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Передмова
Сьогодні незалежна Азербайджанська Республіка є 

втіленням національних ідей. З гордістю можна сказати, що азербай-
джанський народ подолав складний двадцятирічний шлях від самої ідеї 
до її реалізації. 

Успішний розвиток Азербайджану в якості незалежної держави 
означає відродження великого народу, який володіє багатою та давньою 
історією, міцними традиціями самостійного існування та державності 
протягом тисячоліть.

Величезна заслуга Загальнонаціонального Лідера Азербайджану 
Гейдара Алієва перед вдячним азербайджанським народом і перед на-
шою історіє полягає в тому, що цей Великий Геній в умовах гострих 
геополітичних протиріч врятував азербайджанську державність, саме 
існування Азербайджану від загрози розчленування та знищення. 

В 1993-2002 році Гейдар Алієв продемонстрував, що він є Прези-
дентом, який залишається вірним своїй клятві, готовий пожертвувати 
власним життям за незалежність Батьківщини та за свободу свого на-
роду. Рішучість Глави держави надихнула народ і повернула його віру 
в майбутнє.

В період президентства Гейдара Алієва був закладений міцний фун-
дамент для сучасного розвитку країни, забезпечення сприйняття Азер-
байджану як держави, яка відбулась, створенні умови для майбутнього 
прориву Азербайджану в сучасний світ.

Сьогодні Азербайджан слідує курсу Гейдара Алієва під керівни-
цтвом його гідного наступника – Президента Ільгама Алієва. 

Ільгам Алієв відіграв важливу роль у зміцненні та удосконаленні 
державності. Йому належать великі заслуги в проведенні всебічних 
політичних і економічних реформ в країні, в розширенні всебічних 
зв’язків суверенного Азербайджану з іноземними державами, особливо 
в укладенні історичних угод з нафтовими компаніями провідних країн 
світу щодо спільних розробок родовищ нафти й газу, зокрема в укладен-
ні та реалізації угоди про головний експортний нафтопровід Баку-Тбі-
лісі-Джейхан і загалом у інтеграції Азербайджану в світову спільноту.

Ільгам Алієв був депутатом Міллі Меджлісу Азербайджану першого 
та другого скликання, Головою постійної делегації Парламенту Азер-
байджану в Парламентській Асамблеї Ради Європи, а також Віце-спіке-
ром і Членом Бюро ПАРЄ. З врахуванням глибокого досвіду, здібностей 
управління і заслуг перед азербайджанським народом Ільгам Алієв у 
2003 році був призначений Прем’єр-міністром країни.

На президентських виборах 2003 року, завдяки волі народу він здо-
був блискучу перемогу на президентських виборах і був обраний Пре-
зидентом Азербайджанської Республіки на другий термін.

Президент Ільгам Алієв успішно продовжує політику геніального 
сина Азербайджану Гейдара Алієва з розбудови демократичної, право-
вої і світської держави. В розумінні Президента Ільгама Алієва демо-



кратія - невід’ємний атрибут національного розвитку та самосвідомості. 
Він тримає в центрі уваги питання повного забезпечення прав і свобод 
людини, приділяє особливу увагу збереженню та розвитку національно-
культурних цінностей азербайджанського народу.  Президент приділяє 
особливу увагу збереженню, розвитку й пропаганді таких шедеврів азер-
байджанської культури як мистецтво Мугаму, килимоткацтво, майстер-
ність ашугів і давнє свято весни - Навруз байрам. В результаті список 
нематеріального культурного спадку людства ЮНЕСКО поповнився на-
званим спадком нашої культури.

Президент Ільгам Алієв виявляє особливу турботу й увагу минулому 
азербайджанського народу. Він дав високу оцінку ролі Азербайджанської 
Народної Республіки (1918-1920) в історії нашої державності. «Створен-
ня Азербайджанської Народної Республіки стало дуже знаменною та 
важливою подією в нашій історії. Вперше в мусульманському світі ство-
рювалась демократична республіка, а азербайджанський народ здобував 
незалежність. Наша країна ставала членом світової спільноти. Це було 
вельми знаменною подією».

В результаті серйозних зусиль Ільгама Алієва, продовжується успіш- 
ний розвиток зовнішньополітичного курсу Гейдара Алієва. Обрання 
Азербайджану непостійним членом Ради Безпеки Організації Об’єднаних 
Націй на 2012-2013 роки - результат цієї плідної роботи. 

Ільгам Алієв, котрий володіє широким світоглядом, глибокими та 
всебічними знаннями, високою культурою здобув у світі велику повагу 
та авторитет як сучасний гнучкий політик. В умовах  сучасного світу, 
який швидко змінюється і процесів глобалізації, він гідно представляє ін-
тереси Азербайджану на всіх міжнародних зустрічах і переговорах висо-
кого рівня. Завдяки його успішній зовнішній політиці зростає роль і зна-
чення Азербайджану у вирішенні міжнародних і регіональних проблем.

Особистість Президента Ільгама Алієва стала символом нинішнього 
етапу розвитку країни, що розпочався в 2003 році. Як великий державний 
діяч, Ільгам Алієв володіє такими особистими якостями, які визначають 
його функції політика історичного масштабу, транслятора колективного 
історичного досвіду нації в руслі державної розбудови.

Саме тому звернення політологів, науковців, дослідників політичної 
біографії та діяльності Ільгама Алієва не випадкові. Презентована кни-
га відомого журналіста-письменника українця Віктора Андріянова та 
професора Гусейнбала Міралімова, депутата Міллі Меджлісу Азербай-
джану, яка в 2007 році була видана видавництвом «Молода гвардія» у 
місті Москві і ще в той час привернула до себе увагу мільйонів читачів. 
Впевнений, що український переклад цієї книги зустрінуть і оцінять з 
інтересом, і він приверне увагу широкого кола читачів у дружній Україні.

Ейнулла Мадатлі
Надзвичайний і Повноважний Посол

Азербайджанської Республіки в Україні
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відкриваючи книгу 

Маленького Гейдара, улюбленого онука Гейда-
ра Алієва, якось спитали ким він буде коли виросте.

– Льотчиком!
– А чому не президентом? – здивувались дорослі.
– У президентів дуже важка робота, – відповів малюк.
Дідусь ніколи не скаржився, як важко б йому не було. Навіть 

найближчим у світі людям – дружині, доньці, сину. І батько радше 
переплавить переживання в собі ніж перевантажить на близьких. 
Але ж щось відчув своїм дитячим серденьком Гейдар, щось підка-
зало йому відповідь. Можливо врізалась в пам’ять картинка, коли 
Гейдар-баба (дідусь) раптом похитнувся прямо на екрані телеві-
зору.

Це сталось у квітні 2003 року. Президент Азербайджану ви-
знав за необхідне прийняти особисто участь у святі, присвяче-
ному ювілею військового училища імені Джамшида Нахчиван-
ського, що було створене з його ініціативи ще за радянських ча-
сів. Він виступав і раптом, схопившись за серце, похитнувся… 
Ці миті у прямій телетрансляції бачила вся країна. П’ять, десять, 
п’ятнадцять хвилин напруженої дзвінкої тиші, коли навіть шепіт 
здається криком. За двадцять хвилин Президент, Головнокоманду-
ючий, незважаючи на настанови лікарів, повернувся до зали, де 
його чекали майбутні офіцери, надія незалежного Азербайджану. 
По-іншому вчинити він не міг. Тільки воля, незламна алієвська 
воля поставила його тоді на ноги і повернула до зали, повної мо-
лоді. З повним правом можна сказати, що в ті хвилини на поле 
бою повернувся воїн, гідний героїчної слави своїх предків –  
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від Бабека і Кероглу до легендарних генералів Мехмандарова і 
Шихлінського, котрого за життя називали Богом російської арти-
лерії. 

А потім дідусь полетів. Прощаючись обіцяв повернутись з по-
дарунками. 

– Що подарувати тобі, Гейдаре?
Гейдар – ім’я-епітет святого Алі, символу сили і міці у світі 

правовірного Сходу, втілення мудрості і праведності. Цим іменем 
у травні 1923 року в Нахчивані нарекли свого четвертого сина 
Алірза та Іззет Алієві. В пам’ять про брата Іззет-ханум, котрий 
загинув під час виходу азербайджанців із Зангезуру.

Незаперечна роль батьків, середовища і виховання в долях лю-
дей. Та і вибір імені людини, як доводить життя та стверджують 
вчені люди, є певним приреченням. Люди несуть на собі відбиток 
цих приречень. Коли у Ільгама і Мехрібан народився син, Гейдар 
Алійович був у США, в Х’юстоні. Мер міста тут же поквапив-
ся, запропонував видатному дідусеві назвати онука Х’юстон-алі. 
Пропозиція не пройшла. В сім’ї давно вирішили: якщо народиться 
хлопчик, назвемо Гейдаром. Президент полетів в Баку через Лон-
дон і у роддомі взявши на руки новонародженого, щасливо спові-
стив: «Нарікаю тебе Гейдаром!»

… 13 грудня 2003 року Гейдар Алієв–старший повернувся в 
Баку, на батьківщину, зі свого останнього відрядження. Тисячі лю-
дей одночасно поглянули на годинники: 13.55. Але з літака він 
самотужки вже не вийде. Слабкий подув доносить гіркий запах 
полину. Нависла тиша нагадує безмовний реквієм. 

Кожен чує його звучання у серці своєму. Біль і смуток кожного 
зливаються у спільне горе. 

Народ втратив свого вождя, національного лідера. А Ільгам 
Алієв втратив і батька. Сумна звістка застала його закордоном, на 
Всесвітньому саміті з інформаційного співтовариства.

Зараз йому належить підійти до трапу літака, піднятись на 
борт. До батька. Останні п’ятнадцять хвилин вони наодинці. Хто 
знає, що згадується в ці хвилини Ільгаму, хто скаже, що відчуває 
синівське серце? Мабуть, той, кому доводилось вже виконувати 
цей печальний обов’язок, проводжати в останню путь батька чи 
матір…

В мечеті Таза пір пролунала заупокійна молитва. Здійснені об-
ряди, що їх заповідував пророк Мухаммед і дотримувались сто-
річчями.  
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Пророк настановляв: «Не плачте за тими, хто покинув світ, бо 
всі створіння – подорожні цього шляху. Не плачте за тими з чиїм 
відходом ви втрачаєте багато…» Але хіба ж можливо стриматись!

Остання і найголовніша турбота Гейдара Алієва: кому ввірити 
державу? Чи впорається молода демократія з таким спадком? Чи 
не скористаються нагодою впіймати свою удачу тимчасові особи і 
майстри закулісних політичних ігор? 

Він бачив нове, гідне покоління політиків, вихованців своєї 
школи. Як наставник, як батько, вихователь, радів успіхам Ільга-
ма на громадських теренах. Сина оточувало зростаюче визнання 
у суспільстві, в народі. Серце підказувало йому: син. Досвід під-
казував і інше: його рекомендація буде сприйнята неоднозначно, 
радикальна опозиція, політичні демагоги не втратять нагоди зви-
нуватити Президента в «батьківському протекціонізмі», «впрова-
дженні престолонаступництва» і ще бозна в чому…. Та це був той 
випадок, коли передбачуваний спадкоємець володів всіма досто-
їнствами перспективного і компетентного керівника. Коли спад-
коємець по крові був спадкоємцем по духу. Гейдар Алієв це знав. 
Його вибір підтримав народ. Його вибір оцінили в світі. 

15 грудня, в день похоронів, московська газета «Время ново-
стей» писала так: «Гейдар Алієв «йшов», як це належить істинно 
східному державному діячу. Він встиг заснувати в країні владну 
династію. І як би не оборювались його політичні опоненти, він 
зробив це вкрай легітимно, наскільки це було можливо в умовах 
сьогоденного Азербайджану. А чи виживе ця династія, допоки аб-
солютно унікальна не тільки для СНД, але і для всієї Європи, за-
лежить тепер від його сина Ільгама. В нього, між іншим, підростає 
свій син, маленький Гейдар». 

Не будемо сперечатися з приводу не зовсім доречних, на наш 
погляд, стверджень про династію. Головне все-таки в іншому. 
Ільгам Алієв йшов за труною батька, і багато людей знову і зно-
ву відзначали, як він схожий на батька. Причому не тільки зовні. 
«Він успадкував багато рис батьківського характеру та справляє 
блискуче враження, – зауважив академік Євген Максимович При-
маков. – Ільгам Гейдарович – широко мисляча, інтелігентна люди-
на. Я впевнений: він буде гідним Президентом країни. Як і його 
батько».

Є в анналах цивілізації імена, назви, які викликають асоціації, 
що пробуджують образи сивої давнини, кидають відблиск з ми-
нулого в теперішнє. Імена людей, назви міст, історично значущих 
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місць висвічують епохальні події, діяння велетнів, котрі залиша-
ються в пам’яті нащадків.

Асоціації можуть бути найрізноманітнішими. Скажімо,  Цезар-
Рим-Рубікон; Париж-Бастилія-революція; Київ-князь Володимир-
хрещення Русі; Петро Великий-Петербург-Полтавська битва-
пушкінська «Полтава: «Ура! Мы ломим, гнутся шведы…»

При слові Пекін, мабуть, в багатьох перед очима виникає Ве-
лика Китайська стіна… Століттями на нашій прекрасній, та, на 
жаль, роз’єднаній планеті люди і народи зводили стіни, піднімали 
фортечні вали…

Згадуючи Тадж Махал, «сльозу, стікаючу по щоках вічності» 
(Р.Тагор) ми уявимо Джахана, правителя Могольської держави, – 
його кохання до дружини, котра залишила цей світ, увіковічнене в 
цьому шедеврі зодчества. 

Історія безкінечно багата на імена, віхи, що набувають значен-
ня символів, своєрідних візитних карток землі і країни.

Азербайджан – давня Країна Вогнів. Баку – місто «чорного зо-
лота». Азербайджан у своїй довгій історії пережив злети і падіння, 
розбрат, переділи, ханства, експансії, недовгий вік першої респу-
бліки… У радянські роки нашої спільної історії республіка незва-
жаючи на всі недоліки системи створила потужний економічний 
потенціал, зберегла і збагатила національну культуру. Розбудова 
нового, суверенного Азербайджану злита з іменем Гейдара Алі-
єва. За його плечима була школа державної служби в радянські 
часи, досвід ефективного керівництва республікою, університети 
Політбюро ЦК КПРС і Ради Міністрів Радянського Союзу.

Великий син Азербайджану за волею народу очолив суверенну 
республіку в тривожну і грізну пору розбрату, нав’язану карабах-
ською війною, розрухою. І вивів країну з тяжкої кризи, домігся 
припинення кровопролитного військового протистояння та агре-
сії вірменських збройних сил, настроїв суспільство на творення і 
консолідацію. Республіка здобула репутацію стабільної держави, 
що слідує шляхом миру, прогресу і свободи. Він виконав воістину 
рятувальну місію для своєї стражденної Батьківщини.

Автори цієї книги в різні часи, за пам’ятних одному і іншому 
обставин познайомились з Гейдаром Алійовичем Алієвим. Мо-
лодому інженеру, начальнику будівельного управління перший 
секретар ЦК Компартії республіки вручив орден Трудового Чер-
воного Прапора. Сюжет про газифікацію мільйонної квартири в 
Азербайджані показала програма «Время». 
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– Вітаю тебе, ти молодий парубче, – сказав Гейдар Алійович. – 
Так працюй і надалі!

Згодом, уже за нових часів, роздумуючи над роллю Алієва в 
сучасній історії батьківщини, в її майбутньому, азербайджанський 
колега написав низку книг і публіцистичних ессе про Президента. 

Інший співавтор спочатку пізнав Гейдара Алієва як першого 
секретаря ЦК Компартії Азербайджану, а пізніше неодноразово 
зустрічався з ним, членом Політбюро ЦК, першим заступником 
Голови Ради Міністрів СРСР…

А потім наш обопільний інтерес до політичної, людської долі 
цієї видатної людини втілився в спільну роботу над книгою «Гей-
дар Алієв», що двічі (2005 і 2006 роки) виходила в популярній 
серії «Життя чудових людей» видавництва «Молода гвардія». 
Читачі тепло зустріли нашого «Гейдара Алієва». За результатами 
опитування громадської думки в Азербайджані (2006 рік) її на-
звали «Книгою року». На ІІІ Міжнародному конкурсі «Мистецтво 
книги» (Москва, серпень 2006 року) видання отримало премію 
«Солідарність». Та головне, звичайно, не в преміях, дипломах, на-
городах. Головне – у визнанні, яке ця книга здобула у читачів у 
Азербайджані та Росії, в інших державах Співдружності, поза її 
межами.

Наведемо лише один з багатьох-багатьох листів. Його автор, 
студент Володимир Краснослободцев, побував у Азербайджані і 
поділився своїми враженнями в Інтернеті:

«Мені здається, що в успіхах Азербайджану визначальну роль 
відіграв Гейдар Алієв, який зупинив громадянську війну, навів 
порядок у економіці і суспільстві, уклав вигідні для республіки 
нафтові контракти. Про нього я і раджу прочитати книгу Вікто-
ра Андріянова і Гусейнбали Міраламова «Гейдар Алієв» із серії 
«ЖЧЛ». У ній вся політична історія країни за останні сорок ро-
ків».

«Гейдар Алієв» перекладено англійською мовою та фарсі; не-
забаром з’являться видання азербайджанською, французькою, ту-
рецькою і арабською мовами.

Не заперечуватимемо, були раді отримати телеграму від всес-
вітньо відомого письменника Чингіза Торекуловича Айтматова, 
адресовану одному з авторів:

«Дорогий Гусейнбала, я отримав книгу «Гейдар Алієв» з серії 
«ЖЧЛ», написану вами спільно з російським письменником Ві-
ктором Андріяновим. Цінний духовний пам’ятник, споруджений 
вами в ім’я великого й могутнього сина тюркського світу, видатно-
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го державного діяча, генія, в якого ми всі усе життя черпатимемо 
уроки життя, наповнили моє серце почуттям гордості.

Сердечні відгуки багатьох видатних людей про цю грандіозну 
літературну й духовну пам’ятку я прочитав на сторінках видань 
та сайтах Інтернету. Ви виконали почесне завдання, яке повинні 
були, але донині не змогли виконати інші письменники. Вислов-
люю глибоку вдячність тобі і російському письменнику Віктору 
Андріянову за гідне виконання цієї місії.

Я би дуже хотів потиснути руки вам обом. З надією на швидку 
зустріч.

