Karabakh

Festival de música do Azerbaijão na cidade de Shusha. Foto da década de 1980.
O festival era realizado todos os anos antes da ocupação da cidade pelo exército armênio
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Tocadores de instrumentos populares do Azerbaijão em Shusha. Foto do final do século 19

D

urante a formação dos canatos do Azerbaijão,
apenas o canato de Karabakh foi construída uma
nova cidade para servir como um centro administrativo. O representante da tribo Javanshir, Panahali
Khan, construiu primeiro a fortaleza Bayat como residência, mas ela não foi considerada como uma estrutura militar, e então, o Cã decidiu construir uma fortaleza mais poderosa e inacessível. Por isso, foi escolhida a
antiga vila de Shusha, cercada por penhascos íngremes
e florestas, a uma altitude de 1.400 m acima do nível
do mar. Fundada na segunda metade do século XVIII,
a nova cidade logo se tornou um dos principais centros econômicos e culturais do sul do Cáucaso, ficando
na frente de muitas cidades antigas do Azerbaijão nesse sentido. O processo de colonização da cidade também foi original, e no início foi colonizada por famílias
nobres e artesãos, um pouco mais tarde imigrantes de
outros lugares, muitas vezes vindo de lugares remotos,
começaram a se mudar para a cidade formando novos
bairros: Tabriz, Aylis e Julfa. Em Shusha, formou-se uma
cultura específica e refinada, cujos os fundadores dessa
cultura são pessoas das mais diversas camadas sociais:
pessoas nobres, comerciantes e artesãos. As particularidades da formação e colonização da cidade afeta-
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ram naturalmente o planejamento urbano: cada bairro
construiu sua própria mesquita, sauna a vapor, escolas
religiosas e outras instituições sociais da época.
Um fator importante no desenvolvimento de Shusha
foi sua condição de ter fortaleza resistente. Fontes indicam que até 1797 nenhum inimigo jamais conseguiu
atravessar as paredes da fortaleza. O aspecto de segurança promoveu o desenvolvimento ativo da cidade:
muitos caravançarais, mesquitas, tumbas e outras valiosas obras de arquitetura foram construídas em Shusha,
incluindo monumentos arquitetônicos famosos como
o Palácio de Khan e a mesquita Govhar-aga. O mesmo
período viu as obras do notável poeta azerbaijanês do
século 18 Molla Panah Vagif, cujas obras percorreram
todo o Oriente muçulmano.
Após a incorporação do Sul do Cáucaso pela Rússia,
o canato de Karabakh foi extinto. No entanto, Shusha
manteve seu status administrativo, atuando primeiro
como centro de um distrito militar e, a partir de 1841,
como centro distrital. A importância da cidade como
centro econômico teve um grande destaque: fabricas
de tecidos de seda, tecelagem de tapetes e a produção
de vinhos se desenvolveram lá. No final do século XIX,
havia cerca de 2.000 artesãos em Shusha.
www.irs-az.com
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Cidade de Shusha. Foto no topo: as consequências da ocupação armênia - as ruínas de uma mesquita e casas
dos azerbaijaneses. A foto de baixo é uma fortaleza construída no século 18 por Panah Ali Khan
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Palácio dos Khans de Karabakh em Shusha. Foto do final do século XIX.
Destruída após a ocupação da cidade pelas forças armadas da Armênia

Shusha também se tornou um importante centro
cultural no sul do Cáucaso. Já em 1801, na mesquita
Ibrahim Khan, foi fundada uma escola, que já funcionava
na segunda metade do século XIX. Em 1830, a primeira
escola distrital em terras do Azerbaijão foi inaugurada
em Shusha. Foram inauguradas as bibliotecas públicas
em Shusha junto com Shamakhi. Havia uma pequena
gráfica na cidade.
Em Shusha, houve várias reuniões literárias, Majlises,
lideradas por poetas azerbaijaneses proeminentes
como Mir Mohsun Navvab, Khurshidbanu Natavan entre outros.
Navvab também era conhecido como um habilidoso calígrafo e artista ornamental, e Natavan como calígrafo, mestre de bordado artístico e pintor.
Em 1848, a primeira apresentação de teatro foi organizada em Shusha, e em 1882 a cidade tornou-se um
importante centro de teatro. Entre os frequentadores
de teatro em Shusha havia figuras proeminentes da
arte do teatro azerbaijanes, com a primeira tradução
de “Othello” para a língua azerbaijanesa, o comediante Hashim Vazirov, o famoso dramaturgo Abdurrahim
Hagverdiyev, o crítico literário Firidun Kocharli, o maravilhoso cantor de música folclórica Jabbar Garyagdi e
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outros. Em 1904, a tragédia de Shakespeare “Othello” foi
encenada pela primeira vez nos palcos de Shusha.
Shusha tem, há muitos anos e merecidamente, a reputação de ser o “Conservatório do Cáucaso”. Esta cidade
é o berço da cultura musical do Azerbaijão e uma escola
profissional de música performática e instrumental foi
formada aqui. Muitos artistas de Shusha ganharam fama
muito além do Azerbaijão. Em 1897, A. Hagverdiyev encenou o poema de Fuzuli “Layla e Majnun”, e em 1902
- o poema de Nizami “Khosrov e Shirin”, e em ambas as
apresentações nas principais festas teve a participação
do grande G. Garyagdi. Em 1901, um “concerto oriental”
foi organizado em Shusha pela primeira vez - uma nova
forma de concerto, que desempenhou um grande papel no nascimento da arte da ópera do Azerbaijão.
Em 1898, um conselho municipal foi estabelecido
em Shusha, que desempenhou um papel importante
no desenvolvimento social, econômico e cultural da cidade. Os membros do conselho eram figuras culturais
proeminentes como: A. Hagverdiyev, H. Vazirov entre
outros. Em 17 de fevereiro de 1900, apelos para igualar a população muçulmana de Shusha com os cristãos na eleição de vereadores para a cidade de Duma
foram enviados pelo gerente civil chefe do Cáucaso ao
www.irs-az.com
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Chıdır duzu, Shusha, libertada pelo exército do Azerbaijão
em 8 de novembro de 2020 - está localizada à beira das montanhas

