar tikmiş olduqları obyekti on bir 
restoran və kafe, üstəgəl iyirmi mağaza (onları məhdud hərəkətli və körpə 
uşaqları olan sərnişinlər üçün rahat və əlverişlli etmək şərti ilə), gözləmə, uçuş 
və gəlmə zalları, qeydiyyat köşkləri, çoxsaylı aviasiya xidmətləri və s. ilə təchiz 
ediblər. Folklora olan hörmətimizlə yanaşı, əgər Ələddin öz çırağını yorulana 
qədər sürtsə belə, buradakı texniki təchizata cinlər nail ola bilməzdilər.

Və məsələ yalnız yeni terminalın otuz eskalatorunda, onun on üç qapalı 
aviatrapında (onlardan biri ikigöyərtəli superlaynerlərə xidmət göstərmək iqti
darındadır) deyil, il ərzində doqquz milyon sərnişinin yola salınması və qəbul 
edilməsi (bu, yaxın gələcəkdə beynəlxalq aviasiya qovşağına çevrilməsi 
gözlənilən Bakı aeroportunun plan üzrə buraxılış qabiliyyətidir) üçün Bakıda 
olduğu kimi, çoxsaylı ən yeni texnologiyaların tətbiqi tələb olunur. Onların 
arasında "Baggage Drop-off for Online Registered Passengers" (on-line qey
diyyatdan keçmiş sərnişinlər üçün baqajın müstəqil şəkildə yola salınması) 
yaxud "Advanced Pre-check-in Possibilities" (təkmilləşdirilmiş özünü qeydiyyat 
imkanları) sistemlərini qeyd etmək olar. Buna bənzər bit xidməti cinə sifariş 
etməyə çalışsanız o, hər hansı sehrə baş vurmadan könüllü surətdə şüşəyə 

daxil olacaq. Və ağzını içəridən tıxacla özü bağlayacaq.
Məhz bu səbəbdən Bakı öz "top-hitlər"ini real memarlara sifariş edir. 

Doğrudur, onlar əfsanəvi istedada malikdirlər. Şəhər bunu edə bilər. Buradakı 
ən inanılmaz bina tikinti işləri başa çatdırıldıqdan dərhal sonra planetin bütün 
ekspertləri tərəfindən ümumdünya şah əsəri kimi tanınan Heydər Əliyev 
Mərkəzidir, layihənin müəllifi isə dünya şöhrətli memar Zaha Hədiddir.

Dünya memarlığı antologiyasında haqlı olaraq öz yerini tutmuş bu unikal 
tikili şah əsər və möhtəşəm abidə olmaqla yanaşı, uğurla fəaliyyət göstərən

между бакинским портом и приморской крепостной башней Старого 
города. Грозной башней с нежным названием - Девичья, которая служила 
Баку не только фортецией, но и портовым маяком.

С античных времен водный путь от Каспия продолжался по рекам 
Куре и Риони до Черного, Азовского и Средиземного морей. Оттуда он 
шел на юг и запад Европы. По рекам же Волге, Днепру и Дону торговые 
трассы устремлялись на север, «из греков в варяги». Сегодня от 
терминалов нового бакинского международного морского порта суда 
могут идти Волго-Донским и Волго-Балтийским каналами. Таков маршрут 
не только до Балтийского и Северного морей, но и до Северного 

Ледовитого океана.
Новый морской порт еще строится, а вот новый воздушный вокзал 

еще в 2014 году принял первых пассажиров. Международный Аэропорт 
Гейдар Алиев обзавелся сверхсовременным терминалом, равного 
которому по красоте и комфорту во всем регионе не найдешь, что и за
креплено четырехзвездным статусом, присужденным ему британской 
консалтинговой фирмой Skytrax, оценивающей качество услуг авиаком

паний и аэропортов по всему миру.
Строили терминал поистине с современными авиационными скоростями.

А впрочем, зная сегодняшний бакинский темп, стоит ли удивляться?! Тут 
все ультрасовременное растет быстрее, чем в древних восточных сказках. 
Теперь за тысячу и одну ночь успеют понастроить такого, что джинны с 
их дворцами будут уже не в чести.

Ну, возможно, объемами они еще попробовали бы потягаться. Бригада 
хорошо выдержанных (в бутылке) джиннов под хорошим присмотром 
прораба Аладдина, предположим, осилила бы 65 тысяч квадратных 
метров (площадь всего лишь одного терминала аэропорта). Допустим 
даже, что по красоте их хрустальный дворец вдруг не уступил бы ба
кинскому аэропорту. Хотя взгляните на вышку авиадиспетчеров, грациозно 
и полупрозрачно царящую над окрестностью, неуловимо напоминающую 
шею лебедя - нет, такое джиннам точно слабо!

И предположим вовсе уж невозможное, что сказочные подрядчики 
тоже сумели бы начинить свой объект одиннадцатью ресторанами и 
кафе, плюс двумя десятками магазинов (не забыв сделать их комфорт
но-доступными для пассажиров с ограниченными возможностями и с 
маленькими детьми), залами ожидания и прилета, стойками регистрации, 
бесчисленными авиационными службами и т.д. Но, при всем почтении к 
фольклору, протри Аладдин свою лампу хоть до дыр, а здешнее техни
ческое оснащение джинны бы не потянули!

И дело даже не в тридцати эскалаторах нового терминала, и не в 
двенадцати его закрытых авиатрапах-рукавах, два из которых способны 
обслуживать и двухпалубные суперлайнеры. Для отправки и приема 
девяти миллионов пассажиров ежегодно (плановая пропускная способность 
бакинского аэропорта, в обозримом будущем - международного авиахаба) 
требуется применять, кек делают в Баку, множество новейших технологий. 
Среди них, например, такие, как Baggage Drop-off for Online Registered 

Passengers (система самостоятельной отсылки багажа для пассажиров,



24

Hiıııı

İrl 
Ш hı

H 3
::: s

:5£?c ЗГД1**

lifti hı Cnv1 III hı в

4g$;g:
«.rr.jıfflng'

ıaB$ "В1

»1
- —Z -C

г'.’.я'- лZ'rz£z££
» Z ” —‘Z . U_C "q
»___ '----------- d
------к'Я','{

Цэд %Л

*fc£sLLT'nT

?£S



26 27

Qodim tarixi olan bütün şohorbr kimi,

Bakı da çoxşokıllıdır. Burada orta osr 

moholbbrino, “ncoqotika" vo “modem" 

üslublarda tikilmiş binalara, ebco do 

dünyanın on tanınmış memarları torofindon 

layihobndirilon olduqca müasir memarlıq 

komplekslorino rastgolmok mümkündür.

►
Как все города c долгой историей, Ваку 

многолик. Здесь можно найти средневеко

вые кварталы, здания в стилях неоготи

ки и модерна и, конечно, ультрасовремен

ные архитектурные комплексы, спроек

тированные самыми известными архи

текторами мира.
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Bakıda ucaldılmış Heydər Əliyev 

Mərkəzinin binası ekspertlər tərəjindən 

dünya şəhərsalma sənətinin şah əsərlərindən 

biri elan olunub. Məşhur memar 

Zaha Hədid tərəfindən layihələndirilən qar 

kimi ağ sarayın monumentallığı iləyanaşı, 

divarların hərəkətdə olması təəssüratı 

yaranır. Onun çevrəsini təşkil edən xətlər isə 

sanki axaraq biri digərinə tökülür.

►
Возведенное в Баку здание Центра Гейда

ра Алиева буквально сразу же по заверше

нии строительства было объявлено 

экспертами одним из шедевров мирового 

градостроительства. При всей монумен

тальности белоснежного дворца, спроек

тированного знаменитой Захой Хадид, 

его стены словно находятся в движении. 

А линии, рисующие его абрис, будто 

перетекают одна в другую.
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Mərkəzin interyerləri üçün tapılan həllər 

burada Heydər Əliyev Muzeyini, 

media-mərkəzi, kafeni, çoxsaylı holları 

yerləşdirməyə imkan vermişdir. 

Mütəxəssislərin qiymətləndirməsinə görə 

Mərkəz eyni vaxtda 10 minədək ziyarətçim 

qəbul etmək iqtidarındadır.

►
Решения, найденные для интерьеров 

Центра, позволили разместить в нем 

несколько залов, музей Гейдара Алиева, 

медиа-центр, кафе, многочисленные 

холлы. По оценке специалистов,

Центр может одновременно принять 

до 10 тысяч посетителей.
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Bakının mszıyyatbrindan biri şsksiz ki, yaxşı 

düşünülmüş yol w magistrallar ş.ıb.ıkosinin 

olmasıdır. Son onillik srzinds tikihn çoxsaylı 

nəqliyyat qovşaqları hər bir meqapolisin m 

kəskin problcını olan avtomobil tıxaclarının 

aradan qaldırılmasına yardım edir.

◄
Одним ııs несомненных достоинств 

Баку является хорошо продуманная 

сеть дорог и магистралей.

Транспортные рамчзки. которых 

было немало построено за последнее 

десятилетие, помогли решить самую 

острую проблему каждого мегаполиса - 

автомобильные латоры.
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dövlət və ictimai institutdur. Onun başlıca vəzifəsi dünya ictimaiyyətini 
Azərbaycanın mədəni irsi və müasir nailiyyətləri ilə tanış etməkdir.

Bu möhtəşəm tikilinin xarici görünüşünə gəldikdə isə... Etiraf edək ki, onu 
görmək lazımdır. Çünki jurnalistlərin verdikləri təsvirləri, yaxud ekspertlərin 
rəylərini nə qədər öyrənsən, yenə də çaşıb qalacaqsan. Bəziləri iddia edirlər ki, 
bu, donmuş dəniz dalğasıdır. Bir başqaları onu daşlaşmış partlayışla müqayisə 
edirlər. Üçüncülər fantastik ağ daşçiçəyini görürlər. Dördüncülər isə inadla 
sübut etməyə çalışırlar ki, burada ümumiyyətlə, heç nə daşa dönməyib və 
donmayıb. Yalnız səriştəsiz insanlar belə düşünə bilər, əslində isə bu şah əsər 
istənilən digər böyük memarlıq abidəsi kimi, daimi hərəkəti təcəssüm etdirir. 
İndi gəl bundan baş çıxar!

Bunu yalnız siz anlaya bilərsiniz. Əgər bu möcüzəli binanı öz gözlərinizlə 
görsəniz, onun ətrafında dövrə vursanız, çoxsaylı zallarını gəzsəniz, rəngdən- 
rəngə düşən qış bağına tamaşa edib, burada təşkil olunan çoxsaylı sərgiləri 
seyr etsəniz.

Heydər Əliyev Mərkəzi, şübhəsiz, brilyantdır! Lakin onun azərbaycanlı 
memarlar tərəfindən hazırlanmış çərçivəsi də gözəllikdə geri qalmır. Bakıda ən 
müasir, ən fantastik memarlıq üslubuna malik ictimai binaların sayı olduqca 
çoxdur. Və, onlar, bir qayda olaraq, yeni yaşayış məhəllələrinə uyğunlaşdırılıb. 
Bununla belə onlar hər bir avropalının işdən qayıtdıqdan sonra təkcə yatmaq 
və dincəlmək üçün alışdığı simasız ucqar rayonlar deyil, şəhərə layiq hissələrdir, 
burada rahat və dolğun həyat üçün hər şey nəzərdə tutulub. Bağ və kinoteatrlar, 
mağaza və restoranlar, uşaq və idman meydançaları, biznes mərkəzləri və 
mehmanxanalar. Və, əlbəttə ki, gözəl şəkildə salınmış yollar.

Bakıda öz mürəkkəbliyi ilə topologiya fəsillərinə illüstrasiyaları xatırladan 
xeyli yol və yol ötürücüsü tikilir. Lakin bununla belə onların sayını artırmaq 
lazımdır, çünki bütün dünyada olduğu kimi, avtomobil parkının artım sürəti in
şaatçıların ən gərgin planlarını qabaqlayır. Xoşbəxtlikdən bütün meqapolis 
sakinlərinin qəzəblə qarşıladığı "tıxac"lar Bakıda vaxtaşırı yaransa da, qısa 
müddətdə aradan qaldırılır. Lakin əgər vaxt məhduddursa, Bakı sakini öz avto
mobilini mərkəzdən kənarda saxlayıb metrodan istifadə edəcək.

ilk metropoliten xətti hələ 1967-ci ildə istifadəyə verilib. Bu gün Bakı metro
politeninin sxemindəki 23 stansiyanı 33 kilometrlik yollar birləşdirir. Yeraltı 
yollarla sürətlə hərəkət edən qatarlar il ərzində işə tələsən 200 milyon sərnişin 
daşıyır. Onların arasında mərmər və qranitlə işlənmiş gözəl zallara tamaşa etmək 
üçün yerin altına enən, hər şeylə maraqlanan neçə turistin olduğunu heç kəs 
saymayıb. Əlbəttə, onların sayı çoxdur, çünki Bakı metrosu həqiqətən də olduqca 
gözəldir və, şübhəsiz, digər metropolitenlərə bənzəmir. Onun divar naxışları və 
mozaikalarına tamaşa etməklə Azərbaycan tarixini öyrənmək olar. Metro inşaatçıları 
bu illüstrasiyalı salnaməni davam etdirmək niyyətindədirlər: 2030-cu ilə qədər 
stansiyaların sayı 76-ya, yolların uzunluğu isə 119 kilometrə çatacaq.

Bu planların reallığına şübhə ola bilməz. Bakıda inşa etməyi bacarırlar. 
Lakin siz hələ bu şəhərin insanı necə ruhlandırdığını bilmirsiniz. Onun 
simfoniyasının səslənməsinə hər şey üzvi surətdə daxil olur - hətta əgər bu, 
ağır rok yaxud müasir musiqi həvəskarlarının növbəti qəribə fantaziyasıdırsə.

"Öz alovunu yandır!" - "Avrovisiya"nın ən məşhur şüarı belə idi. 2012-ci 
ildə Avropa mahnısının bu əsas bayramı Bakıda müvəffəqiyyətlə keçirildi.

прошедших онлайн-регистрацию) или Advanced Pre-check-in Possibilities 
(улучшенные возможности саморегистрации). Попробуйте-ка заказать 
нечто подобное джинну. Да он без всяких заклинаний, добровольно по
лезет в бутылку! И пробкой закроется - сам, изнутри.

Вот потому-то свои градостроительные «топ-хиты» Баку заказывает 
вполне реальным, а не сказочным зодчим. Правда, со сказочной из
вестностью и талантом. Город может это себе позволить. Самое невероятное 
здание в нем, всеми экспертами планеты сразу по завершении стройки 
признанное мировым шедевром, - Центр Гейдара Алиева - творение 
всемирно известного архитектора Захи Хадид.

Уникальное сооружение, по праву занявшее место в антологии ми
рового зодчества - оно не только шедевр архитектуры и величественный 
памятник, но и отлично работающий государственный и общественный 
институт, главная задача которого - знакомство мировой общественности 
с культурным наследием и нынешними достижениями Азербайджана.

Что же до внешнего облика этого чуда, то... То следует признать, что 
его надо видеть. Потому что сколько ни изучай его описания, сделанные 
журналистами, или мнения экспертов - только запутаешься. Одни 
уверяют, что это - застывшая морская волна. Другие сравнивают с ока
меневшим взрывом. Третьи видят фантастический белокаменный цветок. 
А четвертые с упорством доказывают, что вообще тут ничего не 
окаменело и не застыло. Так, мол, думают одни профаны, а на самом 
деле шедевр этот, как и всякое великое произведение зодчества, во
площает вечное движение. Вот и разберись тут!

Разобраться сможете только вы. Если своими глазами увидите это 
волшебное здание, и обойдете его вокруг, пройдете по всем его много
численным залам, буквально переливающимся один в другой, полю
буетесь зимним садом, осмотрите выставки, которых здесь бывает мно
жество.

Центр Гейдара Алиева - безусловно, брильянт! Но ведь и его оправа, 
созданная азербайджанскими зодчими, ничуть не хуже. Красивых об
щественных зданий самой современной, самой фантастической архи
тектуры в Баку очень много. И, как правило, они вписаны в новые 
жилые кварталы. Причем это не привычные глазу каждого европейца 
безликие спальные районы, куда возвращаются с работы только для 
сна и отдыха, а равноценная часть города, где все предусмотрено для 
полноценной, комфортной жизни. Со скверами и кинотеатрами, магазинами 
и ресторанами, детскими и спортивными площадками, бизнес-центрами 
и отелями. И, конечно, прекрасными дорогами.

Дорог и развязок, своей сложностью напоминающих иллюстрации к 
разделам топологии, в Баку строят много. Но, наверное, их нужно еще 
больше, потому что, как и во всем мире, немыслимые темпы роста ав
томобильного парка опережают самые напряженные планы строителей. 
К счастью, пока ненамного, и проклинаемые жителями всех мегаполисов 
«пробки» в Баку хотя и периодически возникают, но все-таки и быстро 
рассасываются. Однако, если времени в обрез, бакинец оставит машину 
за пределами центра, а сам поедет на метро.

ВйЫд alıç-verif artıq xeyli vaxtdır ki, 

turizmin ıstiqametbrindm birim çevrilib. 

Şxhmb açılan yem tıearot morbzbrı 

hr gün yüz ınınbrb alıcını cjllı edir.

Г
Шопинг в Ьаку давно уже стал одним 

из направлении туризма.

Новые торговые центры, открытые 

в городе, ежедневно привлекают сотни 

тысач покупателей.

Səxavətli şəhər bu tədbirə də öz hədiyyəsini hazırlamışdı. Lakin buna bənzər 
hədiyyələrin əsas sirrini öyrənmək çətin deyil - bayram başa çatsa da, hədiyyə 
qalmaqdadır. Və o şəhərə xidmət edir, onu bəzəyir. Yenə sual olunur, kim kimə 
hədiyyə edib: şəhərmi bayrama yoxsa bayrammı şəhərə...

Hər halda 43 ölkənin qatıldığı möhtəşəm "Avroviziya-2012" üçün "Baku 
Crystal Hall" inşa olundu. Ləpədöyənin kənarında əfsanəvi parıldayan saray. 
Layihənin Bakıya xas müddətdə həyata keçirildiyini söyləməyə ehtiyac varmı? 
25 min tamaşaçı üçün nəzərdə tutulan analoji tikililər adətən 4-5 il ərzində inşa 
edilir. Bakıda "Crystal Hall"un tikintisinə dair müqavilə "Avroviziya" müsabiqəsinə 
start verilməzdən on ay əvvəl imzalanmışdır.

Şəhər simfoniyasının bu akkordu həqiqətən də cazda və rokda səslənən 
zərb alətinin enerjisinə bənzədi. Tikinti və layihələndirmə işləri paralel gedirdi. 
Tamaşaçı zalının nəhəng camı və onun damı tikildiyi müddətdə uzunluğu iki 
yüz metrə, hündürlüyü isə təqribən on mərtəbəyə çatan fasad membranının 
layihələri hazırlanırdı. 9 mindən artıq işıq diodundan ibarət olan fasad 45 min 
kristalla bəzədilib. Bütün bunlar - müəyyən olunmuş vaxtda - quraşdırılıb işə 
salındığı zaman şəhər heyrətə gəldi. "Avroviziya"nın şüarı sözün əsl mənasında 
həyata keçirildi. Alovlandırmağı bacardıq! Ümumi fikir belə idi: qoca Xəzərin 
suları indiyədək belə bir almaz tacını əks etdirməmişdi.

Yüksək səviyyədə keçirilən "Avroviziya-2012" ilə yanaşı qlobal turist axınının 
qəbulu Bakı üçün ən parlaq debüt oldu. Təşkilatçılığın Avropasayağı dəqiqliyi 
ilə qonaqpərvərliyin Şərq səxavəti burada üzvi surətdə birləşmişdi. Burada hər 
şey incəliklərinədək düşünülmüşdü - nəqliyyatın optimallaşdırmasından tutmuş 
bütün ictimai yerlərdə sərbəst Wİ-Fİ-dək, yüzlərlə yeni London taksisindən 
tutmuş azərbaycanlı aşpazlarla birlikdə italyan, fransız və yapon mütəxəssislərinin 
də üzərində çalışdığı "Qafqaz qarışığı" üslubunda menyuyadək, dünya şöhrətli 
otellər şəbəkəsinə daxil olan yeni çoxmərtəbəli mehmanxanaların beşulduzlu 
apartamentlərindən tutmuş Avropa mahnı müsabiqəsinin gənc fanatları üçün 
ucuz kirayə mənzillərədək. Avropa bu şəhərin alışdırmaq və alovu əla səviyyədə 
davam etdirmək bacarığına əmin oldu.

Alov, ümumiyyətlə, Azərbaycan ünsürüdür. Yalnız temperament və mehribanlıq 
nöqteyi-nəzərindən deyil, həmçinin fiziki mənada. Bakının qədim gerbində üç 
alov dili təsvir olunub. Bu, heç də təsadüfi deyil. Şəhərin yaxınlığında minilliklər 
boyu müqəddəs hesab edilən, Yanardağ adlanan bir məkan var. Daşlardakı 
çatların arasından neftin "yol yoldaşı" olan yanar qaz sızır və onun alovu zəngin 
tarixi boyu bu ölkənin rəmzi olmuşdur.

Ənənələrlə gələcəyə doğru. Bu, təkcə şəhərsalmanın deyil, ümumiyyətlə, 
Azərbaycanın sürətli inkişafının şüarıdır. Sürətli artım prosesində keçmişimizin 
heç bir mənəvi dəyəri itirilməməlidir. Ən müasir binanın dam örtüyündə 
birdən-birə ehtiyatla açılan qədim xalçanın təsvirlərini görə bilərsiniz. Və siz 
yanılmayacaqsınız - çünki bu, yerli bələdçilərin daha bir incisi olan Xalça 
muzeyidir.

"Park-Bulvar" ticarət-əyləncə mərkəzinin siluetində isə müasir azərbaycanlıların 
əcdadlarından olan köçəri türklərə məxsus çadırın oxşarını görmək olar. Ciddi 
ekspertlər bizi bağışlasın.

Təəccüblənməyə dəyməz, artıq füsunkar şəhərin mənzərəsi haqqında 
bəhs olunan gerbdən götürülmüş üç nəhəng alovu tamamlayır.

Первая линия подземки была открыта здесь еще в 1967 году. Сегодня 
на схеме бакинского метрополитена 23 станции, которые связывают 33 
километра путей. Бегающие по ним поезда ежегодно перевозят 200 
млн спешащих по своим делам пассажиров. Сколько среди них любо
знательных туристов, которые спускаются под землю, чтобы полюбоваться 
прекрасными залами, отделанными мрамором и гранитом, никто не 
считал. Но, по всей видимости, их бывает много, потому что бакинское 
метро действительно, очень красиво и, безусловно, не похоже на другие 
метрополитены. По его росписям и мозаикам можно изучать историю 
Азербайджана. Тем более что эту иллюстрированную летопись метро
строители собираются продолжать: к 2030 году число станций вырастет 
до 76, а протяженность путей до 119 километров.

8 реальности этих планов сомневаться не стоит. Строить в Баку 
умеют. Но вы еще не знаете, как этот город умеет зажигать. В симфонию 
его звучания органически вливается все, даже если это тяжелый рок 
или еще какое-то очередное затейливое изобретение современных му- 
зыкоделов.

«Зажги свой огонь!» - таков слоган популярнейшего шоу-хита под 
названием «Евровидение». В 2012 году этот главный праздник европейской 
песни с блеском прошел в Баку. К нему щедрый город тоже приготовил 
подарок. Хотя о главном секрете подобных презентов догадаться не 
трудно. Он в том, что праздник проходит, а подарок - остается. И служит 
городу, и украшает его. Так что еще вопрос, кто кому дарит: город ли 
празднику, праздник ли - городу...

Как бы то ни было, к грандиозному (43 страны-участницы) «Еврови
дению-2012» был построен Baku Crystal Hall, призрачно сияющий дворец 
у кромки прибоя. Надо ли говорить, что проект был реализован в 
истинно бакинские сроки. Аналогичные сооружения на 25 тысяч зрителей 
обычно возводятся за 4-5 лет. Контракт на сооружение «Кристалл- 
холла» в Баку подписали ровно за десять месяцев до старта «Евровиде
ния».

Этот аккорд городской симфонии был воистину ударно-энергичным, 
как в джазе или роке. Строительство и проектирование шли параллельно. 
Пока возводилась гигантская чаша зрительного зала и его кровля, 
делали одновременно чертежи фасадной мембраны длиной в двести 
метров и высотой почти в десять этажей. Она состоит из более чем 
9 тысяч светодиодов. А украшен фасад сорока пятью тысячами кристаллов. 
Когда все это - точно в срок - смонтировали и включили, город ахнул. 
Девиз Евровидения осуществили буквально. Уж зажгли так зажгли! 
Мнение было всеобщим: такого алмазного венца седой Каспий еще не 
отражал.

Великолепно проведенное «Евровидение-2012» стало блестящим де
бютом Баку в единовременном приеме глобального десанта туристов. 
В нем органично соединились европейская четкость организации и вос
точная щедрость гостеприимства. Продумали буквально все. От оптимизации 
трафика до свободного Wi-Fi во всех общественных местах. От сотен но
веньких лондонских такси до меню в стиле «кавказский фьюжн», над
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Bakı metropoliteni şəhər daxilində sürətli 

hərəkəti bmin edən nəqliyyat vasibsi 

olmaqla yanaşı, əsl sənət əsəridir.

Onun yeraltı zalları bəzəklərinin 

zərifliyi baxımından ən gözəl saraylarla 

rəqabət apara bilər.

►
Бакинский метрополитен - не только 

транспортное средство, обеспечивающее 

быстрое передвижение по городу, 

но и настоящее произведение искусства. 

Его подземные залы могут соперничать 

в изяществе отделки с самыми красивы

ми дворцами.
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Şəhjrdj зп müasir, зп fantastik memarlıq 

üslubunda tikilmiş çoxlu sayda göz3l ictimai 

bina mövcuddur. Bir qayda olaraq, onlar 

Ş3li3rsalma prinsiphri baxımından kifay3t 

qsdsr maraqlı olan yaşayış тзкзИзЬппз 

uyğunlaşdırılıb.

►
В городе очень много красивых обще

ственных зданий самой современной, 

самой фантастической архитектуры. 

Как правило, они вписаны в новые жилые 

кварталы, которые не менее интересны 

в плане градостроительных решений.

A4
İ
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Bakıda 2 milyondan artıq insan yaşayır. 

Onların arasında müxblif 

mədəniyyətləri bmsil edən və ümumi Vəbn 

olan Azərbaycan ideyası ətrafında birləşən 

onlarla millətin nümayəndələri var.

►
В Баку проживает свыше 2 миллионов 

человек. Среди них представители 

нескольких десятков национальностей, 

представляющих разные культуры 

и объединенных идеей общей родины - 

Азербайджана.
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‘Ənənələrlə gələcəyə doğru”.

Bu şüar yalnız şəhərsalmaya deyil, 

bütünlüklə Azərbaycanın sürətli 

inkişafına şamil olunur.

Bu artım prosesində keçmişlə bağlı olan heç 

bir qiymətli dəyər itirilməməlidir.

►
"В будущее с традициями”.

Это девиз не только градостроитель

ства, но и всего бурного развития 

Азербайджана. Ничто ценное 

из прошлого не должно быть утрачено 

в стремительном процессе роста.
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Flame Towers Bakının brendhnndon biridir. 

Hündürlüyü toqrıbn iki yüz metro çatan 

göychhnhr demək olar ki, br tərəfdən 

görünür. Onlar paytaxtı

axşamdan səhərədək "isidən" və işıqlandıran 

üç alov zolağı şəklində tikilib.

►
Flame Towers - новый бакинский бренд. 

Небоскребы почти двухсотметровой 

высоты, видны буквально отовсюду.

Они сооружены в форме трех языков 

костра, с вечера до утра греющего 

и освещающего столицу
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Azerbaycanın paytaxtı çoxdinli şeherdir. 

Burada kostyollar, kilsələr ve sinaqoqlar 

fəaliyyət gösterir. Lakin Bakıda məscidlərin 

sayı daha çoxdur, çünki azərbaycanlıların 

böyük əksəriyyəti Məhəmməd Peyğəmbərin 

təliminin ardıcıllarıdır.

►
Столица Азербайджана - многоконфес- 

сиональный город, в котором есть 

и костелы, и церкви, и синагоги 

Но больше всего в Баку мечетей, посколь

ку абсолютное большинство азербай

джанцев является последователями уче

ния Пророка Мухаммада.
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Qədim Bakı qoca Xəzərlə bürkülü 

Abşeronun “övlad"ıdır. Onların ən yaxşı 

cəhətlərini özündə birləşdirən şəhərin 

çoxəsrlik tarixi boyu təkrarolunmaz siması 

formalaşmışdır. Bu şəhər parlaq və gözəl, 

möhtəşəm və unudulmazdır.

◄
Древний Баку - дитя седого Каспия и 

знойного Абмеронл Он взял у них лучшие 

черты, переплавив их за свою 

многовековую историю в неповторимый, 

ни на что не похожий облик. Этот 

город, яркий и чудесный, прекрасен 

и незабываем.

Məşhur "Flame Towers" binaları Bakının yeni brendidir. Hər birinin hündürlüyü 
iki yüz metrə çatan bu göydələnlər demək olar ki, şəhərin istənilən nöqtəsindən 
görünür. Bu binalar axşamdan-səhərədək paytaxtı isidib, işıqlandıran tonqalın 
üç alovu şəklində inşa edilib. Discovery Channel onların tikintisi ilə bağlı xüsusi 
veriliş hazırlamışdır."Vikipediya" onları "Alov qüllələri" adlandırır və qeyd edir 
ki, urbanistika üzrə nüfuzlu skyscrapercity.com forumu tərəfindən keçirilmiş 
sorğunun nəticələrinə görə onların işıqlandırılması dünyada ən yaxşı hesab 
edilmişdir.

Bakılılar artıq alışıblar ki, axşam saatlarında alovun hərəkətini əks etdirən, 
aşağıdan yuxarıya qədər LED-ekranlarla örtülmüş üç göydələni seyr etsinlər. 
Effekt o qədər heyranedicidir ki, kompüter texnologiyaları sahəsində təcrübəsi 
az olan sayıq köhnə sakin ilk dəfə bu görüntünü seyr etdiyi zaman dərhal 
yanğınsöndürmə xidmətinə zəng vurmuşdu. Yeni Bakı ilə şəhər xidmətinin 
digər nümayəndələrindən heç də az fəxr etməyən "od güləşçiləri" ertəsi gün bu 
təcili zəng barədə məlumatı kütləvi informasiya vasitələrinə çatdırdılar.

Gülüş öz yerində, lakin optik aldanma həqiqətən mövcuddur. Virtual nəhəng 
tonqal gah daha da alovlanır, gah bir qədər sönür, bəzən də yüngül tüstüyə 
bürünür, hətta "kömür parçaları" alovun içində qaralmağa başlayır. Bayram 
günlərində isə üç nəhəng göydələn-ekranda Azərbaycan bayrağını var qüvvələri 
ilə dalğalandıran sürətli və parlaq avanqardçı fiqurlar nümayiş etdirilir. Hər 
halda, bu şəhər təəccübləndirməyi bacarır.

которым вместе с азербайджанскими ломали головы итальянские, фран
цузские и японские повара. От пятизвездочных апартаментов новых 
многоэтажных отелей мировых сетей до бюджетных съемных квартир 
для компаний юных фанатов евросонга. Европа убедилась, что этот 
город умеет зажигать и поддерживать огонь безукоризненно.

Огонь вообще азербайджанская стихия. Не только в смысле темперамента 
и радушия, но и буквально, физически. На старом гербе Баку изображены 
три языка пламени. Далеко не случайно. Недалеко от города есть место, 
тысячелетиями почитающееся святым - Янардаг - Огненная гора. Сквозь 
трещины в камнях сочится горючий газ, попутчик нефти, и его пламя - 
символ страны на протяжении всей ее богатейшей истории.

В будущее - с традициями. Это девиз не только градостроительства, 
но и всего бурного развития Азербайджана. Ничто дорогое из прошлого 
не должно быть утрачено в стремительном процессе роста. В кровле со
временнейшего здания вы вдруг угадаете очертания бережно разво
рачиваемого драгоценного ковра. И будете правы - ведь это Музей 
ковра, еще одна неминуемая жемчужина здешних путеводителей. А в 
силуэте тортово-развлекательного центра Парк-Бульвар, да простят нас 
строгие эксперты, читается силуэт шатра одного из предков современных 
азербайджанцев - кочевника-тюрка.

Что ж удивляться, если панораму чудесного города теперь венчают 
три огромных языка пламени - тех самых, с прежнего герба. Это знаме
нитые Flame Towers, новый бакинский бренд. Почти двухсотметровой 
высоты небоскребы, видные буквально отовсюду. Они сооружены в 
форме трех языков костра, с вечера до утра греющего и освещающего 
столицу. Их строительству посвятил специальную передачу Discovery 
Channel. «Википедия» называет их «Огненные башни» и отмечает, что 
их освещение «согласно опросу skyscrapercity.com, влиятельного форума 
по урбанистике, было признано лучшим в мире».

Бакинцы уже привыкли по вечерам поднимать глаза к трем высоткам, 
снизу доверху покрытым ЕЕО-экрзнами, проецирующими движение 
огня. Эффект настолько поразителен, что некий бдительный старожил, 
не сильно искушенный в тонкостях компьютерных технологий, впервые 
увидев это зрелище, немедленно позвонил в... пожарную службу! 
Наутро огнеборцы, гордящиеся новым Баку не меньше представителей 
других городских служб, слили информацию о стариковском экстренном 
вызове в СМИ.

