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Шуша - Әзербайжанның
мәдени орталығы

Шушадағы әзербайжан үйінің залы. Суретші
Г.Гагарин, ХІХ ғасырдың 30 жылдары

Әзербайжандық
хандықтардың
пайда
болу кезеңінде тек Қарабах хандығында ғана
әкімшілік орталық ретінде жаңа қала салынды. Джаваншир әулетінің өкілі Панахалихан бастапқыда резиденция ретінде Баят
бекінісін салды, бірақ бұл жер әскери бекініс
ретінде қолданыла алмады. Сол кезде хан
мызғымас берік бекініс салуды шешті. Оған
теңіз деңгейінен 1400 м. биіктікте ормандар
және тік жартастармен қоршалған көне Шуша
ауылы таңдалып алынды. XVIII ғасырдың
екінші жартысында салынған жаңа қала
қысқа уақыт ішінде Әзербайжанның көптеген
қалаларын басып озып, Оңтүстік Кавказдың
жетекші
экономикалық
және
мәдени
орталықтарының қатарында орын алды.
Қаладағы қоныстандыру үдерісі де өзіндік
ерекшелікке ие еді. Алғашқыда ақсүйек отба-
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сылар мен қолөнершілер көшіп келген қаланы
уақыт өте келе алыс аймақтардан қоныс аударушылар мекен етіп, Тебриз, Айлис, Джульфа сияқты жеке кварталдар құрылды. Шушада әртүрлі әлеуметтік топтардан – ақсүйектер,
саудагерлер және қолөнершілерден құралған
ерекше талғампаз мәдениет қалыптасты.
Қаланың қалыптасып қоныстану ерекшеліктері
қала құрылысында да заңды түрде көрініс тапты. Қалада әр кварталдың өз мешіті, моншасы,
медресесі, сол кезеңдегі басқа да әлеуметтік
мекемелері болды.
Шушаның дамуының маңызды факторы - оның қорғанысының бекемдігі еді.
Дереккөздерде белгіленгендей, 1797 жылға
дейін бұл дуалдарға бірде-бір рет дұшпан
Шушадағы бір кафе. Суретші Г. Гагарин. ХІХ
ғасырдың 30 жылдары
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Шушадағы Әзербайжан халық аспаптар ансамблі. ХІХ ғасырдың аяғындағы фотосурет

кіре алған жоқ. Қауіпсіздік жағдайы қала
құрылысының
қарқынды
жүргізілуіне
қолайлылық тудырды: Шушада бірқатар
керуен-сарайлар, мешіттер, мазарлар және
басқа да сәулет өнерінің құнды туындылары,
соның ішінде хан сарайы мен Говхар-аға мешіті
сияқты белгілі сәулет туындылары тұрғызылды.
Осы кезеңде мұсылман Шығыс елдеріне
жырларымен танылған XVIII ғасырдағы тамаша
Әзербайжандық ақын Молла Панах Вагифтің
шығармалары дүниеге келе бастады.
Ресейдің Оңтүстік Кавказды аннексиясынан
кейін Қарабах хандығы жойылды. Алайда
Шуша бастапқыда әскери округ орталығы,
1841 жылдан бастап уездік орталық қызметін
атқара отырып, өзінің әкімшілік мәртебесін
сақтап қалды. Қаланың экономикалық орталық
ретіндегі маңызы өсті: жібек маталар, кілемдер,
шарап жасау ісі дамыды. XIX ғасырдың аяғында
Шушада 2 мың қолөнерші болған еді.
Шуша - Оңтүстік Кавказдың елеулі мәдени
орталығына айналды. Тіпті 1801 жылы Ибрахимхан мешіті жанынан ХІХ ғасырдың екінші жарwww.irs-az.com

тысында мектеп ашылды. 1830 жылы Шушада
Әзербайжан жеріндегі алғашқы уездік мектеп
ашылды. Көпшілік кітапханалар тұңғыш рет
Шамахымен қатар Шушада ашылған болатын.
Қалада шағын баспахана жұмыс істеді.
Шушада Мир Мохсун Навваб, Хуршидбану Натаван және т.б. сияқты көрнекті
Әзербайжандық ақындар бастаған мәжілістер Шуша. ХХ ғасырдың басындағы фотосурет
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Шушадағы қарабах хандарының сарайы. ХІХ ғасырдың аяғындағы фотосурет. Армения қарулы
күштерінің басқыншылығынан кейін қиратылған.