Departamento Econômico do Ministério do Interior.
Em 1904-1907, quando o cargo de prefeito foi ocupado por Javad-bay Safaralibayov, Shusha se tornou
um centro de pensamento político no sul do Cáucaso,
e a cidade foi mencionada nos relatórios do departamento de polícia em conexão com os conflitos entre a
Armênia-Azerbaijão.
Esta é a declaração do promotor sobre os acontecimentos de 12 a 23 de julho de 1906: “... em 21 de julho, os
tiroteios ... realizados pelos armênios recomeçaram e em
23 de julho cessou. As vítimas foram tártaros que tiveram
104 casas incendiadas, 31 mortos e quase o mesmo número de feridos ... Os armênios estavam mais bem preparados e organizados: tinham líderes e destacamentos
com arautos e enfermeiras ”. No relatório do governador
de Yelizavetpol referindo-se a 1905, diz que: “Em agosto,
tumultos ocorreram em toda a província de Yelizavetpol,
especialmente na cidade de Shusha, que tem uma grande influência nos quatro distritos do sul. Durante os confrontos, cerca de 200 casas foram destruídas, enquanto o
número de mortos e feridos chegou a 250 ”.
www.irs-az.com

É importante ressaltar que, no início do século XX,
Shusha se tornou um dos centros de ascensão da auto-consciência nacional do povo azerbaijanês. O grupo
Geyrat, formado em Ganja, tinha autoridade lá. A maior
subdivisão do partido nacional-patriótico Difai era o
“Conselho de Unidade de Karabakh”, cujo comitê principal estava localizado em Shusha. O presidente do conselho era Abdulkarim-bay Mehmandarov, que se formou
na Academia Médica e Cirúrgica de São Petersburgo em
1877 e trabalhou como médico na cidade de Shusha.
No início dos anos 1900, um hospital municipal foi inaugurado em Shusha.
Com o início do massacre armênio-muçulmano em
1905, toda Karabakh se tornou uma região de confronto inter-étnico provocado por grupos nacionalistas armênios. Os azerbaijaneses foram mortos e roubados,
e suas casas foram destruídas. Em 1918, os eventos se
transformaram em genocídio contra a população civil
do Azerbaijão.
Mas com a formação e fortalecimento da República
Democrática do Azerbaijão e o estabelecimento do
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Karabakh
A fortaleza de Shusha domina a área ao redor e tem uma importância estratégica

Gabinete do governador-geral, a estabilidade foi instituída em Karabakh, o que permitiu uma reforma socioeconômica.
No entanto, em março de 1920, os nacionalistas
armênios se revoltaram novamente, o 11º Exército
Vermelho invadiu depois de dois meses e, em 15 de junho, o poder soviético foi proclamado em Shusha.
No entanto, em março de 1920, os nacionalistas
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armênios se revoltaram novamente, o 11º Exército
Vermelho invadiu depois de dois meses e, em 15 de junho, o poder soviético foi proclamado em Shusha.
Devido ao resultado de medidas deliberadas da liderança soviética, a «Região Autônoma de NagornoKarabakh» (RANK) foi criada na parte superior de
Karabakh em 1923. Foi concebida pela autonomia da
Armênia em uma região que pertence ao Azerbaijão e
www.irs-az.com
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apresentada como a “autodeterminação ” da população
local. Shusha foi incluído na nova formação, mas ao contrário da decisão anteriormente adotada, não como centro regional. No entanto, a cidade continuou a desempenhar o papel importante como um centro econômico
e cultural não só da Região Autônoma de NagornoKarabakh, mas também de uma vasta região. Em 1977,
Shusha recebeu o status de reserva arquitetônica.
O povo Shusha é um povo com um caráter especial,
portador de uma cultura requintada e de elite que se
formou nesta cidade extraordinária desde o seu início.
Isso lhes dá um caráter específico, que às vezes é interpretado como arrogância, mas na verdade é simplesmente o orgulho dos residentes de Shusha.
8 de maio de 1992 é uma data negra na história do
“Conservatório do Cáucaso”, que foi ocupado pelas forças armênias. Desde então, a população de Shusha se
mudaram para outras. cidades e vilas. Há 22 anos Shusha
www.irs-az.com

está sob o domínio do inimigo, mas seus verdadeiros
mestres continuam a viver com uma esperança inabalável de que chegará o dia em que eles retornarão à sua
cidade natal. Essa esperança é apoiada pela posição
categórica e de princípios do governo do Azerbaijão,
formulada por Heydar Aliyev: não há Karabakh sem
Shusha, não há Azerbaijão sem Karabakh. A esperança e
a atividade intencional do estado do Azerbaijão formam
a energia que trará Shusha de volta à pátria mãe.
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