Смех смехом, но оптический обман действительно полный. Виртуальный 
гигантский костер то разгорается ярче, то чуть затухает, а то и вовсе за
тягивается дымком, даже угли начинают темнеть сквозь пламя. А по 
праздникам три исполинских небоскреба-экрана демонстрируют стре
мительные и яркие авангардистские фигуры, яростно размахивающие 
азербайджанским флагом.

Что ж, этот город умеет удивлять.

skyscrapercity.com
skyscrapercity.com


BAKI SİMFONİYASI A
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буквально 
«весело»
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Azərbaycanlılar minilliklərlə davam edən tarixləri boyu az müsibətlər görməyiblər. 
Bu torpaq çoxsaylı hücumlara məruz qalıb, müxtəlif fatehlər xalqın əzmini 
qırmağa, onun əxlaqını pozmağa çalışıb. Amma yox, heç nə alınmayıb! Ətrafa 
bir göz gəzdirin. Bu günədək sizin çoxmu və ya əzmi səyahət etdiyinizi bilmirik, 
lakin meqapolisin bir kvadratmetrinə düşən bu qədər təbəssümlə heç vaxt 
qarşılaşmadığınıza əminik. Və şübhə etməyin ki, siz paytaxtın gərgin-defisit 
zaman vahidində bu qədər bol gülüşü yalnız burada, Bakıda eşidə bilərsiniz.

Xalqın xarakteri heç nədən yaranmır. Azərbaycanlıların alovlu temperamentinin, 
onların işdə və istirahətdə misilsiz "alovlandırmaq" bacarığının sırf maddi səbəbləri 
var. Axı, burada alov birbaşa yerin altından çıxır. Neft Bakının da üzərində 
yerləşdiyi Abşeron yarımadasının "canına hopub". Minilliklər boyu yer qabığının 
çatlarından səthə çıxan səmt qazının zəif qığılcımı kifayət idi ki, qayalarda alovlu 
çiçək kimi pardaxlansın, möhtəşəmliyi ilə insan təxəyyülünü heyran qoysun.

Atəşpərəstlərin qədim dini keçmiş dövrlərdə Şərqdə meydana gəlib, Azər
baycana isə yeni eranın başlanğıcında, iki min ildən bir qədər əvvəl gəlib. 
Onun yaranması ilə yanar təbii qaz çıxışları Zərdüşt ardıcılları üçün ibadətgaha 
çevrildi. Belə ki, Bakı ətrafındakı Suraxanı qəsəbəsində atəşpərəstlərin "Atəşgah" 
adlanan olduqca gözəl məbədi yerləşir. Bu söz "Alovun evi (yaxud məkanı)" 
kimi tərcümə olunur. Əgər bu məkana baş çəkmək istəsəniz, olduqca maraqlı 
dəstəyə qoşulacaqsınız. "Üç muşketyor" əsərinin məşhur müəllifi Aleksandr 
Oüma vaxtilə burada olmuşdur. Bu məkana maraq göstərən ekskursantlar 
arasında Rusiya imperatoru III Aleksandr da vardı. Elmi fantastikanın banisi Jül 
Vern isə bu əfsanəvi məbədi görməyi o dərəcə arzulayırmış ki, hətta 
romanlarının birində qəhrəmanın dili ilə onun təsvirini vermişdir.

Atəşgah böyük məbəd kompleksidir, 26 hücrə və 1 qonaq otağı var. O gözəl 
giriş portalı olan hündür divarla əhatə olunub. Daxili həyətin mərkəzində 
yerləşən məbəd-səcdəgahın rotondasında alov zolaqlarının "rəqs"i müşahidə 
edilir. Yaxınlıqda dördbucaqlı çuxur gözə çarpır, orada ölən zərdüştilərin 
cəsədləri "müqəddəs" odda yandırılırdı.

Qədim dövrlərdə Atəşgahda daim yaşayan tərkidünyaların sayı, bir qayda 
olaraq, onlarla idi. Onlar oda sitayiş edir, asketik həyat tərzi keçirir, öz 
bədənlərinə əzab verir və ruhlarını təmizləməyə çalışırdılar. Atəşpərəstlər 
ölümdən sonra ruhun təkrar doğularaq dünyaya qayıtdığına inanırdılar. Ruhun 
adlı-sanlı varlı yaxud hər hansı heyvan şəklinə düşməsinin insanın xeyir və şər 
əməllərinin sayından asılı olduğuna etiqad edilirdi.

Азербайджанцы за тысячелетия своей истории претерпели немало бед. 
Какие только нашествия, какие покорители-угнетатели ни пытались 
сломить их дух и испортить нрав... Ан нет - ничего не вышло! Огляни- 
тесь-кз вокруг. Не знаем, много ли вы путешествовали до сегодняшнего 
дня, но уверены, что столько улыбок на квадратный метр мегаполиса 
вам не встречалось. И можете не сомневаться, что столько смеха в 
единицу напряженно-дефицитного столичного времени вы услышите 
только здесь, в Баку.

Характер народа не возникает из ничего. Огненный темперамент 
азербайджанцев, их неподражаемое умение «зажигать» что в труде, 
что на отдыхе, имеют абсолютно материальные причины. Ведь огонь 
здесь бьет прямо из-под земли. Абшеронский полуостров, на котором 
стоит Баку, буквально пропитан нефтью. Попутный газ тысячелетиями 
сочился сквозь трещины в земной коре, и достаточно было слабой 
искры, чтобы на скалах расцвел огненный цветок, поражая своей мощью 
людское воображение.

Древняя религия огнепоклонников возникла в давние времена на 
Востоке, а в Азербайджан пришла уже на пороге новой эры, два с 
лишним тысячелетия назад. С её появлением многие выходы горящего 
природного газа стали святилищами последователей Заратустры. Так, 
в бакинском пригороде, поселке Сураханы, находится очень красивый 
храм огнепоклонников под названием Атешгях. Слово это переводится 
как «Дом (или место) огня». Если вы надумаете посетить это место, то 
примкнете к очень неплохой компании. В свое время тут побывал зна
менитый автор «Трех мушкетеров» Александр Дюма. В числе любозна
тельных экскурсантов был российский император Александр III. А родо
начальник научной фантастики Жюль Верн так хотел увидеть легендарный 
храм, что даже описал его устами героя одного из своих романов.

Атешгях - это большой храмовый комплекс, в котором 26 келий и 
гостевая комната. Он окружен высокой стеной с красивым входным 
порталом. В центре внутреннего двора размещается ротонда храма-алтаря, 
на котором пляшут языки пламени. Рядом зияет четырехугольная яма, в 
которой на священном огне сжигали тела умерших зорозстрийцев.

Отшельников, постоянно живших в древности в Атешгях, как правило, 
было несколько десятков. Они поклонялись огню, вели аскетичный



57
Azorbaycan neftlo zongındir. Dünyada qara 

qızılın ilk barrelbri mohz burada, Abşeron 

yarımadasında, Bakı yaxınlığında hasil 

edilib Lakin bdricon bu yataq tiikondi. 

Artıq neftin hasilatı osason donizdo aparılır. 

◄
Азербайджан богат нефтью.

Первые в мире баррели черного золото 
были получены именно здесь, но Абшсрон- 

ском полуострове, близ Баку.

Но постепенно это месторождение 

истощилось. И теперь добыча нефти 

идет в основном в море.

Daşların arasından sotho çıxan alov 

zolaqları hoqupbn do fantastik hadısodır. 

Ona goto do Yanardağın alovlu yamadan 

tez-tez sohnobşdırılmış tamaşalar uçun 

tobıı dekorasiya rolunu oynayır.

►
Языки пламени, которые пробиваются 

между компас зрелище поистине 

фантастическое. 11озтому горящие 

склоны Янардага в переводе*■ огненной 
горы» часто служат природной 

декорацией Яш театрализованных

постановок.

< й ■ *• Чг шГ \1 к и © и
Л;, %. 3
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Çoxsaylı qayaüstü rxmhrin aşkar 

olunduğu Qobustan tarixçihrüçün səhifohri 

bzşjr sivilizasiyasının meydana goldıyı 

dövrchn bohs echn unikal daş kitaba çevrildi 

2007-ci ikh Qobustan abichbri

YUNESKO bnfindzn Ümumdünya 

mədəni irs siyahısına daxil edilib.

Гобуапан, где были найдены многочислен

ные наскальные рисунки, стал для 

историков уникальной каменной книгой, 

страницы которой рассказали об эпохе 

зарождения человеческой цивилизации.

В 2007году памятники Г'обустана были 

внесены ЮНЕСКО во Всемирный список 

культурного наследия.
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Dörd nıın hektardan artıq sahinı shab 

edin Qobustan qoruğunun irazısındi 

arxeoloqlar bnjinıbtı altı mindin çox 

qayaüstü nsm, imik abtı, dayanacaq yerbrı, 

kurqanlar, vaxtib insanların nuskunlaşdığı 

mağaralar aşkar olunub.

Ha meppumoffuu Гобустанского 

мповедникл вк-иочамцсго более четырех 

тысяч гектаров. археологами уже 

обнаружено свыше шести тысяч 

наскальных ршунков. орудия труда, 

места стоянок, курганные захоронения, 

некогда обитаемые ncu^q’w
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VII əsrdə ərəblər Azərbaycanı istila etdikdən sonra məbəd dağıdıldı, bir çox 
atəşpərəstlər isə Hindistana qaçmağa məcbur oldular. Yalnız XV əsrdə Suraxanıda 
yenidən tərkidünyalar peyda olaraq, mağaralarda məskunlaşdılar. 1713-cü ildə 
varlı tacirlərin vəsaiti hesabına onlar üçün sığınacaq tikildi. 1810-cu ildə isə 
mərkəzi məbəd tacir Kançanaqarın vəsaiti ilə yenidən quruldu, divardakı yazı 
bu barədə xəbər verir. Tədricən məbədin ətrafında hücrələr, tövlələr, anbarlar 
tikildi, yəni qəbul evinə bənzər qəribə məkan yarandı.

Maraqlıdır ki, 1887-ci ildə Rusiya imperatoru III Aleksandr bu məbədi 
ziyarət etdiyi zaman "müqəddəs" alov artıq çox zəif yanırdı. Və bunun fiziki 
deyil, iqtisadi səbəbləri var idi. Təhkimçilik hüququnun ləğvindən sonra Rusiya 
imperiyasında əsl iqtisadi tərəqqi başladı. Bu, Azərbaycan üçün neft bumu ilə 
nəticələndi, çünki məhz Abşeron yarımadası dünyada neft hasilatı sənayesi 
üzrə birinci oldu. Qeyd etmək lazımdır ki, özünün "neft tarixi" ilə iftixar edən 
ABŞ-da ilk neft quyusu 12 il sonra, 1859-cu ildə qazılıb.

Amerikalı mühəndislər öz qazma dəzgahlarını işə salmağa çalışdıqları bir 
vaxtda torpaqdan hasil edilən Bakının "qara qızıl"ının həcmi böyük sürətlə 
artırdı. İmperatorun səfərindən iyirmi il əvvəl məbəd ətrafındakı ərazidə hətta 
neft fabriki açmışdılar. Nəticədə yeraltı təbəqələrdə yerdəyişmə baş verdi və 
"müqəddəs" səcdəgaha daha az miqdarda qaz gəldi. Bu şərait atəşpərəstlərin 
ovqatını xeyli pozdu. Zəvvarlar alovun sönməsini ilahların lənəti kimi dəyər
ləndirdilər və Atəşgaha gəlməkdən imtina etdilər. Təqribən bir əsr boyu başlı- 
başına buraxılan məbəd 1975-ci ildə bərpa edildikdən sonra muzey kimi 
yenidən fəaliyyətə başladı. 2007-ci ildə isə bərpaçılar yenidən Atəşgaha 
qayıtdılar və genişmiqyaslı arxeoloji qazıntılarla müşayiət olunan böyük 
zəhmət hesabına kompleksə əvvəlki parlaqlığı, alovun isə gücü özünə qaytarıldı. 
Hazırda onu hər il on minlərlə turist ziyarət edir.

Və bir daha neft və alov haqqında... Maraqlı bir ştrix: XIX əsrin ortalarında 
neft hasilatının yüksəlməyə başladığı bir dövrdə bu sahə "fotogen sənayesi", 
yəni "işıqsaçan" və ya "işıqmənşəli" adlanırdı. Bəşəriyyət hələ daxili yanma 
mühərriklərindən xəbərsiz idi, nə benzin, nə də solyar yağı ona lazım deyildi, 
yalnız işıqlandırmaq üçün ağ neft və qazdan istifadə olunurdu- sənayenin adı 
da buradan qaynaqlanır. Beləliklə, "işıqlandırma" ilə "maarifləndirmə" yaxud 
xırdaçılığa varmamaq üçün, sivilizasiyanın inkişafının ümumi gedişi arasında, 
şübhəsiz, əlaqə mövcuddur. Hər hansı bir başqa məkanda deyil, məhz Bakıətrafı 
ərazilərdə, Abşeronda, alovun vətənində bunun üzərində düşünmək lazımdır.

Abşeron yarımadasında, Bakıdan cənuba doğru yarım saatlıq məsafədə Qo
bustan Milli Tarixi-Bədii Qoruğu yerləşir. Onun abidələrinin yaşı böyük zaman 
müddətinə görə inanılmazdır: bu, paleolit dövründən son orta əsrlərə qədərdir. 
Dünyada bu qədər davamlı tarixi dövrü illyustrasiya edən qayaüstü rəsmlərin 
ikinci belə toplusu yoxdur. Qobustanın əhəmiyyəti o qədər böyükdür ki, 2007-ci 
ildə YUNESKO onu Bəşəriyyətin ümumdünya mədəni irs siyahısına daxil etmişdir. 
Beləliklə, Qobustan Böyük Çin səddi, Mexiko, Fıva və Roma ehramları, Stounhec 
və Afina nekropolu ilə bir cərgədə yer almışdır.

Nə üçün məhz burada ibtidai insanlar bu qədər tarixi daş "sənəd"qoymuşlar? 
Sadəcə olaraq ona görə ki, burada cənnət kimi həyat vardı. Yaxınlıqda yerləşən 
dəniz, olduqca mülayim iqlim, subtropik meşələr - ov və balıqçılıq üçün əla 
imkanlar. Ən əsası isə o dövrün meyarlarına görə boş və rahat yaşayış

образ жизни, истязали плоть и очищали душу. Огнепоклонники верили, 
что после смерти она перерождается и возвращается на Землю. Но вот 
в каком обличье - знатного богача или какого-нибудь животного — это 
зависит от количества добрых и злых дел человека.

Когда в VII веке арабы вторглись в Азербайджан, храм был разрушен, 
а многие огнепоклонники были вынуждены бежать в Индию. Только в 
XV веке в Сураханах снова появились отшельники, которые ютились по 
пещерам. Пристанище для них было возведено на деньги богатых тор
говцев в 1713 году. А в 1810 году центральный храм был перестроен на 
средства купца Канчанзгара - об этом сообщает надпись на стене. По
степенно вокруг святилища опять выросли кельи, конюшни, склады, то 
есть возникло подобие странноприимного дома.

Любопытно, что когда в 1887 году Атешгях посетил российский император 
Александр III, священный огонь горел уже довольно слабо. И причины 
были не физические, а экономические. После отмены крепостного права 
в Российской империи начался настоящий экономический бум. Для Азер
байджана он обернулся бумом нефтяным, поскольку именно Абшеронский 
полуостров стал первым в мире местом промышленной нефтедобычи. 
Стоит заметить, что в США, которые так гордятся своей «нефтяной 
историей», первую скважину пробурили на 12 лет позже, в 1859 году.

Пока американские инженеры только налаживали свои буровые 
станки, объемы извлеченного из земли бакинского «черного золота» 
росли просто-таки по часам. За двадцать лет до императорского визита 
нефтяную фабрику открыли даже в окрестностях храма. В результате в 
подземных пластах что-то сместилось, и газа священному алтарю стало 
доставаться значительно меньше.

Огнепоклонников это обстоятельство весьма расстроило. Паломники 
посчитали угасание огня проклятием богов и перестали приезжать в 
Атешгях. Почти век храм был заброшен, и открыт снова как музей 
после проведения в 1975 году реставрации. А в 2007 году реставраторы 
опять вернулись в Атешгях и за несколько лет кропотливой работы 
вернули комплексу былой блеск, а огню силу. Теперь его ежегодно по
сещают десятки тысяч туристов.

И еще о нефти и огнях... Интересная деталь: в середине XIX века в 
начале расцвета нефтедобычи эта отрасль называлась «фотогенная про
мышленность», т.е. «светородная», или «светоносная». До двигателей внут
реннего сгорания человечество тогда еще не додумалось, ни бензин, ни 
солярка ему не требовались, а керосин и газ использовались только для 
освещения - отсюда и название. Так вот, между «освещением» и «просве
щением» или даже, чтоб уж не мелочиться, общим ходом развития циви
лизации связь, несомненно, существует. И поразмыслить над ней стоит не 
где-нибудь, а именно в окрестностях Баку, на Абшероне, на родине огня.

На Абшеронском полуострове, в получасе езды к югу от Баку, 
находится Гобустанский национальный историко-художественный запо
ведник. Его памятники относятся к невероятному по протяженности пе
риоду: от эпохи палеолита до позднего средневековья. В мире нет 
второго такого собрания наскальных рисунков, иллюстрирующих столь

XII osrda yaşamış dahi Azorbayeaıı şairi 

Nizami Goncsvinin Şorq xhbiyyatma 

göstsrdiyi güclü hsirbugün d> hiss 

edilnhkdodir. Onun 'Xjmss'adı ıb msşhur 

olan poemaları bir çox dünya xalqlarının 

dilhrıns torcüms olıınub.

r
Великий азербайджанский поэт 

Низами Гянджсви, живший в XII веке, 

оказал такое мощное воздействие 

на литературу Востока, что оно ощу

щается и в наши Дни. Его поэмы, извест

ные nob названием « Хамсе»-, переведены 

на языки многих народов мира

Azorbayean poeziyasının klassiki 

Ahhmnud Füzuli (XV-XVI esrbr) 

sdsbiyyalşünaslar tmfindm dünyanın ,m 

görlamli lirik şairbrindm biri kimi tanınır. 

Əksır mübxossisbr "Leyli m Mıcnun’ 

lirik-epik poemasını Füzuli yaradıcılığının 

Zirvısi hesab cdirbr.

▲
Классик азербайджанской поэзии 

Мухаммед Физули (XV-XVI века) 

признан литературоведами одним 

ш йшмт выдающихся лириков мира 

Вершиной творчества Физули большин

ство специалистов считает лирико- 

эпическую поэму - Лейли и Меджнун»

sahələrinin bolluğu. Buradakı mağaralarda tədqiqat aparan 
arxeoloqlar bu "daş" mənzillərdə minilliklər boyu yanan tonqalların izlərini 
aşkar etmişlər! Bəşəriyyət belə oturaq həyata, "kiçik vətən"ə bu qədər sədaqəti, 
deyəsən, bilməyib.

Alov yanır, işıq, istilik, nələri isə qızartmaq imkanı verirdi. Eyni zamanda 
özü qızarmaq istəməyən, tonqalın ətrafında əyləşənləri ləzzətlə yeməyə can 
atanları - müxtəlif mağara ayılarını, aslan və pələngləri qorxudurdu. Lakin 
tonqalın tarixi rolu bununla məhdudlaşmırdı. 0 təhlükəsizlik hissi ilə yanaşı, 
insana düşünmək üçün zaman da bəxş etmişdi. Arxeoloqlar buradakı mağaraların 
birində gizli yer aşkar etmişdilər. Onun içində mağara ayılarının bir neçə 
hamar kəllə sümükləri tapılıb. Qalın alın sümüklərində isə kərtiklər vardı. Hər 
birində düz yeddi ədəd. Ayı sümüyündə yeddi kərtik - bu ki, tam bir həftədir! 
Yəni ilk hesablama qurğusu: eyni zamanda həm kalkulyator, həm də təqvim.

Onu görən tarixçilər heyrətə gəlmişdilər. Onlar bildirmişdilər ki, odun 
mənimsənilməsi insana onu əhatə edən gerçəkliyi məkan və zamana ayırmağa 
yardım etmişdir. Və yəqin ki, onlar haqlıdırlar. Əlbəttə, əvvəllər də məkanla 
bağlı hər şey aydın idi. Qəbilə üzvləri ilə birlikdə hansısa keçini təqib etmək 
kifayətdir ki, məkanın uzunluğunu dərhal dərk edəsən. Bunun üçün nə qədər 
vaxt sərf olunduğunu isə çətin ki, kimsə hesablamış olsun... Şikarı tutana 
qədər!

Nə qədər ki, dəyənəklərlə silahlanmış kişilər çox fasiləli uğurlarla keçilərin, 
öküzlərin və digər dırnaqlıların ardınca qaçırdılar, ocaq başında qadın qalırdı. 
O, ocağın mühafizi, qəbilənin ulu valideyni, onu dolandıran idi, topladığı bitki 
kökləri və giləmeyvələr isə əsas qida idi. Belə bir əmək bölgüsünün nəticəsi 
özünü çox gözlətmədi. Mağaralarda məskunlaşandan cəmi bir neçə min il 
sonra matriarxat meydana gəldi. Budur, Qobustan rəsmləri də qadını lider və 
rəhbər, hətta kainatın ilahəsi kimi təqdim edir. Lakin kişinin adicə itaəti ona 
azlıq edirdi. O, gözəllik istəyirdi.

Cəmi bir neçə il öncə informasiya agentlikləri tərəfindən sensassiyalı 
məlumat yayıldı: arxeoloqlar zənn edirlər ki, qayaüstü rəsmlərin əksər müəllifləri 
qadınlar olub. Və bu, tamamilə mümkündür, əgər onların gözəlliyə can atmaları 
nəzərə alınarsa. Orada heyvanların və insanların siluetlərindən ornamentə 
keçid isə çox asandır. Ornament isə artıq ritm deməkdir. Ritm musiqi və, 
əlbəttə ki, rəqsdir. Rəqs isə mehribanlıqla səsləmə, yəni nitqin başlanğıcıdır. 
Onun ardınca yazı gəlir. Ümumiyyətlə, bütün incəsənət və sənət növləri 
tərəqqinin sonsuz pillələridir, bu səviyyədə qayaüstü rəsmlər və raketin 
çertyoju sadəcə olaraq qonşu pillələrdir.

Lakin əgər bizim dövrümüzdə kosmik gəmilərin çertyojları nadir hadisə 
deyilsə (onlara hətta məktəb dərsliklərində rast gəlmək mümkündür), o 
zaman bəşəriyyət salnaməsinin ilk səhifələrini görmək hər kəsə nəsib olmayıb. 
Və bu baxımdan Qobustanın altı min petroqlifi böyük dəyərə malikdir, çünki 
onların tədqiqi "Hər şey necə başlayıb?" sualına cavab verə bilər.

Yeri gəlmişkən, tarixçilər eyni sualı, lakin "doğrudanmı hər şey bundan 
başlayıb?" şəklində Bakının ən müəmmalı tikilisinə, onun şərtsiz brendinə 
çevrilmiş Qız qalasına da ünvanlaya bilərlər. İlk öncə qeyd etmək lazımdır ki, 
qalanın adında matriarxata aid heç nə yoxdur. Azərbaycanda alınması çox 
çətin yaxud qeyri-mümkün olan qalaları "qız" qalası adlandırmaqla azərbaycanlı

продолжительный период истории. Значение его так велико, что в 2007 
году ЮНЕСКО включила Гобустан во Всемирный список культурного на
следия человечества, где он встал в один ряд с такими памятниками, 
как Великая китайская стена и пирамиды Мехико, Фивы и Рим, Стоунхедж 
и афинский Акрополь.

Почему же именно здесь первобытное человечество оставило столько 
каменных исторических «документов»? Да потому, что жизнь тут была 
просто райская. Море рядом, климат мягчайший, субтропические леса - 
значит, охота и рыбалка. А главное - полно свободного и комфортного 
по тогдашним меркам жилья. Изучая здешние пещеры, археологи нахо
дили следы костров, горевших в этих каменных «квартирах» многие 
тысячи лет! Такой оседлости, такой верности «малой родине» человечество, 
пожалуй, не знало.

Горел огонь, давал свет, тепло, возможность что-то поджарить. Отпу
гивал тех, кто жариться не хотел, а сам норовил полакомиться сидящими 
у костра - всяких пещерных медведей, львов и тигров. Однако этим ис
торическая роль костра не ограничивалась. Помимо ощущения без
опасности он подарил человеку и время для размышлений. В одной из 
здешних пещер археологи обнаружили тайник. В нем лежали несколько 
гладких черепов пещерных медведей. А на толстых лобных костях у 
каждого были насечки. По семь штук ровно. Семь насечек на мишкиных 
останках - это ж ровно неделя! То есть первое счетное устройство, каль
кулятор и календарь разом.

При виде его историки пришли в восторг. Освоение огня, заявили 
они, помогло человеку разделить окружающую действительность на 
пространство и время. И, наверное, они правы. С пространством, конечно, 
и раньше все было ясно. Поди-ка побегай всем племенем за каким- 
нибудь козлом - сразу поймешь его, пространства, протяженность. 
А сколько времени бегать - кто ж считал... Пока не поймаешь!

Пока мужики с дубинками и с очень переменным успехом гонялись 
за козлами, быками и прочими копытными, у огня оставалась женщина. 
Она была хранительницей очага, прародительницей племени и его кор
милицей, поскольку собранные ею коренья и ягоды были основной 
пищей. Результат такого разделения труда не замедлил сказаться. Всего 
через несколько тысяч лет после вселения в пещеры возник матриархат. 
Вот и гобустанские рисунки представляют женщину как лидера, и вождя, 
и даже божество мироздания Но простого мужского поклонения ей 
было мало. Она хотела красоты.

Всего несколько лет назад по информационным агентствам прошло 
сенсационное сообщение: археологи считают, что авторами многих на
скальных рисунков были женщины. И это вполне возможно, учитывая 
их тягу к прекрасному. А там от силуэтов животных и людей рукой 
подать до орнамента. А орнамент - это уже ритм. А ритм - музыка И, ко
нечно, танец А танец - это дружные восклицания, то есть начало речи. 
За ней идет и письменность. И все вообще искусства и ремесла, вся бес
конечная лестница эволюции, в масштабе которой наскальный рисунок 
и чертеж ракеты - просто-таки соседние ступеньки. Но если чертежи
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Balanın ,vı qədim hissəsi Içərişəlurdir. 

Arxeoloqların \fikrincə, insanlar bu yerbrə 

həb tunc dövründə gplmişbr. Eə. IV-III əsr

lərdə isə Bakı buxtasının sahilində artıq 

möhkəmləndirilmiş şəhərin limanı mövcud 

idi. Tarixçilər üçün bu gün də müəmmalı 

olan Qız qalası da məhz həmin qədim 

dövrdə ucaldılıb. Tarixçilərin bu günədək 

sirrini öyrənməyə çalışdıqları Qız qalası 

lumin o uzaq dövrdə ucaldılmışdır.

◄
Самая старая часть Баку 

Ичсришехср Археологи утверждают, 

что люди пришли в эти места еще 

о бронзовом веке. А в IV III веках до нл 

на берегу Бакинской бухты уже 

был порт с укрепленным городом.

Тогда же, в незапамятные времена, 

была воздвигнута Девичья башня, тайну 

которой историки пытаются 

разгадать до сих пор.



66

İçərişəhər Bakının ən qədim hissəsidir. Bura

da orta əsrlərdən dar küçələr, yaşayış evləri, 

məscidlər, karvansaraylar, hamamlar yadi

gar qalmışdır. İçərişəhər kompleksi 

YUNESKO tərəfindən Ümumdünya 

mədəni irs siyahısına daxil edilib.

►
11черишехер - самая старая часть Баку. 

Здесь со времен средневековья сохрани

лись узкие улочки, жилые дома, мечети, 

караван-сараи, бани. Комплекс 

Ичеришехер внесен ЮНЕСКО во 

Всемирный список культурного наследия.
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Içjrışjhjri yanntdairwi merlonlarla 

güchndirilmiş hündür qalalar ю mlung 

divarlar qoruyur. Pepkar döyüşçübnbn 

ibant iki nun nofirlik şjlur qarnizonu 

onların arxasında gizbnnvkb duşnun 

hücumlarını uzun nıudd.ıt d.ıfcd.ı bilirdi.

I /черишехер защищают высокие 

башни и мощные стены, усиленные 

полукруглыми мерлонами. 

Укрываясь ли тми, двухтысячный 

гарнизон города, состоявший 

из профессиональных воинов, мог 

длительное время отбивать 

атаки врагов.

№ -Г.
'/' ■ му/ I' $ Jj5
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Qədim şəhər ən sakit künc-bucağınadək 

sehrlə doludur. Burada küçədə görüşə 

tələsən gözəl şahzadəni görmək, çayxanada 

fəndgir başmaqçıya rast gəlmək 

mümkündür, evlərin birində isə Ələddin 

öz qoca anası ilə birlikdə yaşayır.

►
Старый город до самого глухого 

закоулка заполнен волшеостбом.

Здесь на улице можно увидеть спешащую 

на свидание прекрасную принцессу, 

в чайхане встретить Хитроумного 

башмачника, а в одном из домов живет 

со старухой-матерью Аладдин.

« ■■ ‘ ■’Ж ’ •
; * JO-Я >3 Un'
,^Яг
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Şirvanşahlar sarayı İçərişəhərin qəlbidir. 

XV əsrdən paytaxt birdəjəlik. Şamaxıdan 

Bakıya köçüriddükdən sonra 

Azərbaycan ərazisində vaxtih mövcud ol

muş nəhəng dövlətin qədim hökmdarları 

çoxsaylı təbəələrini buradan idarə etmişlər. 

YUNESKO-nun qərarı ilə saray 

Ümumdünya mədəni irs siyahısına 

daxil edilib.

►
Сердце Ичсришехср - дворец 

ширваншахов. Отсюда с XV века, 

после окончательного переноса столицы 

из Шамахи в Баку, древние властители 

обширного государства, некогда 

существовавшего на территории 

Азербайджана, управляли своими 

многочисленными подданными. 

Решением ЮНЕСКО дворец внесен 

во Всемирный список культурного 

наследия человечества.
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qızların ismətli olduqlarına eyham vururdular. Odur ki, burada hər şey aydındır. 
Qalanın tikilmə tarixi və təyinatı isə başdan-başa sirlərlə doludur. Hətta onların 
cavabını əfsanələrdə axtarmağa cəhd göstərənlər də olmuşdur.

Daha çox rast gəlinən sonuncu dəlili-cavabsız məhəbbət, qızın hislərini an
lamayan valideynlərin qəddarlığı və nəsillər arasındakı bu münaqişə nəticəsində 
onun xüsusi olaraq tikilmiş qalaya salınması və həmin qaladan özünü ataraq 
dənizin coşğun dalğalarına qərq olmasıdır. Çox güman ki, bu xalq yaradıcılığının 
gerçəkliklə heç bir əlaqəsi yoxdur. Lakin tarixçilərin bir çox xalqlarda populyar 
olan bu süjetlər toplusundan çıxardığı bir neçə olduqca mühüm nəticə sonralar 
arxeoloqlar tərəfindən təsdiqlənmişdir.

Birincisi, qalanın tikintisi islamdan əvvəlki qədim dövrə aiddir, ikincisi, qala 
ən azı iki dəfə yenidən qurulub - onun yuxarı hissəsində XII əsrə aid yazılı 
lövhə var, aşağı qat isə qazıntılar zamanı məlum olduğu kimi, VI-VII yüzilliklərdə 
tikilib. Üçüncüsü, hazırda dənizdən bir neçə yüz metr aralıda yerləşən "Qız 
qalası" əvvəllər suyun içində olub. Və bu, tamamilə mümkündür. Xəzər dənizi 
dəfələrlə öz sərhədlərini dəyişmiş, çimərlikləri, həmçinin şəhər və kəndləri 
suya qərq etmişdir.

XIX əsrin əvvəlində Azərbaycan Rusiya imperiyası tərəfindən işğal olunduqdan 
sonra qala yalnız hərbi məqsədlər üçün mayak və anbar kimi istifadə edilirdi. 
Çar hərbi idarəsi hətta bu unikal qalanın daxilində dəyişiklik etdi. Allaha 
şükürlər olsun, bu şah əsərin xarici görünüşünə xələl gəlmədi. Lakin buna 
baxmayaraq, qalanın bir əsr boyu "hərbi qulluğu" onun Bakının qala divarları 
perimetrinə daxil edilməsi, həmçinin möhtəşəmlikdən heybətli görünüşünədək 
əhali, həm də elmi ictimaiyyət tərəfindən sırf müdafiə tikilisi, şəhərin 
fortifikasiya kompleksinin bir hissəsi kimi qəbul edilmişdir. Yalnız ən son 
tədqiqatlar bu fikri təkzib edir.

Arxeoloqlar imperiya-hərbi tikililərinin elementlərini hesablayarkən qalanın 
ilkin planlarına aydınlıq gətirərək tam qənaətə gəlirlər ki, o müdafiə üçün 
nəzərdə tutulmayıb. Qız qalası nə öz formasına, nə daxili quruluşuna, nə də 
yerləşməsinə görə müdafiə məqsədlərini təmin etmirdi, sadəcə olaraq bunun 

üçün yararsız idi.
Sahil qayasının çıxıntısı üzərində ucalan qala boz əhəngdaşından hörülüb, 

düz formada olmayan silindrin hündürlüyü 31 metr, diametri isə 16,5 metrdir. 
Qalanın bünövrəsində divarların qalınlığı 5 metr, yuxarıda isə 4 metr təşkil edir. 
Şərq tərəfdən qalaya bitişik olan çıxıntının təyinatı indiyədək aydın deyil. Şərq 
və Qərb qala memarlığında onun analoquna rast gəlinməyib. 0 nə kontrfors, 
nə gizli yer, nə də daş qumbaraları geri qaytaran "mahmız" rolunu oynayıb.