                                                                                    Чингіз Айтматов» 

Народний поет Азербайджану Бахтіяр Вагабзаде в одному зі 
своїх віршів порівняв людську сутність з Місяцем, у якого є ви-
дима і невидима сторона. Яскрава, незвичайна особистість завжди 
багатомірна, багатогранна; тим більш захопливо і відповідально 
закарбувати її, зібравши свідчення сучасників, соратників і опо-
нентів, відшукавши в архівах безцінні документи, щоб сповна 
представити людину, характер якої сформувався в боротьбі, в гор-
нилі політичних бурь. 

Протягом 60 з лишком років він знаходився в гущі розпече-
них подій, крок за кроком збагачуючись новим досвідом, новими 
знаннями, формуючись у загальнонаціонального лідера, політика 
світового масштабу. 

В ході жорстокої війни вірменські підрозділи окупували п’яту 
частину території республіки. Мільйон біженців! Тисячі і тисячі 
обездолених людей, осиротілі домівки, тривоги галузей і регіонів. 
Гейдар Алієв і його оплічники зуміли згуртувати народ Азербай-
джану, мобілізувати його духовний, інтелектуальний потенціал, 
його творчу енергію.

Оглядаючись на недавні роки, можна сказати, що шлях Азер-
байджану пролягав між Сціллою і Харібдою. З одного боку, край-
ність самозамкнення, заспокійливої ейфорії, з іншого – дрейф у 
сторону сильних світу цього.

Лідер обрав збалансований курс, пріоритети національних 
інтересів і правильний вектор руху. І тому народ назвав Гейдара 
Алієва лідером загальнонаціональним. На жаль, людське життя 
не безкінечне. Великі випробування, що випали на долю Гейдара 
Алієва, ранили його серце, та він до самих останніх днів, доки 
дозволяли сили, тримав штурвал Азербайджану. Президент встиг 
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випестувати команду зрілих політиків, згуртувати оплічників. 
Перший серед них – його син, нинішній Президент Азербайджан-
ської Республіки Ільгам Гейдарович Алієв. Він – гідний продо-
вжувач алієвського курсу у ХХІ столітті. Успіхи, досягнуті Азер-
байджаном у всіх сферах, очевидні. Їх відзначають всі об’єктивні 
спостерігачі. Не скупляться на похвалу лідери сусідніх держав. 

…Чергова, неформальна зустріч президентів Росії та Азербай-
джану В.Путіна та І.Алієва пройшла 2 липня 2007 року в Ростові-
на-Дону.

– Ми всі під враженням від темпів економічного зростання в 
Азербайджані – 34-35 відсотків – і вже не перший рік, – сказав Во-
лодимир Путін. Це просто дивовижно! Можна, звичайно, все що 
завгодно говорити з приводу зростання цін на енергоносії, на ко-
трі багатий Азербайджан, та все-таки це вже напевне і щось інше. 
Це, безумовно, осмислена економічна політика, що проводиться 
вашим урядом. 

Президент Азербайджану подякував колезі за добрі слова і до-
дав:

– Це насправді так. У нас за останні три роки зростання еконо-
міки – 96 відсотків. Звичайно ж, тут і нафтовий фактор існує, і не-
нафтовий також. І також за нашими двосторонніми економічними 
зв’язками ми  спостерігаємо зростання товарообігу. По суті, ми 
його потроїли за останні три роки. Це показник потенціалу наших 
країн, а також близькості відносин, оскільки бізнес зазвичай ефек-
тивно розвивається там, де є хороша політична база. А вона між 
нашими країнами існує. Сподіваємось на зміцнення цих відносин 
у всіх напрямках.

З найдавніших часів донині історія надає повчальні і достовір-
ні приклади, коли шлях батька – державного діяча гідно продо-
вжували їхні діти, частіше сини, у відомих випадках доньки.

Можливо, хтось із читачів зауважить, що наслідування влади 
характерне для монархічних формацій. А це, мовляв, не узгоджу-
ється з демократичними цінностями. Так, якщо перша особа дер-
жави отримує владу за спадковістю, а не в результаті відкритих, 
прозорих виборів. Саме це слово ключове. Ільгам Алієв був об-
раний президентом АР із ряду кандидатів. Йому віддали свої го-
лоси виборці. Таку більшість називають переважаючою. Та ніхто 
нікого не переважував. Кандидати радикальних опозиційних сил 
залишились в меншості. До речі, такі вибори – зовсім не єдиний 
факт у сучасній історії. Достатньо згадати Джорджа Буша-стар-
шого і Буша-молодшого.
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Якщо ж згадувати монархічні формації, то історія знає чимало 
прикладів, коли династичний наступник гідно продовжував дер-
жавні справи. Скажімо, правління Шах Ісмаїла Хатаі, засновника 
держави Сефевідів, видатного полководця, славетного і держав-
ними заслугами, і поетичною творчістю успішно продовжував 
його син Шах Тахмасіб Перший. В їхню епоху держава Сефевідів 
далеко розсунула свої кордони, зміцнила військову і економічну 
могутність; процвітали культура, наука, освіта, література…

Що визначає масштаби особистості, що зумовлює її велич? 
Мудрість і дерзання, сила духу і волі, твереза самооцінка та при-
страсне служіння високій ідеї. Лев Миколайович Гумільов гово-
рив про пасіонарність народів і особистостей, які акумулюють в 
себе цю пасіонарність.

Російським, та й не тільки російським телеглядачам добре ві-
дома популярна програма Михайла Гусмана «Формула влади». 
Талановитий журналіст, перший заступник генерального дирек-
тора ІТАР-ТАРС у своїй програмі, яку показує Перший канал Ро-
сійського телебачення, представив лідерів багатьох держав. До 
речі, за матеріалами телерозмов вийшла і книга «Формула влади». 
Так ось, бесідуючи з Гейдаром Алієвим, журналіст поставив йому 
питання про політичне майбутнє Ільгама Алієва, на той час віце-
президента Державної нафтової компанії Азербайджану.

«Знаєте, політика – дуже складна річ, – відповідав Президент. 
– Тому я можу порадити її будь-якій іншій людині, та не моєму 
сину. Він людина, яка займається своєю справою. Зараз він вико-
нує велику роботу в нашій нафтовій компанії. Особливо, в області 
зв’язків із закордонними країнами. Він дуже талановита людина 
і в політиці. Тому вважаю, що він може продовжити свою діяль-
ність у політичній сфері. Я би хотів цього, знаєте, для кожної про-
фесії повинна бути якась генетична здібність. А це зустрічається 
далеко не у всіх. А в нього є…»

Доцільно зауважити один симптоматичний, символічний збіг: 
Ільгам означає натхнення… Ми розпочали оповідання з аури імен 
і назв. Очевидно, є резон сказати декілька слів у зв’язку з цим по-
няттям.

Натхнення – висока ступінь творчого тонусу та здібностей, 
пік творчої енергії й активності. В таких випадках духовний світ, 
свідомість, художньо-творче мислення проявляють себе потужно, 
зримо. Одні вважають головним джерелом натхнення реальну, 
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живу дійсність; інші пов’язують його з божественним навіюван-
ням, даром, осяянням зверху…

На думку Ільгама Алієва, «політика має опиратись не на слова, 
не на гасла, а саме на реальні справи», і це свідчить про реаліс-
тичність його мислення; з іншого боку, динамізм і багатомірність 
партитури його політичної поведінки виявляють творче начало, 
талант передчуття, передбачення можливого розвитку ситуації в 
масштабах суспільства, країни, геополітичного процесу.

Так, Ільгам Алієв успішно продовжує курс, прокладений за-
гальнонаціональним лідером нового суверенного Азербайджану 
Гейдаром Алієвим. Та заданий курс – не матриця політичної по-
ведінки на всі ситуації в стрімко мінливому світі. Азербайджан у 
складному переплетенні геополітичних інтересів нерідко поста-
вав перед непростим вибором і викликами сучасності. У випадку 
з саддамівським Іраком, наприклад, США ратували за військове 
вирішення проблеми; позиція Росії, Франції, Німеччини виключа-
ла збройне вторгнення і насильницьке повалення режиму.

Азербайджан з його збалансованою політикою відновив нор-
мальні, дружні відносини з постєльцинською Росією; розвивав 
довгострокову й довірливу співпрацю з Заходом, зі Сполученими 
Штатами, зокрема, втілюючи глобальні транснаціональні проек-
ти.. Тепер країні належало висловити своє ставлення до іраксько-
го питання. Як відомо, Штати вписали цей пункт в програму «ан-
титерористичної боротьби» і домагались створення міжнародної 
коаліції. Подальший хід подій покаже, що «політика канонерок», 
насадження демократії на танках і бомбардувальниках приречена. 
Азербайджан направив невеликий контингент в Ірак. Гадаємо, це 
рішення далось Президенту дуже і дуже непросто. Але такий крок 
в контексті ситуації, очевидно, був необхідним і, звичайно, потре-
бував політичної волі. Ідея силового вирішення іракської кризи 
поступово дискредитувала себе. Показово, що і в самій Америці 
наростають протести та все гучніше звучать голоси за виведення 
військ; те саме відбувається в Англії; Іспанія вже відкликала свій 
контингент з Іраку.

Азербайджан і Росія ратують за дипломатичне «з’ясування 
відносин». Не лише у зв’язку зі своїми економічними інтересами 
(будівництво АЕС в Бушері, інші проекти), але й тому, що сило-
ве, військове вирішення міждержавних, міжнародних конфлік-
тів контрпродуктивно. Тегеран рішуче протистоїть Вашингтону, 
як і низка інших держав, відстоює ідею багатополярного світу. 
Азербайджан не може залишатись стороннім спостерігачем цих 
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процесів. Позиція Ільгама Алієва висловлена чітко: «Ми ніколи 
не зробимо нічого, що могло би затьмарити відносини з нашими 
сусідами». У нас дуже добрі відносини з Іраном. Там проживає 
близько 30 мільйонів азербайджанців» (Фигаро, 30 січня 2007 р.).

30 мільйонів людей, зауважимо між іншим, що це дві трети-
ни населення країни. Бувало, дуже голосно лунали питання, яки-
ми будуть дії Північного Азербайджану, тобто Азербайджанської 
Республіки у випадку американського вторгнення в Іран. Комусь, 
можливо, ввижались американські «літаючі фортеці», що під-
нялись з бакинських аеродромів бомбити об’єкти по ту сторону 
Араксу… В одному зі своїх виступів перед журналістами Пре-
зидент Ільгам Алієв поклав край провокаційним чуткам, а може, 
щирій омані. Він сказав, що Азербайджан ніколи не стане ареною 
вирішення міждержавних конфліктів, не дасть втягнути себе у 
військове протистояння зовнішніх глобальних сил. Звичайно, ці 
слова глави держави висловлювали глибоко свідому, далекоглядну 
і тверезу позицію, яка відповідає національним інтересам. І неза-
лежно від того, «что скажет княгиня Марья Алексеевна», – ско-
ристаємось широко відомим грибоєдівським висловом. Така по-
зиція заслуговує поваги і вимагає політичної мужності. 

Так, за Ільгамом Алієвим – державний досвід великого батька, 
уроки його рішучої і виваженої політичної поведінки в найсклад-
ніших ситуаціях. За ним і власний досвід державної і управлін-
ської діяльності, що передував президентству. 

Він вніс вагомий вклад в підготовку і здійснення «Контракту 
століття», угоди про освоєння і експлуатацію нафтових родовищ 
на Каспії. Контракт, укладений у 1994 році, в якому ключову роль 
відіграв Азербайджан, очолюваний Гейдаром Алієвим, поклав 
край спекуляціям щодо поділу Каспію, перевів полеміку на ділові 
рейки. Ільгам Алієв, згадуючи початок великого проекту, мав під-
стави сказати: «Я пишаюсь, що у відродженні нафтової індустрії 
Азербайджану, закладенні фундаменту її нового етапу є і мої за-
слуги».

Він багато зробив і як депутат парламенту республіки, віце-
президент Парламентської асамблеї Ради Європи, голова Націо-
нального олімпійського комітету. Люди оцінили це.

Фільм «З вірою в завтра», знятий за два роки до його обран-
ня Президентом, завершувався цікавим акордом. Зміст його – в 
дотепному обігруванні фонетики імені Ільгам, що ніби об’єднала 
в собі сузір’я рідних імен – Ільгам, Лейла (донька), Гейдар (син, 
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котрий носить ім’я відомого діда), Арзу (донька), Мехрібан (Мех-
рібан-ханум – супутниця життя)…

Книга, яку ви почали читати, присвячується Президенту Азер-
байджанської Республіки Ільгаму Алієву. Не у всіх країнах пре-
зидент відіграє лідируючу роль – за конституційними нормами, а 
також, буває, за особистими якостями. В нашому випадку Ільгам 
Алієв здобув ім’я молодої  (якщо брати відлік з пострадянської 
історії) держави, «еталону лідера в глобалізованому світі» (Ч. Ай-
тматов). Він син свого народу і в той же час інтернаціоналіст, при-
хильник загальнолюдських духовних цінностей.

Дбаючи про традиційні цінності і інститути релігії, про толе-
рантні взаємовідносини між діючими в республіці конфесіями, 
він залишається світським керівником світської держави.

Кожна історична особистість відображає свою епоху. Ми не 
збираємось з хронологічною послідовністю викладати життєвий 
шлях і президентську діяльність Ільгама Алієва; наша мета – до-
стовірно, об’ємно представити героя оповідання. Чи вдалося? Су-
дити вам. Запрошуємо вас, шановний читачу, в нашу книгу.
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Глава І
КРАЇНА вОГНІв

Трава зростає на корені своєму. 
Азербайджанське прислів’я 

Про що говорять імена 

Підкова бакинської бухти – «золотий мурашник 
вогнів», як співав Рашид Бейбутов.

Зимове море мерехтить і колишеться немов колиска. В тиші 
пізнього вечора струменіє лагідна пісня. Вона доповнює гармонію 
тихого вечора, здається, заколисуючи саме море – невгамовне, ве-
редливе.  

Напою тебе лайла* я
Хай обійми розкриває
Сон солодкий навіває
Тобі руже золотая.

У вікно проникає місячне світло. Мерехтять змерзлі грудневі 
зірки.

Останні дні 1961, космічного, гагарінського року. Гейдара і За-
ріфу Алієвих вітають і з наступаючим Новим роком, і з народжен-
ням сина – Ільгама. Зичать щастя малюку, нехай тішить батьків, 
нехай виправдає їхні сподівання. 

Новонароджений з’явився на світ під сузір’ям Козерога; давня 
поетична фантазія пов’язує цей сакральний символ з духовною 
силою і досвідченістю, успішним сходженням, з природженим 
даром лідерства, далекоглядності, який допомагає перемагати 
суперників…«Козероги» зайняті серйозним заняттям, володіють 
даром красномовства, але не люблять знаходитись в центрі уваги. 
Вищих цілей і інтелектуальних вершин досягають після сорока 
одного року. 

* Л а й л а – колискова пісня (азерб.). 



17

Не будемо надавати гороскопам значення наукового постулату, 
але все ж цікаво поглянути на плеяду осіб, котрі відвідали світ під 
цим знаком: Арістотель і Сократ, Жанна д’Арк і Ньютон, Мольєр 
і Монтеск’є, Грибоєдов і Адам Міцкевич, Іоган Кеплер, Кіплінг, 
Анрі Матіс, Ігор Курчатов, Осип Мандельштам, Мел Гібсон…

Ільгам зростав у інтелігентній родині, де панувала атмосфера 
глибокої поваги до знань, науки, культури і мистецтва.

Сім’я – підготовчий клас майбутньої особистості. З неї почина-
ється пізнання світу маленьким «чомучкою». Материнська колис-
кова, бабусині і дідусеві чарівні казки, перші здивування, перші 
радощі, смуток, пізнання – уроки добра, працелюбності, благо-
родства.

Світ повний загадок. Чому літаки не літають, як птахи? Му-
раха тягне на собі велетенську тріску… Звідки в неї така сила? 
А найбільша таємниця – море! Ось воно, іскриться за деревами 
Приморського парку. Білими метеликами здаються вітрила яхт. 
Велично пливуть кораблі, статечно підходять до причалів і, начеб-
то, нехотячи розлучаються з берегом. При близькому розгляданні 
бачиш, що поверхня води вкрита тоненькою, веселковою плівкою. 
І тільки біля дальніх пляжів море чисте, прозоре, там видно навіть 
рибок на мілководді. А тут – маслянисті плями. Нафта. Мазутні 
сліди від танкерів. На горизонті – частокіл вишок. Ще далі, ка-
жуть, морські промисли, Нафтові каміння. З-під товщі води ка-
чають нафту, «чорне золото». Виявляється, є ще і «біле золото» – 
бавовна… І все це – Азербайджан. Потім маленький Ільгам почує 
давню назву своєї батьківщини – Країна Вогнів.

«З чого починається Батьківщина? – співається у гарній пісні. 
– З картинки в твоєму букварі».

Для нашого поки ще маленького героя, батьківщина – це об-
личчя, голоси, пестощі батьків, дім з улюбленими іграшками, 
тепло рідної домівки, плечисте, галасливе місто з усміхненими 
людьми… З крутим зимовим нордом і короткою сліпучою вес-
ною, на яку накочується розпечене літо з ледь відчутним запахом 
йоду і нафти… Ця земля таїть у своїх надрах давній вогонь, це 
море обіймає скелясті, піщані береги, апшеронські солончаки, на 
котрих так важко приживаються сади…

З чого починається батьківщина?.. З пам’яті про людей, які 
дали тобі життя, з вірності землі, що виростила тебе і твоїх пред-
ків… Її називають Азербайджаном. Існують різні тлумачення ети-
мології цього слова. Одні пов’язують топонім зі словом «азер» – 
«вогонь». Інші – з давнім тюркомовним етносом – «азамі».
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Хазар, Хазар.. Легендарний Каспій. Юний Ільгам, як і його 
батько, полюбив море, цю могутню, загадкову манливу стихію. Та 
спочатку його запливи обмежувались «жабником». Час від часу 
«рейсів» ставало більше. Батько стримано відзначав успіхи плав-
ця, а син обіцяв надолужити. Слово своє дотримав. «Зійти з дис-
танції» – не в його характері. Що за цим стоїть? Азарт? Воля? На-
полегливість? Вважайте, як вам завгодно. 

Примітний штрих до портрету юного Ільгама. Відома пара 
народних артистів Союзу Муслім Магомаєв і Тамара Синявська 
– бажані гості в сім’ї Алієвих. Муслім Магомаєв згадує: «Я Іль-
гама Гейдаровича Алієва знав ще з його дитинства. Ніколи не за-
буду нашу гру в більярд. У нашій першій грі на більярдному столі 
юний Ільгам зазнав від мене поразки. А через рік, хитро посмі-
хаючись, він мені запропонував зіграти на тому ж столі. І я був 
безжально розгромлений. Я зрозумів, що цей юнак буде успішно 
добиватись своєї мети в житті і в кар’єрі. Слава богу, я не поми-
лився!» (Биржа-плюс, 8 березня 2007 р.).