әдеби жиындар болып тұрды. Наввабтың шебер
каллиграф, ою-өрнек суретшісі, Натаванның
каллиграф, көркем кестенің шебері және
кескіндемеші ретінде танымал болғандығын
айта кетсек болады.
1848 жылы Шушада алғашқы театр
қойылымы ұйымдастырылды, ал 1882 жылдан
бастап қала маңызды театр орталығына айналды. Шуша театр майталмандарының арасында Әзербайжан театр өнерінің көрнекті
қайраткерлері, «Отеллоны» Әзербайжан тіліне
алғаш аударған, комедиограф Хашим Везиров, әйгілі драматург Абдуррагим Хаквердиев, әдебиеттанушы Фиридун Кочарлы, халық
әндерін тамаша орындаушы Джаббар Гарьягды және т.б. болды. 1904 жылы Шуша сахнасында алғаш рет Шекспирдің «Отелло» трагедиясы
қойылды.
Шуша бұрыннан «Кавказ консерваториясы» атағына ие. Бұл қала - Әзербайжан
музыка
мәдениетінің
бесігі.
Мұнда
орындаушылық және аспаптық музыканың
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кәсіби мектебі қалыптасты. Шушаның бірқатар
орындаушылары-ханенделері Әзербайжаннан
тысқары жерлерде де даңққа ие болды. 1897
жылы А. Хаквердиев Физулидің «Ләйлә мен
Мәжнүн» поэмасын, ал 1902 жылы Низамидің
«Хұсрау мен Шырын» поэмасын саханалады.
Екі спектакльде де бас партияларды атақты
Дж.Гарьягды орындады. 1901 жылы Шушада
алғаш рет Әзербайжан опера өнерінің дүниеге
келуінде үлкен рөл ойнаған концерттің жаңа
түрі «Шығыс концерті» ұйымдастырылды.
1898 жылы Шушада қаланың әлеуметтікэкономикалық және мәдени дамуында маңызды
рөл атқарған қалалық басқарма құрылды.
Басқарма мүшелері А. Хаквердиев, Х. Везиров сияқты көрнекті мәдениет қайраткерлері
болды. 1900 жылдың 17 ақпанында Шушаның
мұсылман халқының христиандармен бірге
қалалық думаға ашық сайлауға қатысуын
теңестіруді сұраған үндеулері Кавказдың бас
азаматтық басқарушысымен ІІМ шаруашылық
департаментіне жіберілді.
www.irs-az.com
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1904-1907 жылдары Жавад-бек Сафаралибеков қала басшысы болған кезде
Шуша Оңтүстік Кавказдағы саяси пікірталас
орталығына айналды. Қала армян-әзербайжан
қақтығыстарына
байланысты
полиция
департаментінің есептерінде атала бастады.
1906 жылдың 12-23 шілде күндері оқиғалар
туралы прокурордың ұсынысында былайша
айтылған: «...21 шілдеде қайтадан атыс ба-

сталды... армяндар бастаған, 23-і күні тынышталды. Бұл ретте зардап шеккен татарлар
болды, олардың 104 үйі өртеліп, 31 адамы қаза
тапты және шамамен соншасы жараланды...
Жақсы дайындалып, ұйымдасқан армяндардың
хабаршылары, медбикелерімен көсемдері және
отрядтары болды». 1905 жылғы Елизаветполь
губернаторының есебінде былай делінген: «...
Тамыз айында бүкіл Елизаветполь губерния-

Шушадағы Узеир Гаджыбековтың үйі. ХХ ғасырдың 80 жылдарындағы фотосурет. Армения қарулы
күштерінің басқыншылығынан кейін қиратылған.
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Шушадағы Зохрабековтардың үйі.