Qalanın daxili məkanı 8 yarusa bölünüb. Onların hər biri dairəvi dəliyi olan 
daş günbəzlə örtülüb - bunlar çar hərbi nazirliyinin yuxarıda göstərilən 
səylərinin nəticəsidir, əvvəllər qalanın içi boş idi. Qız qalasının yuxarı 
meydançasına divarın içindən çəkilmiş dolama daş pilləkən vasitəsilə qalxırdılar. 
Həmin divarda açılmış oyuqların içindən kifayət qədər böyük diametrə (bir 
metrin təqribən üçdəbiri) malik saxsı boru da çəkilib. Və, nəhayət, burada ən 
aşağı qayada susaxlayan təbəqələrə doğru qazılmış dərin quyu (21 metr) var.

Və bunlar yalnız ilk tapmacalar idi. Tədricən onların sayı artmağa başladı. 
Ölçüləri böyük olan Qız qalasında cəmi bir neçə pəncərə mövcuddur və onların 
hamısı dəlik formasındadır. Lakin, birincisi, bu qala mazğallarının hamısı

космических кораблей в наше время не редкость (они есть даже в 
школьных учебниках), то первые страницы летописи человечества 
видел далеко не каждый. И в этом плане шесть тысяч гобустанских пет
роглифов - огромная ценность, поскольку их исследование может дать 
ответ на вопрос: как всё начиналось?

Кстати, тот же вопрос, но в формулировке «неужели начиналось с 
этого?», историки задают применительно к самому загадочному соору
жению Баку, ставшему его безусловным брендом - Девичьей башне 
(по-азербайджански «Гыз галасы»). Сразу же надо оговориться: ничего 
матриархального в названии башни нет. «Девичьими» в Азербайджане 
называли оборонительные сооружения, которые очень трудно или даже 
невозможно взять, намекая на неприступность азербайджанских девушек. 
Так что тут все ясно. А вот что касается времени постройки башни и её 
назначения, то здесь сплошные тайны, разгадку которых пытались 
искать даже в легендах.

Наиболее часто встречающийся мотив последних - неразделенная 
любовь, жестокость родителей, которые не понимают чувств девушки, 
и как результат такого конфликта поколений заключение её в специально 
возведенную по такому случаю башню, с вершины которой она и 
прыгает в непременно бурные волны моря. К реальности все это 
народное творчество скорее всего не имеет никакого отношения. Однако 
историки из этого набора сюжетов сумели сделать несколько очень 
важных выводов, которые впоследствии подтвердили археологи.

Во-первых, начало строительства башни относится к доисламскому 
периоду. Во-вторых, башню дважды перестраивали - в верхней ее части 
есть табличка с надписью XII века, а нижний ярус, как показали раскопки, 
был сложен в VI-VII столетиях. В-третьих, «Гыз галасы», ныне отстоящая 
от моря на несколько сот метров, раньше стояла прямо над ним.

После захвата в начале XIX века Азербайджана Российской империей 
башня использовалась только в военных целях как маяк и склад. 
Царское военное ведомство даже перестроило уникальный памятник 
внутри. Снаружи, слава богу, облик шедевра не нарушили. Тем не 
менее столетие «военной выслуги» башни, ее встроенность в периметр 
стен бакинской крепости, а также величественный до грозного вид 
явились причинами того, что Девичья башня традиционно воспринималась 
и населением, и научной общественностью как сооружение исконно 
оборонительное, часть фортификационного городского комплекса. Лишь 
самые недавние исследования такой взгляд опровергли.

Когда археологи вычленили элементы имперско-военных перестроек 
и дошли до полного уяснения первоначальной планировки башни, они 
со всей очевидностью поняли, что для обороны она никак не могла 
предназначаться. Ни по своей форме, ни по внутреннему устройству, ни 
по расположению Девичья башня не обеспечивала никаких оборони
тельных целей, она была просто непригодна для этого.

Башня стоит на выступе береговой скалы и представляет собой вы
ложенный из серого известняка цилиндр неправильной формы высотой 
31 метр и диаметром 16,5 метра. Толщина стен у основания пять метров,

Qədim Bakıda xalçaçılıq, şiışə və saxsı mə

mulatlar istehsalı kimi sənət növləri yaxşı 

inkişaf etmiş, mahır xarratlar, toxucular, 

zərgərlər fəaliyyət göstərmişdir. Buna mü

vafiq olaraq İçərişəhərdə doqquz məhəllənin 

hər birinin sakinlərin məşğuliyyətindən xəbər 

verən öz adı var idi

▼
В древнем Баку были хороню развиты 

такие ремесла, как ковроткачество, 

производство стекла u керамических из

делий, работай! здесь прекрасные столя

ры, ткачи, златокузнецы. Соответ

ственно в Ичеришехер было девять квар

талов, каждый из которых имел свое на

звание, говорящее о занятиях экителей.

Içjrışjhjr və Şirvanşahlar sarayı ərazisində 

aparılan qazıntılar zamanı aşkar olunmuş 

artcfaktlar Bakıda çalışan sənətkarların yük 

sək peşəkarlığından xəbər verir. Hətta məişət 

əşyaları onlar tərəfindən o qədər keyfiyyətlə 

hazırlanırdı ki, incəsənət əsərinə çevrilirdi.

▼
Артефакты, найденные при раскопках 

на территории Ичеришехер и дворца 

ширваншахов, говорят о высоком уровне 

мастерства ремесленников, работав

ших в Баку. Даже предметы быта уго

товлялись ими сталь качественно, что 

становились произведениями искусства.

dənizə tərəf yönəlib. Beləliklə, bu mazğallardan hücuma keçən əsgərlərə qala 
divarları boyunca atəş açmaq (bu, istənilən qala qarnizonunun vəzifəsidir) 
mümkün deyildi, ikincisi, həmin qəribə mazğallar atəş sektorunu artırmaq 
üçün çölə deyil, divarın içərisinə doğru genişlənir. Bundan əlavə, mazğallar 
tələb olunduğu kimi, aşağıya deyil, yuxarıya, səmaya doğru yönəlib. Yəni elə 
qurulub ki, buradan yalnız səmaya ox atmaq mümkündür. Bu isə hücum 
zamanı tamamilə mənasız bir işdir.

Tarixçiləri ciddi surətdə düşündürən bu suallara onu da əlavə etmək lazımdır 
ki, qalanın üst meydançasının sahəsi olduqca kiçik olduğu üçün burada heç bir 
atıcı silahın quraşdırılması mümkün deyildi. Bundan əlavə, divardakı dolama 
pilləkən qalanın yuxarı meydançasına qədər uzanmırdı. Yuxarıya müvəqqəti 
taxta pilləkən vasitəsilə qalxırdılar. Onu yandırmaq yaxud sadəcə olaraq götürmək 
kifayət idi ki, yuxarıdakı əsgərlər tam mühasirədə qalsınlar, bu isə hərbi elmin 
qaydalarına görə ağlasığmazdır. Heç bir göndərilmiş düşmən Qız qalasının 
memarı rolunda çıxış etsəydi belə, onu daha zəif və faydasız edə bilməzdi!

Buradan belə bir nəticə çıxır: bu qala istehkam olmayıb, baxmayaraq ki, in
diyədək Bakının orta əsr içqalası olan İçərişəhərin möhtəşəm ansamblına 
daxildir. Yeri gəlmişkən, müasir alimlərin hesablamalarına görə Qız qalasının 
tikintisinə sərf olunan daş və əhəngdən daha bir divar hörməklə onu qalanı 
əhatə edən iki divara əlavə etmək mümkün idi.

Elə isə bu "Qız qalası" nə olmuşdur? Fərziyyələr çoxdur. Sonuncular məhz 
bunlardır. Məsələn, "qala" sözü Azərbaycan dilində həmçinin "ocaq qalamaq" 
mənasında işlənir. Bu iz açıq-aydın atəşpərəstlərə işarədir. Kifayət qədər 
kədərli fərziyyənin müəllifi (bunu etiraf etmək lazımdır) də eyni fikri dəstəkləyir. 
Zərdüşt təliminin ardıcılları "daxma" adlanan hündür, demək olar ki, konusşəkilli 
qalalar tikirdilər. Ölən atəşpərəstlərin cəsədləri belə qalaların yuxarı mey
dançalarında yerləşdirilərək quşlar tərəfindən yeyilirdi. Qız qalasının üst mey
dançası dəfnin bu forması üçün çox ideal yerdir. Buna görə də dolama pilləkən 
həmin meydançaya gedib çatmırdı: canlı insanın orada heç bir işi yox idi.

Sonda isə ən çox maraq doğuran fakt. Bu yaxınlarda azərbaycanlı tədqiqatçılar 
aşkar etmişlər ki, əksər qədim inanclarda sitayiş edilən qış gündönümündə 
(22 dekabr) günəş doğarkən onun şüaları birbaşa Qız qalasının mərkəzi 
pəncərəsinə düşür. Daha sonra isə günəş şüaları müəyyən qanunauyğunluğa 
əsasən, yuxarıda yerləşən bütün digər pəncərələrə çatır. Beləliklə, başlanğıcda 
məbədin yaxud atəşpərəstlərin məbəd kompleksinin bir hissəsi olduğu ehtimal 
edilən qalanın qədimliyini sübut edən daha bir dəlil.

Azərbaycanlılar islam dinini qəbul etdikdən sonra tarixçilərin iddia etdikləri 
kimi, Bakıda çoxlu sayda mövcud olan atəşpərəst məbədlərinin yerində 
məscidlər ucaldıldı. Lakin görünür, "Qız qalası" kimi nəhəng tikiliyə toxunmamaq 
və onu şəhərin istehkamlar sisteminə daxil etmək qərarına gəlmişdilər. Beləcə 
bu qala orta əsrlərin fantastik gözəlliyə malik Şərq şəhəri olan İşərişəhərin bir 
hissəsinə çevrildi. Burada gözəlliklər o qədər çoxdur ki, o YUNE5KO tərəfindən 
Bəşəriyyətin ümumdünya mədəni irs siyahısına daxil edilib.

Yetmiş qaladan ibarət divarlar halqası, o cümlədən Qız qalası nəinki şəhər 
sakinlərinin evlərini, həm də Şirvanşahlar hökmdarının sarayını da müdafiə 
edirdi. Onların dövləti orta əsrlər Azərbaycanında ən qüdrətli dövlətlərdən biri 
idi. Onu şair, filosof və astronomların, eləcə də məharətli sənətkarların - silah

а наверху четыре. C восточной стороны к башне примыкает выступ, 
назначение которого до сих пор не ясно. Аналогов ему в восточной кре
постной архитектуре нет, как, впрочем, и в западной. Он не был ни 
контрфорсом, ни тайником, ни отражавшей каменные ядра «шпорой».

Внутреннее пространство башни расчленено на 8 ярусов. Каждый из 
них перекрыт каменным куполом с круглым отверстием - плоды выше
упомянутых стараний царского военного министерства, раньше внутри 
башня была полой. Поднимались на верхнюю площадку «Гыз галасы» 
по винтовой каменной лестнице, проложенной в толще стены. В ней же 
устроены ниши, внутри которых проложена керамическая труба довольно 
большого диаметра, около трети метра. И, наконец, есть глубокий 
(21 метр) колодец, пробитый в подножной скале к водоносным слоям.

И это были только первые загадки. Дальше они посыпались, как из 
худого мешка. При огромных размерах сооружения окон в Девичьей 
башне всего несколько, и они имеют щелевидную форму. Но эти 
бойницы, во-первых, все обращены в сторону моря. Таким образом, 
стрелять вдоль крепостных стен, уничтожая воинов, идущих на приступ, 
а это главная задача гарнизона любой крепостной башни, из них не
возможно. Во-вторых, эти странные бойницы направлены не вниз, как 
положено, к земле, а вверх, в небо. То есть устроены так, что стрелы 
можно пускать лишь в белый свет. Занятие при штурме совершенно 
бессмысленное.

К этим вопросам, сильно озадачившим историков, остается добавить, 
что на верхней площадке башни была невозможна установка никаких 
метательных орудий по причине ее крайне малой площади. Кроме того, 
до верхней площадки башни винтовая лестница в стене не доходила. 
Наверх выбирались по временной деревянной лестнице. Достаточно 
было ее сжечь или попросту убрать, и воины на верхней площадке ока
зывались полностью блокированными, что по правилам военной науки 
было полной нелепицей. Никакой засланный враг, окажись он в роли 
архитектора Девичьей башни, не сумел бы сделать ее более уязвимой 
и бесполезной!

А отсюда вывод: не была она крепостной, эта башня, хоть и по сей 
день входит в величественный ансамбль Ичеришехер, средневековой 
бакинской цитадели. Современные ученые, кстати, подсчитали, что из 
камней и извести, потраченных на Девичью башню, можно было при
строить к двум существовавшим вокруг крепости стенам еще одну.

Так чем же была эта «Гыз галасы»? Догадок много. Вот лишь 
последние. К примеру, «гала» по-азербайджански означает не только 
«башня», но и «разводить огонь». След, явно ведущий к огнепоклонникам. 
К ним же отсылает и автор довольно мрачной, надо отдать ему должное, 
гипотезы. Последователи учения Заратустры строили так называемые 
«дахмы». Высокие, почти конусные башни. На их верхних площадках на 
растерзание птицам выставляли тела мертвых огнепоклонников. Верхняя 
площадка Девичьей башни идеально подходит для такой формы 
похорон. Поэтому и винтовая лестница до неё не доходила-, живому 
человеку на ней было нечего делать.
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Bayram günlərində İçərişəhərin küçə və 

meydanları xalq gəzintilərinin məkanına 

çevrilir. Burada oxumaq, rəqs etmək, dadlı 

kababyemək və, əlbəttə, az qala hər bir 

azərbaycanlı ailəsində olan milli geyimləri 

nümayiş etdirmək mümkündür.

◄
В праздники улицы и площади 

Ичеришехер становятся местом народ

ных гуляний. Тут можно и попеть, 

и потанцевать, и съесть вкусный 

шашлык, и, конечно, продемонстриро

вать национальные костюмы, 

которые есть чуть ли не в каждой 

азербайджанской семье.
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Içerişeherin qala divarları Şerq terefden 

Azerbaycanın en qocaman parklarından 

biri olan Qubernator bağına çıxır. İndi o 

Azerbaycan edebiyyatmın qezelxan şairi 

Əliağa Vahidin adını daşıyır.

►
C восточной стороны крепостные сте

ны Ичеришехер выходят в Губернатор

ский сад - один из старейших парков 

столицы Азербайджана Сейчас он но

сит имя классика азербайджанской ли

тературы, поэта Алиаги Вахида.
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Abşeron yarımadasında yerləşən 

Qala Tarixi-Etnoqrafik Qoruğunda orta əsr 

Azərbaycan sakinlərinin məişət həyatının 

tam mənzərəsini təşkil edən

216 tanxi-memarlıq abidəsi yerləşir.

Burada həmçinin vaxtilə Bakını 

müdafiə edən istehkamlar sisteminə daxil 

olan qəsri də görmək olar.

►
В11сторико-этнографическом заповед

нике Гола, расположенном на Абюерон- 

ском полуострове, находятся 216 исто

рико-архитектурных памятников, со

ставляющих законченную картину 

быта жителей средневекового Азербай

джана. Здесь же можно увидеть замок, 

который некогда входил в сиапему 

укреплений, защищавших Баку.

/У.
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Bakını düşman müdaxilasindatı qoruyan 

müdafo tikililarina qala, qasr va keşikçi 

qiilhhri daxil idi. Onların aksariyyati 

dövrümüzadakgalib çatmışdır. Onların kiçik 

qarnizonlarının vazifasi dinc sakinhrin 

Bakının hündür divarları arxasında 

qorunmağa imkan tapması üçün düşmani 

maksimal daracada langitmakdan ibarat idi. 

◄
В оборонительные сооружения, 

прикрывавшие Баку от вражеского 

вторжения, входили крепости, замки 

и сторожевые башни. Многие из них 

сохранились до наших дней. Задачей их 

небольших гарнизонов было максимально 

задержать врага, чтобы дать 

возможность мирным жителямуспеть 

укрыться за высокими стенами Баку.

Abşeron yarımadasında qasr, saray va 

qalalar ucaldan Azarbaycan memarları 

casaratli mühandis halları ılayanaşı,yeni 

memarlıq formalarını da tatbıq edirdibr.

►
Возводя на Абшсронском полуострове 

замки, дворцы, крепости, азербайджан

ские зодчие использовали не только сме

лые инженерные решения, но и применяли 

новые архитектурные формы.
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XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəlində neft 

bumunun yaşandığı Bakıda bir çox istedadlı 

memarlar çalışmışlar. Bakının Cənubi 

Qafqazın ən gözəl şəhərinə çevrilməsinə 

səbəb olmuş çoxsaylı saray və 

ictimai binalar məhz onların səyləri 

nəticəsində ucaldılıb.

◄
В конце XIX - начале XX века в Баку, 

который переживал нефтяной бум, 

работали многие замечательные 

архитекторы. Именно их стараниями 

были возведены многочисленные дворцы 

и общественные здания, сделавшие этот 

город самым красивым в Закавказье.

ustaları, misgər, dulusçu və toxucuların şəhəri olan Şamaxıda yaşayan şahlar 
sülaləsi idarə edirdi. Lakin şəhərdə baş vermiş dağıdıcı zəlzələdən sonra 
hökmdarlar öz iqamətgahlarını Bakıya köçürmək qərarına gəlirlər.

Şirvanşahlar üçün saray hələ XII əsrdə tikilməyə başlayıb, lakin Avropa bu 
memarlıq incisi ilə yalnız beş əsr sonra bir səyyahın qeydlərindən tanış olub. 
0, bunları yazırdı: "Bakı şəhərinin limandan çox yüksəkdə yerləşən ən hündür 
hissəsi çar (şah) adlanan gözəl sarayla fərqlənir. Bu saray həqiqətən də qaya 
çıxıntısı üzərində böyük şahlara məxsus təmtəraqla və qeyri-adi məharətlə 
tikilib. Hər şey parlaq yonulmuş daşdan hazırlanıb, o qədər məharətlə bir- 
birinə bənd edilib ki, heç bir yerdə əlaqələri seçmək mümkün deyil".

Saray Abşeron əhəngdaşından tikilib. Bu daşın əla xüsusiyyəti var: 
yonulandan sonra ağ süd kimi rəngi vaxt keçdikcə gözəl oxralı-qızılı çalara 
malik olur. Divarlar müxtəlif ölçülü daşlardan hörülüb, lakin ustalar onları o 
dərəcədə səliqə və incə şəkildə yonublar ki, bitişik yerlərin arası görünmür.

Şirvanşahların iqamətgahı öz sahəsinə görə o qədər də böyük deyil. 
Lakin onun üç səki üzərində yerləşməsi memarlara burada kifayət qədər 
çoxlu bina və otaq yerləşdirməyə imkan vermişdir, onların hər birini cəsarətlə 
islam memarlığının yüksək nümunəsi adlandırmaq olar. Burada rəsmi qəbul 
zalları, yüksək mənsəbli əyanların məşvərət etdiyi Divanxana, Şirvanşahların 
şəxsi otaqları, hündür minərəli saray məscidi, təbabət, riyaziyyat və nücum 
elmi ilə məşğul olmuş saray alimlərindən biri Seyid Yəhya Bakuvinin türbəsi 
yerləşir.

Qeyd etmək lazımdır ki, Şirvanşahların şəxsi otaqları hərəm üçün ayrılmış 
otaqlar kimi, olduqca sadə görünüşə malikdir. Şirvan hökmdarlarının sarayında 
iti zəka, savad daha çox qiymətləndirilirdi, nəinki dəbdəbə və zahiri parıltı. 
Yeri gəlmişkən, Şirvanşahların xanımları və cariyələri osmanlı sultanlarının rə
fiqələri kimi böyük nüfuza və siyəsi çəkiyə malik deyildilər. Sonuncular nəhəng 
dövləti öz arzu və şıltaqlıqlarına uyğun hərəmdən idarə etməyə müvəffəq 
olurdular.

Ну и напоследок самое интригующее. Недавно азербайджанские ис
следователи обнаружили, что в день зимнего солнцестояния (22 декабря), 
почитаемый многими древними культами, лучи солнца на восходе про
никают точно в центральное окно Девичьей башни. А затем светило по 
определенной закономерности заходит во все расположенные выше 
окна. Итак, еще одно доказательство в пользу долгой истории башни, в 
самом начале которой она вполне могла быть храмом или частью хра
мового комплекса огнепоклонников.

После принятия азербайджанцами ислама на месте храмов огнепо
клонников, которые, по уверениям историков, стояли во множестве в 
Баку, построили мечети. Но такое циклопическое сооружение, как «Гыз 
гзласы», по-видимому, решили не трогать, а включить его в систему 
укреплений города. Так она стала частью Ичеришехер - фантастического 
по красоте средневекового восточного города. Красивого настолько, что 
он был включен ЮНЕСКО в список Всемирного культурного наследия.

Кольцо стен с семьюдесятью башнями (в том числе Девичьей) защи
щало не только дома горожан, но и дворец правителей - ширваншахов. 
Их государство было одним из самых могущественных в средневековом 
Азербайджане. Правила им династия шахов, живших в Шамахе - городе 
поэтов, философов, астрономов и искуснейших мастеров: оружейников, 
медников, гончаров, ткачей. Но после землетрясения, разрушившего 
город, правители решили перенести свою резиденцию в Баку.

Дворец для ширваншахов начали возводить еще в XII веке, но Европа 
узнала об этой жемчужине архитектуры только пять столетий спустя из 
заметок одного из путешественников. Вот что он писал: «Самая верхняя 
часть города Баку, которая сильно возвышается над гаванью, отличается 
прекрасным дворцом, который называется царским (шахским). Он дей
ствительно выстроен на выступе скалы с царственной роскошью и не
обыкновенным великолепием. Все сделано из блестящего тесаного камня, 
столь искусно скрепленного, что ни в каком месте не отличишь связи».

Дворец выстроен из абшеронского известняка. Камень этот имеет 
замечательную особенность: молочно-белый после обтесывания, он со 
временем приобретает красивый охристо-золотистый оттенок. Стены 
выложены из камней разных размеров, но мастера обтесали их настолько 
тщательно и тонко, что швов между ними практически не видно.

Сама резиденция ширваншахов не столь уж велика по площади. 
Однако её расположение на трех террасах позволило зодчим разместить 
довольно много зданий и помещений, каждое из которых можно 
смело назвать высоким образцом исламской архитектуры. Здесь были 
и залы официальных приемов, и диван-хане - место заседаний высших 
сановников, и личные покои ширваншахов, дворцовая мечеть с высоким 
минаретом, и мавзолей Сеида Яхьи Бакуви, одного из придворных 
ученых ширваншахов, занимавшегося медициной, математикой и аст
рологией.
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Bakının nurhzi küçıbri boyu orgy) 

düzülmüş binalara tamaşa etmokb memar

lıq üslublarını öyronımk mümkündür. 

Onları ucaldan memarlar qotika w 

renessans, rokoko w barokko, modern 

w konstruktivizmin m yaxşı o/utbrıni 

osaotb sxz edirdibr.

A
По зданиям. выстроившимся вдоль 

центральных улиц Баку, можно изучать 

архитектурные стили. Возводившие их 

зодчие смело брали самое лучшее от 

готики и ренессанса, рококо и барокко, 

модерна и конструктивизма.
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Lakin təvazökarlıq hələ yoxsulluq demək deyil. Şirvanşahlar ölkəni idarə 
etdikləri əsrlər ərzində böyük sərvət toplamışlar. Təəssüf ki, 1501-ci ildə Bakı 
Səfəvi qoşunları tərəfindən ələ keçirilərkən saray qarət edildi. Qızıl və qiymətli 
daşlarla işlənmiş yaraq-əsləhə, nəfis bəzək əşyaları, nadir əlyazmalar, yaraşıqlı 
parça və xalçalar, bahalı müxəlləfat Səfəvi sərkərdələri tərəfindən Təbrizə 
aparıldı,oradan da başqa ölkələrə daşındı. Vaxtilə Şirvanşahların xəzinəsinə 
daxil olan əşyalara hazırda Türkiyə, ABŞ, İran, İngiltərə, Rusiya və Macarıstan 
muzeylərində rast gəlmək olar.

1842-ci ildə Kazan universitetinin professoru Berezin Bakıya səfər edir. O, 
özünün yol gündəliyində saray haqqında belə yazırdı: "Bu binaya zamandan 
daha çox insanın tənbəlliyi xeyli ziyan vurmuşdur, çünki o, viranə evini tikmək 
üçün özünə əziyyət vermir, buradakı daşlardan yararlanır və utanmadan qədim 
abidəni məhv edir. Dam örtüyü artıq yoxdur, o tamamilə dağılmış vəziyyətdədir: 
yuxarı mərtəbədəki divarlar da əsasən uçmuşdur, aşağı mərtəbə isə demək 
olar ki, tamamilə yerin altına çökmüşdür".

XIX əsrin ortalarında Rusiyanın hərbi nazirliyinin sərəncamına verilənə 
qədər saray dağılmış vəziyyətdə qalmışdı. Məhz bu dövrdə Şərq memarlığının 
şah əsəri istilaçı və "tənbəl" yerli adamların vurduğu ziyandan daha böyük 
müsibət yaşadı. Çar idarəsi, təəssüf ki, tənbəllik etmədi. Sarayı qismən təmir 
etdirən bu idarə eyni zamanda onu yenidən quraraq, anbara çevirdi, ikinci və 
birinci mərtəbələrdə otaqları ayıran divarlar uçuruldu. Günbəz və xaç şəklində 
olan, şişbucaq çatılar yastı tirlərlə əvəzləndi. İkinci mərtəbənin iki cərgəli 
pəncərələri daşla hörüldü. Sarayın şimal fasadının divarında isə arabaların 
sürülüb çəkilməsi üçün nəzərdə tutulan böyük oyuq açıldı.

Yalnız şah hamamı epoletli modernistlərin əlindən xilas ola bildi. Bu hamam 
qışda istiliyin, yayda isə sərinliyin saxlanılması üçün yarızirzəmi şəklində tikilmişdi. 
Onun sistemi Bakı və, ümumiyyətlə, Abşeron hamamları üçün səciyyəvidir. 
Buradakı "çöl" yaxud "bayır" adlanan otaqlar qrupu soyunma, "içəri" adlanan 
digər qrup isə çimmək üçün nəzərdə tutulmuşdu. Soyuq və isti su üçün hovuzlar 
-"xəznə"çimmə otağına bitişik idi. Elə oradaca bu otağın qızdırılması üçün xüsusi 
isitmə kamerası qurulmuşdu. Hamamda əsas otaqlardan savayı, xeyli sayda 
əlavə məkan da var idi, məsələn, bir nəfərin çimməsi üçün"xəlvəti" guşəsi vardı.

Hamam sarı rəngli daşa bənzəyən qablaşdırılmış ağ neftlə qızdırılırdı. 
İsitmə buxar kanalları vasitəsilə çimmə otağının döşəməsinin altından keçirdi. 
Ümumiyyətlə, əgər hamam istirahətinin həvəskarısınızsa, Şirvanşahlara ürəkdən 

qibtə edəcəksiniz.
Hazırda bərpaçı və inşaatçıların səyləri nəticəsində sarayın əvvəlki dəbdəbəsi 

özünə qaytarılıb. Onun memarlarına qarşı edilmiş ən başlıca ədalətsizlik də 
aradan qaldırılıb: 2000-ci ildə Şirvanşahlar sarayı YUNESKO-nun Ümumdünya 
mədəni irs siyahısına daxil edilib. Artıq onun adı islam memarlığından bəhs 
edən bütün kitablara salınıb, İnternetdə yerləşdirilmiş fotoşəkillərinin sayına 
görə isə istənilən kino ulduzu ona çata bilməz. Lakin heybətli keşikçilərin 
parıldayan yaraq-əsləhə ilə darvaza önündə dayandığı, sarayda isə əyanların 
toplaşdığı əvvəlki cah-cəlalı geri qaytarmaq mümkün deyil. Həmin dövr uzaq 

keçmişdə qalıb.
Bu keçmiş uzaq olsa da, bəzən geri qayıdır. İçərişəhərdə qaranlıq düşərkən 

hansısa müəmmalı hadisə baş verir. Hələ ki, bu günün mağaza və mehman-

Стоит отметить, что личные покои ширваншахов, как и комнаты, от
веденные под гарем, выглядят очень скромно. При дворце правителей 
Ширвана больше ценили остроту ума и образованность, нежели пышность 
и внешний блеск. Кстати, жены и наложницы ширваншахов не имели 
того авторитета и политического веса, как подруги османских султанов, 
которые из гарема умудрялись править огромной турецкой империей в 
соответствии со своими желаниями и прихотями.

Однако скромность - это еще не бедность. За века, что ширваншахи 
правили страной, им удалось скопить огромные богатства. К сожалению, 
при взятии Баку в 1501 году войсками Сефевидов дворец был разграблен. 
Оружие и доспехи, отделанные золотом и драгоценными камнями, 
изысканные украшения, редкие рукописи, роскошные ткани и ковры, 
дорогую утварь сефевидские военачальники увезли в Тебриз, откуда 
они причудами судьбы попали в другие страны. Сейчас предметы из со
кровищницы ширваншахов можно увидеть в музеях Турции, США, 
Ирана, Англии, России, Венгрии.

81842 году Баку посетил профессор Казанского университета Березин. 
В своем путевом дневнике он написал о дворце так: «Это здание 
довольно пострадало от времени, а еще более от лености человека, ко
торый, чтобы много не трудиться, берет отсюда камни на постройку 
дрянного домишки и без стыда разрушает древность. Кровли уже не 
существует, она вся упала: стены в верхнем этаже также большей 
частью обвалились, и нижний этаж почти совершенно засыпан».

8 таком руинном состоянии дворец находился до середины XIX века, 
когда его передали российскому военному министерству. И вот тут-то 
шедевру восточной архитектуры досталось больше, чем от завоевателей 
и «ленивых» аборигенов. Царское ведомство, увы, не ленилось. Оно 
произвело частичный ремонт дворца, но одновременно перестроило 
его, приспосабливая под... склады. Были снесены стены, разделявшие 
комнаты на втором и первом этажах. Купольные, стрельчатые и крестовые 
перекрытия заменили на плоские балочные. Двусветные окна второго 
этажа заложили. А в стене северного фасада дворца пробили огромный 
проём, чтобы закатывать через него телеги.

От модернистов в эполетах чудом уцелела только шахская баня. Она 
была полуподземной для сохранения тепла зимой и прохлады летом. 
Ее система типична для бань Баку и вообще Азербайджана. Одна группа 
помещений в ней - «чёл» или «байыр» (наружная) предназначена для 
раздевания, а другая - «ичери» (внутренняя) для купания. К купальному 
отделению примыкают водоемы для холодной и горячей воды - «хазна». 
Там же была устроена специальная топочная камера для ее подогрева. 
Кроме основных, в бане было много и дополнительных помещений, на
пример, «хялвети» - уголок для одиночного купания.

Топилась баня сгущенной белой нефтью. Отопление шло через 
паровые каналы под полом купального отделения. В общем, если вы 
любитель банного отдыха, то ширваншахам от души позавидуете.

Сегодня дворцу стараниями реставраторов и строителей возвращен 
былой блеск. Исправлена и самая главная несправедливость по отношению

Azerbaycan /xıvtoıftnıfa ucaldılmış xatir) 

ahulolorı arasında ölbııın müshqilliyi 

uğrtuula mübariz) aparmış, müharib), 

tecavuz v) soyqırım lutiasind) Itılak altmış 

qehnınanlara lt.ısr olunanlar da az deyil. 

Onların xatinsi xalq arasında ehtiramla 

qorunur.

▲
Среди мемориалов, возведенных 

в столице Азербайджана, немало 

посвященных борцам за независимость 

страны, жертвам войн, агрессий 

и геноцида. Наметь о них бережно 

сохраняется в народе.

xanalarının lövhələri, restoranların pəncərələri mayak kimi yanır, lakin gündüzlər 
ucadan özünü bildirən XXI əsrin digər atributikası-antenna boşqabları və avto
mobillərin xrom parıltısı sanki qaranlıqda yox olur. Və adama elə gəlir ki, 
qalanın dar küçələrində keşikçilərin ağır addım səsləri yenə də eşidilir, 
divarların daşları pıçıldaşaraq olub-keçənləri xatırlayır.

Həmçinin Bakının bazarları zamanın təsirinə məruz qalmayıb. Onlar üç 
yüz, beş yüz il əvvəl olduğu kimi, ehtişamlı, səs-küylü və zəngindir. Bazarın 
girişinə çatar-çatmaz insanı ətir və qoxuların dalğası bürüyür. Burada təzə 
göyərtinin kəskin iyi gəlir, səhərin şeh damcıları hələ yarpaqlar üzərində 
titrəyir, indicə bişirilmiş isti kökənin ətri o qədər doyumludur ki, sanki səhər 
yeməyini əvəz edir. Taxta qutularda satılan balıq gümüş kimi parıldayır, piş
taxtalarda limon, nar, naringi və gözoxşayan qırmızı almalar piramida şəklində 
yığılıb. Yaxınlıqda iri zənbillərdə tərəvəzlər və ağ, qara, yaşıl düyülərlə dolu 
böyük, əlli kiloqram çəkisi olan açılmış kisələr dayanıb. Qızılı bal, xırda dənəli 
kəsmik, ağappaq qatıq. Bu da pendir! Yumşaq və zərif, yağ kimi "şor" və bərk, 
acı, istənilən süfrədə əvəzedilməz olan "motal". Bəs ədviyyatlar?! Onların sayı 
onlarla, yüzlərlə ölçülür. Sanki bütün Şərq öz nemətlərini göndərib!