Шоста бакинська

Батьки записали Ільгама в школу №6 – вона 
була зовсім поруч з їхнім будинком, там навчалась і Севіль, стар-
ша сестра. 1 вересня 1967 року Ільгам пішов до школи, як кажуть, 
за компанію. Йому ще не було шести, але дуже хотілось навча-
тись. Якщо так, батьки вирішили не чекати ще рік.

На їхній вибір вплинула ще одна обставина – це російська 
школа. В інтернаціональному Баку російська мова мала особли-
вий статус, що склався історично і сягав коренями в давні часи. 
Ще у ХІХ столітті класик азербайджанської літератури Сеід Азім 
Ширвані писав: 

Сын мой! Русским еще языком овладей,
Познакомься с наукою русских людей,
В ней нужда наша нынче очень велика,
И не можем не ведать мы их языка!

Гейдар Алієв ззамолоду плекав благоговійну любов до націо-
нальної літератури, знав напам’ять багато віршів, виступав у са-
модіяльних спектаклях. Від своїх рідних, від азербайджанських 
класиків успадкував він повагу до титанів російської культури. В 
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тій же культурній аурі виросла і Заріфа-ханум, видатний офталь-
молог, яка в своїй діяльності спиралась на досвід передової науки, 
перш за все російської медичної думки.

Гадаємо, у світлі викладеного вибір батьків ясний і логічний.
Що стосується рідної мови, то вона, як кажуть, вбирається з 

молоком матері, з колискової пісні, «з ружі золотої, що навіває со-
лодкий сон», з музики рідних голосів, що лунають в оселі, з про-
тяжних рядків газелей, вплетених в урочисті співзвуччя мугаму, в 
іскрометні пісні, з ласкавих примовок: «та заберу твої печалі», з 
казкових прислів’їв і зачинів: «хтось був, а хтось ні», «йшли мало, 
йшли багато, подолали шлях»…

Рідне слово пронизувало, здавалось, саме повітря Баку, бага-
томовного і дружного міста, і навіть бакинська російська мова 
переймала колоритні інтонації і протяжність азербайджанської; 
«почему» звучало як «па-ачему», «хорошо» розтягувалось в «ха-
арашо»; часом навіть обростало незрозумілою часткою: «пойдем, 
да…», «ладно, да…»

Всі бакинці, люди різних національностей спілкувались росій-
ською, багато знали і азербайджанську мову. 

Отже, Ільгам Алієв з портфелем у руці поспішає проспектом 
Нафтовиків, що колись носив ім’я «батька народів», сповільнює 
ходу біля Дівочої вежі, піднявши голову, заглядається на давні 
надщерблені камені, вузькі очниці бійниць, – відлуння далеких 
віків; переводить погляд на будівлю в мавританському стилі,  що 
суперничає з давньою сусідкою.

Далі клуб медпрацівників, Губернаторський сад, перейменова-
ний на Парк піонерів, перехід через вулицю і – гомін дітвори на 
подвір’ї школи. 

Зовсім скоро його батько стане найголовнішим в республіці. 
Ймовірно, маленький Ільгам відчує переміни у ставленні до себе, 
певну педагогічну «фору». Та в цьому не було потреби. По-перше, 
бакинська школа №6 високо тримала свою планку; тут панував 
культ знань, дух здорового суперництва. По-друге, Ільгам інтуї-
тивно відчував, що найменший холодок по відношенню до занять, 
дитячий розрахунок на поступки можуть обернутись невтішними 
зауваженнями і оцінками в щоденнику та справедливими батьків-
ськими докорами.. Втім, йому не доводилось готувати уроки «че-
рез не можу», незважаючи на спокуси футбольних баталій у дворі 
чи аншлаги в кінотеатрі «Нізамі», де крутили новий фільм.

Наш спільний знайомий бакинець, вже вибілений сивиною, 
який навчався в школі №6, із сентиментальним пієтетом згадав 
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суворого і підтягнутого директора Герчикова, винахідливого фі-
зика Шишкіна, викладача фізкультури Леоніда Едуардовича Юр-
фельда з його громовим трубним голосом, потомка шведів, які 
перебрались до Баку в «нобелівські» часи, котрий влаштовував 
пробіжки шестикласників на бульварі – від «Азнафти» до пара-
шутної вишки. Наш бакинець пам’ятав навіть, як у нього на сере- 
дині чотирьохсот метрівки, біля яхт-клубу «Водник», відкрилось 
друге дихання… Можливо, Ільгаму Алієву довелось відчути щось  
схоже.

Однокласники Ільгама Алієва зібрали й опублікували в жур-
налі «Азербайджан. Держава. Лідер» згадки про найвідомішого 
випускника школи №6, свого шкільного товариша. Характерний 
заголовок їхніх приміток: «Друг, який вміє бути вірним другом». 
До речі, номер журналу з цим матеріалом вийшов у світ, коли Іль-
гам Алієв ще працював у нафтовій компанії.

Випускники школи №6 роз’їхались по всій великій країні. 
Один з них, Сапан Ходжаєв, зараз живе у місті Волзькому, в місце-
вій газеті «Неделя города» (29 червня 2006 р.)поділився спогадами 
про рідну школу.

«Разом зі мною, – розповідає Сапан, – вісім російських юна-
ків, семеро азербайджанців, чотири євреї, дві вірменки, полька 
та українець. Ну і я ще. Ми зовсім не відчували, що нудимося у 
в’язниці народів, не думали про нехороше національне знеосо-
блення, не обурювались, що на всіх одна й та ж історія та літерату-
ра. І знав би я тоді, яке національно пробуджене суспільство мене 
чекає, я б не намагався втекти зі школи через вікно (з випускного 
вечора). Навпаки, категорично вимагав би наглухо задраїти всі щі-
лини й зупинити час, щоб однокашники і вчителі залишились зі 
мною назавжди. Тому що ми всі були однієї крові…»

З його випуску (97 осіб) 90 вступили у вузи з першої спроби – і 
жодної медалі.

«Ільгам Алієв, коли ми випускались, навчався в третьому кла-
сі, я його взагалі не знав, та можу закластись: жодного гапазу (під-
затильника) навіть мимохідь йому не відважив. Тому що взагалі 
не ображав малюків».

Ільгам навчався старанно і захоплено. Йому були цікаві і теоре-
ма Піфагора, і те, як посварились Іван Іванович з Іваном Никифо-
ровичем, і досліди з рідким гелієм, коли охолоджений до наднизь-
ких температур гумовий м’ячик розколювався, неначе скляний…

Батько керував республікою. Мати займалась наукою. Донька 
та син освоювали ази. Пізніше він скаже, що в роки навчання в 
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школі і в інституті намагався поводитись так, щоб нічим не кину-
ти тінь на добре ім’я і репутацію своїх батьків. 

В середині семидесятих, у сьомому класі, він, уже «двомов-
ний» учень, захопився англійською.

Шкільна «англічанка», яка мала звичку давати своїм підопіч-
ним образні імена, зверталась до високорослого відмінника як до 
«Джефрі Джексона» чи «Дженерал менеджер», тобто «генераль-
ний директор»…Мова – вікно у світ, ключ до душі народу. Загаль-
новідомі істини. Йому відкрився чарівний світ азербайджанського 
і російського слова, світ Фізулі і Самеда Вургуна, Пушкіна і Тол-
стого.. І тепер він зможе читати в оригіналі Шекспіра і Байрона, 
Хемінгуея і Фолкнера… Не одразу, звичайно, не одночасно. Треба 
пробитись через граматичні нетрі, вловити грацію і капризи чужої 
мови. Хтось з маестро сказав: композитор повинен чути очима і 
бачити вухами. У випадку з англійською мовою ця думка, очевид-
но, доречна. Орфоепія і  орфографія англійської мови для невта-
ємниченого – небо і земля…

Кажуть, достатньо знати п’ять найбільш розповсюджених мов, 
щоб кругосвітньо і повсюдно спілкуватись, встановлювати кон-
такти з людьми. Є мови, які використовують в ранзі державної в 
15-20 країнах. За переказами, давньоперський цар Мітрідат вва-
жався поліглотом, який умів спілкуватись з усіма іноземними від-
відувачами їхньою рідною мовою. 

Імаму Алі належить вислів: «Мова – виявник розуміння». Ши-
роко відома біблейська легенда про Вавилонську вежу, коли Гос-
подь, який прогнівався на своїх дітей, наділив їх різними мовами 
і вони не змогли порозумітись між собою... Як важливо знайти 
спільну мову між людьми, країнами. І в прямому, і в переносному 
значенні.

У мудреця з Гянджі Нізамі є думки про те, що чим більше мов 
знає людина, тим більше вона оправдовує своє звання. Грибоєдов 
казав, що знання іноземних мов допомагає краще зрозуміти свою 
рідну мову... Сам Олександр Сергійович знав фарсі, англійську; 
на переговорах із перським принцем Аббас-Мірзою (російському 
посланцю допомагав Аббаскулі-ага Бакіханов) домігся повернен-
ня 150 російських воїнів на Батьківщину. Принц заперечував: «Ці 
люди – всього лише краплі в морі». – «А якщо ці краплі хочуть 
повернутись в море!» – відповідав Грибоєдов. І настояв на своєму.

Чи варто говорити, наскільки важливе знання мов у міждер-
жавних, міжнародних відносинах в сучасному світі?! Старшо-
класник Ільгам Алієв роздумував про поприще, яке обере. Він був 
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на доброму рахунку, тішив вчителів; однокласники тягнулись до 
нього, товариського, високого, усміхненого брюнета, позбавлено-
го будь-якого хизування, як це буває з дітьми з еліти, котрих під-
возять до школи і відвозять додому персональні  лімузини тат чи 
мам.. Міг і хвацько видати твіст на вечірці, не відставав від інших 
на волейбольному майданчику – з таким зростом йому і карти, 
точніше м’яч, у руки... Про його більярдні успіхи ми вже знаємо зі 
слів Мусліма Магомаєва.

Фотокартка (в жовтні 1973 року) закарбувала дванадцятиліт-
нього Ільгама в солідній компанії радянських космонавтів і аме-
риканських астронавтів – в Баку тоді проходила конференція, при-
свячена підкорювачам зоряних доріг. Можна уявити хвилювання 
підлітка – це був щасливий, нехай і короткий дотик до самої іс-
торії.

Людмила Костянтинівна Францева викладала історію і сус-
пільствознавство. Їй Ільгам Алієв запамятався як «енергійний, 
уважний старшокласник. Його цікавість виходила за межі шкіль-
ної програми, задавані питання свідчили про те, що юнак хоче 
співставити книжкові і реальні уявлення. Тяжіння Ільгама Алієва 
до історичних подій, політичних течій, економічних тем висвічу-
вало його майбутню долю. Уже в 10-му класі, у нас, вчителів, не 
залишалось сумнівів, що Ільгам поєднає своє майбутнє життя з 
політичним поприщем. Так воно і сталось».

Емілії Алігасановній Кязимовій, вчительці біології, 
запам’яталось, що всіх однокласників на день народження Ільга-
ма (24 грудня) запрошували в сім’ю Алієвих.

– Якось Ільгам зізнався, що не підготувався до уроку, і я зроби-
ла йому зауваження. Очевидно, він розповів про це вдома. Батько, 
як я зрозуміла, змусив його простудіювати не лише тему, а й до-
даткові матеріали. Ільгам прийшов до мене з вибаченнями. Тепер 
урок він знав блискуче, і я поставила йому відмінну оцінку.

Шкільний випускний вечір запам’ятався надовго вихованцям 
і педагогам школи №6. Були і батьки, схвильовані тати і мами, 
Ільгам сказав, що на вечір прийде його батько. Але багатьом не 
вірилось. Всі чули про режим роботи першого секретаря ЦК; по 
телебаченню бачили його то на бавовняних полях, то на виноград-
них плантаціях, то на Нафтових Каменях... Чи мало ще турбот у 
Першого! Але того пам’ятного вечора в школу дійсно завітав із 
дружиною Заріфою-ханум і донькою Севіль сам глава сімейства 
Гейдар Алійович. Ото було радощів!
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Привітання, схвильовані промови, добрі напуття розчулених 
наставників, батьків. Музика, танці. Ільгам веселився з одноклас-
никами. Його тато і мама згадали, як то кажуть, молодість, та й се-
стра Севіль не відставала від батьків. До півночі Гейдар Алійович 
залишався в школі, сфотографувався на память. 

– Тепер справа за молоддю! Нехай веселяться! – сказав він на 
прощання.

А вечір тривав до самого ранку...
Чудова пора, крилата юність.

Давно, друзья веселые,
Простились мы со школою,
Но каждый год мы в свой
Приходим класс...

10 «Б» клас, в якому навчався Ільгам Алієв, і зараз вважають 
одним із найдружніших. На традиційні збори збираються, як пра-
вило, всі чи майже всі: Джаваншир Вагабов і Назім Алекперов, 
Емін Шекінський, Ельміра Мамедова і Ольга Віленська, Афа Зі-
ядова і Закір Джамілов, Рустам Гаджибеков, Азер Ахмедбейлі і 
Азад Раштієв, Джейхун Керімов і два Фаріда – Кулієв і Джафаров, 
Таіра Акперова і Наташа Гур’єва, Фархад Кулієв, Рауф Гасанлі і 
Есміра Курбанова. З Ізраїлю, буває, прилітають Марик Димент  
і Марина Липович, втім, тепер у них на двох одне прізвище – Ди-
мент. Якшо не виходить прилетіти на зустріч із однокласника- 
ми – обов’язково присилають телеграму.

– Фраза «час міняє людей» нас не стосується. Минули роки. 
Багато що кануло в небуття. Та наші відносини не змінились, – 
каже Джаваншир Вагібов. 

До 45– річчя Ільгама Алієва друзі видали книгу спогадів «Зі 
школи – до вершини». «Ми, хлопчаки, – пише Джаваншир, – 
більш за все любили фізкультуру, дуже захоплювались гандболом, 
футболом. Чудово пам’ятаю, що і в гандбольній команді, і фут-
больній Ільгам був нападаючим, багато забивав. Любов до спорту 
у мого однокласника, а наразі голови Національного олімпійсько-
го комітету республіки бере початок зі шкільних років».

В ті часи 8 Березня було улюбленим святом і для школярів. 
Напередодні хлопці збирали гроші, думали-гадали, які подарунки 
купити однокласницям. Клас завжди рахувався з думкою і смаком 
Ільгама, хоч за віком він був молодшим. Подарунки, запропонова-
ні ним, незмінно подобались дівчаткам.
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При всій своїй зайнятості Заріфа-ханум Алієва не пропускала 
жодних батьківських зборів. Про це знали батьки і інших учнів і 
теж підтягувались до школи. Ще Джаваншир Вагібов згадує, як 
багато школярів «час від часу тікали з уроків. Ільгам ніколи не 
пропускав занять, при чому й не запізнювався на уроки». Пові-
римо однокласнику? Чи припустімо, що й Ільгам міг коли-небудь, 
особливо в старших класах, втекти з уроків? Не перегортали в по-
шуках відповіді на це питання класний журнал, та припустили, 
що друга версія більше відповідає характеру Ільгама. Не став би 
він сидіти в класі, вдаючи з себе паїньку, коли всі друзі вислизну-
ли на новий фільм чи придумали ще якусь затію. Нашу здогадку 
підтвердив епізод, що ввійшов у історію школи №6 під назвою 
«Екскурсія на фунікулер».

Весь клас якось махнув з уроків, щоб покататись на фунікулері 
і подивитись на Баку з самої верхотури. Покатались. Та коли по-
вернулись, школа була в міліцейському оточенні. Тривога!

– Царство небесне матері Ільгама. Заріфа-ханум була дуже до-
брою, великодушною жінкою. Після цього випадку вона попроси-
ла нас: «Коли ви надумаєте ще погуляти, скажіть спочатку мені».

Наступного дня товариші випитували у Ільгама, чи сильно 
його сварили вдома. Він відповів, що все в порядку, хоча за «само-
волку», мабуть, добре перепало. Після школи кожен із нас обрав 
свій шлях. Та при всій відмінності обраних професій, обійманих 
посад наша дружба і товаришування залишаються такими, якими 
були багато років тому назад. 

Чудове свідчення!
25 травня 1977 року школа №6 проводила випускний вечір. Ра-

зом з ошатними випускниками йшли батьки. І серед них Гейдар 
Алійович і Заріфа Азізівна...

Через багато-багато років Гейдар Алієв розповів про той ви-
пускний. Це було 31 серпня 2001 року, напередодні нового на-
вчального року. Школа №6 зустріла Президента. Директор Джей-
ран Гулієва розповіла, що за 70 з лишком років школа провела у 
велике життя більше шести тисяч випускників. Нині навчання 
проводиться російською і азербайджанською мовами, поглиблено 
вивчається англійська. В розмові з Президентом прийняли участь 
викладачі, зокрема уже знайомі нам ветерани, наставниці Ільгама.

– Я сподіваюсь, що знаменита в Азербайджані школа №6 про-
довжує чудові традиції, – говорив тоді Президент. – Діти отриму-
вали тут гарну освіту, зрозуміло, не тільки мої. Ви знаєте, що з 
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1969 року я був керівником Азербайджану. І ми в республіці дуже 
серйозно займались школами. Зразкові школи були не тільки в 
Баку. По всьому Азербайджану була, до прикладу, відома школа 
селища Халдан Євлахського району. Я там бував пару разів і роз-
мовляв з директором Західом Шоюбовим. Йому одному з перших 
присвоїли почесне на той час звання народного вчителя СРСР. 
Розташована школа в місті чи селі, в центрі міста чи на окраїні 
– це не повинно впливати на рівень навчання в ній. Школа №6 
завжди була зразковою, в неї велика історія. Я дуже задоволений, 
що вона зберегла свою репутацію, переживши важкий період, і, 
сподіваюсь, і надалі з честю берегтиме своє ім’я.

У 1977 році, коли мій син Ільгам закінчував школу, я разом із 
іншими батьками прийшов на випускний вечір. Багато тоді здиву-
вались, що керівник республіки прийшов в школу і нарівні зі всіма 
батьками приймає участь у церемонії. Гадаю, що ті, хто дивувався, 
помилялись. Бо ми самі вийшли зі школи, цієї чи іншої. Ми самі 
були вихованцями школи. Мій син десять років тут провчився. 
І оскільки він отримав гарну освіту, мені пасувало піти на його 
випускний вечір, висловити свою вдячність педагогам. Згадуючи 
минуле, хочу сказати, що мама Ільгама, моя покійна супутниця 
життя Заріфа-ханум ходила на всі батьківські збори. І до Севіль, і 
до Ільгама.