сында, әсіресе оңтүстік төрт уезге үлкен әсер
ететін Шуша қаласында тәртіпсіздіктер
орын алды. Қақтығыстар кезінде 200-ге жуық
үй қирады, қаза болғандар мен жараланғандар
саны 250-ге жетті».
ХХ ғасырдың басында Шуша қаласы
Әзербайжан халқының ұлттық сана-сезімін
ояту орталықтарының біріне айналғанын
атап өту қажет. Мұнда Гянджада құрылған
«Гейрат» тобы зор беделге ие болды. «Дифаи» ұлттық-патриоттық партиясының ең
ірі бөлімшесі «Карабах бірлік кеңесі» болды. Оның бас комитеті Шушада орналасты.
Кеңес төрағалығы қызметін 1877 жылы Петербург медициналық-хирургиялық академиясын
бітіріп, Шуша қалалық және уездік дәрігері болып қызмет атқарған Абдулкерім-бек Мехмандаров атқарды. 1900-ші жылдардың басында
Шушада қалалық аурухана ашылды.
1905 жылғы армян-мұсылман қақтығысының
басталуымен күллі Қарабах армян ұлтшыл
топтары арандатқан ұлтаралық конфронта-
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ция алаңына айналды. Әзербайжандықтарды
өлтіріп тонады, үйлерін қиратты. 1918 жылы
оқиғалар көп жағдайда бейбіт Әзербайжан
халқына жасалған геноцид сипатын ала бастады. Бірақ Әзербайжан Демократиялық
Республикасының
құрылып,
Карабахта
генерал-губернаторлықтың пайда болуымен әлеуметтік-экономикалық өзгерістерді
жүргізуге мүмкіндік беретін тұрақтылық орнады. Алайда 1920 жылдың наурызында армян ұлтшылдары қайтадан тәртіпсіздіктерге
жол ашты. Осыдан екі айдан кейін қалаға
11-ші қызыл әскер бөлімшесі басып кірді. 15
маусымда Шушада Кеңес өкіметі жарияланды.
Кеңес
басшылығының
мақсатты
қадамдарының нәтижесінде 1923 жылы
Қарабахтың жоғарғы бөлігінде Әзербайжан
құрамындағы армян автономиясы ретінде
ойластырылған және жергілікті халықтың
«өзін-өзі анықтауы» ретінде ұсынылған
«Таулы-Қарабах
автономиялық
облысы»
құрылды. Жаңа құрамға Шуша да енгізілді.
www.irs-az.com
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Алайда
бұрын
қабылданған
шешімге
қарамастан,
облыс
орталығы
болмады.
Дегенмен қала тек қана Таулы-Қарабах
автономиялық облысы ғана емес, ауқымды
аймақта маңызды экономикалық және мәдени
орталық рөлін жалғастырды. 1977 жылы Шушаға
сәулет қорығы мәртебесі берілді.
Шушалықтар - осы ерекше қала пайда

болған уақыттан бастап қалыптасқан элиталық
мәдениеттің тасушылары, ерекше адамдар. Бұл
оларға кейде асқақтық ретінде қабылданатын,
бірақ шын мәнінде шушалықтардың мақтанышы
болып табылатын өздеріне тән сипат береді.
1992 жылдың 8-ші мамыры
армян
күштері тарапынан басып алынған «Кавказ
консерваториясының» тарихында қара күн

Шуша қаласындағы Жоғарғы Жауһар аға мешіті және бұлақ. 1768 жыл. 1980-жылдары түсірілген сурет.
Армян басқыншылығы салдарынан екеуі де қирады
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саналады. Содан бері шушалықтар әртүрлі
қалаларға, аймақтарға, жан-жаққа тарап
кетті. Міне, 28 жылдан бері Шуша жаудың қол
астында. Алайда Шушаның шынайы иелері
туған қаласына қайтып келетін күн туады
деген үмітпен өмір сүруді жалғастыруда. Бұл
үміт Әзербайжан Үкіметінің Гейдар Әлиевпен
тұжырымдалған үзілді-кесілді және қағидатты
ұстанымымен нығая түсуде: Шушасыз Карабах
жоқ, Карабахсыз Әзербайжан жоқ. Шушаны
Отанына қайтаратын жігерлілікті Әзербайжан
мемлекетінің үміті мен мақсаты құрайды.
Пайдаланылған әдебиеттер
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