Burada ardı-arası kəsilməyən, əbədi Məhsul Bayramı hökm sürür. Həm 
alıcıların, həm də satıcıların əhval-ruhiyyəsi ona uyğundur, şən və coşğundur. 
Alış-veriş zamanı azərbaycanlıların məharətlə etdikləri zarafatlar, hazırcavablıqla 
söylədikləri məzəli ifadələr əskik olmur. Gülüş ticarət prosesinin mütləq şərti 
kimi çıxış edir. Tamaşaya baxmaq istəyirsinizsə, buraya təşrif buyura bilərsiniz. 
Və əmin ola bilərsiniz: "aktyorlar" öz rollarının öhdəsindən gələcəklər. Lakin 
sövdələşməyi unutmayın. Bu, əslində alış-verişin ciddi riayət olunan mərasimidir. 
Satıcı qiyməti söylədikdən sonra əgər sadəcə ona pulu uzatsanız, sizə ən yaxşı 
halda təəccüblə baxacaqlar, amma çox güman ki, inciyəcəklər. Sanki siz öz 
replikasını söyləməyə tənbəllik etmiş aktyorsunuz və bununla də tamaşanı 
pozmuşunuz. Bakı bazarları haqqında iki fikir ola bilməz - onları və ənənələrini 
qorumaq lazımdır. Ən texnogen gələcəkdə belə heç bir supermarket onları 
əvəz edə bilməz.

Bunun əvəzində haqlı olaraq "Qara şəhər" adlandırılan Bakıətrafı qəsəbənin 
həmişəlik keçmişdə qaldığına sevinmək olar. О XIX əsrin ikinci yarısında neft 
bumunun başlanması nəticəsində salınıb. Həmin dövrün ən çox dəbdə olan 
yazıçısı Maksim Qorki burada olarkən onu "qaranlıq cəhənnəmin dahiyanə 
çəkilmiş şəkli" adlandırmışdı. "Qara şəhər" həqiqətən də qara idi - neft və 
hisdən.

Həmin dövrdə neft hasilatı və emalı ilə məşğul olan müəssisələr Bakının 
bir çox sahələrini tutmuşdu. Yalnız 1876-cı ildə quberniya hakimiyyət orqanları 
sənaye obyektləri üçün şəhərin keçmiş otlaq torpaqlarında, yaşayış məhəl
lələrindən ən azı iki verst aralıda ərazinin ayrılması barədə qərar qəbul etdi. 
Sənayeçilərə bu ərazidən kənarda tikinti işləri aparmaq qadağan olunurdu. 
Əslində şəhər daxilində yerləşən 147 zavod və kiçik müəssisənin sökülməsi 
şəhər sakinlərinin sevinməsinə səbəb oldu.

Lakin cəmi dörd ildən sonra sənaye üçün ayrılmış rayonda ciddi-cəhdlə 
"Qara şəhər" adını doğruldan 118 müəssisə vardı. XIX əsrin sonunda Bakının 
bu hissəsində ehtiyatsızlıq üzündən azan turist belə yazmışdı: "Hər şey qaradır: 
divarlar, torpaq, hava, səma. Siz nefti hiss edirsiniz, onun buxarlarını tənəffüs
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к его зодчим: в 2000 году Дворец ширваншахов был включён в список 
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Теперь он фигурирует во 
всех книгах, посвященных исламской архитектуре. И все же былого ве
личия, когда у ворот стояли грозные стражники в сверкающих доспехах, 
а во дворах толпились придворные, дворцу уже не вернуть. Это время 
ушло далеко в прошлое.

Далеко, но не безвозвратно. В Ичеришехер с приходом сумерек совер
шается некое таинственное действо. Еще торят маяками сегодняшнего 
дня вывески магазинов и гостиниц, светятся окна ресторанов, но всю 
остальную атрибутику XXI века, громко заявляющего о себе днем тарелками 
антенн и блестящим хромом автомобилей, как будто смывает темнотой. И 
кажется, что в узких улицах крепости опять слышен звук мерной поступи 
стражи да перешептываются камни стен, вспоминая былое.

А еще неподвластны времени бакинские базары. Они такие же яркие, 
шумные и богатые, как и триста и пятьсот лет назад. Еще на подходе к 
ним тебя буквально накрывает волна запахов и ароматов. Здесь остро 
пахнет свежей зеленью, на листиках которой еще дрожат капельки 
утренней росы. Дух от горячих, только что испеченных лепешек идет 
такой сытный, что одним им можно позавтракать. Серебрится в деревянных 
лотках рыба, на прилавках пирамиды лимонов, гранатов, мандаринов и 
роскошных румяных яблок. Рядом в огромных корзинах овощи и тут же 
стоят вскрытые большие пятидесятикилограммовые мешки с рисом - 
белым, черным, зеленым. Золотой мед, крупитчатый творог, белоснежная 
простокваша. А вот и сыр! Мягкий и нежный, жирный, как масло, «шор» и 
твердый, острый, незаменимый при любом застолье «мутал». А специи! 
Их десятки, сотни. Будто весь Восток прислал свои дары!

Тут царит непрекращающийся, вечный Праздник Урожая. И настроение 
у покупателей и продавцов соответствует ему. Оно веселое, приподнятое. 
Без шутки, острого словца, на которые азербайджанцы великие мастера, 
не проходит ни одна покупка. Смех звучит то и дело в качестве обязательного 
условия процесса торговли. Сюда можно приходить, как на представление. 
И не сомневайтесь: актеры не подведуг. Только не забудьте поторговаться. 
Это практически ритуальная, строго соблюдаемая часть купли-продажи. 
Если просто отдать деньги после того, как продавец назовет цену, на вас 
посмотрят в лучшем случае с недоумением, а скорее всего с обидой. 
Будто вы актер, который поленился произнести свою реплику, и тем 
самым испортил спектакль. Относительно бакинских базаров двух мнений 
быть не может - их традиции надо беречь, как и сами базары. Никакие су
пермаркеты их не заменят даже в самом техногенном будущем.

Зато можно только порадоваться, что ушел навсегда в прошлое при
город Баку, который справедливо называли «Черным». Возник он во 
второй половине XIX века с началом нефтяного бума. Самый модный 
в то время писатель Максим Горький, побывав в нем, назвал его «гени
ально сделанной картиной мрачного ада». «Черный город» был и впрямь 
черным - от нефти и копоти.

Нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия заняли 
тогда множество участков в Баку. Только в 1876 году губернские власти
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Azadlıq meydanı şəhərin mərkəzindədir. 

Burada hərbi paradlar və bayram yürüşləri 

keçirilir. Azərbaycan paytaxtında 

ən gözəl binalardan biri olan Hökumət evi 

də burada yerləşir.

►
Площадь Свободы - центральная 

в городе - служит местом проведения 

военных парадов и праздничных 

шествий. Здесь же расположен Дом 

правительства - одно из самых краси

вых зданий столицы Азербайджана

(İJİHMU'I. типт
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Bakı bazarlarının heç olmasa birinə baş 

çəkmədən bu şəhəri anlamaq mümkün deyil. 

Nemətlərin bolluğu, rəng və ətirlərin coşğun- 

luğu ilə yanaşı, alış-verişin şən əhval-ruhiyyə 

içində aparılması insanı heyrətə salır.

Bakı bozarma ilk dəjə gələnlərdə burada 

yüzlərlə alıcı və satıcının iştirakı 

ilə istedadla səhnələşdirilmiş teatr 

tamaşasının oynanıldığı bəssüratıyaranır. 

Üstəlik hər kəs öz rolunu əla bilir və onu 

böyük ustalıqla oynayır.

Нельзя понять этот город, нс побывав 

хотя бы на одном us бакинских рынков. 

Ошеломляют не только богатство 

даров этой земли. буйство красок и аро

матов, но и сама праздничная атмосфе

ра происходящего торгового действа.

У7 пришедших впервые на бакинский 

рынок непременно создастся ощущение 

талантливой театральной 

постановки, в которой одновременно 

участвуют сотни покупателей и 

продавцов. Причем каждый отлично 

знает свою роль и играет ее (удивитель

ным мастерством.
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■
 I

IF. 1

■ г г 1 1

Bu qədər memarlıq üslubunu və dö\ 

ləşdirən Bakı, bununla beh heç vaxt. 

görünməyəcək. Bu şəhər öz ölkəsinin. 

hörmətlə yanaşan, lakin yeni və qab. 

olan hər şeyə açıq olan azərbaycanlıla 

xarakterinin bilavasitə əksidir.

◄
Баку, соединивший так много арл 

турных апилей и эпох, тем не мен 

никогда нс покажется эклектичны 

Он - прямое отражение характе/ • 

азербайджанцев, людей, чтящих 

историю своей страны, но открьиı/ < 

для всего нового к прогрессивного.
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edirsiniz, kəskin qoxu sizi boğur. Siz səmanı örtən tüstü buludları arasında 
hərəkət edirsiniz".

Lakin ədalətli olmaq lazımdır: həmin neft sənayeçiləri-sahibkarlar Bakının 
Cənubi Qafqazın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevrilməsi üçün az iş görməyiblər. 
İsa bəy Hacınskinin, Musa Nağıyevin, Murtuza Muxtarovun, Mayılov qardaşları 
və, əlbəttə, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin (o, adları çəkilən xeyriyyəçilərin bəlkə 
də ən səxavətlisi idi) adları Azərbaycanda bu gün də hörmətlə anılır. Onların 
vəsaiti və səyləri ilə istedadlı memarlar neft paytaxtına dəvət olunmuş, 
onlarla füsünkar bina və memarlıq kompleksi ucaldılmışdır. "Bakı moderni" 
adlanan bütöv bir üslub meydana gəlmişdir.

Həmin dövrdə, XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəlində Bakı tanınmayacaq 
dərəcədə dəyişdi. Geniş parklar salındı, teatrlar və ictimai binalar tikildi, 
yol və prospektlər çəkildi, orta və texniki təhsil məktəbləri, o cümlədən 
Bakı texniki məktəbi açıldı. Hazırda bütün dünyada məşhur olan Azərbaycan 
Dövlət Neft Akademiyası məhz bu məktəbdən yaranmışdır. 1919-cu ildə 
isə Bakı Dövlət Universitetinin əsası qoyuldu. Daha sonra bu təhsil 
ocağından bir çox tədris müəssisəsi və elmi-tədqiqat institutları ayrılaraq 
müstəqil fəaliyyətə başlamışdır. Onların arasında Azərbaycanın Milli Elmlər 
Akademiyası da var. Və bütün bunlar bir-birinin yaxınlığında mövcud idi: 
tüstü püskürən müəssisələr və təmtəraqlı saraylar, müasir elmi laboratoriyalar 
və torpaqdan onun qara "qan"ını çıxaran primitiv buruqlar. Qorxunc olan 
gözəl olanı "bəsləyir", onun oranjereyadakı səhləb çiçəyi kimi mövcudluğuna 
kömək edirdi.

Sovet hakimiyyəti illərində, həmçinin Azərbaycanın müstəqillik dövrünün 
başlanğıcında "Qara şəhər" Qorkinin təsvir etdiyi kimi qalmaqda idi. Lakin 
hazırda dövlət onun adının və simasının artıq tarixin yaddaşında qalmasını 
istəyir. Keçmiş sənaye zonasının köklü surətdə dəyişdirilməsi qərara alınıb. 
Həyata keçirilməsinə artıq Bakısayağı qızğın surətdə başlanılan yeni layihə 
"Ağ şəhər" adlanır. Bu, dünyanın ən iri şəhərsalma layihəsi olacaq.

"Ağ şəhər" öz sahəsinə görə kifayət qədər böyük olacaq. O 244 hektar 
ərazini tutacaq. Əhalisinin sayı da az olmayacaq. Yeni tikiləcək binalara 50 min 
insan köçə biləcək. Çox güman ki, "Ağ şəhər"də məskunlaşmaq istəyənlərin 
sayı xeyli çox olacaq. Çünki göstərilən sahənin 39 hektarı park və xiyabanlar 
üçün ayrılıb. "Ağ şəhər" layihəsi başa çatdırıldıqdan sonra onun sakinləri üçün 
48 000 iş yeri təmin olunacaq. Tez-tez meydana gələn parkinq problemi də 
həll olunub, burada 40 000 avtomobil üçün dayanacaq yerləri təşkil olunacaq. 
Bakının ən gözəl mənzərəsini də "Ağ şəhər"dən - 65 metrlik müşahidə 
çarxından seyr etmək mümkün olacaq.

Beləcə, bu şəhər cəsarətlə eksperimentlər keçirməklə və eyni zamanda 
atalardan və babalardan miras qalmış ən yaxşı dəyərləri qayğı ilə qorumaqla 
keçmişi gələcəklə birləşdirir, ildən-ilə yeni binalarla zənginləşərək ötən illərin 
memarlıq incilərinin həyata qaytarılmasının şahidi olur. Bakı əsrdən-əsrə 
inamla hərəkət edən nəhəng şəhər-gəmidir.

приняли решение выделить территорию под промышленные объекты 
на бывших землях городского выгона, не ближе двух верст от жилых 
кварталов. Строиться вне её промышленникам категорически запрещалось.

Но всего через четыре года в отведенном промышленности районе на
считывалось уже 118 предприятий, со всем старанием оправдывавших на
звание «Черный город». Вот что написал турист конца позапрошлого века, 
неосторожно забредший в эту часть Баку: «Все черное: стены, земля, 
воздух, небо. Вы чувствуете нефть, вдыхаете испарения, резкий запах 
удушает вас. Вы идете среди облаков дыма, которые закрывают небо».

Однако надо быть справедливыми: те же предприниматели-нефте
промышленники немало сделали для превращения Баку в один из 
самых красивых городов Закавказья. Имена Исз бека Гаджинского, 
Мусы Нагиева, Муртузы Мухтарова, братьев Маиловых и, конечно, 
Гаджи Зейналабдина Тагиева и сейчас с уважением произносятся в 
Азербайджане. На их деньги и их стараниями в нефтяную столицу были 
приглашены замечательные зодчие, возведены десятки изумительных 
по совершенству домов и архитектурных комплексов. Возник целый 
стиль, который получил название «бакинский модерн».

В этот период, в конце XIX - начале XX веков, Баку изменился не
узнаваемо. Были разбиты просторные парки, построены театры и об
щественные здания, проложены улицы и проспекты, открыты школы и 
училища, в том числе Бакинское техническое училище, из которого 
выросла ныне известная во всем мире Азербайджанская государственная 
нефтяная академия. А в 1919 году был основан Бакинский государственный 
университет, от которого впоследствии отпочковалось множество 
учебных и научно-исследовательских институтов и даже Национальная 
Академия наук Азербайджана. И всё это существовало рядом: изры
гающие дым предприятия и изысканные дворцы, современные научные 
лаборатории и примитивные качалки, гнавшие из земли её черную 
кровь - нефть.

Все годы советской власти и в начале эпохи независимости Азербай
джана Черный город оставался таким, как его описал Горький. 
Но теперь правительство страны решило сделать его название и облик 
достоянием истории. Бывшая промышленно-индустриальная зона будет 
кардинально преобразована. Новый проект, к осуществлению которого 
уже по-бакински энергично приступили, называется «Белый город». 
Он станет одним из крупнейших градостроительных проектов в мире.

Вот так энергично соединяет этот город прошлое с будущим, смело 
экспериментируя и одновременно бережно сохраняя все лучшее, остав
ленное дедами и прадедами, с каждым годом прирастая не только 
новыми зданиями, но и возвращенными к жизни архитектурными 
шедеврами ушедших лет. Баку, огромный город-корабль, уверенно 
плывущий через века.
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Bir axşam çağı bakılılar çoxsaylı şəhər monitorlarının ekranlarında üç müəmmalı 
rəqəmi - 7 0 O görüb təəccübləndilər. Onların mənası ilə bağlı çoxsaylı 
ehtimallar, həmçinin ən fantastik olanı da vardı, lakin fərziyyələr ətrafında 
mübahisələr daha çox idi. Xoşbəxtlikdən, bir qədər sonra məsələyə aydınlıq 
gətirildi. Təxminən bir neçə saatdan sonra bütün kütləvi informasiya vasitələri 
bildirdilər ki, yeddi yüz gündən sonra bu şəhərdə bəşəriyyətin tarixində ilk Yay 
Avropa Oyunları keçiriləcək.

Yarışa hazırlığın ilk mərhələsində sosioloji araşdırma aparıldı, bu, nəinki 
paytaxtda, ümumiyyətlə, bütün ölkədə keçirildi. Ətraflı sorğu Azərbaycan 
vətəndaşlarının Bakıda belə bir möhtəşəm idman tədbirinin keçirilməsi 
ideyasına münasibətini öyrənmək məqsədi daşıyırdı. Buna baxmayaraq ki, 
nəticənin necə olacağını qabaqcadan söyləmək çətin deyildi: layihə səslərin 
böyük əksəriyyəti ilə bəyənildi və dəstəkləndi. Layihənin "lehinə" olan arqu
mentlərin sayı çox idi.

Onların arasında gənclərə xas olan "bu, maraqlıdır", "bu, dəbə uyğun və 
nüfuzludur" kimi səfhi və ya "bu, möhtəşəmdir!" kimi və ya lap sadə fikirlər 
var idi. Daha dərin mənalı fikirlər də irəli sürülürdü: "Olimpiada ölkəni təbliğ 
etmək üçün əlverişli imkandır". Sırf praktik fikirlərə də rast gəlinirdi: "Ölkə bu 
tədbir vasitəsilə gəlir qazanır, bir çoxları həmin dövrdə əlverişli iş yerləri tapır 
yaxud özlərini müsbət tərəfdən göstərmək imkanı əldə edir, çünki yeni 
auditoriya ilə qarşılaşır". Xaricdəki Azərbaycan diasporunun da fikrini öyrənməyə 
tənbəllik etmədilər. Onlar da bu yarışlara "hə" dedi. Axı, qafqazlının milli 
qüruru onun yaşadığı yerdən asılı deyil.

Bir sözlə, xalq bu fikri dəstəklədi. Və görünür, məğrurluq hissinə qapılaraq 
bu şərəfin nə üçün məhz ona nəsib olduğunu dərhal öyrənmək istədi. 
Həqiqətən də belə bir yarış tarixdə ilk dəfə keçirilir! Panamerika, Asiya və 
Afrika oyunları xeyli vaxtdır ki, təşkil olunur. Nəinki keçirilir, üstəlik idmançılara 
ümumdünya Olimpiadasında çıxış etmək üçün lisenziya verir. Böyük Oyunların 
təşkilatçısı olan Avropanın isə özünə aid yarışları yoxdur. Budur, ilk belə yarış! 
Həm də Bakıda!

Bu barədə Avropa Olimpiya Komitəsinin Prezidenti Patrik Hikki ətraflı 
cavab verdi: "Biz Avropanın idman tarixində ən möhtəşəm hadisələrindən 
birinin başlanğıcındayıq! Və mən fəxrlə bəyan edirəm: ilk Avropa Oyunları 
2015-ci ildə Bakıda keçiriləcək. Xeyli vaxtdır yolunu gözlədiyimiz "körpə", 
nəhayət, "doğuldu"! Və artıq biz onun qayğısına qalacaq, onu "böyüdəcək",

Однажды вечером бакинцы с изумлением увидели на экранах много
численных уличных мониторов три загадочные цифры - 7 О 0. Что они 
означают, предположений было множество, в том числе и самых фанта
стических, а споров вокруг их толкования еще больше. К счастью, 
загадка вскоре разъяснилась. Буквально через несколько часов все 
СМИ сообщили, что через семьсот дней в их городе пройдут первые в 
истории человечества летние Европейские игры.

Первым этапом подготовки к ним стало социологическое исследование. 
Подробный опрос ставил целью выяснить, как граждане Азербайджана 
относятся к идее устройства в Баку столь грандиозного спортивного 
праздника. Хотя, по большому счету, результат несложно было предсказать: 
подавляющим большинством голосов проект был одобрен и поддержан. 
Аргументов «за» приводилось множество.

Были легкомысленно-молодежные: «это интересно», «это модно и пре
стижно». Или уж вовсе простые: «это круто!». Были поглубокомысленнее: 
«Олимпиада - хороший способ пропаганды страны». Были сугубо практичные-. 
«Страна зарабатывает на этом мероприятии». Не поленились промониторить 
и азербайджанскую зарубежную диаспору. Она также проголосовала «за». 
Национальная гордость кавказца от его местонахождения не зависит.

Словом, народ идею принял. И сразу пожелал узнать почему именно 
ему выпала такая честь. В самом деле - ведь первые в истории! Пан
американские игры давно проводятся, и азиатские, и африканские. И не 
просто проводятся, а служат лицензией спортсменам на всемирную 
Олимпиаду. А вот Европа, Великие игры породившая, своими до сих пор 
не обзавелась. И вот первые. И в Баку!

Исчерпывающий ответ дал президент Европейского олимпийского 
комитета Патрик Хикки: «Мы стоим у истоков одного из величайших со
бытий в спортивной истории Европы! Я с гордостью заявляю: первые 
Европейские игры состоятся в 2015 году в баку. Наш долгожданный 
ребенок наконец-то родился! И теперь мы будем бережно ухаживать за 
ним, растить, воспитывать, чтобы в прекрасном городе Баку всё прошло 
на высшем уровне. А главное, чтобы это стало только началом — первой 
страницей в многолетней, насыщенной и яркой жизни Европейских игр! 
Мы даже не устраивали соревнования, как это обычно бывает, например, 
при выборе столицы Олимпийских игр. Мы обратились в Национальный
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Bakı Olimpiya Stadionu. Tarixdə tik 

Avropa Oyunlarının ssas hadisələri, 

o cümlədən açılış və bağlanış mərasimləri 

məhz burada cərəyan edəcək.

◄
Бакинский Олимпийский стадион.

I Imchho на нем развернутся основные 

события первых в истории Европейских 

игр, в том числе пройдут церемонии 

открытия и закрытия спортивного 

праздника.

Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu, 

Heydər Əliyev adına idman Arenası, Milli 

Gimnastika Arenası, Su İdman Növləri 

Mərkəzi, nəhayət,futbolçuları, boksçuları, 

gimnastları, üzgüçüləri və, təbii kı, onların 

azarkeşlərim qəbul etməyə hazırdır.

►
Республиканский стадион имени 

Тофика Бахрамова, Спортивная арена 

имени Гейдара Алиева, Национальная 

гимнастическая арена, Центр водных 

видов спортауже готовы принять 

футболистов, боксеров, борцов, 

гимнастов, пловцов и, естественно, 

их болельщиков.
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Ebb “Avroviziya-2012" keçirilərkən Bala on 

minlərlə qonağı qəbul etmək, yerləşdirmək və 

əyləndirmək sahəsində yüksək hazırlığını nü

mayiş etdirmişdi. Avropa Oyunları 

ərəfəsində Azərbaycan paytaxtında 

Olimpiya kəndi salınmış, turizm infrastruk

turunun təkmilbşdirılməsi istiqamətində 

nəhəng ış aparılmışdır.

►
Свою высокую готовность принять, 

устроить и развлечь десятки тысяч гос

тей Баку продемонстрировал еще во вре

мя проведения «Евровидения-2012*.

К началу Европейских игр в столице 

Азербайджана была построена Олим

пийская деревня, проведена колоссальная 

работа по совершенствованию тури

стической инфраструктуры.
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tərbiyə edəcəyik ki, gözəl Bakı şəhərində hər şey yüksək səviyyədə baş 
tutsun. Ən əsası isə bütün bunlar yalnız başlanğıc-Avropa Oyunlarının çoxillik, 
dolğun və parlaq həyatının ilk səhifəsi olsun! Biz hətta Olimpiya oyunlarının 
paytaxtını seçərkən adət üzrə yarışların keçirilməsindən də imtina etdik. Biz 
Avropa Oyunlarının keçirilməsi məsələsinə baxmaq təklifi ilə Azərbaycan Milli 
Olimpiya Komitəsinə müraciət etdik. Çünki bilirdik ki, Azərbaycan idmanının 
və dövlətinin rəhbərləri irimiqyaslı yarışların keçirilməsində maraqlıdır. Və iki 
nəhəng təşkilat gözəl ittifaq qurdu!" Avropa Olimpiya Komitəsi İcraiyyə 
Komitəsinin üzvləri də öz Prezidentlərini yekdilliklə dəstəkləyərək bəyan 
etdilər: Biz Azərbaycanın Olimpiadanı ən yüksək səviyyədə keçirəcəyinə tam 
əminik".

Əlbəttə, bu tam əminlik, eləcə də Bakının müsabiqədən kənar seçilməsi 
Azərbaycanın ürəyincə oldu. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və eyni 
zamanda Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbəri ilham Əliyevin Fərmanı ilə məsələ 
öz qəti həllini tapmış oldu. Fərmanda deyilirdi: "8 dekabr 2012-ci ildə Avropa 
Olimpiya Komitəsinin Baş Assambleyasının 2015-ci ildə Bakıda I Avropa 
Oyunlarının keçirilməsi haqqında qərarı böyük tarixi hadisəsir. Avropa tarixində 
ilk dəfə bu oyunların təşkilinin məhz Azərbaycana həvalə edilməsi beynəlxalq 
və Avropa hərəkatının ölkəmizdə aparılan işlərə, həmçinin idman və bədən 
tərbiyəsi sahəsindəki qazanılan nailiyyətlərə verilən yüksək qiymətdir"

Prezidentin azərbaycanlılar tərəfindən böyük ruh yüksəkliyi ilə dəstəklənməsi, 
ilk növbədə, özünü İnternetin çat və forumlarında büruzə verdi. Orada bir 
qədər mübahisə edən gənc fanatlar belə nəticəyə gəldilər ki, Avropa Olimpiya 
Komitəsinin qərarının möhtəşəmliyinə şübhəsiz ki, "Avroviziya-2012" təsir 
göstərmişdir. Avropa Olimpiya Komitəsi Baş Assambleyasının 48 üzvündən 38- 
nin Bakının namizədliyini dəstəkləməsi, cəmi 8 üzvün bunun əleyhinə olması 
və yalnız 2 nəfərin bitərəf qalması Şəbəkədə öz fikirlərini bölüşən istifadəçilər
də belə bir rəy formalaşdırdı - həmin on nəfər sadəcə olaraq "Avroviziya" 
müsabiqəsini izləməyib!

Gəncliyin real dəstəyi onunla ifadə olundu ki, bu sensassiyalı xəbərdən 
sonrakı ilk həftələrdə 10 min nəfərə yaxın gənc Oyunlara xidmət göstərmək 
məqsədi ilə könüllülər dəstəsinə yazıldı. Və, əlbəttə, inşaatçılar yenidən 
qollarını çırmaladılar. Oyunlar başlamazdan əvvəl 70 min yerlik əsas stadionun, 
10 min tamaşaçı üçün nəzərdə tutulan gimnastika kompleksinin, Su idman 
növləri mərkəzinin və Olimpiya kəndinin təqribən iki il ərzində tikilməsi - 
qarşıya qoyulan Olimpiya rekordu idi.

Oyunların açılış mərasimindən öncəki yüksək yarış əhval-ruhiyyəsi gələcək 
ümumavropa idman bayramının loqotiplərinin layihələri müsabiqəsində də 
açıq-aydın hiss olunurdu. Münsiflər heyətinin ən yaxşı hesab etdiyi eskizdə 
Avropa Oyunlarına ev sahibliyi edəcək ölkənin beş rəmzi təsvir olunub. Bunlar 
alov, su, Azərbaycanın mürəkkəb qəhrəmanlıq tarixinin parafrazı olan Simurq 
quşu, milli xalça naxışı, eləcə də Azərbaycan xalqının birliyinin rəmzi olan, hər 
birimizin sevimli meyvəsi nardır.

Uşaqların sevimlisi dəcəl Çippolinoya azacıq bənzəyən yekəbaş balaca 
oğlan şəklində olan həmin nar Oyunların talismanına çevrildi. Onun tək qal
maması üçün isə rəssamlar zərif qız olan Ceyranı təklif etdilər. Məlumdur ki, 
Şərqdə yüzlərlə poema və şeirdə vəsf edilən gözəl ceyranlar Azərbaycanda

олимпийский комитет Азербайджана с предложением рассмотреть 
вопрос о проведении Европейских игр, так как знали, что руководители 
азербайджанского спорта и государства заинтересованы в проведении 
масштабных соревнований. И две крутые организации заключили пре
красный союз!»

Единодушно поддержали своего президента и члены исполкома 
ЕОК, заявившие: «Мы более чем убеждены, что Азербайджан проведет 
Олимпийские игры на самом высоком уровне».

Конечно, стране польстило и это «более чем убеждены», и то, что ее 
столица оказалась вне конкурса. Точки над İ окончательно поставил 
Указ Президента страны и одновременно главы ее Национального Олим
пийского комитета Ильхама Алиева. В нем было сказано: «Принятие 8 
декабря 2012 года Генеральной ассамблеей Европейского Олимпийского 
комитета решения о проведении в 2015 году в Баку I Европейских игр 
стало большим историческим событием. Поручение именно Азербайджану 
этих игр, организуемых впервые в истории Европы, является высокой 
оценкой, данной международным и европейским олимпийским движением 
всей проводимой в нашей стране работе, в том числе достижениям в 
области спорта и физической культуры».

Энтузиазм, с которым азербайджанцы поддержали своего Президента, 
прежде всего проявился в чатах и форумах Интернета. Там юные фаны, 
недолго поспорив, пришли к выводу, что на решение ЕОК повлияло «Ев
ровидение-2012» своей несомненной и безусловной, по их мнению, кру
тизной. И, если из 48 членов Генеральной ассамблеи Европейского 
Олимпийского комитета 38 поддержали кандидатуру Баку, а всего 
восемь не поддержали и двое воздержались, то по этому поводу у со
беседников в Сети сомнений не было тоже. Эти десять членов просто не 
смотрели «Евровидение»!

Реальная поддержка молодежи выразилась в том, что за первые не
дели после сенсационной олимпийской новости 10 тысяч из них записались 
в волонтеры по обслуживанию Игр. И, конечно, снова засучили рукава 
строители. Сооружение главного стадиона, гимнастического комплекса, 
Центра водных видов спорта и прекрасной олимпийской деревни за не
полных два года - таков их рекорд, поставленный еще до начала Игр.

Дух соревнования явственно ощущался и на конкурсе проектов ло
готипа будущего всеевропейского спортивного праздника. На эскизе, 
признанном жюри лучшим, изображены пять символов страны-хозяйки 
Европейских игр. Это, конечно же, огонь. А еще вода, и птица Феникс - 
парафраз героически-непростой истории Азербайджана, и национальный 
узор ковра, и любимый всеми азербайджанцами фрукт - гранат, изоб
ражение которого является знаком единства народа.

Тот же гранат (Нар), но уже в виде маленького головастого мальчика, 
слегка смахивающего на столь любимого детьми Чипполино, стал и та
лисманом Игр. А в пару ему художники предложили стройную девоч
ку-газель Джейран. Здесь надо объяснить, что красавцы-джейраны, 
воспетые на Востоке в сотнях поэм и стихотворений, в Азербайджане 
пользуются особой приязнью и окружены постоянной заботой.

xüsusi rəğbət və daimi qayğı ilə əhatə olunub. Təəssüf ki, ötən əsrin 
ortalarında müxtəlif antropogen səbəblər üzündən onların sayı kəskin surətdə 
azalmağa başladı. Altmışıncı illərin sonuna doğru hətta qoruqlarda belə 
ceyranların sayı yüzdən artıq deyildi. Heyvanların bu növü məhv olmaq 
həddində idi. Xoşbəxtlikdən, vaxtında ən qəti tədbirlər görüldü. Hazırda təkcə 
Şirvan Milli Parkında 20 mindən artıq ceyran yaşayır. Ümumilikdə isə Azər
baycanda təqribən 40 min ceyran var. Odur ki, talismanlar hər kəs tərəfindən 
tanınan və çoxmənalı idi.

Bəşəriyyətin tarixində ilk Avropa Oyunlarının keçirilməsi üçün Bakının 
seçilməsi məsələsinə qayıdarkən qeyd etmək lazımdır ki, bu addım şəksiz 
tarixi ədalətin təcəssümü olmuşdur. İlk növbədə, Azərbaycan idmanının 
çoxəsrlik tarixinə münasibətdə. Məsələ yenə də milli xarakterlə bağlıdır. 
Alovlu-coşğun və yenilməz olan bu xarakterin mütləq elementlərindən birini 
qızğın ehtiras və yarışma ruhu təşkil edir. Təsvirlərinin dinamikliyi və plastikliyi 
ilə diqqəti cəlb edən Qobustanın "daş qalereya"sında idman növlərini görmək 
mümkün olmasa da (baxmayaraq ki, əksər qrup səhnələrində yarış əhval- 
ruhiyyəsi açıq-aşkar sezilir), ən erkən orta əsrlərə aid dünya şöhrətli Azərbaycan 
miniatüründə milli idman növləri üzrə yarışların çoxsaylı təsvirləri əks olunub.

ilk növbədə, əlbəttə, məşhur və qüdrətli zorxanadan başlamaq lazımdır. Bu 
ifadə iki kökdən ibarətdir. "Zor" sözü "güc", "xana" isə "ev" deməkdir. Odur ki, 
"gücün evi" kimi tərcümə olunan ifadənin birinci mənası otağa aid idi, orta əsr 
idman zalını yaxud idman sarayını bildirirdi. Lakin sözün cəmi iki kökü olsa da, 
onun mənaları daha çoxdur. Çünki burada baş verənlər də "zorxana" adlanırdı.
Bu, sintetik maraqlı hadisə, bir neçə hissədən ibarət bütöv tamaşa idi.