Я глибоко вдячний вашій школі за знання, які вона дала моїм 
дітям. Школа – кореневий початок всього (Азербайджан муалли-
ми, 7-13 листопада 2003 р.).

... Московський державний інститут міжнародних відносин, 
відомий МДІМВ. Абітурієнтам на іспиті з російської літератури 
пропонують на вибір чотири теми. Звичайно, задумуючи цю кни-
гу, збираючись до МДІМВ, ми не знали, яку тему обрав абітурієнт 
Алієв. Та чому, скажіть, один із нас зняв з полиці у своїй домашній 
бібліотеці томик Пушкіна з поемою «Евгений Онегин»? Гейдар 
Алієв знав цю поему напам’ять і вразив московський бомонд, чи-
таючи «Онегина» на зустрічі з письменниками в Центральному 
домі літераторів. Можна припустити, що пушкінські рядки зву-
чали в будинку Алієвих... Все так. Та все ж хто скаже, чому, ви-
рушаючи до МДІМВ на зустріч із викладачами, однокурсниками 
Ільгама, ми перечитували Пушкіна?
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Я вам пишу – чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.
Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня.

Абітурієнт Алієв писав свій вступний твір по «Онегину». Лю-
бов і смерть, дівоча гордість і вірність, почуття і обов’язок – вічні 
проблеми всіх поколінь. Абітурієнту Алієву йшов шістнадцятий 
рік.
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Глава ІІ
МОСКвА, МОСКвА...

 Корінь навчання гіркий
 та плід його солодкий.

 Д.Катон

«Азербайджан сподівається на вас»

В 70-і роки минулого століття в Баку вкоріни-
лась нова традиція. Напередодні 1 вересня Гейдар Алієв, а з ним 
і всі республіканські начальники зустрічались зі студентами. Як 
писали газети, це були сердечні, теплі зустрічі «з представника-
ми студенства бакинських вузів, з посланцями Азербайджану, ко-
трі навчались у вузах Москви, Ленінграду та інших міст Союзу, 
і з тими, хто успішно склав вступні іспити на перші курси вузів 
інших міст». До них, до майбутнього республіки з батьківським 
словом кожного разу – аж до переведення до Москви – звертався 
Гейдар Алійович.

27 серпня 1977 року чудову залу Палацу імені В.І.Леніна (нині 
«Республіка») знову заповнили студенти. Ельману Наджафов мав 
навчатись в Московському авіаційному інституті, Світлана Саркі-
сова – у Харківському інституті електроніки, Олена Портянська –  
в МДУ, Ільгам Алієв і Теймур Ях’яєв – у МДІМВ... Загалом у 
1977-му в провідні вузи Союзу вступило більше 800 вихідців із 
Азербайджану.

– Ми сподіваємось і віримо, що ви будете добре навчатись, здо-
бувати знання, активно приймати участь в комсомольській роботі, 
суспільно-політичному житті інститутських колективів, духовно 
збагачуватись, долучатись до видатних цінностей науки і культу-
ри, – давав напуття їм перший секретар ЦК Компартії Азербай-
джану Гейдар Алійович Алієв. – Вам необхідно приділяти більше 
уваги подальшому, більш глибокому вивченню російської мови, 
мови міжнаціонального спілкування в нашій країні, мови дружби 
й братерства радянських народів...
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Ми сподіваємось і віримо, що ви в студентських колективах 
Москви, Ленінграду й інших міст країни будете гідно представля-
ти азербайджанську молодь, азербайджанський комсомол, будете 
примножувати і розвивати революційні, бойові і трудові традиції 
ваших батьків і дідів... (Бакинский рабочий, 28 серпня 1977 р.).

З року в рік зростала кількість азербайджанських студентів, 
котрі навчались у вузах Москви і інших міст Союзу. В 1970 році –  
всього 60 осіб, в 1977-му – 818. Тоді в 140 вузах 40 міст Союзу 
навчалось майже дві з половиною тисячі студентів із Азербайджа-
ну. Напередодні першого вересня 1982 року на черговій зустрічі 
зі студентами Гейдар Алієв зазначив: «Тепер ми володіємо зна-
чними кадрами, підготовленими в кращих навчальних закладах 
Радянського Союзу з тих спеціальностей, яких особливо гостро 
потребує народне господарство республіки. Цього року на на-
вчання у вузи інших міст направляється 853 особи, зокрема 720 
– на перший курс. Крім того, 42 особи зараховані на навчання в 
Інститут цивільної авіації в Києві. Загалом цього року зі 244 спе-
ціальностей навчатиметься 3600 юнаків і дівчат із Азербайджану» 
(Бакинский рабочий, 29 серпня 1982 р.). Рада Міністрів республі-
ки завчасно, на три-чотири роки вперед, затверджувала особовий 
план розподілу молодих фахівців, на які чекала республіка.

Зрозуміло, дієво розвивалась вища школа і в самому Азербай-
джані. В ті ж 70-і роки були створені п’ять нових вузів. Зокрема –  
звернімо увагу – педінститут в Степанакерті, центрі Нагірного Ка-
рабаху.

За пропозицією першого секретаря ЦК Компартії затверджу-
валась «практика позаконкурсного прийому для певних регіонів 
і окремих категорій населення республіки, покликана сприяти 
прискореному економічному і соціально-культурному розвитку 
всіх районів Азербайджану». Для юнаків і дівчат із Нахчиванської 
АРСР, Нагірно-Карабахської автономної області, сільських райо-
нів у 1982 році у вузах республіки було виділено 849 позаконкурс-
них місць. По міжреспубліканському обміну вузи Азербайджану 
прийняли велику групу молоді з Грузії, Вірменії і Туркменії.

Така – великими мазками – загальна картина. А тепер виділи-
мо в ній першокурсника МДІМВ Ільгама Алієва. Йому на початок 
навчального року не виповнилось шістнадцяти років і, отже, не 
було паспорту...

– Підробили документи, щоб прийняли? – «Наїхав» на свого 
співрозмовника Михайло Гусман, автор і ведучий популярної те-
лепередачі «Формула власти».
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«Прийняли без паспорту, чесно відповідав Президент Азер-
байджану. І нагадав, що до шістнадцяти йому не вистачало лише 
декількох місяців. – Прийняли за довідкою... Перший рік був дуже 
важким для мене і цей рік став дуже важливим в плані відношення 
до навчання. Тому що одна справа навчатись в Баку сину першо-
го секретаря ЦК, а інша справа – потрапити в зовсім інше сере- 
довище, в інше місто одному в такому молодому віці. Та я швидко 
освоївся і навчатись став добре, потім ще й у аспірантурі вчився, 
викладав...»

З роками навчання Ільгама Алієва у МДІМВ пов’язана одна 
байка, що мандрує Інтернетом. Начебто «Леонід Зам’ятін, котрий 
до цього очолював  один із відділів ЦК КПРС і перейшов на робо-
ту завкафедрою МДІМВ, ніяк не хотів ставити гарну оцінку сину 
глави Компартії Азербайджану з предмету «Міжнародні відноси-
ни». Як розповідають, знадобилось втручання Євгена Примакова, 
щоб зам’яти цю справу. І Ільгаму Алієву довелось навіть на кілька 
років перевестись в Київський інститут міжнародних відносин».

Кореспонденти Московського журналу «Власть» не полінува-
лись перевірити байку і влітку 2003 року відшукали в Москві Ле-
оніда Митрофановича Зам’ятіна. «Той сказав, що ніколи не викла-
дав у МДІМВ і жодного разу не зустрічався з Ільгамом Алієвим. 
Це підтверджується і його (Зам’ятіна. – Авт.) офіційною біогра-
фією: в роки навчання Ільгама Алієва в інституті Леонід Зам’ятін 
був почергово керівником ТАРС і головою того самого відділу 
(міжнародної інформації – Авт.) ЦК КПРС, з якого його «від-
ставила» легенда. Що ж стосується Євгена Примакова, то він у ті 
роки очолював Інститут сходознавства і не мав того впливу, якого 
набув згодом», – ставить крапку в своєму розслідуванні журнал 
(Власть, серпня 2003 р.).

Євгена Максимовича Примакова в 70-і роки дійсно ще не на-
зивали політичним важковиком. За його плечима були роки жур-
налістської роботи, в тому числі на Близькому Сході, в Інституті 
світової економіки і міжнародних відносин – заступником дирек-
тора. В 1977 році Примаков очолив Інститут сходознавства АН 
СРСР. З Гейдаром Алійовичем він був не просто знайомий, а дру-
жив. Можливо, ще з тієї пори, коли Женя Примаков, курсант Ба-
кинського військово-морського училища, мріяв про адміральські 
пагони, а молодший лейтенант Алієв – про генеральські.
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– Гейдар Алієв, безумовно, був видатною особистістю, – гово-
рив у розмові з нами академік Примаков. – Для Азербайджану Гей-
дар Алійович зробив надзвичайно багато. У нього було негласне 
змагання з Шеварднадзе, першим секретарем ЦК Компартії Грузії. 
Алієв у цьому змаганні перемагав, перемагав Азербайджан, тому 
що його керівник був більш зібраним, організаційно краще під-
готовленим. 

Я зустрічався з Алієвим досить часто, – продовжив Євген Мак-
симович Примаков, нині президент Торгово-промислової палати 
Росії, один із найавторитетніших політиків у сучасному світі. – 
Якось навіть відпочивав у нього три дні на дачі. Ми заходили в 
море й розмовляли.

– Напевно, не про морські стихії, не про те, як біжать вали від 
Баку до Махачкали...

– Звичайно, – посміхається Євген Максимович, якому і самому 
притаманний поетичний дар. – Це була розмова про людей, про 
долі держави, розмова про країну загалом, та про Азербайджан.

Можна зрозуміти, чому для своєї відвертої бесіди Примаков і 
Алієв обрали море. У стін і в дверей по парі вух, кажуть в Азер-
байджані. А Каспій точно не закладе, не доповість, не настукає...

– Звичайно, і тоді Гейдар Алійович не про все висловлював-
ся відкрито, та думками ми обмінювались досить відверто. Алієв 
був прогресивною людиною. Ця прогресивність поєднувалась в 
ньому з жорсткою вимогливістю. Це правильно. І я не піддаю це 
сумніву. Він поєднував, з одного боку, демократизм, з іншого – 
необхідність твердого порядку. При ньому Азербайджан пішов на 
великі перетворення – економічні і соціальні. Зрозуміло, на основі 
прийнятого тоді планового господарства, а не ринкового.

Історія капітана Носенка

Севіль Алієва готувала кандидатську дисер-
тацію в Інституті сходознавства, одному з найавторитеніших на-
укових центрів вивчення Сходу у світі. За порадою Примакова її 
науковим керівником став кандидат історичних наук Володимир 
Іванович Носенко. В останні роки він працював радником-послан-
ником Росії в Ізраїлі, потім – послом в Омані. Зараз – у відставці, 
як експерт з близькосхідної тематики виступає у друці.

В 60-і роки минулого століття прізвище Носенко поносили 
ледь не на кожному перехресті. Скандал! За кордон втік син Івана 
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Ісідоровича Носенка, відомого наркома суднобудівельної промис-
ловості СРСР в роки Великої Вітчизняної війни, згодом міністра 
транспортного машинобудування СРСР. До ранньої своєї смерті 
(помер він у 54 роки, урна з прахом – в Кремлівській стіні на Крас-
ній площі) пишався синами. Один пішов в науку. Інший, Юрій, 
закінчив МДІМВ, став чекістом, контррозвідником.

У лютому 1964 року капітан Юрій Носенко вирушив у служ-
бове відрядження до Швейцарії. Після повернення він мав отри-
мати і обмити пагони майора. Та в тому таємничому відрядженні 
Носенко зник. В Союзі його оголосили перебіжчиком, зрадником 
і засудили до «вишки». У Миколаївського суднобудівельного заво-
ду забрали ім’я Носенка. Тінь підозри лягла на рідних і близьких.

Між тим вся правда про справу Юрія Носенка не відома по цей 
день. Американці переправили його в Штати. Тримали три з поло-
виною роки в одиночній камері. Катували... Генерал армії Пилип 
Бобков, в минулому перший заступник голови КДБ СРСР, «до цих 
пір переконаний, що Носенко потрапив у якусь складну ситуацію і 
не витримав. Звичайно, не виключено, що він заздалегідь обдумав 
свій крок, та тільки душа моя цього не приймала, я знав, як любив 
Юрій свою доньку, як тяжко переживав її хворобу. Не міг він так 
просто кинути її, кинути сина». 

Обставини справи Носенка скрупульозно перевірив ветеран 
Служби зовнішньої розвідки Росії, полковник Олександр Соко-
лов. На його думку, «американська розвідка посилено приховує 
правду про Носенка, постійно направляючи публікації з цієї теми 
хибним шляхом». Юрій Носенко не здійснив зради, вважає Со-
колов, а «був викрадений ЦРУ, можливо, із застосуванням психо-
тропних засобів на території Швейцарії 4 лютого 1964 року».

Зовсім недавно опубліковані і спогади колишнього голови КДБ 
СРСР (1961-1967) Володимира Єфимовича Семичастного. Ось що 
він пише про цю заплутану історію.

«У січні 1964 року Носенко поїхав, уже не вперше, в Жене-
ву. Носенко мав досить важливе завдання від КДБ. В Женеві він 
повинен був зустрітись також із начальником контррозвідки Гри-
бановим. КДБ виявляло інтерес до однієї француженки, котра, за 
його власними словами, мала доступ в деякі організації і до пев-
ної інформації. Завданням Носенка було вийти на контакт з нею 
і завербувати її. Приїхавши до Швейцарії, Носенко знайшов її і 
домовився про зустріч: вирішено було разом повечеряти. Зустрі-
лись вони в готелі на французько-швейцарському кордоні. Це була 
наша остання інформація. Після вечері Носенко зник без сліду. Це 
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сталось за два дні до приїзду в Женеву Грибанова. Чарівна дама 
виявилась розвідницею, ймовірно, більш здібною. Про те, що від-
булось пізніше, я можу лише здогадуватись. Очевидно, французь-
ка мадам працювала не тільки на розвідку власної країни.

Все нові й нові неясності пробуджували в нас підозри: а чи не 
був Носенко під час вечері чимось задурманений? – продовжує 
Семичастний. – В такому стані підписав прохання про надання 
політичного притулку. А коли прийшов за якийсь час до тями, світ 
вже був повний повідомлень про його втечу. До самого кінця мого 
перебування в КДБ ми так нічого про Носенка і не дізнались. На-
багато пізніше дійшло до нас, що він не видав жодного імені, ви-
кликавши, таким чином, навіть недовіру до себе американців, і 
якийсь час провів за гратами в суворих умовах. Недовіра з амери-
канського боку свідчить про те, що до втечі з СРСР Носенко в Мо-
скві не працював на західні секретні служби. Те, що він не передав 
імен наших розвідників, – ще одне свідчення, що до втечі він не 
готувався, інакше прихопив би з собою достатню кількість корис-
них для нових роботодавців матеріалів. А що, якщо він свідомо 
приховав імена своїх колишніх колег? Правди про втечу Юрія Но-
сенка поки ще ніхто не дізнався. Не знаю її і я».

Проте американським бійцям невидимого фронту все відомо. 
У квітні 2007 року газета «Вашингтон пост» опублікувала статтю 
такого собі Девіда Ігнатіуса «Привид «холодної війни», присвя-
чену історії Носенка. Приводом для неї став вихід книги Т.Баглі 
«Шпіонські війни». Автор, в минулому оперативний співробітник 
ЦРУ, безпосередньо займався справою радянського перебіжчи-
ка. «Історія Носенка завжди виглядала надто хорошою, щоб бути 
правдою», – пише Ігнатіус. Втім, доля самого Носенка його ціка-
вить менш за все. Головне– підкинути дров у багаття «холодної 
війни». Заради цього писалась книга, в ім’я цього старався рецен-
зент. «Читаючи книгу Баглі, – завершує рецензент свою статей-
ку, – я не міг позбутись думки: «В які ігри розуму грають з нами 
росіяни зараз?»

Думай, Девіде, думай!..
Примаков ніколи не боявся протягнути руку допомоги гнаним і 

переслідуваним. Таку ж позицію завжди розділяв Гейдар Алієв. За 
їхнім проханням науковим керівником Севіль став Володимир Но-
сенко. Так що за  необхідності Євген Максимович міг допомогти і 
зі складанням іспиту. Інша справа, чи була в цьому необхідність?
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Порядок – комсомольський!

Ільгам навчався успішно і нікуди переводитись 
не збирався. Тим більше в Київський інститут міжнародних відно-
син, що був організований... в травні 1988 року. На базі факультету 
міжнародних відносин і міжнародного права Київського універси-
тету; до речі, так само до грудня 1990 року називався й інститут.

В пошуках відповіді на запитання, чи не переводився студент 
Алієв з Москви до Києва і назад, ми звернулись ще до одного дже-
рела – документів комітету комсомолу МДІМВ. Ці документи –  
протоколи засідань, стенограми конференцій, активів, зібрань, 
журнали комсомольського обліку – зберігаються в Центральному 
архіві суспільно-політичної історії Москви.

28 вересня 1977 року в комітеті комсомолу МДІМВ стали на 
облік одразу 13 першокурсників. І серед них «Алієв Ільгам Гей-
дар оглу», номер комсомольського квитка 29271287». Наступ-
ний пункт у «Журналі реєстрації членів ВЛКСМ, прийнятих на 
комсомольський облік комітету ВЛКСМ МДІМВ» (з 8 вересня 
1977 року до 17 вересня 1980 року): «З якої організації прибув» –  
«Азербайджанська РСР, м. Баку...» «В яку первинну організацію 
поставлений на облік» – 1. ак (академічна) гр (група) 1 (курс) МВ 
(факультет «Міжнародні відносини»)». Остання графа: «розпис 
члена ВЛКСМ в отриманні картки особового обліку». акуратний 
підпис, читається кожна буква: «І. Алієв» (ЦАСПІМ.Ф. 5459. Оп. 
1. Д. 38. Л. 5 об.-б.).