Burada gimnastika və akrobatika elementlərini özündə birləşdirən idman 
rəqsləri əl-qolun açılması üçün başlanğıcda ifa olunur və mütləq "cəngi" xalq 
oyun havalarının müşayiəti ilə. Musiqiçilərin sayı üç nəfər olurdu, zurna ifaçısı 

solo çalırdı.
Musiqinin xarakteri tamaşanın gedişi boyu dəyişilərək orta əsr klassiklərinin 

şeirlərindən ibarət bədii qiraət ilə tamamlanırdı. Rəqslər idman alətləri ilə icra 
edilən nümunəvi hərəkətlərə, daha sonra isə ağır atletika üzrə yarışa çevrilirdi. 
Azərbaycan muzeylərində atletlərin əllərində məharətlə oynatdıqları toppuz, 
qantel və idman daşlarının orta əsr nümunələrini görmək mümkündür. Bu 
"oyuncaq"ların hər biri kifayət qədər ağır çəkiyə malikdir.

Nəhayət, bütün bu feyeriya auditoriyanın intizarla gözlədiyi tamaşa - 
milli güləş seansı ilə başa çatırdı, bu isə "zorxana" adlanırdı. Yeri gəlmişkən, 
muzeylərdə saxlanılan idman alətlərində döyüş epizodları da öz əksini tapıb. 
O dövrün idmançılarının (onları "pəhləvan" adlandırırdılar) işlətdiyi fəndlərin 
təsvirlərindən aydın olur ki, döyüş qaydaları kifayət qədər sərt idi və az qala 
şikəstliklə qurtara bilərdi.

Zorxananın xalq mədəniyyəti və ictimai həyatda nə qədər böyük rol 
oynadığına dair bir çox dəlillər söyləyə bilərik. Məsələn, Azərbaycanın XVII 
əsrə aid olan yazılı mənbələrində zorxananın ətraflı təsvirlərinə rast gəlinir. Bu 
sənədlər hətta qaydalar toplusunu da ehtiva edir. Sözügedən təsvirlərdə 
zorxana müəyyən tikili kimi təqdim olunur. Bu, böyük bina idi, onlar adətən 
ictimai hamamların yaxınlığında tikilirdi. Onun əsas zalı yer səthindən bir 
qədər aşağıda yerləşirdi ki, temperaturun daimi saxlanılması təmin edilsin.

В середине прошлого века их поголовье стало резко сокращаться. К 
концу шестидесятых годов джейранов даже в заповедниках насчиты
валось не более ста особей. Они были на грани исчезновения. К 
счастью, меры, причем самые решительные, были предприняты вовремя. 
Сейчас только в Ширванском национальном парке обитает свыше 20 
тысяч джейранов. А всего их в Азербайджане теперь насчитывается 
около 40 тысяч. Так что талисманы получились узнаваемыми и много
значными.

Возвращаясь к Баку, надо отметить, что его выбор для проведения 
первых в истории человечества Европейских игр, по сути, был и актом 
несомненной исторической справедливости. Прежде всего по отношению 
к многовековой истории азербайджанского спорта. Если в потрясающей 
«каменной галерее» Гобустана, при всей динамичности и пластичности 
ее изображений, виды спорта еще не прочитываются, то уж во всемирно 
известной азербайджанской миниатюре даже самого раннего средне
вековья полным-полно красочных картин соревнований по национальным 
спортивным дисциплинам.

Начать, конечно, надо со знаменитой могучей зорхзны. Слово это 
состоит из двух корней. «Зор» означает «сила», «хана» - «дом». Так что 
первое значение - «дом силы» - относилось к помещению и обозначало 
средневековый спортзал, или, если угодно, даже дворец спорта. Однако 
если корней у слова два, то значений больше, поскольку то, что про
исходило в доме силы, тоже называлась «зорхана». Это было синтетическое 
увлекательное зрелище, целое представление, включавшее несколько 
частей.

Были в нем спортивные танцы с элементами гимнастики и акробатики, 
исполнявшиеся в начале, как бы в качестве разминки, и обязательно 
сопровождавшиеся народной плясовой музыкой «джанги». Музыкантов 
было трое, солировал игравший на зурне.

Характер музыки менялся по ходу представления и дополнялся дек
ламацией стихов средневековых классиков. Танцы переходили в пока
зательные упражнения со спортивными снарядами, а затем в некий вид 
соревнований по тяжелой атлетике. В азербайджанских музеях можно 
увидеть средневековые варианты палиц, гантелей и гирь, которыми 
прямо-таки жонглировали атлеты. При том что весят эти «игрушки» 
весьма изрядно.

Ну, и наконец, завершалась вся эта феерия самым желанным и дол
гожданным для аудитории зрелищем - сеансом национальной борьбы, 
которая тоже называлась «зорхана». Эпизоды боев, кстати, запечатлены 
на хранящихся в музеях спортивных снарядах. Судя по изображенным 
приемам, которые проводили тогдашние спортсмены (они назывались 
«пехлеваны», то есть «силачи», «богатыри»), правила борьбы были до
вольно жесткими и допускали чуть ли не членовредительство.

Насколько большое место занимала зорхана в народной культуре 
и общественной жизни, можно судить по многим свидетельствам. 
Например, подробные ее описания, включающие даже свод правил, 
встречаются в азербайджанских письменных источниках уже с
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Bakı artıq xeyli vaxtdır ki, ən iri beynəlxalq 

yarışların keçirildiyi mərkəzə çevrilmişdir. 

Konkur üzrə ən populyar yarışlar hər il 

Azərbaycan paytaxtına bir çox ölkələrin 

ən yaxşı süvarilərini toplayır.

►
Баку уже давно стал центром 

проведении крупнейших 

международных состязаний.

Одни из самых популярных - 

соревнования по конкуру, которые 

ежегодно собирают в столицу 

Азербайджана лучших всадников 

из множества стран.
Olimpiya medalları kənd stadionlarında 

“döyülür". Bu fikir Azərbaycanda kütləvi 

idmanın inkişafının əsasını təşkil edir.

Bu gün təkcə paytaxtda deyil, demək olar ki, 

hər rayonda yüz minlərlə insanın 

məşq etdiyi müasir stadionlar və idman 

kompleksləri tikilib.

►
Олимпийские медали выковываются на 

сельских стадионах. Это утверждение 

легло в основу развития массового спор

та в Азербайджане. Сегодня не только 

в столице, но практически в каждом 

районе построены современные стадио

ны и спортивные комплексы, в которых 

занимаются сотни тысяч людей.

İSTAN
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Hazırda Azərbaycandafəal şəkildə inkişaf 

etdirilən milli idman növləri arasında 

çovqan bəlkə də ən baxımlısıdır. Onun tarixi 

bir neçə əsrə bərabər oba da, o nisbətən yaxın 

zamanlarda bərpa edilib. Artıq bu idman 

növü ilə məşğul olmaq istəyənlərin sayı ildən- 

ilə sürətlə artmaqdadır. Çovqan 

YUNESKO tərəfindən Ümumdünya 

mədəni irs siyahısına daxil edilib.

►
Из национальных видов спорта, актив

но развиваемых сегодня в Азербайджане, 

самый зрелищный, пожалуй, човган. Хотя 

его история насчитывает несколько ве

ков, возрожден он был сравнительно не

давно, и теперь год от года число желаю

щих заниматься им стремительно рас

тет. Човган внесен ЮНЕСКО в список 

нематериального культурного наследия 

человечества.
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Tavan tağşəkilli idi, mərkəzi hissədə isə bir metr dərinlikdə quraşdırılmış, eni 
və uzunluğu on metrə çatan səhnə yerləşirdi. Bu yer "süfrə" adlanırdı. Onun 
dibinə quru ot və yumşaq torpaq qoyurdular. Müasir matların analoqu olan bu 
"içlik" vaxtaşırı yenilənirdi. Yarışdan öncə süfrənin səthinə su tökülürdü ki, toz 
olmasın.

idmandan daha ziyadə kulturoloji cəhətə malik xarakterik təfsilat: süfrəyə 
yalnız bir qapıdan keçmək olardı. Bu qapı çox alçaq düzəldilmişdi, 1,5 metrdən 
hündür deyildi. Hər bir iri cüssəli pəhləvan içəriyə daxil olarkən istər-istəməz 
başını əyməli olurdu. Orta əsr traktatı müəlliflərinin fikrincə, bununla pəhləvanlara 
nəzakətli olmaq və zorxanaya hörmət və ehtiramla yanaşmaq öyrədilirdi. 
Süfrə ərtafında tamaşaçılar üçün parteri xatırladan yer düzəldilmişdi. Ondan 
bir qədər yuxarıda taxt-tacı xatırladan yerdə zorxananın rəhbəri və baş arbitr 
olan "mürşüd" əyləşirdi. Mürşüdün yanında asılmış zınqırov yarışın əvvəlində 
və sonunda, həmçinin qaydalar pozulduqda çalınırdı.

Sevilən idman növünün populyarlığını və dövlət əhəmiyyətini belə bir fakt 
da göstərir. Feodal-məmur iyerarxiyasını görünməmiş miqyasa çatdırmış 
Səfəvilərin dövründə "pəhləvanbaşı" ("pəhləvanların rəisi") adlanan dövlət 
vəzifəsi mövcud idi. Bu, dünya tarixində faktiki olaraq ilk idman naziri idi.

XIX əsrdə zorxananın populyarlığı və geniş yayılması elə bir səviyyəyə 
çatdı ki, onun fraqmentləri, daha dəqiq desək, qısaldılmış variantları Novruzdan 
tutmuş izdihamlı toy mərasimlərinədək bütün xalq şənliklərinin tərkib hissəsinə 
çevrildi. Milli idman çərçivəsindən kənara çıxaraq, özünəməxsus incəsənət və 
xəlq sənəti növünə çevrildi. Məhz bu da zorxananın imperiya repressiyalarına 
məruz qalmasına səbəb oldu.

1893-cü ildə Cənubi Qafqaz qubernatorunun göstərişinə əsasən, Qız qalasının 
yaxınlığında yerləşən Bakı zorxanası bağlanıldı. Hər axşam ən azı üç yüz 
tamaşaçı toplayan bu zorxana ehtiyatlı çar məmurlarının fikrincə, hakimiyyətə 
qarşı qəsdin təşkilinə səbəb ola bilərdi.

Sovet hakimiyyəti də zorxanaya etinasız yanaşır, onun kommunist ide
ologiyasının təqdir etmədiyi dini təmayüllü olmasından şübhələnirdi. Beləcə, 
bir əsrdən artıq müddətdə təqib edilən atletik xalq sənəti yalnız müstəqil 
Azərbaycanda dirçəldi. 1990-cı ildə ölkədə Milli idman Növləri Assosiasiyası 
yaradıldı. 2007-ci ildə isə onun tərkibinə daxil olan Azərbaycan Federasiyası 
52 dövlətdən ibarət Zorxana üzrə Beynəlxalq idman Federasiyasının üzvü 
oldu. 2009-cu ildə zorxana üzrə I dünya kubokunda Azərbaycan idmançısı 
Vüqar Qurbanov ağır çəki dərəcəsində "Dünya pəhləvanı" tituluna layiq 
görüldü, 2010-cu ildə isə Azərbaycanın Zorxana üzrə idman Federasiyası 
Zorxana üzrə Beynəlxalq idman Federasiyası tərəfindən ilin ən yaxşı idman 

qurumu seçildi.
Azərbaycanda əhəmiyyətinə görə ikinci milli idman növü, şübhəsiz, çovqan 

idi. Tarixçilər əmindirlər ki, bir-birini tez-tez əvəz edən sürətli hücumlar və 
qızğın əks hücumlardan ibarət bu atla oyun yalnız köçəri xalq - mahir süvarilər 
olan qədim türklər tərəfindən kəşf oluna bilərdi. Oyunun məqsədi uzun çoban 
çomağının köməyi ilə söyüd kökündən düzəldilmiş yaxud dəri kəmərlərdən 
hörülmüş şarı rəqib komandanın qapısına salmaqdan ibarət idi.

Salnamələrdə təsbit edilmiş ilk çovqan oyunu XII əsrdə Bağdadda baş 
tutub. Lakin artıq həmin dövrdə çovqan əksər Şərq hökmdarlarının saraylarında

XVII века. В них дается представление о зорхане как о сооружении. Это 
было большое здание, которое обычно строилось рядом с обществен
ными банями. Его главный зал располагался чуть ниже земной по
верхности, чтобы обеспечить постоянную температуру. Потолок был 
арочным, а в середине помещения была устроена заглубленная на 
один метр арена, длина и ширина которой составляли десять метров. 
Это место называлось «суфре». На дно его укладывали сухую траву и 
мягкую землю. Подобная начинка - аналог современных матов - пе
риодически обновлялась. До начала действа поверхность суфре 
поливали водой, чтобы не было пыли.

Характерная деталь, скорее культурологическая, нежели спортивная: 
проход к суфре вел только через одну дверь. И она была сделана очень 
низкой, не выше полутора метров. Каждый здоровенный пехлеван не
вольно был вынужден при входе низко кланяться. По мнению авторов 
средневекового трактата, это должно было учить богатырей вежливости 
и внушать им уважение и почтение к зорхане.

Для зрителей вокруг суфре было устроено нечто вроде партера. Над 
ним на подобии трона восседал «мюршюд» - руководитель зорханы и 
главный арбитр. Рядом с ним висел колокольчик, в который звонили в 
начале и в финале действа, а также при нарушении правил.

О популярности и, можно сказать, государственной важности любимого 
спорта, говорит и такой факт. В эпоху Сефевидов, доведших феодально
чиновничью иерархичность до невиданных масштабов, существовала 
государственная должность «пехлеванбаши», то есть «начальник пех- 
леванов». Это был фактически первый в истории мира министр спорта.

К XIX веку популярность и распространенность зорханы дошла до 
того, что фрагменты, а точнее сказать, укороченные варианты ее, стали 
частью всех народных торжеств и праздников - от Новруза до многолюдных 
свадеб. Из вида национального спорта она превратилась в род самобытного 
искусства и народного творчества. Это-то зорхану и подвело под 
имперские репрессии.

В1893 году по распоряжению губернатора Закавказья была закрыта 
бакинская зорхана, находившаяся неподалеку от Девичьей башни. Еже
вечерне она собирала не менее трех сотен зрителей, что, по мнению 
опасливых царских чиновников, было чревато организацией заговора 
против власти.

Советская власть тоже зорхану не жаловала. Гонимое, таким образом, 
больше века, атлетическое народное творчество вновь ожило лишь в 
независимом Азербайджане. В1990 году в стране была создана Ассоциация 
национальных видов спорта. В 2007 году входящая в нее Азербайджанская 
федерация стала членом Международной спортивной федерации по 
зорхане (МСФЗ), а в 2010 году Азербайджанская спортивная федерация 
по зорхане была признана МСФЗ лучшей федерацией года.

Вторым по значимости национальным видом спорта в Азербайджане, 
безусловно, был човган. Историки уверены, что эта конная игра, 
состоящая из череды быстро сменяющих друг друга стремительных 
атак и яростных контратак, могла появиться только у кочевого народа,
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İlk Avropa Oyunlarının emblemi 

Azjrbaycanın qjdim tarixi vj zjngin 

mjchniyyjti ib sıx bağlı olan beş rjmzdjn 

ibarjtdir - od, su, Simurq quşu, 

xalçanın bjzjk elementhri vj jn çox sevihn 

meyvj olan nar.

▲
Эмблема первых Европейских игр 

включает пять символов, неразрывно 

связанных с древней историей и богатой 

культурой Азербайджана: огонь, воду, 

птицу феникс, злементы расцветки ков

ра и самый любимый фрукт - гранат.

Avropa Oyunlarının rjsmi talismanları 

Ceyran vj Nardır. Ceyran Azjrbay canda 

gözjllik vj zjrijliyin, Nar İsj hjyat, enerji 

vj birliyin rjınzi hesab olunur.

Onların hsvirbri idman obyektbrıni, 

afişaları, bilet wfutbolkaları bjzjyjcjk.

T
Официальными талисманами Европейских 

игр стали Джейран и Нар ('гранат'). 

Джейран считается в Азербайджане 

символом грации, красоты, изяиц'ства,

Нар жизни, энергии, единопва. 

Их изображения украсят спортивные 

объекты, афиши, билеты, футболки.

olduqca populyar oyun idi. Onun iştirakçıları hətta orta əsr miniatürlərində 
təsvir olunur, çovqanın özü isə poema və eposlarda dönə-dönə qeyd edilib.

Lakin tarixdə dəfələrlə olduğu kimi, bu oyunun da ilkin varinatı tədricən 
unuduldu, buna baxmayaraq, onun modifikasiyası olan at polosu isə Olimpiya 
idman növləri siyahısına daxil edilib. Amma on il əvvəl Şəkinin rayon 
mərkəzində Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi 
ilə keçirilən çovqan turnirində ölkəmizin səkkiz şəhərindən gəlmiş komandalar 
iştirak edirdi. Hazırda belə yarışlar müntəzəm olaraq keçirilir və bu yarışlarda 
öz qüvvəsini sınamaq istəyənlərin sayı get-gedə artır.

Çovqan polodan nə ilə fərqlənir? Turnir təşkilatçılarının dediyi kimi, ilk 
növbədə, meydançanın ölçülərini, iştirakçıların sayını və hərəkətlərini, eləcə 
də atların görünüş və cinsini təsnif edən sərt qaydaların olmaması ilə. Bundan 
əlavə, çovqan üzrə yarışlarda nə dünya şöhrətli firmaların reklamı, nə məşqçi, 
masajçı və psixoloqlardan ibarət böyük svitalar, nə dəstəkverici qruplar, nə 
böyük orkestrlər, nə də tanınmış modelyerlərin kostyumları gözə dəymir. 
Müasir idmanın artıq təsəvvür edilmədiyi bütün bu lazımsız dəbdəbəyə 
qətiyyən rast gəlinmir. Çovqan xalq oyunudur və Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyində hesab edirlər ki, bu oyunu peşəkar idmançılar deyil, bütün arzu
layanlar, yəni atları tanıyanlar və sevənlər - ilk növbədə kəndlilər oynamalıdır. 
Yarışı isə həm kəndin futbol meydançasında, həm də çəmənlikdə təşkil etmək 
mümkündür. Əsas odur ki, istək olsun.

Yeri gəlmişkən, bununla çovqana olan maraq azalmır. Hər oyunu izləmək 
üçün toplanan azarkeşlərin izdihamı bunu söyləməyə əsas verir. Hər kəs cəld 
atlılara, oyuna onlar qədər aludə olan yaraşıqlı atlara tamaşa etmək arzusundadır. 
Lakin burada ehtiras tamam başqadır, rəqibə qarşı hörmətsizliyə yaxud başqa 
komandanın təhqir edilməsinə yol verilmir. Təəssüf ki, bu, indiki futbol 
oyunlarının normasına çevrilib. Və əslində yarışın bütün iştirakçıları qələbəyə 
can atır, onların fikrinə görə, o təmiz olmalı, hiylələrlə ləkələnməməli yaxud 
idman etikası pozulmamalıdır. Və xüsusilə bu qələbə ata xəsarət yetirmək 
hesabına qazanıla bilməz.

Çovqanı mütləq görmək lazımdır. Rəqib qapısına doğru hücuma keçən 
atlıların görkəmi idman oyunlarında öz gözəlliyinə görə birinci yerdədir. Bu 
zaman azarkeşlərin keçirdikləri hislər isə böyük stadionlarda fanatları bürüyən 
ehtirasla heç müqayisə oluna bilməz. Xoşbəxtlikdən, çovqan oyununa düşmək 
çətin deyil. Matçlar Şəkidə və Bakıda, eləcə də Azərbaycanın rayon mərkəzlərində 
kifayət qədər tez-tez keçirilir.

Təbii ki, bu ölkədə qədim zamanlardan digər idman növləri də inkişaf 
edib. Əlbəttə ki, indiki təntənəli açılış mərasimləri, marşla addımlayan 
orkestrlər, çoxsaylı mətbuat nümayəndələri və üzləri boyanmış fanatlar 
olmadan. Azərbaycanda, eləcə də Avropada bütün bunlar mövcud deyildi, 
çünki idmanın kommersiyalaşdırılmasına qədər hələ bir neçə əsr keçməli 
idi. idman sırf həvəskar səviyyədə idi. Onunla yalnız vaxtını bu cür keçirməyi 
xoşlayanlar məşğul olurdu. Odur ki, digər ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda 
da qaçır, tullanır, nizə tullayır, ox atır, cıdırda və cigidlikdə yarışırdılar, ilk 
dəfə XI əsrdə qələmə alınan "Kitabi Dədə Qorqud" türk eposunda atları 
mədh edən mahnılarla yanaşı, fiziki hərəkətlərin faydasına dair birbaşa 
göstərişlər də var.

чьи всадники умели виртуозно владеть конем - у древних тюрок. 
Целью её было с помощью длинного пастушьего посоха - чомаха - 
загнать шар, сделанный из корней ивы или сплетенный из кожаных 
ремней, в ворота команды соперников.

Первый зафиксированный в летописях матч по човгану состоялся в 
XII веке в Багдаде. Но уже к этому моменту човган был весьма 
популярной игрой при дворах многих восточных правителей. Его участ
ников даже изображали на средневековых миниатюрах, а сам човган 
неоднократно упоминался в поэмах и эпосах.

Однако, как часто уже бывало в истории, игру в её первозданном 
виде постепенно забыли, хотя её модификация - конное поло - вошла в 
список дисциплин Олимпийских игр. Но десятилетие назад в районном 
центре Шеки при поддержке Министерства культуры и туризма Азер
байджанской Республики был проведен турнир по човгану, в котором 
приняли участие команды восьми городов страны. Теперь такие сорев
нования проводятся регулярно и желающих попробовать в них силы 
становится все больше.

В чем отличие човгана от поло? Прежде всего, как объясняют орга
низаторы турниров, в отсутствии жестких правил, регламентирующих 
размеры поля, число участников и их действия, стать и породу лошадей. 
Кроме того, не увидеть на соревнованиях по човгану ни рекламы 
всемирно известных фирм, ни огромных свит из тренеров, массажистов 
и психологов, ни групп поддержки, ни больших оркестров, ни костюмов 
от прославленных модельеров. Вся эта блестящая шелуха, без которой 
современный спорт уже трудно представить, отсутствует полностью. 
Човган - народная игра, и играть в неё должны, как считают в 
Министерстве культуры и туризма, не профессиональные спортсмены, а 
все желающие, то есть те, кто знает и любит лошадей. Значит, в первую 
очередь крестьяне. А состязание можно устроить и на сельском 
футбольном поле, и даже на лугу. Главное - было бы желание.

Кстати, менее зрелищным от этого човган не становится. Об этом 
легко судить по толпам болельщиков, которые собирает каждая игра. 
Всем хочется полюбоваться на ловких наездников, на красивых коней, 
которые увлечены игрой не меньше всадников. Вот только азарт здесь 
иной, не допускающий неуважения к сопернику или оскорбления в 
адрес чужой команды. И хотя все участники состязания хотят победы, 
она, по их мнению, должна быть чистой, не замаранной уловками или 
нарушениями спортивной этики. И уж тем более она не может быть до
стигнута ценой травмирования лошади.

Човган надо обязательно увидеть. По красоте вид устремившихся в 
атаку на ворота соперника всадников не знает себе равных в спортивных 
играх, а чувства, которые при этом испытывают болельщики, и сравнивать 
нельзя с возбуждением, охватывающим фанатов на огромных стадионах. 
К счастью, попасть на човган несложно. Матчи по нему проходят и в 
Шеки, и в Баку, и в районных центрах Азербайджана довольно часто.

Естественно, культивировались в этой стране с древних времен и 
другие виды спорта. Понятно, без нынешних торжественных открытий
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Azerbaycan idmançıları Olimpiadaların 

ve diger beynəlxalqyarışların tarixinə heç 

de az şerefli sehijeler daxil etmemişler. 

Onlar ela hazırlığa, yenilmez iradeye ve 

qelebe ezmine malik olduqlarını 

tik Avropa Oyunlarında da nümayiş 

etdirmeye hazırdırlar.

►
Азербайджанские спортсмены вписали 

немало славных страниц в историю 

Олимпиад и других международных 

соревнований. Свою отличную 

подготовку и непреклонную волю 

к победе они готовы продемонстриро

вать и на первых Европейских играх.
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Avropa Oyunları keçiriləcəyi dövrdə Milli 

gimnastika arenası gün ərzində 10 minədək 

tamaşaçını qəbul edə biləcək. Bu yeni idman 

kompleksi ən yüksək beynəlxalq standart

lara uyğun layihələndirilib və inşa edilib.

►
Национальная гимнастическая арена в 

период проведения Европейских игр смо

жет ежедневно принимать до 10 тысяч 

зрителей. Этот новый спортивный 

комплекс спроектирован и построен в 

соответствии с самыми высокими меж

дународными стандартами.
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İyunun 12-ıbn 28-dxk Bakıda kefirihak 

İlk Avropa Oyunlarında idmanın 20 növü 

üzr? 253 mükafat komplektı uğrıında 

nıubanzj aparılacaq. Unikal dizaynda 

hazırlanmış qızıl, gumuş w bürünc 

medalların üurin) 'Bakı 20 İS "yazısı 

hakk olunub.

▲
На первых kupon снег их играх, которые 

пройдут с 12 по 28 июня к Ваку, будут 

разыграны 2S3 комплекта наград 

в 20 видах спорта. На золотые, 

серебряные и бронзовые медали, 

выполненные в уникальном дизайне, 

нанесена надпись * Ваку 2015».

Ümumiyyətlə, gücdə və cəldlikdə yarışırdılar. Lakin təkcə əzələləri deyil, 
beyni də inkişaf etdirirdilər, intellektual idman növü olan şahmat geniş 
yayılmışdı. Azərbaycan hökmdarlarının saraylarında şahmat partiyaları istirahət 
saatlarında ən sevimli məşğuliyyət idi. Üstəlik ölkə şahmatçılarının sıralarında 
qədim zamanlardan qadınların sayı az olmayıb. Belə kl, XII əsrdə yaşamış 
tanınmış Azərbaycan şairəsi Məhsəti Gəncəvi gözəl şahmat oynayırdı. Bu 
barədə məlumatlara onun müasirlərinin əsərlərində rast gəlinir, onun şahmat 
partiyalarına dair qeydləri isə günümüzədək gəlib çatmışdır. Faktiki olaraq o, 
ilk qadın-şahmatçı olmuşdur və bu fakt bütün dünyada təsdiq edilmişdir.

XIX əsrdə fransız yazıçısı Aleksandr Düma Azərbaycanda olarkən Qarabağ 
xanının qızı, məşhur Azərbaycan şairəsi Xurşidbanu Natəvanla şahmat oynamış 
və onun gözəl oyununa heyran olmuşdur. Bu gün Azərbaycanın hər tərəfində 
şahmata böyük maraq var. Hər bir rayonda şahmat klubu fəaliyyət göstərir və 
heç vaxt boş olmur.

Avropada yalnız XIX əsrdə formalaşmış digər idman növlərinə gəldikdə 
isə, onların Bakıda tanınması azacıq geciksə də, Xurşidbanu təxminən eyni 
vaxta təsadüf etmişdir. Hər halda Rusiyanın digər quberniya şəhərləri ilə 
müqayisədə buraya daha əvvəl gəlib çıxmışlar. Səbəb isə çox sadə idi. 
Məlumdur ki, "şər deməsən, xeyir gəlməz". Qara şəhər, əlbəttə, yalnız Qorkinin 
deyil, hər bir ekoloqun fikrincə, əsl cəhənnəmi xatırladırdı. Lakin Bakının 
"ümumdünya neft rezervuarT'na çevrilməsi (Azərbaycan paytaxtının təsviri 
baron Rotşildə məxsusdur) şəhərin dünya sənaye mərkəzləri sırasında yer al
masına səbəb oldu. Ona görə də XIX əsrin sonunda Bakıya dünyanın hər

соревнований, марширующих оркестров, многочисленной прессы и толп 
размалеванных фанатов. Спорт был исключительно любительским. Им 
занимался тот, кому такое времяпрепровождение нравилось. Поэтому 
не меньше, чем в других странах, и в Азербайджане бегали, прыгали, 
метали копья, стреляли из луков, состязались в скачках и джигитовке. В 
тюркском эпосе «Книга деда моего Горгуда», который впервые был 
записан в XI веке, есть не только хвалебные песни, посвященные коням, 
но и прямые указания на то, как полезны физические упражнения.

В общем, соревновались в силе и ловкости. Но не только. Тренировали 
не одни мускулы - мозги тоже. Широко был распространен такой интел
лектуальный спорт, как шахматы. Во дворцах азербайджанских правителей 
шахматные партии были любимым занятием в часы отдыха. Причем в 
ряду шахматистов страны искони насчитывалось немало женщин. Так, 
известная азербайджанская поэтесса Мехсети Гянджеви, жившая в XII 
веке, играла в шахматы прекрасно. Информация об этом имеется в про
изведениях ее современников, а запись ее шахматных партий дошла 
до наших дней. Фактически (и это признано в мире), она была первой 
женщиной-шахматисткой.

8 XIX веке французский писатель Александр Дюма, будучи в Азер
байджане, играл в шахматы с дочерью Карабахского хана, известной 
азербайджанской поэтессой Хуршидбану Натаван, и был восхищен ее 
прекрасной игрой. Увлечение шахматами и сегодня повсеместно в Азер
байджане. В каждом районе непременно есть шахматный клуб, и он ни
когда не пустует.

Что же до прочих видов спорта, которые оформились в Европе лишь 
в XIX столетии, то и в Баку они попали примерно в то же время, с не
большим, возможно, опозданием. Во всяком случае, намного раньше, 
чем в другие губернские города России. А причина была самая прозаи
ческая. Известно, что «нет худа без добра». Черный город, конечно, 
был, с точки зрения не только Горького, но и каждого современного 
эколога, настоящим адом. Но превращение Баку в «мировой резервуар 
нефти» (это определение азербайджанской столицы принадлежит барону 
Ротшильду) поставило город в ряд мировых промышленных центров. 
Поэтому в конце XIX века в Баку приехали нефтяники, инженеры, строи
тели, химики со всего света. С собой они привезли и популярные у них 
на родине спортивные дисциплины.

Спустя всего несколько лет после начала нефтяного бума в Баку 
стали приобретать массовый характер увлечения плаванием, легкой и 
тяжелой атлетикой, гимнастикой, футболом и многими другими видами 
спорта. За самый короткий срок в городе возникло множество футбольных 
команд: «Кружок балаханских футболистов», «Стела», «Друзья спорта», 
«Спортсмен», «Конгресс», «Унитас», «Белая», «Центурион», «Прогресс» и 
Другие.

В первое время из-за отсутствия каких-либо структур, организующих 
игры, матчи проходили спонтанно, просто по соглашению между капи
танами команд. Но затем в первозданный хаос был привнесен некоторый
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yerindən neftçilər, mühəndislər, inşaatçılar, kimyaçılar gəlməyə başladı. Onlar 
ölkələrində populyar olan idman növlərini də özləri ilə gətirdilər.

Neft bumu başlandıqdan cəmi bir neçə il sonra Bakıda üzgüçülük, yüngül və 
ağır atletika, gimnastika, futbol və bir çox digər idman növlərinə göstərilən 
həvəs kütləvi şəkil aldı. Ən qısa müddət ərzində şəhərdə bir çox futbol komandaları 
meydana gəldi: "Balaxanı futbolçuları dərnəyi", "Stela", "İdmanın dostları", 
"İdmançı", "Konqres", "Unitas", "Ağ rəngli", "Senturion", "Proqress" və başqaları.

İlk dövrlərdə oyunları təşkil edən hər hansı struktur olmadığından görüşlər 
komanda kapitanları arasında razılaşma əsasında keçirilirdi. Lakin bir qədər 
sonra bu xaosa son qoyuldu və futbol yarışları hətta regional səviyyədə də 
təşkil olunmağa başladı. 1912 və 1913-cü illərdə əvvəlcə Tiflisdə, daha sonra 
isə Bakıda Azərbaycan və gürcü futbol komandalarının görüşləri keçirildi. Və 
nəhayət, 1914-cü ildə Azərbaycanda futbol ittifaqı yarandı. Bu qurum rəsmi 
şəhər birinciliklərinin keçirilməsini öz öhdəsinə götürdü. Digər idman təşkilatları 
və cəmiyyətlərinin tarixi də məhz həmin ildən başlayır.

Ötən yüzilliyin iyirminci illərində idmanın inkişaf etdirilməsi məsələsi 
dövlət səviyyəsinə qaldırıldı. İlk öncə respublika ümumqoşun tədris strukturlarının 
nəzdində Bədən Tərbiyəsi Şurası təşkil edildi. Onun təşəbbüsü ilə məktəblərdə, 
uşaq evləri və fəhlə klublarında ilk idman dərnəkləri yarandı. Burada gənclər 
gimnastika, futbol, yüngül atletika, basketbol, qılınc oynatma, ağır atletika və 
idmanın digər növləri ilə məşğul olurdular. Bir qədər sonra bədən tərbiyəsi və 
idmanın təşkili prosesinə Azərbaycanın həmkarlar ittifaqları da qoşuldu. Onlar 
respublika idmanının maddi-texniki bazasının formalaşmasına böyük dəstək 

göstərdilər.
1923-cü ildə Azərbaycanda "Qırmızı idmançı" adlı ilk idman qəzeti nəşr 

olunmağa başladı. Elə həmin ildə Bakıda bədən tərbiyəsi müəllimləri məktəbi 
açıldı. Gənc entuziastlar burada aldıqları bilikləri ən ucqar kəndlərdə tətbiq 
etməyə başladılar. Və bu fəaliyyətin nəticəsində 1926-cı ildə Azərbaycanda 
təkcə basketbol komandalarının sayı üç yüzdən artıq idi.

1925-ci ildə isə Bakıda "Olimpiya oyunları" təşkil edildi!
Doğrudur, təmtəraqlı adlandırılan bu oyunların proqramına təkcə yüngül 

atletikanın bir neçə növü üzrə yarışlar daxil edilmişdi. Və bu oyunlarda demək 
olar ki, müstəsna olaraq azərbaycanlı idmançılar çıxış edirdi. Lakin başlıca 
məsələ ondan ibarət idi ki, həmin dövrdə Azərbaycanda planetin əsas idman 
yarışlarına böyük maraq var idi. Və ümumdünya yarışlarında iştirakın tamamilə 
mümkün olmadığı bir şəraitdə Olimpiya idealları gənclər arasında təbliğ edilirdi.