Далі гортаємо «Журнал реєстрації членів ВЛКСМ, знятих із 
комсомольського обліку комітету ВЛКСМ МДІМВ. Розпочато 
16 жовтня 1979 року. Закінчено 16 червня 1982 року». 9 березня 
Алієв Ільгам Гейдар оглу, номер комсомольського квитка той са-
мий, соціальне становище – студент, первинна організація та ж, 
факультет «Міжнародні відносини» знімається з комсомольського 
обліку. Запитання суворі й обширні: «В яку організацію вибуває 
(вказати первинну організацію, район, місто, область, край, рес-
публіку). Підстави зняття з обліку: за віком (вказати місяць, рік 
народження, дату зібрання), виключення з ВЛКСМ (вказати дату і 
номер протоколу бюро міськкому, райкому, комітету комсомолу з 
правами райкому)».

Відповідь лаконічна: «Чл (ен) КПРС» (ЦАСПІМ. Ф. 5459. Оп. 
1. Д. 47. Л. 44 об. – 45).
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На цьому комсомольська біографія Ільгама Алієва закінчилась. 
Він став комуністом, як його діди, як батько і мати. І за правом пи-
шався цим. Пишався, що став комуністом у МДІМВ, куди перші 
набори прийшли з окопів Великої Вітчизняної війни.

«У нас, фронтовиків, рахунок жорсткий»

31 серпня 1943 року Раднарком СРСР прийняла 
постанову: створити у складі Московського державного універси-
тету факультет міжнародних відносин. Ще диміли поля під Кур-
ськом, Орлом, Бєлгородом, де Червона армія розгромила танкові 
армади Гітлера. Лише на штабних картах червоні стріли наступу 
радянських дивізій протягнулись до Дніпра, до кордону... Та знала 
країна, вірили люди: буде і на нашій вулиці свято, піднімуть наші 
воїни червоний прапор над Берліном. І думали про життя після ві-
йни, вдумливо, по-господарськи готувались до нього.

Наркомати відкликали з фронту інженерів-нафтовиків, гір-
ників, вчених-фізиків... Відкривались нові кафедри, факультети, 
інститути. В листопаді того ж 1943 року почались заняття на фа-
культеті міжнародних відносин МДУ, а незабаром факультет пере-
творили на інститут.

В 1978 році (Ільгам Алієв – другокурсник) у МДІМВ тепло і 
душевно відзначали 35-ліття вузу й 30-ліття першого випуску. Ба-
гато із тих юнаків прийшли в аудиторії з фронту.

Наприкінці 1980 року одному з нас, на той час журналісту 
«Комсомольської правди», випало відрядження до Талліну, столи-
ці Естонії. На науково-практичну конференцію, яка обговорюва-
ла дещо проти буржуазної ідеології. Там зав’язалось дуже цікаве 
знайомство з групою  московських вчених. Серед них був Микола 
Андрійович Сидоров, завідуючий кафедрою наукового комунізму 
Московського університету, випускник МДІМВ 1948 року – пер-
шого випуску!

В Москву ми повертались в одному купе. Пам’ятаю до цих 
пір, як заразливо, по-царськи сміявся Микола Андрійович. Хтось 
із попутників жартує: «Твій сміх можна продавати радіостудіям».

Під дорожній чай і дещо міцніше говоримо за те за се. Посту-
пово розмова звертає до Великої Вітчизняної, до його розвідза-
гону. Микола Андрійович навчався у знаменитому ІФЛІ (Інститут 
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філософії і літератури). На фронт пішов добровільно, хоча й не 
брали: зір мінус 6,5.

У довоєнній Москві був чемпіоном з бігу; на Всесоюзному 
конкурсі старшокласників за роботу про Чернишевського отримав 
диплом; займався у стрілецькому гуртку. В 1937 обрали комсор-
гом школи. На Х з’їзді комсомолу слухав Косарева, генерального 
секретаря ЦК ВЛКСМ, згодом арештованого. У 38-му викликали 
до райкому, читали протокол допиту. Не вірив і тоді. Був впевне-
ний: фальсифікація.

Мати Сидорова у сім років зірвала хрестик. Дід лупив її віжка-
ми. Не допомогло. Так більше й не одягнула, як піонерка Багриць-
кого. 

Добровольців із ІФЛІ направили за Волгу, в школу підготовки 
перекладачів.

– Ліжка – моє і Пашки Когана (відомий поет, автор знаменитої 
«Бригантини» загинув під Харковом) – стояли поруч.

Через два місяці – десантні війська, 37-а гвардійська дивізія, 
62-а армія. Кинули їх під Сталінград. Везли без зупинок: «Медсе-
стри справляли нужду в куті вагону, за плащ-наметом». 

– Перша бойова удача – зняв німецького снайпера... – І тут же 
місток через два десятки років. – у ФРН, коли видалась у відря-
дженні вільна хвилина, зайшов у тир. Все повибивав. Власниця 
цікавиться: «Канадієн? Америка?» – «Ні, Москва». Фрау з досади 
навіть плюнула.

Після Сталінграду їх перекинули під Курськ.
– Були на самому західному виступі. Тили відстали. Бруд. Важ-

че за все було без солі. А коли дороги відновились, повернули все, 
що заборгували.

Заглянула провідниця: «Ще чайку?»
– Ні, – відповів за всіх Микола Андрійович. І, помовчавши, 

сказав: – За війну Сталіна поважаю. За решту – ні.
За вікном в суцільну темну стіну зливався ялинник.
– Ось на такий ліс нас кидали. Багато хлопців там залишались. 

Як шашлики.
В 1944 році старшого лейтенанта Сидорова демобілізували че-

рез хворобу. Вступив до щойно відкритого Інституту міжнарод-
них відносин. Відставав від однокурсників на семестр.

– А до початку другого курсу перегнав їх усіх, – сказав Сидо-
ров і кивнув на попутників, які вийшли в коридор покурити.

На його курсі було сорок фронтовиків – до цих пір в захопленні 
від хлопців. А між ними – синки.
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– В когось порок серця, в когось ще якась начебто невиліковна 
болячка. Та їхнім кар’єрам це не завадило... У нас, фронтовиків, 
рахунок жорсткий, безкомпромісний. – Він назвав ім’я одного ві-
домого філософа. – Не хочу говорити поганого про померлого. Та 
він злякався. – І ще одне ім’я прозвучало в тому вагоні, що біг до 
Москви. – Руку йому не подаю і не подам. 

Його призначили ректором ін’язу. Столетов, міністр вищої 
освіти Союзу, обіцяв після року роботи дати час для завершення 
докторської дисертації. Дав.

– Ціную обов’язковість.
Знову заглядає провідниця:
– Чайку, хлопці?
– Ні, краще пива.
Ми збираємо останні рублі й копійки. Микола Андрійович лю-

бить приїжджати додому, щоб у кишені свистів вітер.

З тих пір час від часу ми зідзвонювались. Обмінювались кни-
гами. У підшивці багатотиражки МДІМВ «Міжнародник» натра-
пив на велике інтерв’ю Сидорова. 

Журналіст попросив співрозмовника розповісти про станов-
лення інституту. Микола Андрійович нагадав, що МДІМВ створи-
ли у розпал війни. І це дійсно було далекоглядним рішенням. Най-
визначніші дипломати допомагали розвитку інституту. Першим 
ректором МДІМВ став Іван Дмитрович Удальцов, «друг В.І. Лені-
на, старий більшовик, людина величезного кругозіру й культури, 
навдивовижу інтелігентний, чудовий оратор. Це був наш улюбле-
нець, чарівний, педагогічний, тактовний у відносинах зі студен-
тами. Він став першим ректором МДІМВ, і старий інститутський 
гімн тричі включав у себе ім’я Івана Дмитровича».

Перші три післявоєнні набори були, за оцінкою Сидорова, чу-
довими наборами. «600 комуністів-фронтовиків прийшли в інсти-
тут після жорстоких боїв, багато пораненені, контужені, але дуже 
волеві, стійкі, самостійні, цілеспрямовані. Народжені у вогні тра-
диції фронтового настою, накалу, самовідданості ввійшли у плоть 
і кров інституту та стали його традицією, тому що глибокий слід 
у житті інституту залишили фронтові покоління і значною мірою 
створили його нинішнє обличчя. Вони прекрасно навчались, були 
активними у всіх відношеннях, самостійно мислили і висловлю-
вали свою думку, принциповими... З них виросло багато цікавих 
людей».
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Професор Сидоров з гордістю називає імена: В.П.Суслов, ко-
мандир пулеметного взводу, поранений під Сталінградом, перший 
із випускників МДІМВ Надзвичайний і Повноважний посол, по-
літичний оглядач В.С.Зорін – в студентські роки ректор стінгазети 
«Говорит 12-й», А.Г.Ковальов, дипломат вищого класу, заступник 
міністра закордонних справ Союзу, академіки Н.Н.Іноземцев, 
Г.А.Арбатов...

Продовжуючи розмову, молодий журналіст просить порівняти 
покоління студентів 40-х років і нинішніх, 80-х...

«Покоління не схожі одне на одного і ніколи наше суспільство 
не було одноманітним, уніфікованим, в чому нам намагаються до-
рікнути наші супротивники, виходячи з брехні, що свідомо форму-
ється про нашу країну. Звичайно, ерудиції у студентів зараз стало 
більше... За сорок років і суспільство і культура загалом піднялись –  
і це теж діє на кожну молоду людину, навіть мимо її волі. Все це 
добре. Але є й гнітюче – інфантильність студентів, котрі прийшли 
зі шкільної лави, недостатня самостійність, невпевненість в собі, 
пізнє дорослішання в соціальному плані» (Международник, 31 
жовтня 1984 р.). 

В 1945 році студентом став Володя Харитонов. Найдорогоцін-
нішою своєю нагородою він вважав бойову медаль «За відвагу». 
А найдорожчою нагородою фронтовикам стала його пісня «День 
Победы». Вперше вона пролунала в 1975-му... Разом з Давидом 
Тухмановим, іншими композиторами Володимир Харитонов на-
писав багато чудових пісень: «Мой адрес – Советский Союз», «Не 
плачь, девчонка», «Россия – родина моя»... Його останні вірші му-
дрі й прекрасні.

Я к божеству себя причислил
И думал – я и есть пророк.
А жернова
Тяжелых мыслей
Меня стирали в порошок.
Я воскресал опять 
С рассветом,
Я набирался
Свежих сил.
Так воскресать дано
Поэту,
Когда себя он пережил.
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Напевно, в поезії і дипломатії є певна глибока спорідненість. 
До 60-ліття МДІМВ вийшла поетична збірка «Наш дом». Вона 
презентувала вірші 70 авторів – і випускників різних років, і ни-
нішніх студентів. Серед авторів міністр закордонних справ СРСР 
(1991 р.) Олександр Безсмертний, міністр закордонних справ Росії 
Сергій Лавров – випускник 1972 року.

До речі, тоді ж факультет міжнародних відносин закінчив 
нинішній ректор МДІМВ Анатолій Васильович Торкунов, член-
кореспондент РАН, професор, доктор політичних наук. В ті роки, 
коли Ільгам Алієв навчався і викладав у МДІМВ, кандидат істо-
ричних наук Торкунов був старшим викладачем, доцентом кафе-
дри історії і культури країн Азії і Африки, деканом по роботі з 
іноземними студентами, проректором із міжнародних зв’язків. 
Потім три роки (1983 – 1986) роботи в США, а після повернення 
із закордонного відрядження Анатолія Васильовича обрали де-
каном факультету міжнародних відносин, потім він стає першим 
проректором. 

В середині 70-х років ХХ століття МДІМВ розташовувався в 
старих корпусах біля Кримського мосту і поступово перебирався 
в своє нове містечко на південний захід столиці. Першими пере-
їхали студенти двох факультетів – міжнародної журналістики й 
міжнародно-правовий. Газета «Міжнародник», орган парткому 
(на першому місці!), ректорату, комітету ВЛКСМ, профкому і 
міскому МДІМВ МЗС СРСР, запрошувала читачів на новобудо-
ву і щедро друкувала спогади про те, як навчались, дружили, за-
кохувались на Остоженці. Ця вулиця в радянські часи побувала 
Метробудівською, а зараз знову стала Остоженкою. В 1827 році її 
прикрасив палац Великого князя Михайла Павловича. Потім тут 
розташувався Катківський ліцей, а з 1893 року – ліцей цесаревича 
Миколи. Пам’ятаєте у Тютчева? 

Сын царский умирает в Ницце – 
И из него нам строят ков...
«То божья месть за поляков», -
Вот что мы слышим здесь, в столице...

Из чьих понятий диких, узких,
То слово вырваться могло б?..
Кто говорит так: польский поп
Или министр какой из русских?
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О, эти толки роковые,
Преступный лепет и шальной
Всех выродков земли родной,
Да не услышит их Россия, -

И отповедью – да не грянет
Тот страшный клич, что в старину:
«Везде измена – царь в плену!» -
И Русь спасать его не встанет.

Цесаревич Микола помер у Ніцці 12 квітня 1865 року. До Жов-
тневої революції про нього нагадував ліцей його імені. Потім звід-
си рулював школами Наркомат просвітництва, шукала істину чер-
вона професура і, врешті, повернулись студенти.

...Про свою роботу, справи і плани розповідає на сторінках 
«Міжнародника» завідуючий кафедрою історії міжнародних від-
носин і зовнішньої політики Радянського Союзу Володимир Гри-
горович Трухановський, член-кореспондент АН Союзу. Згадує 
першого завідуючого кафедрою академіка Л.Н.Іванова. Через 
декілька номерів – інформація про те, що викладачі цієї кафедри 
зустрілись зі студентами. Примітку про товариську, відверту дис-
кусію написав голова НСТ* факультету міжнародних відносин 
О.Пушков. Сьогодні Олексій Іванович – відомий вчений, профе-
сор МДІМВ, ведучий популярної телепрограми «Постскриптум».

В першому вересневому номері 1977 року «Международник» пу-
блікує «поради першокурсникам з вивчення історії КПРС», згадує 
про третій семестр, закликає «готуватись до осінніх сільгоспробіт».

Нинішньому молодому читачу слід пояснити, що це таке. У 
кожної організації – заводу, фабрики, інституту, редакції, військо-
вої частини – були підшефні колгоспи і завгоспи. Журналісти 
«Комсомолки», як приклад, збирали картоплю в Дмитрівському 
районі Московської області. Студенти МДІМВ працювали непо-
далік від села Петрищево, де загинула Зоя Космодем’янська. За-
роблені рублі молодь перерахувала в музей партизанки, Героя Ра-
дянського Союзу.

Можна уявити, як приголомшив хлопчину з Баку – та чи тільки 
його? – факультет МВ (міжнародних відносин).. Що не викладач, 
то ім’я! Учасники найбільших міжнародних переговорів, творці 
і літописці історії. Професор Волков, кажуть, готує монографію 
«За дипломатичними кулісами Другої світової війни», академік 

* Наукове студентське товариство
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Рибаков розповідає, як відкривалось йому «Слово о полку Ігоре-
вім»: «Здавалось, що я знаю все чи майже все про нього.. Сьогодні 
я заледве візьмусь стверджувати це. Істинне розуміння великих 
творінь приходить із роками кропіткої роботи».

... 1 січня 1985 року «Международник» розповів про те, що від-
крився музей МДІМВ. До того часу серед випускників інституту 
міжнародних відносин було 80 послів, 30 торгпредів...

Це тільки штрихи до тих років, коли Ільгам Алієв навчався і 
працював у МДІМВ. 

Завершувалась епоха Брежнєва

В Інституті міжнародних відносин, в Першому 
московському медінституті, де навчалась Мехрібан, як і по всьому 
Союзу, вивчали епохальні твори Леоніда Ілліча Брежнєва – «Малу 
землю», «Відродження», «Цілину». «Автора» під колючі насміш-
ки співгромадян, котрі томились у чергах, прийняли до Спілки 
письменників, а тим, хто написав непогані, загалом, книги, навіть 
не сказали дякую. 

У МДІМВ у звязку з 60-літтям Радянського Азербайджа-
ну (квітень 1980 року) провели урочисті збори. З Баку приїхала 
велика делегація на чолі з головою Верховної Ради республіки 
К.А.Халіловим. «Від імені азербайджанських студентів виступив 
студент IV курсу факультету МВ Ельшад Насіров...Під склепін-
ням інституту лунали азербайджанські пісні й вірші» (Междуна-
родник, 1 травня 1980 р.). 

Свої ювілеї відзначали тоді й інші республіки, та в «Междуна-
роднике» ми знайшли детальну розповідь тільки про один.

На ВДНГ тільки у 1982-му – рік 60-ліття Радянського Союзу –  
проходили дні всіх Союзних республік. Та інститутська газета 
розповіла лише про Дні Азербайджанської РСР. Не будемо гадати 
про причини таких вподобань. Теми для своїх головних публіка-
цій співробітники «Международника» не самі обирали...

В 1976 році Брежнєв переніс обширний інфаркт. І до кінця 
життя, пише в своїх спогадах Маршал Радянського Союзу Ахро-
мєєв, «перестав працювати так, як це належить голові держави й 
партії... Згадалось, як у березні 1978 року мені довелось разом із 
Д.Ф.Устиновим супроводжувати Брежнєва в поїздці по залізниці 
з Москви до Владивостока. Задумувалась вона в вигляді інспек-
ції стану справ у Росії. Насправді все звелось до 30-40 хвилинних 
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формальних розмов у обкомах і крайкомах КПРС (Свердовськ, 
Новосибірськ, Красноярськ, Чита, Хабаровськ, Владивосток),  
присутності на вченнях двох військових частин. Виступи Бреж-
нєва були безпомічними, некомпетентними, залишали жалюгідне 
враження. Хоча папір за підсумками цієї роботи був написаний у 
дусі парадності, поїздка, на яку було витрачено два тижні, закін-
чилась фактично нічим.

В той же час, не виконуючи обов’язків керівника держави і 
партії, Брежнєв не лише залишив за собою свої прерогативи, але 
й прихопив і чужі, позбавивши значної частини належних прав 
О.М.Косигіна, який працював тоді Головою Ради Міністрів краї-
ни. З врахуванням того, що Брежнєв від економічних реформ, роз-
початих в середині 60-х років, до цього часу відмовився, а еконо-
мікою – найбільш трудомісткою та складною справою для керів-
ника – сам він не займався і значною мірою заважав Голрадміну, 
вона поступово приходила в занепад...»

Розповідають, престарілий Брежнєв їхав потягом у південні 
краї. Маршрут генсека пересікав Україну. В Харкові побачитись з 
Леонідом Іллічом з’їхалась вся українська еліта.

– Прогулюється Леонід Ілліч пероном, – розповідав нам один 
із очевидців цієї сценки, – а назустріч Костянтин Устинович Чер-
ненко з молодим чоловіком. «Це хто, Костя?» – поцікавився ген-
сек. «Мій племінник, Леонід Ілліч».

Розминулись. За три-чотири хвилини знову зустрічаються. «Це 
хто, Костя?» – «Мій племінник, Леонід Ілліч», – незворушно від-
повідає Черненко. Більше кажуть, племінничок з вагону не пока-
зувався.

Звичайно ж, стареча неміч лідерів не прив’язана до будь-якої 
певної політичної системи чи країни. Серйозно хворів в останні 
роки свого прем’єрства Уінстон Черчіль, і цього ніхто не спішив 
афішувати. Не врубався в суть розмов з колегами президент США 
Рональд Рейган...

... Грудень 1987 року, переговори Рейгана і Горбачова в Білому 
домі. «Тепер, після підписання Угоди (з ракет середньої і малої 
дальності), коли гості розійшлись і обидва лідери разом із натов-
пом радників перейшли в Кабінетну залу, ініціативу взяв у свої 
руки Горбачов. Він довго і з захопленням розповідав, як іде пере-
стройка в СРСР і які труднощі йому доводиться долати. Та з Рей-
ганом щось трапилось: сріврозмовника він не слухав і час від часу 
відключався. Тільки розповів невлад один анекдот...» Це також 
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свідчення з перших рук – безпосереднього учасника переговорів 
Олега Гриневського. «Судячи зі спогадів, що з’явились, – додає 
Олег Олексійович, – оточення Рейгана також було шоковане тим, 
що трапилось із президентом». Очевидно, це були перші ознаки 
хвороби Альцгеймера, з якою президент США мужньо боровся 
довгі роки. Перед загрозою повної втрати пам’яті він опубліку-
вав відкритого листа, в якому попрощався з рідними, близькими, 
з країною.

Останній візит генсека

З кінця липня до останніх днів серпня 1982 року 
Брежнєв приймав у Криму закордонних візитерів – лідерів країн 
соціалістичної співдружності: Густава Гусака (Чехословаччина), 
Еріха Хонеккера (Німецька Демократична Республіка), Войцеха 
Ярузельського (Польща), Юмжагійна Цеденбала (Монголія)... А 
24 вересня Генерального секретаря ЦК КПРС, Голову Президіуму 
Верховної Ради СРСР зустрічали в Баку.

Здавалось би, про ті дні все написано, все розказано-переказа-
но – по годинах і хвилинах. Але ні! Збереглись епізоди, які знає і 
пам’ятає зараз тільки Михайло Забелін, референт Алієва, першого 
секретаря ЦК, нині депутат Міллі Меджліса.

... Того недільного ранку у Гейдара Алійовича зник голос. 
Можливо, перехвилювався, можливо, перенапружив зв’язки, та 
не міг промовити й слова. В ЦК примчали лікарі, підняли міні-
стра охорони здоров’я. Поради, пігулки, суєта – толку немає. І тоді 
Алієв прошепотів Забеліну: «Скажи, щоб принесли молока й бор-
жомі». Майже годину Гейдар Алійович полоскав горло. І хвороба 
відступила. Чи то перед силою волі, чи перед народним засобом.

А далі все пішло за сценарієм – аж до того моменту, коли у 
величезному залі генсек став зачитувати промову, з якою він мав 
виступати наступного дня, в ЦК... З другого ряду до трибуни ки-
нувся помічник генсека Александров-Агентов. Оратор не звернув 
на нього жодної уваги. Розгублений помічник розвів руками і, на-
магаючись ні з ким не зустрітись очима, повернувся на своє місце 
до зали. І тоді до Брежнєва з президіуму підійшов Алієв, щось 
прошепотів і взяв завтрашній текст. 

– Що ж, буває, – розсудливо сказав генсек.
Зала, що хвилювалась разом із ним, зааплодувала. Далі Ілліч 
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продовжував без запинки, лише раз обмовився: замість «нафта 
Азербайджану» сказав: «нафта Афганістану».

... Забелін теж був у залі, бачив в деталях всю сценку з пере-
плутаними промовами. Після засідання повернувся до ЦК: рефе-
ренту належить бути на посту. Пізно ввечері, попрощавшись із 
гостями, приїхав Алієв:

– Ти бачив? – запитав задерикувато з порогу.
– Бачив, Гейдар Алійович! – відповів Забелін, зрозумівши з 

півслова про що йде мова.
– Ну, як? Здорово?
– Здорово!
Михайло Юрійович так жваво переказував той діалог, так що 

ми ніби наяву побачили, як пишався своєю винахідливістю і рі-
шучістю Гейдар Алієв. Він насправді врятував становище. І це ба-
чили не лише ми в залі, але й мільйони телеглядачів. А серед них 
в Москві – Ільгам Алієв. Чи треба казати, як він хвилювався за 
батька, як пишався ним?!

В понеділок, зустрівшись із членами бюро ЦК Компартії Азер-
байджану і зачитавшу потрібну промову, Брежнєв полетів до Мо-
скви. Час відлічував його останні дні.

Група скандування на фоні епохи

Вчені люди вправлялись у формулюваннях, 
придумуючи назви системі: реальний соціалізм, зрілий, розвину-
тий.. Та і цей плід, як виявилось, потребував удосконалення. Перед 
країною все гостріше поставали прозаїчні повсякденні завдання: 
нагодувати і вдягнути людей, дати їм дах, освіту, потурбуватись 
про їхнє здоров’я, виплутатись із війни в Афганістані.

Московський державний інститут міжнародних відносин був 
і частиною системи, і її відображенням. Виступаючи на одному 
із засідань парткому в 1978 році, ректор інституту М.І. Лебедєв, 
науковий керівник аспіранта Ільгама Алієва, фронтовик, закликав 
відтворити «реальний облік радянського вузу. Все, що говориться 
в Москві стосовно нашого інституту, – переконував він колег, – 
базується чи на навмисній дезінформації, чи на повному незнанні 
справи» (ЦАСПІМ. Ф. 538. Оп. 2. Д. 340. Л. 16).

А що особливо говорилось? Розповідали, особливо в колі абі-
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тури і батьків, що сюди без «волохатої лапи» чи товстого гаманця 
не вступиш. Доріжка, мовляв, відкрита тільки чадам великих на-
чальників. Самі чада відкрито хизувались своєю обраністю. Си-
нок одного з головних міністрів, близького товариша Брежнєва 
вихвалявся: «У нас, в МДІМВ, комітет комсомолу, як ЦК КПРС!» 
Молодий і вельми зарозумілий комсомольський функціонер не 
сильно перебільшував.

Гортаємо матеріали комсомольських конференцій МДІМВ, зі-
брань активу. Виписуємо прізвища – з тих, що і сьогодні на слуху, 
а в колишні часи відкривали двері до інституту з допомогою ча-
рівного паролю: сім-сім...

Брежнєв, онук Леоніда Ілліча, син Юрія Леонідовича, першого 
зама міністра зовнішньої торгівлі, Брутенц, Патолічева, Шибаєв, 
Щелоков, Тихонов, Громико...

Можливо, в цьому списку виявились однофамільці великих на-
чальників, можливо, і самі хлопці – цілком гідні, і в дипломатію 
їх вела, скажімо трохи піднесено, юнацька мрія, романтика, а не 
діловий розрахунок на майбутні доходи в твердій валюті. Та все 
ж, та все ж... На відміну від минулих часів номенклатурні діти 
обирали не військові училища, не інженерні вузи, а факультети, 
інститути, академії, диплом котрих відкривав дорогу в тривале за-
кордонне відрядження. До того ж – не будь-яке. Країни соціаліс-
тичної співдружності, і європейські, і азіатські в цьому колі не ко-
тувались. Подавай Англію, Францію, Штати, Італію, Швейцарію...

ЦК КПРС, Рада Міністрів вимагають від вузів підвищувати в 
студентському середовищі прошарок робочої і сільської молоді, 
більше приймати тих, хто пройшов виробництво, армію. Звичай-
но, їм важче, ніж ровесникам, котрі щойно закінчили середню 
школу. При вузах спочатку в Челябинську і Магнітогорську, а по-
тім і по всій країні створюються підготовчі факультети. За зраз-
ком 20-30-х років їх називають рабфаками. Підготовчий факультет 
відкривається і при МДІМВ. Інститут розсилає своїх посланців 
по школах Москви – підбирати дітей із робочих сімей. Партійний 
комітет стверджує «План заходів ректорату і парткому по забезпе-
ченню відбору в МДІМВ кращих представників робочої і студент-
ської молоді з огляду на вказівки Відділу ЦК КПРС, Постанови 
РМ СРСР від 20.Х.1978 р.»

Повсякденне життя інституту – два життя. Втім, тоді так було і 
в будь-якому колективі – студентському, виробничому чи військо-
вому. З вигляду мішура наочної агітації, безкінечні зібрання, пле-
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нуми, активи, змагання (!) кафедр, факультетів, вибори груповодів 
і правофлангових...

А це що таке, спитає молодий вчитель, незнайомий з реаліями 
показової епохи. Це учасники демонстрацій, першотравневої чи 
жовтневої. Десятого жовтня 1979 року, до прикладу, бюро парт-
кому МДІМВ розглядало питання «Про хід підготовки до святку-
вання 62-ї річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції». 
Всі факультети, доповідають товариші, «здали списки груповодів, 
правофлангових, учасників демонстрації». Пропонують: «врахо-
вуючи важливість і значення ВЖСР*, провести підготовку більш 
урочисто, починаючи від проведення зібрань з висування демон-
странтів» (ЦАСПІМ. Ф. 538. Оп. 2. Д. 343. Л. 7).3

Після демонстрацій партком, комітет комсомолу підводили 
підсумки. Як з’ясувалось, на першотравневій демонстрації 1978 
року майбутні дипломати підкачали, кричали, проходячи повз 
трибуни Мавзолею, невлад і незлагоджено. А чому? «Не було про-
ведено зібрання груп сканування. Були також і такі суттєві недо-
ліки, як неявка правофлангових на демонстрацію» (ЦАСПІМ. Ф. 
538. Оп. 2. Д. 187. Л. 2).

Може, правофланговий товариш у святковий день дозволив 
собі сходити наліво – роки-то молоді. Може, перевтомився в ін-
ститутському дискоклубі й елементарно проспав, забувши про те, 
що його призначили правофланговим. До формальних, чергових 
доручень молодь так і ставилась. І як же вони мінялись, коли тра-
плялась жива справа! Шефство над матерями солдат, котрі заги-
нули на фронті Великої Вітчизняної війни... Будзагони... Суботни-
ки... Допомога відстаючим товаришам.

В тому ж жовтні комітет комсомолу МДІМВ звітував у парт-
комі.

– Не згоден з тим, що на факультеті міжнародних відносин по-
гано ведеться індивідуальна робота, – відповідав на докори Олек-
сій Підберезкін, секретар комітету комсомолу факультету, зрозу-
міло не звільнений, – зараз вже можна бачити реальні результати 
цієї роботи. Та наш «Международник» не відображає реального 
життя в інституті. Він висвітлює. засідання парткомів, а про жит-
тя, яке йде на факультетах, не йдеться. «Международник» пови-
нен бути живим органом, що реально висвітлює події в інституті.

Не зовсім правильно ставити питання, коли інтернаціональна 

* Так у тексті. Велика Жовтнева соціалістична революція.
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робота ведеться тільки з іноземцями. Було б корисно проводити 
цю роботу спільно (ЦАСПІМ. Ф. 538. Оп. 2. Д. 340. Л. 6).

Ректор за кожної нагоди нагадував про увагу до мов: «Випус-
кників з трійками не беруть. Організаціям потрібна людина, яка 
вільно володіє мовою... Труднощі, з якими зараз стикаються ви-
робники, не йдуть в порівняння з труднощами, яких зазнали ми, 
фронтовики. Ми поневірялись по вокзалах, знімали кути. Та це не 
служило оправданням поганої успішності». Блискуча англійська і 
французька Ільгама Алієва звідти, з Московського інституту між-
народних відносин.

Кожного року до випускників МДІМВ з напутнім словом 
звертався Андрій Андрійович Громико. Цієї традиції міністр не 
порушив і в 1982-му. «Новий етап вашого життя починається у 
складній міжнародній обстановці, – йшлось в його посланні «Ви-
пускникам МДІМВ 1982 року». – Агресивному, провокаційному 
курсу імперіалізму Радянський Союз разом із братськими соціа-
лістичними країнами протиставить позитивну і конструктивну 
позицію послідовної боротьби за зміцнення миру, поглиблення 
розрядки, приборкання гонки озброєнь...»

(Международник, 1 вересня 1982 р.).
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Глава ІІІ

НОвА ЗІРКА НА КРЕМлІвСЬКОМУ 
НЕБОСХИлІ

Велике серце, як і океан,
ніколи не замерзає.

К. Берне

Рік завершень і початків 

Рік завершень і нових початків – так можна ска-
зати про 1982-й у сім’ї Алієвих.

Ільгам, закінчивши інститут, вступив до аспірантури. Свій 
вибір він зробив ще на старших курсах: продовжити освіту, за-
йнятись англознавством. Приятелі говорили, що це сталось не без 
творчого впливу Володимира Григоровича Трухановського, одно-
го з найбільших радянських істориків, головного редактора жур-
налу «Вопросы истории», автора захоплюючих біографій Черчіля, 
Ідена, адмірала Нельсона, прем’єр-міністра Великобританії Дізра-
елі – ця книга вийшла на початку 90-х років.

1 червня 1982 року партком МДІМВ прийняв Алієва Ільгама 
Гейдар оглу в члени КПРС (ЦАСПІМ. Ф. 538. Оп. 3. Д. 208. Л. 13). 
Разом з ним комуністами стали Артем Боровик, син відомого в 
ті роки політичного оглядача і публіциста Генріха Боровика, Ми-
хайло Горбачов, тезка і однофамілець майбутнього генсека, такий 
собі Володимир Алексєєв і Казбек Бейсебаєв... Остання трійця в 
документах інституту нам більше не зустрілась, а от Ільгама і Ар-
тема МДІМВ пам’ятає. Артем Боровик яскраво писав, організо-
вував видавництво «Совершенно секретно» і однойменну газету. 
Безумовно, зробив би ще дуже і дуже багато і в журналістиці, і в 
громадському житті, якби не трагічна смерть у авіакатастрофі 9 
березня 2000 року.

На сторінках «Международника» збереглась його жива мова. 
«Яке у вас сьогодні відчуття реальності?» – спитав репортер-сту-



48

дент свого відомого колегу. «Питання дуже цікаве і непросте, – 
відповідав Артем. –  Я не можу на нього однозначно відповісти, та 
це й неможливо. Це відчуття складається з того, що довкола тебе, 
а це не об’єктивна реальність. Ось саме зараз я би сказав, що в 
мене є відчуття нестабільності, почуття того, що ти знаходишся в 
кімнаті, якою трясе, і ти знайшов такий куток, де, як тобі здається 
трясе трошки менше. Є і відчуття небезпеки, хоча разом з тим і 
почуття, що стабілізація в економіці і політиці почалась. Ось все 
це, разом взяте, плюс настрій сьогоднішнього дня... Так сьогодні у 
мене гарний настрій і здається, що все в порядку» (Международ-
ник, 15 листопада 1994 р.). 

Одразу ж після парткому Ільгам подзвонив в Баку: знав, як зра-
діє батько добрій звістці.

Мине декілька років і інші «товариші», які рвалися (точніше: 
повзли) в партію, стануть публічно на площах спалювати свої 
парт-квитки. Викривати «комуняк». Стверджувати, що вони-то за-
вжди були по іншу сторону барикад. Ільгам, як і його батько, своїх 
переконань не зрікався.

... В 1985 році комуністи першого курсу факультету міжнарод-
ної журналістики обрали секретарем партбюро Шамуна Кагер-
манова. Він був старшим за більшість однокурсників: за плечима 
армія, робота друкарем у типографії видавництва «Правда», се-
кретарем комітету комсомолу видавництва, одного з найбільших 
в країні. Ось уже другий десяток років Шамун Мусаєвич очолює 
популярну газету «Сельская жизнь». Як головний редактор зустрі-
чався з Ільгамом Гейдаровичем Алієвим, Президентом Азербай-
джану, і в Москві, і в Баку. Президент пам’ятає його по інституту, 
дружньо вітає, виділяючи з кола колег. Напевно, так само яскраво, 
як і Шамун, пам’ятає їхню першу зустріч-сутичку.

Ільгаму Алієву партком МДІМВ доручив курирувати робо-
ту партійної організації факультету міжнародної журналістики. 
Партбюро першого курсу розбиралось зі справою студента К. 
П’янка – лист із міліції... Група і партбюро захищали хлопця, про-
понували оголосити сувору догану з останнім попередженням: 
виключити з партії. За цим, ясна річ, слідувало відрахування з ін-
ституту.

От тоді Кагерманов і Алієв сильно посперечались.
– Давайте поговоримо, як два кавказці, – гарячкував Шамун.
– Краще, як два комуністи, – відповідав Ільгам.
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– Я все одно голосуватиму за догану, – стояв на своєму Шамун. 
Бюро підтримало принципового парттогра: догана. Молодь ра-

діла: врятували однокурсника, дали шанс людині, говорили про 
довіру, милосердя, дружбу... Та їх довірою, як вони незабаром пе-
реконались, К. скористався по своєму. Йому, мовляв, все дозволе-
но, все зійде з рук. Алієв глибше розібрався в характері молодого 
чоловіка, зрозумів, що йому потрібен міцний струс вже зараз, щоб 
вберегти на слизькому шляху.

Через кілька місяців в ректорат прикотила чергова «телєга» з 
міліції: затриманий у стані сп’яніння студент першого курсу...

– Пам’ятаєш нашу розмову? – зустрів Шамуна Ільгам Алієв.
– Я був неправий.
– Тоді нам можна випити...
Спустились у кафе. І оскільки країна вже боролась за тверезий 

спосіб життя, закріпили примирення ароматною кавою.
.. В ті роки у Шамуна Мусаєвича завелась папка, куди він скла-

дав... доноси – назвімо речі своїми іменами. В одному листі сту-
кали на колегу: торгує, мовляв, джинсами. В іншому – знайшли 
«ідеологічного диверсанта» – читає журнал «Плейбой»... Шамун 
із розбірками не поспішав. Хлопцям по 17-18 років, треба розі-
братись, допомогти, не спішити з покараннями.

Як з’ясувалось пізніше, «стукачі» складали папери в двох ек-
земплярах, другий надсилали Алієву.

– Ти чому не даєш ходу листам? – спитав якось Ільгам Гейда-
рович Шамуна.

Кагерманов пояснив.
– І я так само вважаю, – відповів Алієв.
Хлопці, яких захистили два товариші, виросли порядними 

людьми, вмілими фахівцями.