XX əsrin əllinci illərindən başlayaraq azərbaycanlı idmançılar beynəlxalq 
yarışlarda daha böyük nailiyyətlər qazanırdılar. Onlar SSRİ, Avropa, dünya 
birinciliklərində, Olimpiya oyunlarında dəfələrlə ilk yerləri tuturdular. Rəşid 
Məmmədbəyov, Nazim Hüseynov, Valeri Belenkinin adları idman nailiyyətlərinin 

salnaməsinə daxil edilib.
Ölkəmiz müstəqillik qazandıqdan sonra da Azərbaycan atletləri yüksək 

nailiyyətlər göstərmişlər. 1993-cü ildə Natiq Eyvazov yunan-Roma güləşi üzrə 
yarışlarda, 1995-ci ildə Namiq Abdullayev, 1995 və 1996-cı illərdə Məhəmməd 
İbrahimov, 2002-ci ildə isə Nazim Əlicanov sərbəst güləş üzrə yarışlarda 
Avropa çempionu adına layiq görülmüşlər. Həmin güləşçilər ən nüfuzlu idman 
yarışı olan Olimpiya oyunlarına hər kəsdən daha çox lisenziya qazanırdılar.

порядок. А потом футбольные соревнования стали организовывать даже 
на региональном уровне. В 1912 и в 1913 годах сначала в Тифлисе, а 
затем в Баку прошли встречи между азербайджанскими и грузинскими 
футбольными командами. И, наконец, в 1914 году в Азербайджане был 
создан футбольный союз. Он взял на себя проведение официальных го
родских первенств. В этом же году берет начало и история других спор
тивных организаций и обществ.

На государственный уровень задача развития спорта была поднята в 
двадцатых годах прошлого столетия. Для начала при республиканских 
общевойсковых учебных структурах был организован Совет по физической 
культуре. По его инициативе в школах, детских домах и рабочих клубах 
были созданы первые спортивные кружки. В них молодежь занималась 
гимнастикой, футболом, легкой атлетикой, баскетболом, фехтованием, 
тяжелой атлетикой и другими видами спорта. Чуть позже в дело ста
новления физической культуры и спорта включились и азербайджанские 
профсоюзы. Они оказали огромную помощь в формировании матери
ально-технической базы республиканского спорта.

В 1923 году в Азербайджане начала выходить первая спортивная 
газета «Гырмызы идманчы» («Красный спортсмен»), В том же году в 
Баку открылась школа учителей физкультуры. Молодые энтузиасты по
несли полученные в ней знания в самые отдаленные села. И в результате 
их работы в 1926 году в Азербайджане было уже свыше трехсот только 
баскетбольных команд.

А в 1925 году в Баку были организованы... «Олимпийские игры»!
Правда, в программу пышно названных соревнований были включены 

всего-навсего состязания по нескольким видам легкой атлетики. И 
участие 8 этих Играх принимали почти исключительно азербайджанские 
спортсмены. Но дело не в этом, а в том, насколько уже тогда был велик 
в Азербайджане интерес к главным спортивным соревнованиям планеты. 
И как даже в условиях полной невозможности участвовать во всемирных 
состязаниях пропагандировались среди молодежи олимпийские идеалы.

Начиная с пятидесятых годов XX века азербайджанские спортсмены 
все громче заявляли о себе на международных соревнованиях. Они не
однократно занимали призовые места на первенствах СССР, Европы, 
мира, Олимпийских играх. Имена Рашида Мамедбекова, Назима Гусейнова, 
Валерия Беленького занесены в летопись спортивных достижений.

Столь же высоко азербайджанские атлеты держали марку и после 
обретения страной независимости. В1995 году Намиг Абдуллаев, Магомед 
Ибрагимов - в 1995 и 1996 годах, Назим Алиджанов - в 2002-м в сорев
нованиях по вольной, а в 1993-м Натиг Эйвазов по греко-римской борьбе 
завоевали звания европейских чемпионов. На самые представительные 
спортивные состязания - Олимпийские игры - больше всех лицензий по
лучали те же борцы. В Атланте их было 8, в Сиднее - 9. Две из четырех 
медалей - одну золотую и одну серебряную - на двух Олимпиадах за
воевал Намиг Абдуллаев.

От борцов старались не отставать и другие спортсмены. Представители 
азербайджанской легкой атлетики покорили зрителей многих спортивных

Azerbaycanda kcçiribcek Ilk Avropa 
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участие более 6 тысяч спортсменов, 

представляющих 50 национальных 

олимпийских комитетов континента. 
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Atlantada onların sayı 8, Sidneydə isə 9 idi. Biri qızıl, digəri isə gümüş olmaqla 
iki Olimpiadanın dörd medalından ikisini Namiq Abdullayev qazandı.

Digər idmançılar da güləşçilərdən geri qalmamağa çalışırdılar. Azərbaycan 
yüngül atletikasının nümayəndələri cəsarət və yenilməz qələbə əzmi nümayiş 
etdirərək bir çox idman arenalarının tamaşaçılarını heyran etmişlər. Xandadaş, 
Mədətov, Yuri Konovalov, Aleksandr Kornelyuk, Qalina Qaneker, Ziba Ələsgərova, 
Nina Brintsevanın adları idman nailiyyətlərinin salnaməsinə həmişəlik yazılıb. 
Məğlubedilməz qılıncoynadanlar Samir İbrahimov, ilqar Məmmədov və Boris 
Koretski Avropa və dünya çempionu olmuşlar. Daha sonra isə Məmmədov və 
Koretski Olimpiya çempionları adına da layiq görüldülər. Qılıncoynadan Yelena 
Jemayeva dəfələrlə dünya və Avropa çempionatlarının qalibi olmuşdur. 
Azərbaycan tennisçiləri Sergey Lixaçov, Yelena Biryukova və Ramiz Ahmarov 
dəfələrlə mükafatçıların sıralarında olmuşlar. Zemfira Meftəhətdinova stend 
atıcılığı üzrə yarışlarda parlaq nəticələr əldə etmişdir. O, 2000-ci ilin Olimpiya 
çempionu, 2004-cü il Olimpiadasının bürünc mükafatçısı, 1995 və 2001-ci 
illərin dünya çempionudur.

2011-ci ildə ölkəmizdə Azərbaycan futbolunun 100 illiyi qeyd olundu. SSRİ- 
nin ilk yığma komandasında "Neftçi"nin 8 oyunçusu çıxış edirdi. Onlar bu ko
mandanın tərkibində bir-birinin ardınca 76 görüş keçirərək 26 top vurmuşlar.

Azərbaycan futbolçusu Valeri Pançik SSRİ Olimpiya futbol komandasının 
kapitanı olmuşdur. 1988-ci ildə iqor Ponomaryov Seul Olimpiadasının qızıl 
medalına layiq görülmüşdür. Lakin bütün azarkeşlər üçün 1966-cı il xüsusilə 
yaddaqalandır. O zaman tanınmış Azərbaycan hakimi Tofiq Bəhramov məşhur 
dünya çempionatında İngiltərə və Almaniya yığma komandalarının final 
görüşünə hakimlik edirdi.

Voleybol, akademik avarçəkmə, bədii və idman gimnastikası - azərbaycanlı 
idmançılar bir çox növlərdə xoş təsir bağışlayan uğurlar qazanmışlar. Son 
illərdə isə onlar yeni, o cümlədən, qış idman növlərini mənimsəməyə 
başlamışlar. Bütün bunlar "Şahdağ" və Tufandağ" adlı iki beynəlxalq dərəcəli 
dağ-xizək mərkəzinin açılışı nəticəsində baş verib.

Azərbaycan, məlum olduğu kimi, dağlıq ölkədir. Burada Böyük və Kiçik 
Qafqaz sıra dağları, Talış dağları, Naxçıvan və Qarabağ yaylaları təmsil olunub. 
Onlar birlikdə ölkə ərazisinin demək olar ki, yarısını tuturlar. Odur ki, burada 
alpinistləri cəlb edən zirvələr, xizəksürənlərin sevinci olan maili yamaclar, 
həmçinin qolfçular üçün təbii meydança olan, öz zərif yaşıllığı ilə göz oxşayan 
Alp çəmənlikləri bol miqdardadır. İnkişaf etmiş turizm infrastrukturunu - 
beşulduzlu mehmanxanaları, əla yolları, beynəlxalq hava limanlarını və, 
əlbəttə, qaldırıcı qurğulara malik xizək yollarını buraya əlavə etmək lazımdır.

"Şahdağ" kompleksi dəniz səviyyəsindən 1640 metr hündürlükdə yerləşir. 
Lakin kanat yolu ilə daha yüksəyə - dağ-xizək yolunun başladığı 2300 metr 
hündürlüyə qalxmaq mümkündür. On eniş zolağının uzunluğu 18 kilometr təşkil 
edir. Bütün işlər başa çatdıqdan sonra "Şahdağ" gün ərzində 10 min qonaq qəbul 
edərək onların hər biri üçün maksimal komfortlu şərait təmin edə biləcək.

Qəbələ rayonunda isə "Tufan" adlanan daha bir dağ-xizək mərkəzi fəaliyyət 
göstərir. Təmtəraqlı mehmanxanalar möhtəşəm, üfüqündə yumşaq təpələrin 
düzüldüyü az qala epik vadinin kənarında yerləşir. Arxa planda isə Böyük 
Qafqaz sıra dağlarının zirvələri görünür. Yaxınlıqda vertolyot meydançası var.

арен, демонстрируя мужество и непреклонную волю к победе. В летопись 
спортивных достижений навсегда вписаны имена Хандадаша Мадатова, 
Юрия Коновалова, Александра Корнелюка, Галины Ганекер, Зибы Алес
керовой, Нины Бринцевой. Неуязвимые фехтовальщики Самир Ибрагимов, 
Ильгар Мамедов и Борис Корецкий были чемпионами Европы и мира. 
А впоследствии Мамедов и Корецкий увенчали себя и лаврами олим
пийских чемпионов. Не раз становилась победительницей мировых и 
европейских чемпионатов фехтовальщица Елена Жемаева. Неоднократно 
были в рядах призеров азербайджанские теннисисты Сергей Лихачев, 
Елена Бирюкова и Рамиз Ахмзров. Блестящие результаты на соревнованиях 
по стендовой стрельбе показывала Земфира Мефтахетдинова. Она олим
пийский чемпион 2000 года, бронзовый призёр Олимпиады 2004 года, 
чемпионка мира 1995 и 2001 годов.

В 2011 году страна отметила 100-летие азербайджанского футбола. В 
первой сборной СССР выступали 8 игроков «Нефтчи». В составе этой 
команды они провели один за другим 76 матчей и забили 26 голов.

Азербайджанский футболист Валерий Панчик был капитаном Олим
пийской футбольной команды СССР. Игорь Пономарев в 1988 году 
завоевал золотую медаль Сеульской Олимпиады. Но особенно памятен 
всем болельщикам 1966 год. Тогда известный азербайджанский судья 
Тофик Бахрамов на знаменитом мировом чемпионате судил финальный 
матч между командами Англии и Германии.

Волейбол, академическая гребля, художественная и спортивная гим
настика - во многих видах азербайджанские спортсмены сумели добиться 
впечатляющих успехов. А в последние годы они стали осваивать и 
новые дисциплины, в том числе зимние. И произошло это благодаря от
крытию двух горнолыжных центров международного класса «Шахдаг» 
и «Туфан».

Азербайджан, как известно, страна горная. Здесь и Большой Кавказский 
хребет и Малый, Талышские горы, Нахчыванское и Карабахское нагорья. 
Все вместе они занимают почти половину территории страны. Так что в 
изобилии присутствуют и вершины, манящие альпинистов, и пологие 
склоны - отрада лыжников, и радующие своей нежной зеленью аль
пийские луга - природные поля для гольфистов. А к этому надо добавить 
развитую туристическую инфраструктуру: пятизвездочные отели, отличные 
дороги, международные аэропорты и, конечно, лыжные трассы с подъ
емниками.

Комплекс «Шахдаг» расположен на высоте 1640 метров над уровнем 
моря. Но по канатной дороге можно подняться еще выше - к отметке 
2300 метров, где берет начало горнолыжная трасса. Протяженность 
десяти полос спуска составляет 18 километров. После завершения всех 
работ «Шахдаг» сможет ежедневно принимать 10 тысяч отдыхающих, 
обеспечивая каждому максимально комфортные условия.

А в Габалинском районе работает еще один горнолыжный центр - 
«Туфан». Роскошные отели стоят в зеленой долине, окруженной высо
кими горами. А за спиной у них - снежные вершины Большого Кав
казского хребта.
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Avropa Oyunlarına qatılacaq idmançı vj 

qonaqlar nıinbrb könüllünün qayğısı ib 

jhab olunacaq. Onların jsos kütbsinı 

Bakının çoxsaylı ali nukbb vj kollccbrınin 

tobbjbri bşkil edir. Azjrbaycanın digjr 

şjhjrbrindjn olan bbbjbrdj öz thstokbrini 

gösbmvyj hazırdırlar.

Заботу о спортсменах и гостях 

Европейских игр возьмут на себя и тыся

чи волонтеров. Основную их массу 

составили студенты многочисленных 

бакинских вузов и колледжей. Свою 

поддержу готовы оказать и учащиеся из 

других городов Азербайджана.



Siz havaya qalxırsınız və xoşunuza gələn, üzərində xizək sürmək istədiyiniz 
yamacı əlinizlə göstərirsiniz...

Odur ki, Azərbaycanda qış idman növlərinin inkişafı üçün baza artıq 
mövcuddur. Deməli, rekordlar da olacaq. Azərbaycan idmançıları inadkar 
mübarizə aparmağı bacarırlar. Lakin xizəksürənlərin, bobsleyçilərin və 
slalomçuların qələbələri hələ qabaqdadır, ilk Avropa Oyunlarında isə dövlət 
bayrağının şərəfini yay idman növlərinin nümayəndələri qoruyacaq. Onun 
proqramına idmanın iyirmi növü və beş qeyri-olimpiya növü - karate, basketbol 
"3 x 3", çimərlik futbolu, aerobika və akrobatika daxildir. Su idman növlərində 
yarışlara gənc oğlan və qızlar qatılacaq, çünki əsas heyətlər dünya çempionatında 
iştirak edəcək. Proqrama həmçinin gözləri zəif görən idmançılar üçün cüdo da 
daxil edilib. Odur ki, Avropa oyunlarında atletlər nəinki Olimpiya, həmçinin 
Paraolimpiya idman növlərində yarışacaqlar.

68 min tamaşaçı üçün nəzərdə tutulan Bakı Olimpiya stadionu başlıca idman 
arenasına çevriləcək. Oyunların təntənəli açılış və bağlanış mərasimləri məhz 
burada keçiriləcək. Bundan əlavə, 10 min nəfərlik Milli gimnastika arenası, üç 
hovuzu olan və eyni vaxtda 6 min tamaşaçının yerləşdiyi Su idman növləri 
sarayı, 16 min tamaşaçı üçün nəzərdə tutulan stolüstü tennis və badminton 
yarışlarının keçiriləcəyi Əl oyunları sarayı, 31 min futbol azarkeşini qəbul edə 
bilən Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu öz qapılarını idmançılara 
açacaq. Voleybolçu, qılıncoynadan, txekvondoçu, karateçi və boksçular üçün 
ayrılmış "Krystall Hall" da Olimpiya obyektləri siyahısına daxil edilib. Bu kompleks 
23 min tamaşaçını qəbul edə biləcək. Başqa sözlə, Azərbaycanın birinci xanımı 
Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Avropa Oyunlarının Keçirilməsi üzrə Təşkilat 
Komitəsi həm idmançılar, həm də tamaşaçılar üçün maksimal komfortlu şərait 
təmin etmişdir. Və bu işdə, şübhəsiz, uğur qazanmışdır.

Bir sözlə, Bakı idman bayramına hazırdır. Və, əlbəttə, onu adi parlaqlıq və 
ənənəvi möhtəşəmliklə keçirəcək. Bu sahədə Azərbaycanın artıq zəngin 
təcrübəsi var. Son illər ərzində onun paytaxtı beynəlxalq festival, forum, sim
poziumların, ən böyük idman yarışlarının keçirildiyi məkana çevrilmişdir. 
Bundan əlavə: Avropa Oyunları daha geniş miqyaslı tədbirdən əvvəl keçirilən 
baş məşq kimi dəyərləndirilə bilər. 2016-cı ildə Bakıda islam Əməkdaşlığı 
Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin oyunları keçiriləcək. Bu isə o deməkdir ki, 50 
ölkəni təmsil edən idmançılar Azərbaycana gələcəklər. Və Bakı onları özünə 
xas qonaqpərvərliklə qarşılayacaq. 2015-ci ildə isə Bakı Şahmat üzrə dünya 
kubokunun paytaxtı olacaq, daha sonra 2016-cı ilin Ümumdünya şahmat 
olimpiadasına ev sahibliyi edəcək. Yeri gəlmişkən, həmin 2016-cı ildə 
Azərbaycanın paytaxtında Avropa Qran-prisinin Formula-1 yarışları keçiriləcək.

Olduqca ciddi hazırlıq və xeyli resurs tələb edən belə səviyyəli yarışlardan 
sonra Bakının Böyük Olimpiadanın keçirilməsi ilə bağlı artıq təqdim etdiyi 
sorğu əlavə çəkiyə malik olacaq. Elə bir çəkiyə ki, onu qəbul etməmək yaxud 
onu görməmək çətin ki, mümkün olsun. Bu şəhərin yeni fanatlarının sayı 
həddən çox olacaq. Bakılılar buna əmindirlər.

Так что база для развития зимних видов спорта теперь у Азербай
джана есть. А значит, будут и рекорды. Упорства азербайджанским 
спортсменам не занимать. Однако победы лыжников, бобслеистов, 
слаломистов еще впереди, а на первых Европейских играх честь госу
дарственного флага будут защищать представители летних спортивных 
дисциплин. Их программа включает два десятка видов спорта, в том 
числе пять неолимпийских - каратэ, баскетбол "3x3", пляжный футбол, 
аэробика и акробатика. В программу включено также дзюдо для 
слабовидящих спортсменов. Таким образом, на Европейских играх 
атлеты будут соревноваться не только в олимпийских, но и в пара
лимпийских видах спорта.

Главной спортивной ареной станет Бакинский олимпийский стадион, 
вмещающий 68 тысяч зрителей. Здесь же состоится торжественное от
крытие, а затем пройдет и закрытие Игр. А кроме того, спортсменов 
примут Национальная арена гимнастики на 10 тысяч человек; Дворец 
водных видов спорта с тремя бассейнами, где за состязаниями смогут 
одновременно наблюдать 6 тысяч гостей; Дворец ручных игр, рассчитанный 
на 16 тысяч зрителей, которые увидят соревнования по настольному 
теннису и бадминтону; Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова 
на 31 тысячу футбольных болельщиков. В число олимпийских объектов 
вошел и Krystall Hall, который отвели для волейболистов, фехтовальщиков, 
тхэквондистов, каратистов и боксеров. Он сможет принять 23 тысячи 
зрителей. Другими словами, Организационный комитет по проведению 
Европейских игр во главе с супругой Президента Мехрибан Алиевой по
старался создать максимально комфортные условия и для спортсменов, 
и для зрителей. И, несомненно, преуспел в этом.

В общем, Баку к спортивному празднику готов. И, конечно, устроит 
его с обычным блеском и традиционным размахом. Опыт в этой области 
у Азербайджана накопился уже немалый. Ведь в последние годы его 
столица неоднократно становилась местом проведения международных 
фестивалей, форумов, симпозиумов, крупнейших спортивных соревно
ваний. И даже больше: Европейские игры вполне можно рассматривать 
как генеральную репетицию события еще более масштабного. В 2016 
году в Баку пройдут Игры стран-членов Организации исламского со
трудничества. А это значит, что в Азербайджан приедут спортсмены, 
представляющие почти 50 стран. И Баку встретит их со всем радушием. 
А годом раньше он станет столицей Кубка мира по шахматам, а затем 
будет принимать Всемирную шахматную Олимпиаду-2016. Кстати, в том 
же 2016-м в столице Азербайджана развернутся соревнования Форму
лы-1 на Гран-при Европы.

После состязаний такого уровня заявка Баку на Большую Олимпиаду, 
которая уже подана, приобретет дополнительный вес. Да такой, что её 
едва ли можно будет не заметить. Слишком много у этого города 
появится новых почитателей. Бакинцы в этом уверены.



Simfoniyanın əsas 
hissələrindən 
axırıncının ardınca 
gəlir və onun 
başlıca mövzularını 
təşkil edir, lakin 
burada bakılıların 
həyatının müxtəlif 
tərəflərinə həsr 
olunacaq

BAKI SİMFONİYASI i

Следует за 
последней из 
основных частей 
симфонии и содер
жит основные её 
темы, но в нашем 
случае будет 
посвящена разным 
сторонам жизни 
бакинцев

j
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Bakının iki min beş yüz illik tarixi yolu istənilən səyyahı taqətdən sala bilər. 
Deməli, nahar eləmək vaxtıdır. Yaxşı yemək bu şəhərdə problem deyil. Azər
baycanda dadsız xörək bişirməyi bacarmırlar. Burada kulinariyaya dair kitablar 
təxminən səkkiz yüz il əvvəl meydana gəlib. Problem yalnız xörəyin seçilmasindədir. 
Çünki şəhərin kənarında yerləşən və hətta menyunun təqdim olunmasına 
ehtiyac duyulmayan ən kiçik kafedə belə, sizə o qədər xörək təklif olunacaq ki, 
başınız fırlanacaq. Əgər bir qədər əvvəl mətbəxdən gələn gözəl qoxuların təsiri 
altında gicəllənməyə başlamayıbsa. Odur ki, ürəyiniz istədiyi restorana cəsarətlə 
daxil olun və bilin ki, burada bişirilən xörəklərin keyfiyyəti yüksəkdir. Burada 
başqa cür olmur!

italyan, fransız, Çin, yapon xörəkləri, bir sözlə, sizə nə təklif edilsə, hər şey 
yüksək səviyyədə olacaq. Lakin, əlbəttə, Azərbaycan xörəklərini sifariş verməyiniz, 
daha doğrusu, Bakı mətbəxinə müraciət etməyiniz məsləhətdir. Doğma 
mühitdən ruhlanan Bakı aşpazlarının ustalığı sizi heyran edəcək, "informasiyaya 
sahib olan hər şeyə sahibdir" deyiminə əsasən, xörəklərin uzun siyahısında 
Bakı mətbəxinə aid olanları seçmək üçün bir neçə məsləhət yerinə düşər.

Coğrafiyaşünaslar planetimizdə mövcud on bir iqlim zonasından doqquzunun 
Azərbaycan ərazisində olduğunu təsbit etmişlər. Hər bir zonanın bitki və 
heyvanat aləminin xüsusiyyətləri yeməklərin reseptlərinə və hazırlanma 
üsullarına şübhəsiz ki, öz təsirini göstərmişdir. Yeri gəlmişkən, bu təsir digər 
amillərdə də özünü biruzə verir - ənənələr, yüksək maraqlar, həyat tərzi. Belə 
ki, ölkənin cənubunda yerləşən Lerik dağlarında sizin üçün hazırlanan kabab 
Zaqatala rayonunda bişirilən şimal kababından dad baxımından müxtəlif 
nüanslarla fərqlənəcək.

Bakıya gəldikdə isə, bu şəhər Abşeron yarımadasında yerləşir. Burada yay 
fəslində yağıntı çox az olur, qış isə, bir qayda olaraq, qarsızdır. Ona görə də 
otlağa çıxarılan mal-qaranın sayı əzəldən az olub, bağçılıq və bostançılıq 
inkişaf etməyib. Ət, tərəvəz və göyərtinin qiyməti baha idi, çünki əsasən uzaq 
yerlərdən gətirilirdi. Bu səbəbdən də qənaətcil və Şərqsayağı müdrik yerli ev 
xanımları daha çox xəmir xörəkləri hazırlamağa çalışırdılar.

Bakı mətbəxinin xüsusiyyəti məhz bundadır. Şübhəsiz ki, restorana gələrkən 
ətin müxtəlif növlərindən hazırlanmış kabab və reseptlərinin sayı azərbaycanlılar 
tərəfindən dörd yüzə çatdırılan plov sifariş vermək lazımdır, lakin eyni zamanda 
düşbərə, gürzə, xəmiraşı, xingal kimi təamların və, əlbəttə, tayı-bərabəri 
olmayan Bakı qutabının da dadına mütləq baxılmalıdır.

Пройденная нами дорога в два с половиной тысячелетия, которые на
считывает история Баку, утомит и опытного путника. Значит, пора по
обедать. Хорошо поесть в этом городе не проблема. Невкусно готовить 
в Азербайджане не умеют. Здесь первые кулинарные книги появились 
восемьсот лет назад. Проблема - выбрать, что съесть, поскольку даже в 
самом маленьком кафе, где и меню-то считают излишней роскошью, 
хозяин предложит вам такое количество блюд, что голова пойдет 
кругом, если, конечно, она не пошла кругом раньше от аппетитных 
запахов, доносящихся с кухни. Поэтому смело заходите в любой ресторан 
и будьте уверены - еда будет высшего сорта.

И итальянские, и французские, и китайские, и японские блюда - всё, 
что бы вам ни предложили, будет на высшем уровне. Но заказывать, 
конечно, надо что-то азербайджанское. А еще лучше - бакинское. Ведь 
если «дома и стены помогают», то именно это позволит поварам- 
бакинцам вас поразить. А поскольку тот, «кто владеет информацией - 
владеет всем», вот несколько советов, как из длинного списка блюд вы
брать самые что ни на есть бакинские.

На территории Азербайджана географы насчитали девять климатических 
зон из одиннадцати, существующих на нашей планете. Особенности 
флоры и фауны каждой, безусловно, наложили свой отпечаток на 
рецепты и способы приготовления. Как, впрочем, и некоторые другие 
факторы: традиции, предпочтения, образ жизни. Так что шашлык, который 
приготовят в горах Дерика, что на юге страны, будет массой вкусных 
нюансов отличаться от шашлыка с севера, из Закатальского района.

Что касается Баку, то он стоит на Абшеронском полуострове, где 
летом дожди выпадают крайне редко, а зима, как правило, бесснежная. 
Поэтому скота здесь выпасали мало, садоводство и огородничество не 
процветали. Мясо, овощи, зелень стоили дорого, поскольку их везли из
далека. И рачительные и по-восточному мудрые здешние хозяйки ста
рались готовить как можно больше блюд, содержащих тесто.

В этом и состоит специфика бакинской кухни. Безусловно, придя в 
ресторан, имеет смысл отведать и кебаб, и плов, рецептов которого 
азербайджанцы насчитывают не менее четырехсот, но при этом обяза
тельно следует попробовать такие блюда, как дюшбарз, гюрза, хамираши, 
хингяль и, конечно, несравненные бакинские кутабы.
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Azerbaycan metbexiyüksek poeziya, 

en zerifetırlerin ve dad nüanslarının 

feycriyası, olduqca ınürekkeb bir alemdir. 

Onun coğrafiyasını bütün heyatın boyu 

öyrene bilersen ve, nehayet, sonda özüne 

etiraf etmeye mecbursan ki, sen belece 

bu işde naşı olaraq qaldın. Azərbaycanlılar 

öz metbexlerınden savayı heç neyi kef 

etməsəydilər bele, tekce onunla ölkelerini 

tanıda bilerdıler.

Азербайджанская кухня -

emo высочайшая поэзия, это феерия 

тончайших запахов и вкусовых нюансов, 

это сложнейший мир, географию 

которого можно изучать всю жизнь 

и в конце ее вынужденно признаться себе, 

что ты так и остался в нем дилетан

том. Если бы азербайджанцы ничего 

не придумали, кроме своей кухни, они уже 

одним этим прославит свою страну.
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Azərbaycan Milli Tarix Muzeyi vaxtih 

uğurlu neft sənayeçisi və səxavətli xeyriyyəçi 

Hacı Zeynalabdin Tağıyevə məxsus olan 

valehedici gözəlliyə malik sarayda yerləşir.

►
Национальный музей истории 

Азербайджана находится 

в изумительном по красоте дворце, 

некогда принадлежавшем успешному 

нефтепромышленнику и щедрому 

меценату Гаджи Зайналабдину Тагиеву.
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Azerbaycan Milli Incesenet Muzeyinin 

toplusunda tekceAzerbaycan ressanılarının 

rengkarlıq eserleri deyil, lıenıçının Avropa 

senetkarlarının, Şərq olkelennin resnı ve 

heybllennin, keramikanın, silahın, 

kitabların, xalçaların, milli geyımlerın 

unikal kolleksiyaları saxlanılır.

Собрание 11ационального музея 

искусств Азербайджана содержит 

произведения живописи нс только 

азербайджанских художников, 

но и европейских мастеров, картины 

и скульптуры из стран Востока, 

уникальные коллекции керамики, оружия, 

книг, ковров, национальных костюмов.
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Düşbərə ən şıltaq qurmanı da heyran edəcək. 0 ətirli ot və köklərdən hazır
lanmış yağlı bulyondan və ona əlavə edilmiş xırda pelmenlərdən (bunların nə 
olduğunu bilmirsinizsə, Vladimir Dalin tərtib etdiyi XIX əsrin klassik izahlı 
lüğətinə müraciət edək: "içinə ət qoyularaq bişirilən pirojki") ibarətdir. Düşbərənin 
içindəki pelmenlərin ölçüləri elədir ki, bir xörək qaşığına onların 10-15 ədədi 
yerləşir, lakin xüsusilə məharətli xanımlar bu ölçüləri daha da kiçiltməyi 
bacarırlar. Bu, həqiqətən də zərgər işidir.

Gürzə elə həmin pelmenlərdən ibarətdir, lakin onlar bir qədər iridir, xüsusi 
üsulla hazırlanmış farşla doldurulur və ən müxtəlif xörək şirələri ilə birlikdə 
təqdim olunur. Xəmiraşı da qoyun ətinin frikadelləri, lobya, əriştə və zəfəran 
cövhəri əsasında hazırlanan duru xörəkdir. Azərbaycansayağı xingal içinə ət 
qoyulmuş pelmen xəmirindən hazırlansa da, gürcülərin bütün dünyada tanınan 
"xinkali"sinə qətiyyən bənzəmir. Xingalın Azərbaycan variantı italyan lazanyasına 
yaxındır. Lakin bütün bu millətlərarası oxşarlıq və fərqlər mühüm deyil. Əsas 
olan odur ki, bütün bunlar çox dadlıdır!

Və nəhayət, misilsiz qutab. Olduqca nazik xəmirdən hazırlanan bu kiçik, 
yastı pirojki aypara şəklindədir. Onun içinə nar dənələri qatılmış ət yaxud 
müxtəlif ədviyyəli göy-göyərti qoyurlar. Qutab qalın çuğun tavada ("sac") 
yaxud təndirdə (yerə basdırılmış, dibində kömürün yandığı iri gil qab) bişirilir. 
Daha sonra hazır qutabı yağlayır və qatıqla birlikdə süfrəyə verirlər. Adətən 
günorta yeməyini qutabla başlayırlar, lakin onlar o qədər dadlıdır ki, naharı elə 
onlarla davam etdirmək istəyirsən.

Maddi qidanın ardınca mənəvi qidadan da zövq almağa dəyər. Belə olacağı 
təqdirdə Bakıya gəldiyiniz üçün peşman olmayacaqsınız. Çünki bu şəhər həm 
teatr həvəskarına, həm klublarda əylənməyi sevənə, həm klassik musiqi 
həvəskarına, həm caz fanatına, həm də zərif sənət növlərinə maraq göstərənə 
təklif etməyə bir şey tapacaq. İlk öncə bilmək lazımdır ki, Bakıda xeyli sayda 
möhtəşəm muzey vər. Onların kolleksiyaları nəinki milli, həmçinin ümumdünya 
əhəmiyyətinə malikdir. Azərbaycan xalqının mədəni irsi çox zəngindir. Bu 
torpaqda yaşamış alim, yazıçı, şair, filosof, rəssam və sənətkarların yüksək 
nailiyyətlərinin bir çox yadigarları hazırda Fransa, İngiltərə, ABŞ və Rusiyada 
nümayiş etdirilir. Lakin Azərbaycanda qorunub saxlanılması mümkün olanlar 
da Bakının çoxsaylı muzey və qalereyalarının əsasını təşkil edir.

Bakının ən böyük muzeylərindən biri Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyidir. 
Təqribən bir əsrdir ki, bu muzey Azərbaycan xalqının mənəvi və maddi irsinin 
olduqca qiymətli xəzinələrinin saxlanıldığı əsas məkandır. Muzeylər insan 
əməllərinin xəzinələridir. Bunlar keçmişin dəlillərindən, indiki dövrün nümunə 
və nəsihətlərindən, gələcəklə bağlı xəbərdarlıqlardan təşkil olunmuş saxlanclardır. 
Muzeylər dünənki gündən sabaha körpüdür. Axı, keçmiş hər zaman gələcəklə 
bağlıdır və insan irəliyə gedərkən özünün və xalqının tarixini bilməlidir. Tarix 
muzeyi məşhur Tağıyev sarayında- vaxtilə məşhur neft sənayeçisi və xeyriyyəçi 
Hacı Zeynalabdin Tağıyevə məxsus olmuş binada yerləşir. Muzeyin fondlarında 
300 mindən artıq eksponat mövcuddur. Onlar o qədər qədimdir ki, insanın 

başı fırlanır...
Budur, e. ə. II minilliyin sonuna, bəşəriyyətin "qızıl dövr"ünün başa çatdığı 

və dəmir dövrün başladığı mərhələyə aid olan artefaktlar. ilk sivilizasiyaların 
qurulduğu, nəhəng mədəniyyətlərin yarandığı, ilk taleyüklü kəşflərin meydana

Дюшбара восхитит самого привередливого гурмана. Она состоит из 
крепкого наваристого бульона, сваренного с душистыми травами и ко
реньями и заправленного крошечными пельменями (если вы не знаете, 
что это такое, процитируем классический толковый словарь XIX века 
Владимира Даля: «вареные пирожки с мясом»). Размеры пельмешек в 
дюшбаре таковы, что столовая ложка вмещает от 10 до 15 штук.

Гюрза - это тоже пельмени, но покрупнее, начиненные по-особому 
приготовленным фаршем и подаваемые под самыми разными подливами. 
Хамираши - тоже первое блюдо, которое готовится на основе фрикаделек 
из баранины, фасоли, лапши и шафранового настоя. Хингяль по-азер
байджански ближе к итальянской лазанье.

Ну и, наконец, несравненные кутабы. Это небольшие плоские пирожки 
из очень тонкого теста, по форме напоминающие полумесяц. Начиняют 
их мясом с зернышками граната или разнообразной пряной зеленью. 
Пекут на толстой чугунной сковородке («садже») или в тандыре. Затем 
готовые кутабы смазывают маслом и подают на стол с кислым молоком. 
Обычно с них начинают обед, хотя они настолько вкусны, что ими же хо
чется его и продолжить.

Вслед за пищей телесной стоит побаловать себя и духовными 
изысками. И в этом случае сожалеть о приезде в Баку не придется, 
потому что этот город найдет, что предложить и театралу, и завсегдатаю 
клубов, и любителю классической музыки, и фанату джаза, и поклоннику 
изящных видов искусства. Для начала стоит узнать, что в Баку немало 
прекрасных музеев, чьи коллекции представляют не только национальную, 
но и мировую ценность. Культурное наследие азербайджанского народа 
колоссально. Многие свидетельства высоких достижений живших и ра
ботавших на этой земле ученых, писателей, поэтов, философов, худож
ников и мастеров ныне экспонируются во Франции и Англии, США и 
России. Но и то, что удалось сохранить в Азербайджане, стало основой 
для многочисленных музеев и галерей Баку.

Один из самых больших музеев Баку - Национальный музей истории 
Азербайджана. На протяжении почти столетия он является главным 
хранилищем бесценных сокровищ духовного и материального наследия 
азербайджанского народа. Музеи - сокровищницы человеческих деяний. 
Это клады, составленные из свидетельств прошлого, примеров и поучений 
для настоящего, предостережений для будущего. Музеи - это мосты изо 
дня вчерашнего в день завтрашний. Ведь прошлое всегда чревато бу
дущим, и человек должен идти вперед, помня о собственной истории и 
истории своего народа.

Музей истории располагается в знаменитом Дворце Тагиева - 
красивом здании, некогда принадлежавшем известному нефтепро
мышленнику и меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву. В его фондах 
хранится более 300 тысяч экспонатов, уводящих в такую глубь времен, 
что кружится голова...

Вот артефакты конца II тысячелетия до нашей эры, времени наступ
ления железного века и конца «золотого века» человечества. Эпоха 
строительства первых цивилизаций, создания мощных культур, первых

XIV-XVəsrlərin Azərbaycan mistik şairi 

Seyid İmadəddin Nəsimi zərif və təsir gücünə 

malik liriklərdən bin kimi dünya ədəbiyyatı 

tarixinə daxil olmuşdur.

Öz əqidəsinə görə dəhşətli işgəncələrə məruz 

qalmış şair, təbliğ etdiyi hürufilik təliminə 

sadiq olmuşdur.

▼
Азербайджанский поэт и мистик 

XIV-XV веков Сеид I 1мадеддин Hücumu 

пошел в историю мировой литературы 

как один из самых тонких и проникно

венных лириков. За свои убеждения он 

был предан страшным пыткам, однако 

остался верен учению хуруфизма, кото

рое проповедовал.

Parlaq sərkərdə, müdrik hökmdar 

I Şalı İsmayıl şair vəfilosof ar arasında 

Xətai ləğəbi ilə tanınırdı. O, Azərbaycan 

dilində qəzəl və poemalarını bu təxəllüslə 

yazırdı. Xətainin yaradıcılığı bütüıı türkdilli 

ədəbiyyata böyük təsir göstərmişdir.

▲
Нлестящий военачальник, .мудрый 

правитель шах Исмаил 1 среди 

поэтов и философов был 

известен под именем Хатаи.

Так он подписывал свои газели 

и поэмы на азербайджанском языке. 

Творчество Хатаи оказало 

огромное влияние на всю 

тюркоязычную литературу

gəldiyi dövr Aralıq dənizi bölgəsində və Ön Asiyada dağıdıcı müharibələrlə, 
şəhərlərin viran qalması, dövlətlərin süquta uğraması, böyük ənənələrin 
itirilməsi ilə sona çatırdı. Tərəqqinin gedişi, sanki, bir neçə yüzillik dayanmışdı. 
Lakin bu, hər yerdə belə deyildi. Məhz bəşər oykumenəsının ucqarlarında 
(xüsusən də Azərbaycanda) sivilizasiya prosesləri nəinki zəiflədi, əksinə, daha 
da sürətləndi. Burada güclü qəbilə ittifaqları formalaşır, şəhərlər salınır, sənət 
növləri inkişaf edirdi. Hazırda Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində saxlanılan 
əşyalar təkzibedilməz şəkildə sübut edir: Xəzərin sahillərində mövcud olmuş 
maddi mədəniyyət öz zənginliyi və müxtəlifliyinə görə unikal idi. Azərbaycanın 
Şəmkir rayonunun Qaracəmirli kəndi yaxınlığında e.ə. XV-XIV əsrlərə aid 
kurqanlarda aparılmış qazıntılar zamanı arxeoloqlar digər əşyalarla yanaşı, öz 
gözəlliyi və zərifliyi ilə valehedici bürünc at üzəngisi aşkar etmişlər. Mil 
vasitəsilə birləşdirilmiş iki lövhə mifik heyvan şəklində hazırlanıb və ona cilov 
bərkidilib. Onun sağrısı və quyruğu şirə, başı və bədəni isə begemota aiddir! 
Şirlə bağlı təsvirlər aydındır. Son orta əsrlərin axırınadək Azərbaycanda şirlərə 
rast gəlinirdi. Lakin hippopotamlar burada heç vaxt yaşamayıb! Bu əşyanı 
hazırlayan usta onlar barədə haradan məlumat toplayıb - arxeoloqlar bu sirri 
indiyədək aça bilmirlər...

Bu muzeyin zallarında tarixin gedişatı Azərbaycanın zəngin mədəniyyətinin 
bir nümunəsindən digərinə doğru əsrlərin və minilliklərin "pəncərə"sindən 
izlənilir. Zərdüştilik məbədlərinin surətləri olan daş heykəlciklər məhsuldarlıq 
ilahəsinin fiqurları ilə qonşuluqdadır, onların yanında isə Atropatena və Qafqaz 
Albaniyası dövrünə aid dəbdəbəli qızıl boyunbağılar və döyüş baltaları nümayiş 
etdirilir. Məhz həmin dövlətlərin qüdrəti Roma imperiyasına qarşı çıxmağa 
imkan verə bilərdi. Şirvanşah sərkərdələrinin yaraq-əsləhəsi, müstəqil Azərbaycan 
xanlıqları dövründə yaşamış əyanların təmtəraqlı geyimləri, dərvişlərin paltarları 
və çox nadir sənədlər, məişət əşyaları və hərbi hissələrin bayraqları... Ve beləcə 
bu günümüzə qədər.

Bakının lap mərkəzində isə, Qubernator bağı ilə üzbəüz Azərbaycan Milli in
cəsənət Muzeyinin binaları ucalır. Onun kolleksiyaları dəfələrlə xaricf ölkələrdə 
nümayişə çıxarılaraq sənətsevərlərin səmimi heyranlığına səbəb olmuşdur. 
Muzeyin ekspozisiyalarında Naxçıvan, Mingəçevir, Füzuli və Göygöldən olan 
maraqlı rəsmlərlə bəzədilmiş antik keramika, Səlcuqilər dövrünə aid dekorativ 
çıraqlar və kaşı, döyüşçü yaraq-əsləhəsi və silahlar, XIII əsrə aid Bayıl qəsri 
frizinin fraqmentləri, Qurani-Kərimin təmtəraqla bəzədilmiş nüsxələri, nücum 
elminə dair XVI əsrdə yazılmış kitablar, orta əsrlərin məşhur rəssamları 
tərəfindən ərsəyə gətirilmiş unikal miniatürlər və kalliqrafiya nümunələri, XVI- 
XVII əsrlərə aid metal məmulatlar, olduqca nazik ipək və yun parçalar, bədii 
tikmə, qədim xalçalar, valehedici milli kostyumlar, XVIII-XX əsrlərə aid zərgərlik 
məmulatları nümayiş etdirilir.

Lakin muzey əməkdaşları XIX-XXI əsrlərin Azərbaycan rəssamlarına aid olan 
rəsm, qrafika, heykəltəraşlıq və dekorativ sənət kolleksiyası ilə fəxr edirlər. 
Göstərilən dövrlərdə yaşamış rəssamlar arasında ölkəmizin hüdudlarından 
kənarda geniş tanınan sənətkarlar nəsli var. Bundan əlavə, Milli incəsənət 
muzeyinin zallarında İran, Türkiyə, Yaponiya, Çin, Hindistan, Misir, Rusiya, 
Fransa, Almaniya, Avstriya, İtaliya, Yunanıstan, Belçika, Danimarka və İspaniyadan 
gətirilmiş əsərlər, o cümlədən rus avanqardının XX əsrin əvvəlinə aid əsərlər

судьбоносных открытий и изобретений заканчивалась в Средиземноморье 
и Передней Азии опустошительными войнами, разрушением городов и 
исчезновением государств, утратой великих традиций. Ход прогресса, 
казалось, остановился на несколько столетий. Однако не везде. Именно 
на краю человеческой ойкумены (и в Азербайджане далеко не в по
следнюю очередь) цивилизационные процессы не замедлились, а на
оборот, приобрели ускорение. Здесь формировались мощные племенные 
союзы, строились города, развивались ремесла. Предметы, ныне храня
щиеся в Национальном музее истории Азербайджана, неопровержимо 
свидетельствуют: материальная культура, существовавшая на берегах 
Каспия (или, как его еще называли, Хазарского моря), была уникальной 
по своему богатству и разнообразию.

При раскопках погребальных курганов XV-XIV веков до н.э. у села Га- 
раджамирли Шамкирского района Азербайджана археологам среди 
других предметов попалось удивительное по красоте и тонкости работы 
изделие - бронзовые конские удила. Соединенные стержнем две 
пластины, к которым крепился повод, выполнены в виде мифического 
животного. У него круп и хвост - льва, а вот голова и тело... бегемота! 
Ладно - лев. Львы встречались в Азербайджане вплоть до конца 
позднего средневековья. Но вот гиппопотамы тут сроду не водились! 
Откуда о них мог узнать мастер - до сих пор загадка для археологов...

В залах этого музея ход истории прослеживается через века и ты
сячелетия от одного свидетельства богатой культуры Азербайджана к 
другому. Каменные статуэтки - копии зороастрийских храмов - соседствуют 
с фигурками богини плодородия, а рядом роскошные золотые ожерелья 
и боевые топоры времен Атропатены и Кавказской Албании, чьё могу
щество позволяло противостоять даже Риму. Доспехи военачальников 
ширваншахов и пышные одежды придворных периода независимых 
азербайджанских ханств, уборы дервишей и редчайшие документы, 
предметы быта и знамена воинских частей... И так до наших дней.

А в самом центре Баку, напротив Губернаторского сада, стоят здания 
Национального музея искусств Азербайджана. Его коллекции неоднократно 
выставлялись за рубежом, вызывая искренний восторг ценителей пре
красного. В экспозициях музея можно увидеть античную керамику, по
крытую удивительными рисунками из Нахчывани, Мингечаура, Физули 
и Гейгеля, декоративные светильники и изразцы «каши» сельджукской 
эпохи, воинские доспехи и оружие, фрагменты фриза Баиловского 
замка XIII века, затейливо украшенные тома Корана и книги по астрологии
XVI века, уникальные миниатюры и образцы каллиграфии, созданные 
знаменитыми художниками средневековья, изделия из металла XVI-
XVII веков, тончайшие шелковые и шерстяные ткани, художественное 
шитьё, старинные ковры, изумительные по исполнению национальные 
костюмы, ювелирные украшения XVIII-XX веков.

Но особенно гордятся музейщики своей коллекцией живописи, 
графики, скульптуры и декоративного искусства азербайджанских 
художников XIX-XXI веков, среди которых целая плеяда мастеров, 
широко известных далеко за пределами страны. А помимо этого 8 залах
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Azərbaycan paytaxtı memarlıq şah 

əsərləri ilə zəngindir. Onlar az qala 

hər il meydana gəlir. Sonunculardan 

biri xalq sənətkarlarının unikal işlərinin 

toplandığı Azərbaycan Dövlət Xalça 

Muzeyinin binasıdır.

►
Столица Азербайджана богата 

на архитектурные шедевры.

Они появляются чуть ли не каждый год. 

Один из последних здание Государст

венного музея азербайджанского 

ковра, где собраны уникальные работы 

народных мастеров.
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Azərbaycan əsrlər boyu xalça dəbinin 

qanunvericisi olub. Azərbaycanlı 

sənətkarlar tərəfindən tikilmiş xalçalar 

Sankt-Peterburqdakı Ermitajda,

Parisdəki Luvrda, Nyu-Yorkdakı 

Metropoliten-nıuzeydə nümayiş 

etdirilsə də, Bakıdakı Xalça muzeyində 

onların sayı daha çoxdur.

►
Азербайджан был законодателем 

моды на ковры на протяжении многих 

столетий. Ковры, сотканные 

азербайджанскими мастерами, 

экспонируются в петербургском 

Эрмитаже, в парижском Ауере, 

в нью-йоркском Метрополитен-музее, 

но больше всего их в бакинском 

Музее ковра.
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toplusu, holland, flamand və italyan rəssamlarının işləri, Fransa farforu və 
qravürunun gözəl kolleksiyaları nümayişə çıxarılıb.

Bakıda fəaliyyət göstərən daha bir muzeyə də baş çəkmək lazımdır. Şəhərin 
mərkəzində gəzərkən Azərbaycan yazıçı və şairlərinin fiqurları ilə bəzədilmiş 
möhtəşəm bina mütləq diqqəti cəlb edir. Bu, Nizami Gəncəvi adına Milli 
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, Azərbaycan bədii söz sənətinin zəngin irsinin 
qorunub saxlanılması və öyrənilməsi ilə məşğul olan aparıcı mərkəzdir.

Qədim dövrlərdə kitabları "fikir gəmiləri" adlandırırdılar. Onlar illəri və 
məsafələri adlayaraq, bəşəriyyətin ən parlaq zəkalarının sözlərə bürünmüş 
ümid və arzularını, düşüncə və cəsarətli fərziyyələrini, etiraf və gələcəklə bağlı 
doğru fikirlərini çatdırmışlar. Bu kitabları qorumaq, gələcək nəsillərə Azərbaycanın 
görkəmli şair, yazıçı və filosofları haqqında məlumat vermək muzeyin başlıca 
vəzifəsidir.

Azərbaycan ədəbiyyatının üç min ildən artıq yaşı var, o çox adları özündə 
yaşadır. Zərif və valehedici obrazları yaratmağı bacaran şairə Məhsəti Gəncəvi, 
poeziyanın korifeyi Məhəmməd Füzuli, humanizm ideallarının müdafiəsində 
sərt və yenilməz olan İmadəddin Nəsimi, zərif və lirik şairə Xurşidbanu 
Natəvan, Azərbaycan dramaturgiyasının banisi Mirzə Fətəli Axundov və, əlbəttə 
ki, "Xəmsə"nin bənzərsiz müəllifi Nizami Gəncəvi... Onların hamısı təkcə 
məşhur Azərbaycan klassikləri deyil, həmçinin hər bir mədəni insanın sevimli 
müəllifləridir.

Azərbaycan dünyaya təqribən dörd min yazıçı və şair bəxş edib. Nizami 
Gəncəvi adına muzey isə onların həyat və yaradıcılığının daha çox maddi 
sübutlarını qoruyub saxlamağa çalışıb. Muzeyin zal və fondlarında 100 mindən 
artıq eksponat mövcuddur. Onların arasında Nizaminin dəfn olunduğu kəfənin 
bir hissəsini, azərbaycanlı şairlərin əl ilə yazılmış "Divan"larını, XIV əsrdə 
"Şahnamə" və "Xəmsə''yə illüstrasiyalar çəkmiş Təbriz məktəbi rəssamlarının 
miniatürlərini göstərmək mümkündür. Elə buradaca Füzulinin avtoqrafı, Natəvanın 
zərif naxışları, həmçinin şairəyə Aleksandr Düma tərəfindən hədiyyə edilmiş, 
çox sevdiyi şahmat fiqurları yer alıb.

Bakı muzeyləri ilə hətta tələsik tanışlıq üçün bir neçə həftə lazımdır. Buna 
baxmayaraq, əgər Bakıya yolunuz düşərsə, adları çəkilən muzeylərlə yanaşı 
böyük məharətlə hazırlanmış əşyaların toplandığı Müasir incəsənət muzeyinə, 
Miniatür kitab muzeyinə (dünyada bu qəbildən olan yeganə muzeydir) və 
Xalça muzeyinə baş çəkmək üçün mütləq vaxt ayırın.

Sonuncu barədə mütləq bir neçə söz söyləmək lazımdır. Şərqdə xalça 
nəinki məişət əşyası və gözlərin sevinci, eyni zamanda şifrəli məktubdur, 
onu yalnız bilici asanlıqla oxuya bilər. Azərbaycan əsrlər boyu xalça dəbinin 
qanunvericisi rolunda çıxış edib. Onların təsvirlərini Qolbeyn, Van Eyk, Hans 
Memlinq kimi böyük rəssamların rəngkarlığında görmək mümkündür. Azər
baycanlı ustalar tərəfindən toxunan xalçalar Sankt-Peterburqdakı Ermitajda, 
Parisdəki Luvrda, Nyu-Yorkdakı Metropoliten-muzeydə nümayiş etdirilsə 
də, Dənizkənarı bulvarda yerləşən Bakı xalça muzeyində onların sayı daha 

çoxdur.
Öyrənmək həvəsi olan insan Azərbaycanın paytaxtındakı muzeylərdən 

xeyli maraqlı məlumatla və daha çox parlaq təəssüratla ayrılacaq. Lakin 
meloman da bu şəhərdən heç də az zövq almayacaq. Axı, bu ölkədə musiqi

Национального музея экспонируются произведения из Ирана, Турции, 
Японии, Китая, Индии, Египта, России, Франции, Германии, Австрии, 
Италии, Греции, Бельгии, Дании, Испании, в том числе собрание картин 
русского авангарда начала XX века, работы голландских и фламандских 
живописцев, итальянских мастеров, прекрасные коллекции французского 
фарфора и гравюры.

И еще один музей надо непременно посетить в Баку. Гуляя по центру 
города, обязательно обратишь внимание на величественное здание, 
украшенное фигурами азербайджанских поэтов и писателей. Это На
циональный музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, 
ведущий центр хранения и изучения богатейшего наследия, оставленного 
азербайджанской художественной словесностью.

Книги в древности называли «кораблями мысли». Через годы и рас
стояния они несли облеченные в слова надежды и чаяния, размышления 
и смелые догадки, откровения и пророчества лучших умов человечества. 
Сберечь их, рассказать потомкам о поэтах, писателях, философах, 
которых подарил миру Азербайджан - главная задача этого музея.

Свыше трех тысячелетий насчитывает история азербайджанской ли
тературы, множество имен она хранит. Умевшая создавать удивительные 
по тонкости образы поэтесса Мехсети Гянджеви, корифей поэзии Мухаммед 
Физули, неистовый и непреклонный в отстаивании гуманистических 
идеалов Имадеддин Насими, нежная и лиричная Хуршидбану Натаван, 
родоначальник азербайджанской драматургии Мирза Фатали Ахундов 
и, конечно, несравненный автор «Хамсе» Низами Гянджеви... Все они 
почитаются ныне не только как классики Азербайджана, но и как 
любимые авторы каждого культурного человека.

Азербайджан подарил миру почти четыре тысячи писателей и поэтов. 
А музей имени Низами Гянджеви постарался сохранить как можно больше 
свидетельств их жизни и творчества. В его залах и фондах свыше 100 
тысяч экспонатов, среди которых часть погребального покрова Низами, 
рукописные «Диваны» азербайджанских поэтов, миниатюры художников 
тебризской школы, проиллюстрировавших в XIV веке «Шах-наме» и 
«Хамсе». Здесь есть автограф Физули, изысканные вышивки Натаван. И 
ее любимые шахматы.

Даже беглый осмотр всех бакинских музеев занял бы не одну 
неделю. И тем не менее, если судьба приведет вас в Баку, не пожалейте 
времени и побывайте не только в уже названных, но также непременно 
зайдите в Музей современного искусства - там есть удивительные по 
мастерству исполнения вещи, в Музей миниатюрной книги (он един
ственный такой в мире) и в Музей ковра.

О последнем следует обязательно сказать хотя бы несколько слов. 
Ковер на Востоке не только предмет быта, не только символ неги и 
отрада для взора, это еще и зашифрованное письмо, которое знаток, 
однако, легко прочитает. Азербайджан был законодателем моды на 
ковры на протяжении многих столетий. Их изображения можно увидеть 
на картинах великих мастеров живописи - Гольбейна, Ван Эйка, Ганса 
Мемлинга. Ковры, сотканные азербайджанскими мастерами, экспонируются

Azerbaycanın musiqi medenıyyetı qedim 

kokbre malikdir. Bu orijinal ve özıınemexsus 

medenıyyet doğma torpağın tarixi ile sıx 

bağlıdır. Heb orta esrlerde burada müxblif 

musiqi eserbrının ifası zamanı yuzden artıq 

abtden ıstifade olunurdu.

Г
Музыкальная культура Азербайджана 

уходит корнями в глубокую древность. 

Оригинальная и самобытная, она тесно 

связана с историей этой земли.

Уже в средние века здесь при исполнении 

различных музыкальных произведений 

юолмлши более ста инструментов.

sənətinin dərin kökləri var. Hələ orta əsrlərdə burada yüzdən artıq musiqi aləti 
məlum idi, ilk musiqili traktat isə not yazısının banisi Səfiəddin Urməvi 
tərəfindən XIII əsrdə qələmə alınıb. Bakının özü isə hər zaman Üzeyir Hacıbəyli, 
Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Niyazi, Arif Məlikov, Tofiq Quliyev kimi görkəmli 
bəstəkarların adları ilə assosiasiya olunacaq. Bu şəhər daima Bülbül, Rəşid Be
hbudov, Müslüm Maqomayev kimi müğənniləri xatırladacaq. Bakı dahi violonçel 
ifaçısı Mstislav Rostropoviçin vətənidir və 2007-ci ildən etibarən Azərbaycanda 
hər il onun adını daşıyan beynəlxalq festival keçirilir. 2009-cu ildən isə Bakıda 
Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığına həsr olunmuş beynəlxalq musiqi festivalı 
təşkil edilir.

Deyilənlərə onu da əlavə etmək lazımdır ki, Bakı dünyanın caz paytaxtlarından 
biridir. 1967-ci ildə burada ilk caz festivalı baş tutub. Onun təşkilatçısı qismində 
bəstəkar və pianoçu, Azərbaycan caz muğamının yeni istiqamətinin banisi 
Vaqif Mustafazadə çıxış edirdi.

Muğam haqqında xüsusi danışmaq lazımdır. Onun ilk pərdələri qədim 
dövrlərdə səslənib. Bu sənət Qurani-Kərimin avazla oxunması ənənəsinə və ya 
daha əvvəlki Avesta himnlərinə gedib çıxır. Muğam tarzən və kamançaçının 
müşayiəti ilə xanəndə tərəfindən ifa olunur. Muğamların mövzusu adətən 
Nizami, Füzuli, Nəsimi, Xətai, Natəvan kimi klassik şairlərin qəzəlləri əsasında 
meydana gəlmiş məhəbbət və fəlsəfi lirika ilə məhdudlaşır.

Muğamı qavramanın bir neçə səviyyəsi mövcuddur. Onun bütün incəlik və 
nüanslarını dəyərləndirmək üçün ən azı iki təhsil tələb olunur - musiqi və 
filologiya. Lakin onun melodiyaları o qədər gözəldir ki, hətta musiqi sahəsində 
diletant olanlar belə böyük zövq alacaqlar. 2003-cü ildə YUNESKO-nun qərarı ilə 
Azərbaycan muğamı bəşəriyyətin şifahi və qeyri-maddi irsinin şah əsəri elan 
olundu. 2007-ci ildə Muğam ensiklopediyasının çoxcildliyi işıq üzü gördü. 2008- 
ci ildə isə Bakıda Beynəlxalq Muğam Mərkəzi açıldı. 2009-cu ildən onun 
səhnəsi ildə iki dəfə keçirilən "Muğam dünyası" adlı beynəlxalq festivalın əsas 
meydanlarından birinə çevrilir.

Əgər muğam bilicilər tərəfindən xüsusi qiymətləndirilən yüksək sənət 
növüdürsə, sadə xalq həm keçmişdə, həm də indi meyxanaya üstünlük verir. 
Meyxana improvizə edən şairlərin məzəli musiqili şeir yarışmasıdır. Yeri 
gəlmişkən, satirik-şairlərin bu deyişməsi məhz Bakıda meydana gəlib. Bu söz 
yarışması dəfələrlə qadağan olunub, onun iştirakçıları isə təqiblərə məruz 
qalıb. Lakin xalq hazırcavab şairlərin deyişməsini o qədər xoşlayırdı ki, ona 
görə meyxanaçıları rahat buraxdılar və hətta müxtəlif şənliklərə dəvət etməyə 
başladılar. Və bu gün Bakıdakı bəzi restoranların konsert proqramlarında onların 
çıxışlarını görmək mümkündür. Əlbəttə, dili bilmədən yumoru qiymətləndirmək 
mümkün deyil, lakin bədahətən söylənilən şeirlərin coşğun ritmi insanı rəqs 
musiqisindən heç də pis həyəcanlandırmır.

Lakin qayıdaq klassikaya. Və, ilk növbədə, opera və baletə. Azərbaycan 
Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrına getməyə dəyər, ən azı "Bakı moderni” 
üslubunda tikilmiş möhtəşəm binaya tamaşa etmək üçün. Onun fasadını 
mürəkkəb hörgüləri olan iri pəncərə-vitrajlar bəzəyir, damda isə sırf Şərq 
üslubunda iki bürc ucalır, onlar teatr binasını nağıla bənzədir. Ləkin əsl nağıl 
səhnədə cərəyan edir. Artıq bir əsrdən çoxdur ki, Avropa klassikası burada milli 
opera və milli baletlə eyni səhnəni paylaşır, onların arasında Müslüm

в петербургском Эрмитаже, в парижском Лувре, в нью-йоркском Метро
политен-музее, но больше всего их в бакинском Музее ковра, что стоит 
на Приморском бульваре.

Любознательный человек вынесет из музеев столицы Азербайджана 
массу интересной информации и еще больше ярких впечатлений. Но не 
меньше получит удовольствия от этого города меломан. Ведь у музы
кального искусства в этой стране глубокие корни. Еще во времена сред
невековья здесь было известно более ста музыкальных инструментов, 
а первый музыкальный трактат написан уже в XIII веке Сзфиаддином 
Урмеви - создателем нотной записи. Сам же Баку всегда будет ассоции
роваться с именами таких замечательных композиторов, как Узеир Гад- 
жибейли. Кара Караев, Фикрет Амиров, Ниязи, Ариф Меликов, Тофик 
Кулиев. Он всегда будет напоминать о таких певцах, как Бюльбюль, 
Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев. Баку - родина великого виолончелиста 
Мстислава Ростроповича, и с 2007 года в Азербайджане ежегодно про
водится международный фестиваль его имени. А с 2009 года в Баку 
проходит международный музыкальный фестиваль, посвященный твор
честву Узеира Гаджибейли.

К этому надо добавить, что Баку - одна из мировых столиц джаза. В 
1967 году здесь состоялся первый джаз-фестиваль. Его организатором 
выступил композитор и пианист Вагиф Мустафа-заде - выдающийся 
джазовый исполнитель, создатель нового направления - азербайджанского 
джаз-мугама.

О мугаме надо сказать особо. Глубоко в древности прозвучали его 
первые лады. Его искусство восходит к традиции распева Корана или 
еще ранее - к авестическим гимнам. Он исполняется певцом-ханенде в 
сопровождении музыкантов - тариста и кеманчиста. Тематика мугама 
обычно ограничивается любовной и философской лирикой на основе 
газелей поэтов-классиков - Низами, Физули, Насими, Хатаи, Натаван.

Есть разные уровни восприятия мугама. Чтобы оценить все его 
тонкости и нюансы, необходимы, как минимум, два образования - му
зыкальное и филологическое. Но его мелодии столь красивы, что даже 
дилетант в музыке получит колоссальное удовольствие. В 2003 году ре
шением ЮНЕСКО азербайджанский мугам был признан шедевром устного 
и нематериального наследия человечества. В 2007 году вышла в свет 
многотомная Мугамная энциклопедия. А в 2008 году в Баку был открыт 
Международный центр мугама. С 2009 года его сцена является одной из 
главных площадок проводимых раз в два года Международных фести
валей «Мир мугама».

Если мугам - это высокое искусство, особо ценимое знатоками, то 
народ попроще и раньше, и сейчас предпочитал «мейхану» - нечто 
вроде шуточного стихотворно-музыкального состязания импровизаторов. 
Причем зародились эти соревнования поэтов-сатириков именно в Баку. 
Их неоднократно запрещали, а участников даже подвергали гонениям, 
но людям так нравилась остроумная стихотворная перепалка, что мей- 
хзнистов оставили в покое и даже стали приглашать на различные тор
жества. И сегодня их выступления можно встретить в концертной
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Beynəlxalq Muğam Mərkəzi 2008-ci ildə 

açıldığı atıdan çoxsaylı konsert, festival, 

dünya şöhrətli müğənni və kollektivlərin 

çıxışlarının təşkil olunduğu məkana 

çevrilib. Azərbaycan muğamının özü isə 

YUNESKO nun qərarı ilə bəşəriyyətin şifahi 

və qeyri-maddi irsinin şah əsəri kimi tanınıb. 

►
Международный центр мугама 

с момента открытия в 2008 году 

стал местом проведения многочисленных 

концертов, фестивалей, выступлений 

самых известных в мире певцов 

и музыкальных коллективов.

А сам азербайджанский мугам решением 

ЮНЕСКО был признан шедевром 

устного и нематериального 

наси'дия человечества.
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Müasir şəhərsalma proseslərinin vektoru 

yuxarıya doğru istiqamətlənib.

Bu, ümumdünya qanunauyğunluğudur. 

Elmi-texniki, daha sonra həm də infor

masiya inqilabının baş verməsi ilə şəhərlər 

yüksəkliyə can atmış, sanki insan 

təfəkkürünün nəhayətsizliyini sübut etməyə 

çalışmışdır. Bakı da ötkəm, adətə sığmayan, 

lakin bununla yanaşı, zərif, təkrarsız, fərdi 

və tanınan yeni siluet əldə etmişdir.

►
Вектор современных градостроитель

ных процессов направлен вверх.

Это общемировая закономерность.

С приходом научно-технической, 

а затем и информационной революций 

города устремились ввысь, словно пыта

ясь доказать неудержимость человече

ской мысли. Новый силуэт обрел и Баку. 

Дерзкий, непривычный, но в то же время 

изящный, неповторимый, индивидуаль

ный и узнаваемый.
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İki cür Bakı mövcuddur - olduqca müasir 

və real gündüz Bakısı, həmçinin şəhər 

qaranlığa qərq olduğu zaman küçələrdə 

fənərlərin yandığı axşam Bakısı.

Küçələrdə bu vaxt evlər müəmmalı 

sehrli saraylara çevrilir və Şərq nağılının 

məqamı yetişir.

►
Есть два Баку: дневной, ультрасовремен

ный и реалистичный, и вечерний, 

когда сумерки опускаются на город и на 

улицах зажигаются цепочки фонарей. 

Тогда дома превращаются в таинствен

ные волшебные дворцы, и наступает 

время восточной сказки.
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Böyük dövht xadimi, vıbnpırvır vı müdrik 

sıyasıtçı Heydir Əliyevin adı azərbaycan

lıların ıplbbrındı daima yaşayacaq. Bakının 

mırlazı parkında, tez-tez çıxış etdiyi sarayın 

yaxınlığında anan yüksək postament 

üzərində heykəli ucaldılıb.

◄
Имя Гейдара Алиева - великого госу

дарственного деятеля, патриота и муд

рого политика всегда будет жить в серд

цах алербаиджанцсв. В 1/ентральном 

парке Ваку, рядом е дворцом, в котором 

он часто выступал, на высоком поста

менте установлена его статуя

Maqomayevin "Şah ismayıl", Qara Qarayevin "Yeddi gözəl" Fikrət Əmirovun 
"Min bir gecə", Arif Məlikovun "Məhəbbət əfsanəsi" tamaşaları dünya şöhrəti 
qazanmışdır.