Про свої студентські роки, про друзів-товаришів, про Ільгама 
тепло написав Теймур Ях’яєв. Його батько, офіцер Радянської ар-
мії, служив у Монголії і загинув у жовтні 1979 році, рятуючи сол-
дат від вірної смерті. Велика сім’я залишилась без годувальника. 
Ось як згадує про ті сумні дні Теймур Ях’яєв у книзі «Два життя в 
одній долі: Ільгам Алієв своїми добрими справами завоював у ін-
ституті велику повагу. Молодь, яка потрапила в складне станови-
ще, зверталась до нього. А найчастіше він сам цікавився, як спра-
ви, і свою пропонував допомогу, та афішувати цього не любив. У 
жовтні 1979 року мій батько, офіцер, загинув у Монголії, рятуючи 
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солдат. Йому було лише 43 роки. Як старший син я повинен був 
взяти на себе турботи про матір, братів і сестер. Вчився на «від-
мінно», отримував підвищену стипендію, та на ці гроші нічого не 
можна було зробити.

У ті важкі дні Ільгам Алієв став мені опорою. «Не сумуй, я до-
поможу тобі», – сказав він. І насправді допоміг».

Потім у Теймура виникли проблеми з розподілом, і знову на 
допомогу прийшов вірний друг.

Гейдар Алієв приїхав до Москви, знайшов час прийняти 
Т.Ях’яєва «Ільгам каже, що ти потрапив у скрутне становище. Не 
хвилюйся постараюсь тобі допомогти». Хлопчині запропонували 
роботу в ТАРС, надали квартиру... Гейдар Алійович не забув про 
молодого, добре підготовленого дипломата. Через роки він запро-
понував йому повернутись до республіки, стати головою виконав-
чої влади Масалинського району. Про ці роки Ях’яєв написав у 
своїй книзі «Наскільки знаю і розумію».

В його спогадах багато добрих сторінок, зворушливих епізо-
дів, пов’язаних з іменем Гейдара Алійовича і Ільгама. Коли не-
безпечно захворів один із однокурсників, Ільгам звернувся за до-
помогою до мами. Заріфа-ханум негайно відгукнулась. Студента 
розмістили в одну з кращих клінік Москви.

«З Ільгамом Алієвим ми ділили і радощі, і печалі, – пише 
Т.Ях’яєв, – він завжди уважно вислухає тебе, намагається зрозу-
міти. На його щирість йому відповідали такою ж щирістю, душев-
ною симпатією. Земляки, які навчались із нами – Ельшад Насіров, 
Ельчін Багіров, Камал Аббасов, Раміз Гасанов, Мурад Гейдаров –  
і сьогодні в його команді, команді Президента. Він здобув авто-
ритет і серед студентів інших національностей. Більшість із них 
тепер працюють в міністерствах закордонних справ, пресі своїх 
країн, в міжнародних організаціях. І впевнений, що всі вони збе-
регли гарні почуття до Азербайджану». 

Повернімося на декілька років назад, в пам’ятний день для всі-
єї сім’ї Алієвих 1982 рік.

Захистила кандидатську дисертацію Севіль.
З золотою медаллю закінчила Бакинську школу №23 і вступи-

ла на лікувально-профілактичний факультет Азербайджанського 
державного медінституту імені Н.Наріманова Мехрібан Пашаєва, 
одна з найблискучіших красунь, в котрій дивовижна краса поєд-
нувалась з глибоким розумом.
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Ну, і сама головна переміна – нове призначення Гейдара Алі-
йовича Алієва. 22 листопада 1982 року пленум ЦК КПРС перевів 
його з кандидатів у члени Політбюро ЦК.

Сесія Верховної Ради затвердила Алієва першим заступником 
Голови Ради Міністрів Радянського Союзу. 

Гейдар Алієв славився своєю феноменальною пам’яттю, вмін-
ням орієнтуватись у найскладніших ситуаціях, далекоглядністю... 
Про це розповідають всі, кому пощастило з ним спілкуватись. Та 
мало хто, лише з найближчого оточення, знали, який величезний 
труд підкріплював, безумовно, видатні природні дані.

Наведемо деталь зі спогадів Михайла Забеліна: «Приблизно за 
місяць до від’їзду в Москву Гейдар Алійович дав мені великий 
список літератури – на декілька сторінок і попросив підібрати для 
нього всі ці книги. Там були спеціальні видання з залізничного, 
морського і річкового транспорту, організації з охорони здоров’я, 
про проблеми організації культури... Ми, його помічники, рефе-
ренти, оперативно підібрали книги зі всього списку. Не пам’ятаю 
точно, скільки коробок вийшло – чи то одинадцять, чи дванад-
цять. Всі книги він простудіював, не знаю, правда, як можна було 
встигнути. Від’їжджаючи, Гейдар Алійович попросив повернути 
книги до бібліотеки». 

Батько 

За влучним виразом історика і публіциста Роя 
Медведєва, на кремлівському небосхилі з’явилась нова зірка. Че-
рез роки свою тодішню оцінку висловив Андрій Громико, міністр 
закордонних справ СРСР, один із найавторитетніших діячів у ра-
дянському керівництві. Він зізнався, що подумав про себе: щоб 
керувати Радянським Союзом, потрібен ось такий молодий і енер-
гійний керівник. Шкода, Андрій Андрійович цю вірну думку не 
оприлюднив вирішальної миті, коли після Андропова і Черненко 
настав час визначати нового лідера.

Зовні все виглядало як раніше. Та тільки зовні. Ще віддава-
лось належне Брежнєву і публікувалась постанова ЦК, Президі-
уму Верховної Ради СРСР і Ради Міністрів «Про увіковічнення 
пам’яті Леоніда Ілліча Брежнєва» – перейменувати міста і райони, 
присвоїти ім’я Л.І.Брежнєва заводам, колгоспам, вузам, школам, 
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площам і навчальній танковій дивізії, де служив Леонід Ілліч у 
30-і роки...

А в країні починалась звірка курсу і – вперше! – пролунало 
слово прискорення, яке намагався пізніше присвоїти Горбачов. 

У книзі «Гейдар Алієв» ми детально розповіли, як працював 
Гейдар Алійович у Політбюро, уряді, де він керував ще й комісією 
з оперативних питань (КОП), які проблеми вирішував, як пред-
метно допоміг дитячим будинкам, сиротам. Тих, кому це цікаво, 
відправляємо до молодогвардійських видань 2005 і 2006 років. Тут 
повторюватись не будемо; лише за необхідності позначимо той чи 
інший аспект. А ось про нові, раніше не відомі чи до цього часу 
закриті матеріали розповімо детальніше. Вони яскраво характе-
ризують середовище, в яке довелось зануритись Алієву в столиці 
Радянського Союзу, і доповнюють новими фарбами його облік.

Серед відомств, якими опікувався Алієв, Міністерство вищої 
і середньої спеціальної освіти СРСР. Справи у Мінвузі турбува-
ли ЦК КПРС, Черненко; новий генсек просив Алієва звернути на 
вузи особливу увагу.

Гейдар Алійович, не обмежуючись довідками, звітами, визнав 
необхідним особисто побувати в провідних вузах. До речі, до того 
часу відноситься його знайомство з Віктором Антоновичем Са-
довничим, завкафедрою математичного аналізу, проректором і 
майбутнім ректором Московського державного університету імені 
М.В. Ломоносова. Знайомство переросло у велику дружбу двох 
талановитих людей. В роки президенства Гейдара Алійовича Са-
довничий не раз бував у Баку, і, як згадував на зустрічі з нами, їхні 
розмови тривали годинами. Чудово, що такі відносини у ректора 
МДУ склались і з Ільгамом Гейдаровичем Алієвим. Їхня зустріч в 
кінці травня 2007 року була присвячена проблемам науки. В Баку 
відкриється філіал Московського університету.

– І це буде такий же авторитетний і сильний вуз, як сам МДУ, –  
сказав Президент Азербайджану.

Та ми самі забігли далеко наперед. Перегорнемо календар на-
зад, до березня 1983 року.
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«Тов. Черненко К.У.
Шановний Костянтине Устиновичу!
Згідно Вашого прохання направляю довідку щодо деяких пи-

тань, піднятих на розширеному засіданні колегії Мінвузу СРСР 29 
березня 1983 р.

                                                                                                              Г.Алієв.
8 квітня 1983 р.»
(ДАРФ. Ф. Р-5456. Оп. 152 Д. 4. Л. 128).

Прочитаємо цю довідку – гостра тривога за стан справ у вищій 
школі, середній спеціальній освіті з перших же рядків: доповідь 
міністра В.П.Єлютіна «носила надто загальний характер, не було 
конкретності в критиці недоліків, тим більше згадок конкретних 
осіб, відповідальних за ці недоліки» (там само. Л. 129).

І далі: «Серйозне занепокоєння викликає тенденція зростання 
негативних явищ, що мають місце серед працівників вищих на-
вчальних закладів (хабарництво, протекціонізм, міщанство, еле-
менти мілкобуржуазної психології та інші негативні явища). За 
даними Прокуратури СРСР, у вузах країни щорічно коїться значна 
кількість різного роду злочинів і їхнє число з року в рік зростає...»

Так, числа вражали. У 1978 році скоїли злочини 2158 праців-
ників вищої школи, з них розкрадання і посадові злочини (в осно-
вному хабарництво) – 533 особи. У 1979 році відповідно 2221 і 
529, в 1980-му 2362 і 598, в 1981-му – 2504 і 615, в 1982-му – 2746 
і 671. Це ті, кого впіймали за руку, судили. А скільки залишилось 
в тіні?

«Особливо багато зловживань здійснюється в період прийо-
му іспитів у вищі навчальні заклади, – читаємо далі довідку зав. 
відділом культури і науки Управління справами Ради Міністрів 
СРСР А.Кутепова. – Останнім часом низка працівників вищих на-
вчальних закладів була притягнута до кримінальної відповідаль-
ності. Серед них колишній ректор... старший викладач кафедри 
цивільного права юрфака МДУ, зав. кафедрою наукового комуніз-
му Єреванського політехнічного інституту... Старший методист 
Мінвузу Грузинської СРСР Чаргазія і завідуючий відділом науко-
во-методичного кабінету заочного навчання Гоголашвілі протягом 
декількох років систематично отримували хабарі за влаштування 
абітурієнтів у різноманітні вузи і технікуми. Встановлена на да-
ний час і визнана обвинуваченими сума хабарів перевищує 400 
тис. рублів» (там само. Л. 132). А в доповіді, виступах на колегії 
ці серйозні питання повністю обійшли, жодного слова про наяв-
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ність подібних фактів і необхідність посилення боротьби з ними 
не було сказано...

На засідання колегії виступив член Політбюро ЦК КПРС, пер-
ший заступник Голови Ради Міністрів СРСР товариш Алієв, який 
детально зупинився на цих проблемах і піддав гострій критиці до-
повідь т. Єлютіна, роботу колегії, управлінь і відділів міністерства 
за ці серйозні недоліки» (там само. Л. 134). 

Справа ректора Козлової

Ця історія почалась з листа до Ради Міністрів 
СРСР. Доктор економічних наук, професор А.Ф. Колосов звер-
нувся до члена Політбюро ЦК КПРС, першого заступника Голови 
Ради Міністрів СРСР Г.А. Алієва:

«Вважаю своїм партійним і громадським обов’язком повідо-
мити про зловживання, здійснені ректором Московського інсти-
туту управління Козлової О.В., маючи на увазі необхідність тер-
мінових заходів для їх припинення...» Далі професор по пунктах 
перераховував гріхи ректора. Зокрема, «відповідальні працівники, 
від яких залежало не тільки збереження за Козловою О.В. посади 
ректора, але й необгрунтоване перебільшення її заслуг, отриму-
вали через МІУ вчені ступені. У списку цих вчених-економістів 
ми бачимо двох колишніх секретарів Калінінського РП КПРС м. 
Москви і трьох їхніх родичів (зокрема: Греков Л.І., його дружина і 
зять), сина колишнього секретаря МДК КПРС Макеєва В.Н., сина 
колишнього секретаря Краснодарського крайкому КПРС – Меду-
нова (Козлова щорічно відпочивала на території Краснодарського 
краю в Сочі), колишнього голови міськвиконкому Одеси (котрий 
зрештою добровільно здав диплом кандидата наук як незаконно 
отриманий) та багатьох інших. За системою «ти-мені, я-тобі» 
формувала Козлова свої зв’язки з іншими організаціями (видавни-
цтва, журнали, інші організації)».

Дев’ять позицій, факти і висновок: «Мої звернення до Мін-
вузу з приводу окремих здійснених раніше зловживань, а також 
направлення на запобігання нових (тепер також здійснених) по-
рушень Козлової О.В. були безрезультатними.

Саме це змусило мене написати цього листа»
(ДАРФ. Ф. Р-5456. Оп. 152 Д. 7. Л. 14-16).
Підпис. Адреса. Домашній і робочий телефони. Дата – 26 ве-

ресня 1983 року.
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Гейдар Алієв не вперше стикався з корупцією у вищій школі, з 
ходженням за ступенями. Свою позицію позначив абсолютно чес-
но, зокрема і в великій розмові з кореспондентом «Литературной 
газеты» про справедливість, на яку ми вже посилались. Але тоді 
він діяв у масштабах республіки. Зараз серед союзних структур, 
доручених йому, був і Мінвуз. Звичайно, Гейдар Алійович при-
пускав, що система сильно пошкоджена і в масштабах Союзу, та 
те, з чим мені довелось зіштовхнутись в Москві...

Прослідкуємо, як розвивається конфлікт.
«Мінвуз СРСР – т. Єлютіну В.П.
Прошу перевірити наведені в листі т. Колосова А.Ф. факти, 

розглянути по суті становище справ у Московському інституті 
управління і вжити необхідних заходів.

Про результати доповідайте.
                                                                                                   Г. Алієв.
                                                 25 жовтня 1983 р.» (там само. Л. 17).

15 грудня міністр вищої і середньої спеціальної освіти СРСР 
В.П. Єлютін підписав документ «Про результати розгляду листа т. 
Колосова А.Ф.». Головне в посланні: викладені в листі Колосова 
факти «або суттєво викривлені, або повністю не відповідають дій-
сності». Міністр спростовував пункт за пунктом, а сам товариш 
Колосов виглядав донощиком.

В московських колах вже пліткували, як Єлютін «дав відсіч 
борцю за справедливість». Та раділи вони рано. Нахабна відписка 
тільки переконала Алієва: супротив буде сильнішим, ніж він роз-
раховував. В матеріалах секретаріату першого заступника Голови 
Ради Міністрів зафіксовано, що 11 січня 1984 року «тов. Алієв 
приймав з цього питання Т. Єлютіна В.П. і дав йому відповідні 
вказівки».

Зустріч була, як кажуть дипломати, у форматі один на один. 
Без помічників і секретарів. ЇЇ учасників уже ні про що не запи-
таєш. Та про характер розмови в кремлівському кабінеті Алієва 
легко здогадатись по тому, що буде далі.

19 січня 1984 року професор Колосов вдруге звернувся до Алі-
єва: «За мої викриття Козлова та її поплічники організують пе-
реслідування з використанням ницого наклепу, злочинної обмови 
та інших негідних методів. Щодо зловживань Козлової заходи не 
вживаються, а Козлова О.В. використовує владу і зв’язки для роз-
прави з невгодними. До складу комісії включені ті, хто знаходить-
ся у повній залежності від Козлової» (там само. Л. 22).
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Гейдар Алійович ще раз надсилає листа для вжиття заходів:
«Мінвузу (т. Єлютіну).
Прошу розібратись і про результати доповісти.
                                                                                             Г. Алієв
                                                     25 січня 1984 р.» (там само. Л. 24).

Паралельно своє розслідування вело Слідче управління ГУВС 
Мосміськвиконкому.

І врешті, Алієв, член Політбюро ЦК КПРС, адресується секре-
тарю ЦК Зім’яніну:

«Шановний Михайле Васильовичу! Згідно домовленості на-
правляю Вам матеріали, що надійшли до Ради Міністрів СРСР, 
про ректора Московського інституту управління т. Козлову.

                                                                                             Г. Алієв
                                                     3 лютого 1984 р.» (там само. Л. 27). 

Примітка секретаріату Алієва: «Адресату направлені оригінали 
довідки прокуратури СРСР і копія листа гр. Колосова від 9.1.84 р.».

Ось які сили довелось підтягнути, відстоюючи справедливість 
в одному інституті. Тон нової відповіді міністра Єлютіна змінився:

«Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти СРСР, пе-
ревіривши факти, викладені в листі т. Колосова А.Ф., адресовано-
му до Ради Міністрів СРСР, повідомляє.

В результаті перевірки вказаних в листі фактів і в ході комп-
лексної ревізії фінансово-господарської діяльності Московського 
інституту управління, проведеної у грудні 1983 року Мінвузом 
СРСР, встановлена низка серйозних порушень і недоліків у ді-
яльності інституту. Враховуючи серйозні недоліки у діяльності 
ректора... міністерство вживає заходи зі  зміцнення керівництва 
інституту.

                                                                                 Міністр В. Єлютін».

І на цьому документі є примітка помічника Алієва О.Ухова: 
«Тов. Алієву доповіли. Вказівка– у справу. Ухов. 6. IV. 84 р.».

У справу – щоб пам’ятали, як здобувається правда. І це тільки 
одна історія...
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Портрет для відню 

Директор фотоархіву і портретної галереї Ав-
стрійської національної бібліотеки Вальтер Візер звернувся з лис-
том до Гейдара Алійовича Алієва:

«Ваша високоповажносте!
Портретна галерея Австрійської національної бібліотеки від-

різняється від колекцій чисто графічних робіт тим, що її іконо-
графічні фонди мають документальний характер і таким чином до 
колекції можуть включатись разом із гравюрами також і фотогра-
фії, які зазвичай в колекціях гравюр на міді не використовуються.

Тому існує можливість йти в ногу з часом, незважаючи на 
складність придбання фотографій видатних діячів сучасності, по-
вязану з тим, що такі фотографії не продаються... Єдина можли-
вість далі збагачувати колекцію, що висловлює універсальність 
людських досягнень у всі часи і у всіх областях, заключається у 
безпосередньому зверненні з проханням до видатних діячів, роль 
яких в міжнародному житті робить бажаним придбання їхнього 
портрету галереєю.

В зв’язку з цим сьогодні галерея звертається з таким прохан-
ням до Вас.

Для вищеназваних цілей нам би хотілось отримати Вашу фото-
графію в будь-якому технічному виконанні, за вийнятком растро-
вого друку (автотіпія), бажано некашировану (формат 13..18, про-
те цей формат не обов’язковий).