Əgər nə isə şən və yüngül bir şey istəyirsinizsə, opera və baletin yüksək 
janrlarının əsasını təşkil edən növbəti hökmdarın çəkdiyi vicdan əzablarını 
yaxud bir-birindən ayrı düşmüş sevgililərin iztirablarını izləməyə həvəsiniz 
yoxdursa, cəsarətlə Musiqili komediya teatrına gedin. Yeri gəlmişkən, o Şərqdə 
ilk belə teatrdır. Və onun yaranması Üzeyir Hacıbəylinin qığılcım kimi yanan 
yaradıcılığı ilə bağlıdır. Əgər onun "Arşın mal alan" operettasına düşə bilsəniz, 
ən azı bir həftəlik xoş əhval-ruhiyyəniz təmin olunacaq. Bax bu, belə qəribə 
tamaşadır, gözəl ariyaları və duetləri ilə olduqca gülməlidir.

2013-cü ildə "Arşın mal alan"ın yüz illiyi YUNESKO tərəfindən qeyd olundu. 
Sanballı beynəlxalq təşkilatın bu pyesə belə diqqət yetirməsi tamamilə aydındır. 
Çox az sayda tamaşa belə ağlasığmaz uğur qazana bilib. Daha dəqiq desək, 
«Arşın mal alan" operettası 67 xarici dilə çevrilmiş, Amerikanın 13 ştatında, 50 
ölkənin teatr səhnələrində tamaşaya qoyulmuşdur. Operetta dörd dəfə ekran- 
laşdırılıb və həmin filmləri on milyonlarla tamaşaçı izləyib.

XX əsrin başlanğıcında küçələrdə parça ticarəti ilə məşğul olan Arşın mal 
alan Rossininin XVIII yüzilliyin əvvəlində yazdığı "Sevilya bərbəri"ndəki Fiqaro 
qədər populyar idi. Üzeyir Hacıbəylinin operettasının ariyaları küçələrdə oxunurdu, 
zarafatları danışıq nitqinə daxil olmuşdu. Bir sözlə, Musiqili komediya teatrında 
axşamınız səmərəli keçəcək.

программе некоторых бакинских ресторанов. Конечно, без знания языка 
оценить юмор невозможно, но зажигательный ритм, под который дек
ламируются куплеты, заводит не хуже танцевальной музыки.

Однако вернемся к классике. И прежде всего к опере и балету. Азер
байджанский государственный академический театр оперы и балета стоит 
посетить, как минимум, для того, чтобы полюбоваться великолепным 
зданием в стиле «бакинский модерн». Его фасад украшают огромные 
окна-витражи с затейливыми переплетами, а крышу венчают две типично 
восточные башенки, придающие облику театра сказочный вид. Но настоящая 
сказка разворачивается на сцене. Уже больше века европейская классика 
здесь соседствует с национальной оперой и национальным балетом. 
В репертуаре театра спектакли, получившие мировую известность - «Шах 
Исмаил» Муслима Магомаева, «Семь красавиц» Кара Караева, «Тысяча и 
одна ночь» Фикрета Амирова, «Легенда о любви» Арифа Меликова.

Если же хочется чего-то более веселого и легкого и нет настроения 
следить за муками совести очередного властителя или страданиями 
разлученных влюбленных, что является основой таких высоких жанров, 
как опера и балет, смело идите в театр музыкальной комедии. Он, 
кстати, первый на Востоке. И обязан своим появлением искрометному 
творчеству Узеира Гаджибейли. А коли повезет попасть на его оперетту 
«Аршин мал алан», то хорошее настроение будет обеспечено, как 
минимум, на неделю. Вот такой это удивительный спектакль, очень 
смешной с очень красивыми ариями и дуэтами.

В 2013 году ЮНЕСКО отмечала столетие «Аршин мал алан». Такое вни
мание солидной международной организации к этой пьесе вполне объ
яснимо. Мало какие спектакли имели столь ошеломляющий успех. Опе
ретта «Аршин мал алан» была переведена на 67 языков, поставлена в 
пятидесяти странах. Она была четыре раза экранизирована, и эти 
фильмы посмотрели десятки миллионов зрителей.

Аршин мал алан - хитроумный уличный торговец тканями в начале 
XX века был фигурой не менее популярной, чем Фигаро из «Севильского 
цирюльника» Россини в начале XVIII столетия. Арии из оперетты Узеира 
Гаджибейли распевали на улицах, шутки вошли в разговорную речь. 
В общем, вечер в театре музыкальной комедии не будет потерянным.

Театральная афиша Баку всегда была достаточно разнообразной, по
скольку в столице Азербайджана есть еще прекрасная филармония, на 
сцене которой выступают самые известные музыканты и певцы мира, 
драматические театры, любящий эксперименты театр юного зрителя и 
кукольный театр. А помимо этого каждый вечер работают множество 
концертных залов, в том числе недавно отреставрированный Зеленый 
театр. Концерт под звездным бакинским небом - это впечатление, 
которое не забывается многие годы.

Однако всех туристов, впервые попавших в столицу Азербайджана, 
следует сразу же предупредить: с окончанием культурной программы 
вечер не заканчивается. Наоборот - веселье только начинается, ибо в 
этом южном городе вечер - самое замечательное время. Как бы ни 
палило днем солнце, с приходом сумерек воздух охлаждают дующие
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Bakının teatr afişası hər zaman kifayət qədər rəngarəng olmuşdur. Çünki 
Azərbaycan paytaxtında dünyanın ən tanınmış musiqiçi və müğənnilərinin 
çıxış etdiyi gözəl filarmoniya, dram teatrları, eksperimentlərə biganə olmayan 
Gənc tamaşaçılar teatrı və Kukla teatrı fəaliyyət göstərir. Bundan əlavə, hər 
axşam çoxsaylı konsert zalları, o cümlədən, bir qədər əvvəl təmir olunmuş Yaşıl 
teatr öz tamaşaçılarını sevindirir. Ulduzlu Bakı səması altında konsert uzun illər 
ərzində unudulmayan xoş təəssüratdır.

Lakin Azərbaycan paytaxtına ilk dəfə qonaq gələn bütün turistləri dərhal 
xəbərdar etmək lazımdır: mədəni proqramdan sonra gecə əyləncəsi başa 
çatmır. Əksinə, şənlik yalnız indi başlayır, çünki bu cənub şəhərində axşam çağı 
ən gözəl vaxtdır. Gündüz saatlarında günəşin şüaları nə qədər şiddətli olsa da, 
qürub çağının düşməsi ilə dənizdən əsən küləklər özü ilə sərinlik gətirir və bu 
zaman Bakının mərkəzi küçələri, onun çoxsaylı xiyabanları və bulvar insan 
izdihamı ilə dolur.

Yeri gəlmişkən, Bakı həqiqətən də təhlükəsiz şəhərdir. Burada gecədən 
səhərədək rahat gəzmək mümkündür. Heç bir yol bələdçisində "Bu rayonda 
axşam saatlarında gəzmək məsləhət görülmür" kimi istirahəti pozan xəbərdarlığa 
rast gəlmək olmaz. Polisin əla işləməsi azərbaycanlıların ənənəvi mehribanlığı 
ilə birlikdə belə bir gözəl nəticəyə səbəb olmuşdur. Hətta on minlərlə insanın 
qatıldığı böyük tədbirlər belə xuliqanların dalaşması yaxud yüksək səslə 
danışmaqla müşayiət olunmur. Bunu həm qanun keşikçiləri, həm də Bakıya 
tez-tez gələn xaricilər təsdiq edə bilərlər.

Bunları söyləməkdə məqsəd odur ki, axşam mütləq gəzintiyə çıxmaq 
lazımdır. Ən azından ona görə ki, şəhərin necə gözəl işıqlandırıldığını görmək 
üçün. Bakının qədim "alov şəhəri" adına artıq "işıq şəhəri" epitetini də cəsarətlə 
əlavə etmək mümkündür. Günəş qürub edən kimi küçələrdə minlərlə fənər 
yanmağa başlayır, qədim binalar, İçərişəhərin qala divarları məharətlə 
işıqlandırılır, Qız qalası sirli parıltıya qərq olur, hazırda Bakıda sayı çox olan 
yeni mehmanxanaların hündür göydələnləri bütün rənglərlə bərq vurur. Və, 
əlbəttə, dünyanın bütün brendlərini təmsil edən moda mağazalarının parlayan 
vitrinləri onlarla rəqabətə girir.

Məhz burada öz istək və vərdişlərinizə uyğun olaraq marşrutunuzu müəyyən 
etməyin vaxtıdır. Əgər alış-verişi xoşlayırsınızsa, Ticarət küçəsi (məşhur Torqovı 
küçəsi) ilə dolaşa, butiklərə baş çəkə, daha sonra küçə kafelərinin birində çətirin 
altında əyləşərək, şəhərə tamaşa edə bilərsiniz. Və, təbii ki, yerli sakinlərə göz 
gəzdirmək olar. Kişilər sizi çətin ki, təəccübləndirsin: şalvar və köynək - Avropa 
paytaxtlarının bütün sakinlərinin ənənəvi uniforması. Azərbaycanlı kişilər hər 
zaman sadə geyinməyə üstünlük vermişlər. Bakılı xanımlar isə... Beş dəqiqə 
ərzində orta əsr şairlərinin onlar barədə yazdıqlarının hamısının əsl həqiqət 
olduğuna əmin olacaqsınız. Onların gözəlliyinə vurulmamaq, onların zərifliyinə 
heyran olmamaq mümkün deyil. Onlar necə də zövqlə geyinirlər! Bəli, parisli 
xanımlardan bir qədər fərqlidirlər. Onların özünəməxsus Şərq təmtərağı tamamilə 
izahediləndir: Bakı minlərlə kilometr şərqdə yerləşir və onun, o cümlədən, milli 
geyiminin öz tarixi var. Yeri gəlmişkən, milli geyim çox parlaq və mürəkkəbdir 
(xüsusilə qadınlarda). Oxucuları Milli incəsənət muzeyinə üz tutmağa dəvət 
edirik. Burada Azərbaycan qadın geyimini təşkil edən bütün bu tumanlar, 
arxalıq, kürdü və eşməklər öz müxtəlifliyi və möhtəşəmliyi ilə təmsil olunub.

с моря ветра, и тогда центральные улицы Баку, его многочисленные 
бульвары и скверы заполняют толпы народа.

Кстати, Баку по-настоящему безопасный город. По нему можно смело 
гулять хоть всю ночь напролет. Здесь ни в одном путеводителе не 
найдешь так портящих отдых предупреждений: «Этот район не реко
мендуется посещать после наступления темноты». Отличная работа 
полиции в сочетании с традиционной доброжелательностью азербай
джанцев дали такой замечательный результат. Даже масштабные празд
ники, в которых принимают участие десятки тысяч людей, не отмечены 
здесь драками хулиганов или хотя бы разговорами на повышенных 
тонах. Это подтвердят не только блюстители порядка, но и иностранцы, 
часто бывающие в Баку.

Все это сказано к тому, что вечером по городу надо обязательно по
гулять. Хотя бы для того, чтобы посмотреть, как красиво он освещен. К 
старому прозвищу Баку «город огня» можно теперь смело добавить 
«город света». Как только солнце садится, на улицах загораются тысячи 
фонарей, искусно подсвечиваются старинные здания, крепостные стены 
Ичеришехер, таинственно светится Девичья башня, сияют всеми цветами 
высотки новых отелей, которых ныне так много в Баку. И, конечно, со
перничают с ними блеском витрины модных магазинов, представляющих 
все мировые бренды.

И вот здесь надо определиться с маршрутом в соответствии со своими 
предпочтениями и привычками. Можно, если вам нравится шопинг, по
бродить по Торговой улице, пройтись по бутикам, посидеть затем под 
зонтиком в одном из уличных кафе, полюбоваться городом. И, естественно, 
поглазеть на местную публику. Мужчины вас едва ли удивят: рубашка 
да брюки - традиционная униформа всех жителей европейских столиц. 
К тому же у азербайджанских мужчин всегда было принято одеваться 
скромно. Но вот бакинки... В течение пяти минут вы убедитесь: все, что 
писали о них средневековые поэты - чистая правда. В их красоту нельзя 
не влюбиться, их изяществом нельзя не восхищаться. А с каким вкусом 
они одеваются! Да, немного по-иному, чем парижанки. Со своим особым 
восточным шиком, что вполне объяснимо.- Баку на много тысяч километров 
восточнее, и у него собственная история, в том числе и национального 
костюма. Между прочим, очень яркого и сложного (у женщин). Отсылаем 
читателя к Национальному музею искусств, где эти юбки-туманы, 
архалыги, кюрдю и эшмяки, составлявшие азербайджанскую женскую 
одежду, представлены во всем их многообразии и великолепии.

А потом стоит отправиться к морю, на самый знаменитый из много
численных бакинских бульваров - Приморский, двенадцатикилометровой 
зеленой лентой окаймляющий Бакинскую бухту. Он, надо отметить, за
служивает не только внимания, но и особого рассказа. По бакинским 
меркам, бульвар просто новорожденный - ему чуть больше ста лет. Тем 
не менее за этот срок его перестраивали несколько раз. Не столько из- 
за смены вкусов, а больше из-за Каспия, уровень которого в восьмидесятые 
годы прошлого века так поднялся, что роскошные плодовые деревья, 
росшие рядом с морем, погибли, отравленные морской солью.

ВаЫй о qadar gözal пикап var kt, onları 

axşam saatlarında gazmak insanda xeyli xoş 

taassürat doğurur. Lakin

Danizkanart bulvarla heç na müqayisa 

edib bilmoz, burada har kas öz zövqüna 

va olıvalına uyğun maşğulıyyat tapa bibr.

▲
ö Баку множество чудесных мест, 

вечерняя прогулка по которым оставит 

массу приятных впечатлений.

Но ничто нс сравнится с Приморским 

бульваром, где каждый найдет занятие 

по душе и по настроению.

Bakı fiınıkulyoru 1960-а ılcLa hkılıb 

va dafrbrbyemdan qurulub. Şahann 

yuxan hissasina qalxarkan somipnbrin 

gozlon onunda foharo va buxtaya gözal 

manzara açılır.

▼
Бакинский фуникулер построен 

в 1960 году, после чего неоднократно 

реконструировался При подъеме 

в верхнюю 'ııjciHi' города перед наоижи- 

рами открывается великолепный вид 

на город и бухту.

Bir qədər sonra isə dənizə tərəf, Bakının çoxsaylı bulvarlarından ən 
məşhuru olan, Bakı buxtasını on iki kilometrlik yaşıl zolaqla dövrələyən 
Dənizkənarı bulvara yollanmaq yerinə düşər. Qeyd etmək lazımdır ki, o 
nəinki diqqətə, haqqında xüsusi olaraq danışmağa da layiqdir. Bakının 
meyarları baxımından bulvar lap təzədir - onun yüzdən artıq yaşı var. Bununla 
belə, bu müddət ərzində onu bir neçə dəfə yenidən qurmuşlar. Zövqlər 
dəyişdiyi üçün deyil, daha çox Xəzərin ucbatından. Ötən əsrin səksəninci 
illərində onun səviyyəsi o dərəcədə yüksəldi ki, yaxınlıqda bitən gözəl meyvə 
ağacları dəniz duzunun təsiri nəticəsində məhv oldu. Bulvarın əsaslı şəkildə 
yenidən qurulması 2008-ci ildə başlandı. Qazonlar yenidən planlaşdırıldı, 
ağaclar əkildi, çiçək ləkləri və kurtinalar quraşdırıldı, əvəzində qeyri-adi 
gözəlliyə və ölçülərə malik bulvar alındı. 2015-ci ildə onun uzunluğu 15 
kilometrə çatacaq, bütün işlər başa çatdırıldıqdan sonra isə bu göstərici 25 
kilometrə bərabər olacaq. Belə olacağı təqdirdə o dünyanın ən uzun bulvarı 
adına iddia edə biləcək.

Mahiyyət etibarilə bugünkü Dənizkənarı bulvar kölgəli xiyabanlarla birləşən 
ucsuz-bucaqsız tematik bağlar zənciridir. Bundan əlavə, burada 75 hektar 
ərazidə "Park-bulvar" ticarət-əyləncə mərkəzi, Beynəlxalq Muğam Mərkəzi, 
Biznes Mərkəzi, Kukla teatrı, qayıqla gəzintinin zövq verdiyi "Bakı Venesiyası" 
kanallar şəbəkəsi, Yaxt-klub, Xalça muzeyi, idman kompleksi, tennis kortu, 
kinoteatrlar, uşaq attraksionları, çoxsaylı kafe və restoranlar yerləşir.

Son yeddi il ərzində Dənizkənarı bulvarda yüz növə aid 20 min ağac, 
minlərlə poqonmetr müxtəlif kolluqlar əkilmişdir. Buradakı bir çox bitkilər 
əvvəllər Abşeron yarımadasında heç vaxt bitməyib. Şitillər bütün qitələrdən 
gətirilərək ən ciddi qayğı ilə əhatə olunurdu. Qış aylarında (bəzən Bakıda bu 
fəsil kifayət qədər sərt keçir) onları nəinki nazik təbəqə ilə örtür, üstəlik 
elektrik istilik sistemi də çəkirlər. Temperatur rejiminə göstəricilər vasitəsilə 
nəzarət olunur. Yerli ağaclar - çinar, sərv, qədim Eldar şamı da az diqqət tələb 
etmir. Onlara yüzdən artıq bağban qulluq edir: qidalandırır, qurumuş budaqları 
kəsir, çətirlərə forma verilir.

Bulvarda xeyli sayda nadir və ekzotik bitkiyə rast gəlmək mümkündür. 
Məsələn, burada bitən, valehedici gözəlliyə malik nəhəng zeytun ağacının 450 
ildən çox yaşı var. Böyük maqnoliyalar, baobablar, Braziliya araukariləri yaxud 
yapon cırtdan ağacları - bonsay nə qədər heyranlıq oyadırlar! Və, əlbəttə, heç 
kəs kaktuslar bağından yan keçə bilmir. Burada avropalılar üçün qeyri-adi olan 
bu tikanlı məxluqların onlarla növü əkilib.

Lakin Dənizkənarı bulvarda çiçəklər daha çoxdur. Təkcə qızılgül kolluqlarının 
sayı 5 minə qədərdir! Rəngarəng gül dəstələrinin yanında azaliyalar bitir. Elə 
buradaca primula və siklamenlər, əlvan zəmbağlar və ağappaq nərgizlər var. 
ilin hər fəslinin öz sevimli çiçəyi.

Bulvarda həmçinin gündüzlər sərinlik verən, axşamlar isə oxuyan və rəqs 
edən musiqili fəvvarələr var. Bu mənzərə o qədər möhtəşəmdir ki, tamaşaçılar 
hər ifa edilən nömrəni alqışlarla mükafatlandırırlar.

Bulvardakı çayxanaların birinə mütləq baş çəkmək lazımdır. Və mütləq ona 
görə aramla çay içmək lazımdır ki, çünki Bakını, eləcə də bütün Azərbaycanı 
çaysız təsəvvür etmək mümkün deyil. Əvvəllər burada olmayan insanlar 
yəqin düşünürlər ki, dünyada ingilislər və ruslar ən çox çay içirlər. Bu, əsla belə

Кардинальная реконструкция бульвара началась в 2008 году. Пришлось 
заново планировать газоны, высаживать деревья, устраивать клумбы и 
куртины. Зато бульвар получился необыкновенным по красоте и 
размерам. 8 2015 году его длина достигнет 15 километров, а когда будут 
закончены все работы, его протяженность составит 25 километров. Тогда 
он сможет претендовать на звание самого длинного бульвара в мире.

По сути, сегодняшний Приморский бульвар - это бесконечная цепочка 
тематических садов и скверов, соединенных тенистыми аллеями. Кроме 
того, здесь на площади в 75 гектаров разместились торгово-развлека
тельный центр «Парк-бульвар», Международный центр мугама, Бизнес
центр, Кукольный театр, сеть прогулочных каналов «Бакинская Венеция», 
где так приятно покататься на лодке, яхт-клуб, Музей ковра, спортивный 
комплекс, теннисный корт, кинотеатры, детские аттракционы и множество 
ресторанов и кафе.

За последние семь лет на Приморском бульваре было высажено 20 
тысяч деревьев ста пород, тысячи погонных метров разнообразных ку
старников. Многие растения были новоселами: до этого на Абшеронском 
полуострове они никогда не росли. Саженцы привозили со всех континентов 
и окружали самой внимательной опекой. На зиму (а она иногда случается 
в Баку достаточно суровой) их не только закрывают пленкой, но и 
подводят к ним электрическое отопление. За температурой следят 
датчики. Не меньше заботы требуют и местные уроженцы - чинары, 
платаны, кипарисы, реликтовая эльдарская сосна. За ними ухаживают 
более ста садовников: подкармливают, обрезают сухие ветви, придают 
форму кронам.

На бульваре можно встретить множество редких и экзотических рас
тений. Например, растет здесь удивительная по красоте и мощи олива, 
которой более 450 лет. А сколько восторга вызывают огромные магнолии, 
баобабы, бразильские араукарии или японские карликовые деревья- 
бонсай! И, конечно, никто не может пройти мимо сада кактусов, в 
котором высажены десятки видов этих необычных для глаза европейца 
колючих созданий.

Но больше всего на Приморском бульваре цветов. Одних только ро
зовых кустов более 5 тысяч! Рядом пышными букетами цветут азалии. 
И тут же примулы и цикламены, разноцветные тюльпаны и белоснежные 
нарциссы. У каждого времени года свой любимый цветок.

А еще на бульваре есть музыкальные фонтаны, струящие прохладу 
днем, поющие и танцующие вечером. Это зрелище настолько прекрасно, 
что каждый исполненный номер зрители награждают овациями.

На бульваре следует обязательно сделать привал в какой-нибудь 
чайхане. И непременно не торопясь, выпить чаю, потому что Баку, как, 
впрочем, и весь Азербайджан, без чая немыслим. Люди, не бывавшие 
здесь раньше, наверное, считают, что больше всех на Земле чая пьют 
англичане и русские. Ничего подобного! По сравнению с азербайджанцами 
эти два народа просто иссушают себя жаждой. Чаем в Азербайджане 
начинают обед и им же заканчивают. Его пьют утром, вечером и днем. 
Во время деловых переговоров и дружеской беседы. Грушевидный
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Danızhnarı bulvar Bakı buxtasının sahili 

boyu enli zolaq şaklıncb uzanan əyhncəhr 

şıforidir. Burada kinoteatrlar, attraksionlar, 

kafehr, restoranlar, idman meydançaları, 

mağazalar var, əlbəttə, çiçskhrin seyr edib 

bihcəyi xəlvstiyerlər ch mövcuddur.

►
Приморский бульвар - это copod 

развлечений, который широкой полосой 

вытянулся по берегу Бакинской бухты. 

Здесь есть кинотеатры, аттракционы, 

кафе, рестораны, спортивные площадки, 

магазины и, конечно, укромные уголки, 

где можно просто любоваться цветами.
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deyil! Azərbaycanlılarla müqayisədə bu iki xalq sadəcə olaraq susuzluqdan 
özlərini qurudurlar. Azərbaycanda naharı çayla başlayıb və çayla da bitirirlər. 
Onu səhər, axşam və günorta saatlarında, işgüzar danışıqlar və dostlarla görüş 
zamanı içirlər. Çayın ətrini uzun müddət saxlayan "armudu" stəkan azərbaycanlının 
həyatının ilk illərindən son dəqiqələrinədək onun sadiq yol yoldaşıdır. Bilmək 
istəyirsinizsə, çay içmə mərasimində böyük məna var: mühüm qərar qəbul 
edərkən tələsmək lazım deyil. Bu qərar ölçülüb-biçilmiş, hər növbəti addım 
isə düşünülmüş olmalıdır. Rekvizit kimi kiçik qəhvə fincanından istifadə 
etməklə eyni şeyi təkrarlamağa cəhd etsəniz, heç nə alınmayacaq. Belə 
fincanları saysız-hesabsız içməli olacaqsınız və nəticədə ürək qüsuru 
qazanacaqsınız.

Azərbaycanda çay dəstgahı həyat tərzi, mərasimdir. Yaponların çay mərasimi 
qədər mürəkkəb olmasa da, lakin eyni dərəcədə rəmzidir. Və, yeri gəlmişkən, 
daha dadlıdır. Məlum olduğu kimi, yaponlar toz şəklinə salınmış olduqca acı 
yaşıl çay içirlər.

Azərbaycanlılar qara, ölkənin cənubunda, Lənkəran subtropiklərində becərilən 
əla növ çaya üstünlük verirlər. Ona adətən kəklikotu və digər dağ otlarını əlavə 
edirlər. Çay xırda doğranmış qənd və azərbaycanlı xanımların böyük məharətlə 
bişirdikləri mürəbbə ilə içilir. Mürəbbə burada bitən bütün giləmeyvə və 
meyvələrdən, hətta tərəvəzlərdən də hazırlanır. Bəzən belə bir təəssürat yaranır 
ki, azərbaycanlı ev xanımı kətildən də mürəbbə bişirməyi bacarır. Və siz bu 
barədə heç vaxt bilməyəcəksiniz. Hər halda son mövsümlərdə Bakıda zeytun 
və badımcandan mürəbbə bişirmək dəb şəklinə düşüb. Çox dadlı alınır.

Onu da xatırlamaq lazımdır ki, çayı çinlilər kəşf ediblərsə, samovarı da azər
baycanlılar fikirləşiblər. Şəkidə aparılan qazıntılar zamanı indiki samovarın gil 
"əcdad''ı aşkar edilib. Arxeoloqlar onun 3700 yaşı olduğunu təyin ediblər. Odur 
ki, e.ə. II əsrdə çay yarpağı Böyük ipək yolu vasitəsilə Azərbaycana gətirilən 
zaman (hər halda məhz bu yüzillikdə məşhur qitələrarası yol tam qüvvəsi ilə 
işə düşüb) onun hazırlanması üçün cihaz artıq fəaliyyət göstərərək, yerli 
sakinləri qaynar su ilə təchiz edirdi.

İndi isə Azərbaycanda çay dəstgahı barədə biliklərə tam yiyələndikdən 
sonra nəzəriyyədən təcrübəyə keçə bilərik, xoşbəxtlikdən bununla məşğul 
olmaq üçün Dənizkənarı bulvarda bütün imkanlar yaradılmışdır. Dənizdən xəfif 
rütubətli tünd yod qoxusu verən meh əsir. Ağacların çətirlərinin arasından 
yumşaq cənub ulduzları bərq vurur. Arxada isə amfiteatr kimi işıqları sayrışan 
Bakının ağ göydələnləri ucalır. Gündüzlər onun küçələrini müxtəlif dillərdəki 
danışıqları ilə dolduran turistlər mehmanxanalara qayıdırlar. Gözə az çarpan 
yoldan ötənlər evlərinə tələsirlər. Pəncərələrdə işıqlar sönür. Elə ki, ətrafa 
sakitlik çökür, Xəzərin sahilində gözəl, ağappaq şəhərin, müstəqil Azərbaycanın 
paytaxtı olan yeni Bakının işıqları daha gur yanır.

Şəhər gün ərzində yorulub. Və tədricən Böyük Şəhərin nəğməsi getdikcə 
sakitləşir. Lakin onun son taktları tamamilə susmağa macal tapmamış, sanki 
gözəgörünməz dirijor çubuğu qalxacaq və orkestrin bütün alətləri bir-birinin 
ardınca yenidən səslənməyə başlayacaq. Əlbəttə, sabah Bakı simfoniyası 
başqa cür olacaq. Yəqin ki, daha müasir, fəal və möhtəşəm. Lakin ən əsası 
odur ki, bir kərə - iki min beş yüz il əvvəl başlamış bu simfoniya bir daha heç 
vaxt sona çatmayacaq.

стаканчик «армуду», который так долго хранит аромат чая, самый 
верный спутник азербайджанца с первых лет жизни и до её последних 
минут. В чаепитии, если хотите, заложен немалый смысл: не надо торо
питься и спешить, принимая важное решение. Оно должно быть взве
шенным, а каждый последующий шаг продуманным. Попробуйте такое 
проделать, используя в качестве реквизита маленькую чашечку кофе, - 
ничего не получится. Придется этих чашечек выпить немереное число, 
в результате чего заработаете порок сердца.

Азербайджанское чаепитие - это стиль жизни, это ритуал. Может, 
менее сложный, чем японская чайная церемония, но столь же символичный. 
И, кстати, более вкусный. Японцы, как известно, используют размолотый 
в порошок очень горький зеленый чай. Азербайджанцы предпочитают 
черный, хороших сортов, в том числе выращиваемый на юге страны, в 
Лянкяранских субтропиках. В него обычно добавляют чабрец и другие 
горные травы. К чаю полагается мелко наколотый сахар и варенье, 
готовить которое азербайджанки большие мастерицы. В качестве исходного 
материала для него используются все растущие здесь ягоды, фрукты и 
даже овощи. Иногда создается ощущение, что азербайджанская хозяйка 
может сварить варенье из табуретки. И вы никогда об этом не догадаетесь. 
Во всяком случае, в последние сезоны в Баку очень модно готовить 
варенье из оливок и баклажанов. Получается очень вкусно.

А еще надо помнить, что если чай придумали китайцы, то самовар 
изобрели азербайджанцы. Глиняный прадедушка самоваров был найден 
при раскопках в Шеки. Археологи определили его возраст в 3700 лет. 
Так что когда во II веке до н.э. чайный лист был завезен в Азербайджан 
по Великому шелковому пути (во всяком случае именно в этом столетии 
знаменитая трансконтинентальная магистраль заработала в полную 
силу), устройство для его приготовления уже вовсю функционировало, 
снабжая аборигенов крутым кипятком.

Теперь, когда вы располагаете полным комплектом знаний о чаепитии 
в Азербайджане, можно переходить от теории к практике, благо для за
нятий ею здесь, на Приморском бульваре, созданы все условия. С моря 
дует легкий влажный ветерок, терпко пахнущий йодом. В прорехах 
между кронами деревьев светят пушистые южные звезды. А за спиной 
сияющим огнями амфитеатром поднимаются белоснежные здания но
востроек Баку. Туристы, наполнявшие его улицы днем разноязыким го
вором, возвращаются в гостиницы. Спешат домой редкие прохожие. 
Гаснут окна. И по мере того как стихает жизнь, все ярче светятся огни 
нового Баку, прекрасного белоснежного города на берегу Каспия, 
столицы независимого Азербайджана.

Он тоже устал за день. И постепенно мелодия Большого Города ста
новится все тише. Но не успеют окончательно замолкнуть её последние 
такты, как невидимый дирижер взмахнет палочкой и, вступая один за 
другим, опять зазвучат все инструменты оркестра. Конечно, завтра Ба
кинская симфония будет иной. Наверное, более современной, энергичной 
и мощной. Но главное - однажды, два с половиной тысячелетия назад 
начавшись, она уже никогда не закончится.
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Bakı sakinhrı mehnban insanlardır.

Onlar bu fantastik şəhərin siması və 

mahiyyətidir. Şən, gülərüz, heç vaxt ruhdan 

düşməyən, qonaqpərvər və sevib fəxr 

etdikləri ölkəyə - Azərbaycana gələn bütün 

qonaqlara son dərəcə açıqdırlar.

Г
Жители Баку - замечательные люди. 

Они - лицо и суть этого фантастиче

ского города. Веселые, доброжелательные, 

никогда неунывающие, гостеприимные и 

предельно открытые всем приезжающим 

в Азербайджан - страну, которую они 

любят и которой гордятся.



AYRILMAZDAN ÖNCƏ Vidalaşmaq kədərlidir.
BİR-İKİ KƏLMƏ Hansı ölkədən gəldiyinizdən asılı olmayaraq,

biz çox ümid edirik ki, bu səfər sizi sevindirib.
Siz isə - bunu bilin -öz gəlişinizlə Bakını sevindirmisiniz. 
Bu qədim, qonaqpərvər və gözəl şəhər çox şey görüb. 
Lakin o sizi hər zaman görməyə şad olacaq.
Həm ilk dəfə, həm də növbəti səfərləriniz zamanı... 
Yenə də gəlin!
Bakı sizi gözləyəcək.

ДВА СЛОВА Прощаться грустно.
НА ПРОЩАНИЕ Из какой бы страны вы ни приехали,

мы очень надеемся,
что эта поездка вас порадовала.
А вы - знайте это - порадовали Баку своим приездом. 
Многое видел этот древний, гостеприимный 
и прекрасный город.
Но видеть вас он будет счастлив всегда.
И впервые, а тем более - вновь и вновь...

i Приезжайте снова!
| Баку будет вас ждать.
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2013-cü ildə “İRS Publishing House” nəşriyyatında "İRS" 
seriyasına daxil olan və Bakının ən qədim hissəsi - tçərişəhərdən 
bəhs edən “Qədim qalanın yuxuları" adlı ilk kitab işıq üzü 
görüb. Daha sonra bu seriya “Qobustan - minilliklərin 
kitabı”, 'Təbrizin sehrli nağılları" “Naxçıvan - Şərqin əfsanəsi” 
və Şəkiyə həsr olunmuş “Məftun edən şəhər" kitabları 
hesabına daha da zənginləşdi. Bizim sonuncu işimiz olan 
“Bakı simfoniyası” kitabı Azərbaycan paytaxtının bugünkü 
simasını əks etdirir. Nəşriyyat isə, öz növbəsində, Azərbaycan 
xalqının olduqca zəngin mədəni irsinə həsr olunmuş yeni 
rəsmli kitablar üzərində iş aparır.

В 2013 году в издательстве IRS Publishing House вышла 
первая книга из серии «Наследие» - «Сны старой 
крепости», повествующая о самой древней части Баку 
Ичеришехер. Затем её дополнили «Гобустан книга 
тысячелетий», «Волшебныесказки Тебриза», «Нахчыван. 
Легенда Востока» и «Зачарованный город», посвященная 
Шеки. Наша последняя работа - «Бакинская симфония » - 
рассказывает о сегодняшнем облике столицы Азербайджана. 
А издательством между тем готовятся новые иллюстри
рованные книги, посвященные богатейшему культурному 
наследию азербайджанского народа.
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