Крім того, особливо цінним для нас було би отримання напи-
саних особисто Вами основних біографічних даних і, якщо мож-
ливо, зазначення прізвища фотографа і року, коли була зроблена 
фотографія, на зворотній стороні фотокартки чи на окремому ар-
куші паперу, щоб його можна було передати у зібрання автографів 
нашого закладу.

Портретна галерея дякує Вам за люб’язну увагу до нашого 
прохання.

Директор, дійсний надвірний радник д-р Вальтер Г. Візель».
Примітка: «Відділ перекладів МЗС СРСР. 01. 04. 83. А. Нікола-

єв» (РДАНІ. Ф.Р – 5446. Оп. 152. Д. 4. Л. 9).
За місяць 20 квітня, до Відню відправився лист за підписом 

В. Гриднєва, завідуючого секретаріатом Алієва: «Гейдар Алійович 
люб’язно погодився надати свою фотокартку для портретної гале-
реї Австрійської національної бібліотеки. Фотокартка зроблена в 
1981 році (фотограф Філатов І.В.)».
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Алієв високо цінував Іллю Васильовича Філатова, визнаного 
майстра, великого фотохудожника.

На листі В. Гриднєва залишилась знакова примітка: «Узгодже-
но з ЦК КПРС (т. Черняєвим О.С. 69-34)». Цифри – телефон «вер-
тушки» Черняєва, застзава Міжнародного відділу ЦК, майбутньо-
го помічника Горбачова. З писанням Олександра Сергійовича ми 
ще зустрінемось. 

У грудні 1982 року на ім’я Алієва до Ради Міністрів СРСР на-
дійшло 37 листів. Хто писав і про що?

Акперов, колишній директор колгоспу із села Хоп Нахчиван-
ської АРСР, скаржиться на необгрунтованість звинувачення. Його 
судили за розкрадання соціалістичної власності; Алієва Сунбул 
Меджид кизи, село Діялли, пише, що судові органи Уджарського 
і Геокчайського районів покривають злочинця; Гамсахурдія Звіад 
(той самий, майбутній президент Грузії) скаржиться на незаконні 
дії адміністративних органів Белоканського і Закатальського райо-
нів по відношенню до студентів Тбіліського університету під час 
їхнього перебування в селах Ітітала та Аліабад. Їх піддали обшуку 
і арешту за розповсюдження підручників грузинською мовою.

Сафар Ісмаілов із Кіровобаду привітав із обранням в члени По-
літбюро ЦК КПРС і з призначенням на посаду першого заступни-
ка Голови Ради Міністрів СРСР, висловив надію, що і надалі на 
звернення громадян в республіці звертатимуть пильну увагу.

Як завжди, багато особистих прохань: телефон, квартира, ро-
бота за спеціальністю, надбавка до пенсії – хвилюється Ніна Пе-
трівна Баган з Баку...

А з міста Сіазань, з нафтових промислів прийшов колективний 
лист – «в магазинах третій місяць немає м’яса і молока, але у спе-
кулянтів ці продукти є».

«Дорогий Гейдар Алійович!
До Вас звертається житель Степанакерту Погосбеков Рафаель 

Маміконович. Цього листа я збирався писати Вам ще з тих пір, як 
вас призначили Першим секретарем ЦК КП Азербайджану, і ось 
ви вже на новій посаді, а я тільки зібрався написати Вам. Перш 
за все дозвольте від свого скромного імені привітати Вас з при-
значенням на таку високу і відповідальну посаду, одну з вищих в 
нашій державі та призначенням Вас членом Політбюро. Ми, Ваші 
земляки, дорогий Гейдар Алійович, дуже пишаємось Вами і не 
сумніваємось, що ви з такою честю справитесь з покладеними на 
Вас обов’язками, як і на попередніх своїх постах».
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Рафаель і його дружина – педагоги, в них двоє дітей. Всі По-
госбекові пишаються своїм родом. Дід Рафаель Ішоса Артемо-
вич був головою комітету бідноти, два інших брати, Христофор 
і Амірджан – більшовики з дореволюційним стажем. Амірджан 
Артемович живий, йому 98 років, живе в Баку. Всі троє робочі – 
ливарники з заводу Нобеля в Баку.

Дуже погане житло, дуже...
«Звичайно, я розумію, що моє питання дуже мілке і навіть 

нікчемне в порівнянні з тими справами, якими Ви, напевно, вже 
займаєтесь, але, може, у Вас знайдеться час. Порадьте, що мені 
робити, куди звернутись.

З глибокою повагою
Р. Погосбеков
6. ХІІ. 82 р.».

Не загубився лист вчителя з Нагірного Карабаху у Москві. 22 
грудня 1982 року воно вирушило назад із дорученням Г.А. Аліє-
ва: розглянути і доповісти. А ще за місяць секретар ЦК Компартії 
Азербайджану Ю. Пугачев доповів у Кремль. Так, чотири особи –  
сім’я Погосбекових живуть у двокімнатній квартирі без кому-
нальних зручностей. В черзі – з вересня 1976 року. «В 1983 році 
будинок буде знесений у зв’язку з будівництвом на цьому місці 
багатоповерхового будинку і при цьому буде вирішене питання 
забезпечення його сім’ї квартирою з відповідними комунальними 
зручностями».

Зі зрозумілою тривогою Алієв читав листа співробітника Азер-
байджанського університету Імана Гаджиєва:

«... Після Вас у нас в республіці, в основноу в місті Баку жит-
тя стало ускладнюватись. Ваша світла голова, Ваш розум вивели 
республіку в одну з передових серед союзних республік. В рес-
публіці зараз беззаконня панує, хто більше обманює, той і живе. 
Наприклад, у всіх вищих навчальних закладах хабарі стали нор-
мою, торгівля – для певних верхівок. Для робочого народу нічого 
і ніхто не бореться. У всіх дитячих садках і яслях, якщо не дати 
25-50 рублів, дитину не приймають. Безробітних стає все більше, 
час відкривати біржу праці. В Баку панує бруд, безгосподарність... 
Загалом, треба всюди зробити чистку...»

Аналізуючи цю пошту, Гейдар Алійович вирішив звернутись із 
особистим, поважним листом до першого секретаря ЦК Компартії 
Азербайджану К.М. Багірова.
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«Шановний Кямране Мамедовичу!
На моє ім’я надходять листи від трудового населення респу-

бліки. По мірі надходження такі листи з Вашої згоди направляти-
муться Вам.

Прошу Вас підійти уважно до розгляду цих заяв, доручити від-
повідним організаціям вжити необхідні заходи і про результати 
повідомляти авторам листів і мені.

З повагою Г. Алієв
16 грудня 1982 р.»

 (ДАРФ. Ф. Р – 5446. Оп. 152. Д. 1. Л. 1).

Відповіді з Баку приходили ділові, конкретні. Зрозуміло, Аліє-
ву писали не лише з Азербайджану. Просили допомогти Залізнич-
ному суду Барнаулу, це Алтайський край, отримати облаштоване 
приміщення: «в суді, коли закривають двері, на людей зі стелі і 
стін  сипеться штукатурка». Тривожився киянин Я.В. Скрипник, 
котрого переслідували «за критику в адресу недбайливих керівни-
ків об’єднання «Київгаз». Ділилась своєю радістю молода сім’я з 
Узбекистану. Там 12 березня 1981 року в честь Нарімана Наріма-
нова, соратника Леніна, одного зі співголов ЦВК Союзу, назвали 
місто. А першим нарімановцем став Ельдар Галяутдінов, первіс-
ток молодої сім’ї. Про це розповів телевізійний фільм, присвяче-
ний Наріманову. «І ми вирішили запросити Вас, Гейдаре Алійови-
чу, до нас у гості, – написали батьки маленького Ельдара, – до дня 
народження нашого сина і нашого молодого міста».

Гейдар Алійович доручив підготувати відповідь Гаврилову, 
своєму помічнику, журналісту:

– Подякуйте від мого імені, Александре Тимофійовичу. На 
жаль, приїхати в місто Наріманов, назване любим для азербай-
джанців іменем, не зможу. Побажайте виростити Ельдара гідним 
громадянином нашої країни.

Московський інститут управління не був якимось вийнятком із 
системи. Просто там все загострилось, вирвалось назовні.

В сім’ї Алієвих за давньою, мовчазною згодою – з комітет-
ських років – про роботу не говорили. Те, про що слід знати, бать-
ко розповість сам, а запитувати не прийнято. Коли в московських 
вузах говорили про переміни в Інституті управління, Гейдар Алі-
йович поцікавився у сина: а що кажуть у них, у МДІМВ.
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Там вистачало своїх НС. Протягом 1980-1983 років за амораль-
ну поведінку виключили 25 осіб, в тому числі 10 комуністів. На 
партійній конференції – вона пройшла 27 жовтня 1983 року – від-
крито клеймили хабарників: викладач Л. займався «вимаганням 
коштів у батьків абітурієнтів». Секретар парткому закликав рішу-
че звільнятись від тих, хто порушує норми комуністичної мораль-
ності.

Зацікавили Алієва-старшого результати анкетування, яке про-
йшло у МДІМВ за ініціативи комітету комсомолу. Студенти да-
вали оцінку лекціям, викладачам. Анкети можна було не підпи-
сувати, та багато хто, зокрема і Ільгам Алієв, підписались. Що ж 
хвилювало студентів?

Насамперед – рівень викладання: «Одна халтура, до того ж на 
90 відсотків загальновідома, я знав її ще до приходу на лекцію, не 
хочу ходити на такі лекції»; «часто бачиш, що викладач не гото-
вий кваліфіковано викласти матеріал і розповідає байки зі свого 
життя». А що робити? Що змінити? «Більше проблемних лекцій. 
Вони повинні бути тісно пов’язані із сучасністю»; «частіше роз-
кривати протилежні підходи до всіх проблем, зокрема буржуазні й 
ревізіоністські, навчати грамотно знаходити в них слабкі сторони, 
кваліфіковано критикувати»; «вводити більш ранню спеціаліза-
цію».

Напередодні партійної конференції, про яку ми згадували рані-
ше, ректора МДІМВ Лебедеєва затвердили членом колегії Мініс-
терства закордонних справ. Микола Іванович сам доповів про це 
делегатам: «Сьогодні я виступаю перед вами в новій якості – чле-
на колегії МЗС. Це висока оцінка праці всієї парторганізації, вас, 
делегатів, всього колективу інституту». 

Делегати, правда, ніякого відношення до призначення товари-
ша Лебедєва членом колегії Міністерства закордонних справ не 
мали, та для інституту це дійсно було знаковою подією.

Ільгам Алієв привітав Лебедєва – для нього Микола Іванович 
був не лише ректором, а й науковим керівником.

Ректором Миколу Івановича призначили у 1974 році. Тоді, зга-
дував Лебедєв, на перший курс прийняли 540 студентів. А цьо-
го (1983) року всього триста. Чому таке падіння? Ректор говорив 
про велику політику. Президент США Рейган намагається звер-
нути міжнародні зв’язки. З чого слідував несподіваний висновок: 
«Кількість кадрів, яка була необхідна десять років назад, сьогодні 
надлишкова» (ЦАСПІМ. Ф. 538. Оп. 4. Д. 1. Л. 103).
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21 березня 1984 року газети опублікували Наказ Президіума 
Верховної Ради СРСР про нагородження Московського державно-
го інституту міжнародних відносин орденом Трудового Червоно-
го Прапора. Вручали орден у Колонній залі. Говорив добрі слова 
кандидат у члени Політбюро ЦК КПРС, перший заступник Голо-
ви Президіуму Верховної Ради Кузнецов, вітав викладачів, випус-
кників різних років. Одного з найстарших викладачів І.А. Кіріліна 
і ректора М.І. Лебедєва нагородили орденами Леніна, трьох осіб 
– орденами Жовтневої Революції, десять – орденами Трудового 
Червоного Прапора...

Син 

Поважне ставлення до старших, доброзичли-
вість і чуйність, товариськість, що не переходить в панібратство, 
почуття гумору – ось риси, котрі відрізняли Ільгама у різнорідній 
і різнохарактерній студентській аудиторії.

Через років 25-30 професор МДІМВ, декан факультету міжна-
родних відносин, доктор історичних наук, професор Юрій Олек-
сійович Булатов згадає свого студента Ільгама Алієва: «Мене за-
вжди дивувало його ставлення до свого батька. Таке відношення 
до людей, котрі колись дали всім нам життя, можливо, залиши-
лось тільки на Кавказі, Південному Кавказі. Бачачи, як ставиться 
Ільгам до Гейдара Алієва, я завжди мимоволі задавався питанням: 
а коли ж я востаннє відвідав могилу мого батька? Або ж: коли я 
бачився з мамою востаннє...»

За словами Ю.А. Булатова, у нього в душі залишилось багато 
добрих спогадів про Ільгама Алієва. Одне з них пов’язане з на-
правленням студентів на закордонну практику. За прийнятими 
тоді правилами на стажування відбирали найкращих – їм давали 
характеристику комсомольська чи партійна організації, затвер-
джували списки ректорат і партком.

– Ільгам удостоївся направлення стажування до Лондону сво-
єю працею, своїм ставленням до навчання, – підкреслює Юрій 
Олексійович. – Він спеціалізувався по Великобританії і дуже до-
бре знав англійську мову.

Закінчивши інститут, Ільгам вступив в аспірантуру, займався 
на кафедрі історії і політики країн Європи та Америки. Він читав 
лекції студентам, вів семінари, на очах формувався як викладач, 
щедро ділився своїми знаннями з товаришами, які були лише тро-
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хи молодші за нього. У вересні 1985 року, закінчивши аспіранту-
ру, він захистив у нашому інституті дисертацію про антивійсько-
вий рух у Великобританії і в 25 років став кандидатом історичних 
наук.

На думку професора Булатова, молодого вченого чекала блис-
куча наукова кар’єра.

Та, якби не трапилась горбачовська ломка, що перевернула всю 
країну, а заодно й долі мільйонів людей, став би Ільгам Алієв ві-
домим у Союзі англознавцем, а потім, можливо, і дипломатом... 
Та давно сказано: людина планує, а Бог руйнує... Втім, науці Іль-
гам Алієв не зрадив. Фахівцям, і не тільки в Азербайджані, відо-
ма його монографія «Каспійська нафта Азербайджану». Її висо-
ко оцінила закордонна преса, втішно відгукнулись професіонали. 
На думку Миколи Костянтиновича Байбакова, в минулому голови 
Держплану СРСР, ця праця «носить енциклопедичний характер, є 
першою подібною монографією у досліджуваній області».

«Нам добре відома нафтова історія. Ми також вивчили досвід 
різноманітних країн. На жаль, в деяких випадках нафта приносить 
країні, народам не добробут, а труднощі, соціальну несправедли-
вість, проблеми, напругу. Ми ж хочемо, щоб нафта несла Азер-
байджану мир, розвиток, співпрацю, щоб покращився добробут 
нашого народу».

Ці слова– цитата з книги Ільгама Алієва.
З інтерв’ю Ільгама Алієва телепрограмі «Формула власти» 

(2004 рік).
Загалом студентом, аспірантом і викладачем я провів у стінах 

альма-матер більше 13 років. Недавно під час мого офіційного ві-
зиту мені присвоїли звання почесного доктора МДІМВ. І я дуже 
пишаюсь цим званням.

Щороку Ільгам приїжджав на літні канікули до Баку. І дуже 
часто не заставав батька дома – чергове відрядження. То на на-
фтові промисли, то на бавовняні поля, то в гірські райони. Трапля-
лось, Ільгам просив батька взяти його з собою. Ці поїздки стали 
для Ільгама справжньою школою державного управління.

В поїздки по регіонах перший секретар, як правило, запро-
шував письменників, композиторів, художників... Ільгам наживо 
спостерігав, як батько знаходить спільну мову з кожним співроз-
мовником, при нагоді хапається за лопату, щоб копати виноградні 
кущі; побачивши турнік на польовому стані, згадує молодість... 
В цьому спілкуванні не було нічого напускного, хоча до приїзду 
Першого місцеве начальство намагалось навести антураж... Та 
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проникливий Гейдар Алійович без зусиль відрізняв поспішну 
«косметику» від реальної картини.

Заглянувши до магазинчика в райцентрі, Алієв помітив на ві-
трині самотню пляшку екзотичного коньяка. Зобразивши веселе 
здивування, покликав супутника – письменника, котрий, до речі, 
зовсім не пив за станом здоров’я.

– А в Баку такі коньяки легко дістати?
Пролунав дружній сміх. І тільки місцеві начальники витирали 

піт.
З чого починається Батьківщина?.. – повернімося до цього пі-

сенного рефрену, щоб додати декілька штрихів до роздумів про 
патріотизм, до того світовідчуття, яке визначає духовну оболонку 
людини. Про любов до Вітчизни, рідної землі написані натхненні 
рядки, складені прекрасні пісні і легенди. Можна цитувати безкі-
нечно ці сповіді – Пушкін, Лермонтов, Некрасов, Єсенін.. В наш 
час Микола Рубцов залишив пронизливі рядки:

 
 С каждой избой и тучею,
 С громом, готовым упасть,
 Чувствую самую жгучую,
 Самую смертную связь...

Згадаймо Самеда Вургуна (у чудовому перекладі А. Адаліс).

 Можно ль душу из сердца украсть? Никогда!
 Ты дыханье мое, ты мой хлеб и вода.
 Предо мной распахнулись твои города.

 Весь я твой. Навсегда тебе дан,
 Азербайджан, Азербайджан!..

Гейдар Алієв любив літературу, мистецтво, фольклор, бачив 
в них першооснову духовного становлення особистості, вихо-
вання громадянина. «Кожен азербайджанець повинен відчувати 
гордість за свою національну приналежність, і ми покликані бе-
регти азербайджанство – азербайджанську мову, культуру, наці-
онально-духовні цінності. Ця думка може здатись комусь зовсім 
простою, природною, та варто вдуматись у історичний контекст, 
в якому вона вимовлена.  В ті часи, коли декларувалась нова іс-
торична спільнота людей – радянський народ, доходило навіть до 
утопічних фантазій про злиття мов, коли нав’язувався постулат 
про національну за формою та соціалістичну за змістом культуру, 
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національне начало відтіснялось на другий план, як дещо підсо-
бне, декоративне, що виключає змістовну роль, – все це прямо чи 
опосередковано означало нівелювання національного самовід-
чуття, етнічного стрижня особистості...У світлі такого розуміння 
слова Гейдара Алієва лунають як заклик до відродження здорової 
національної самосвідомості, генетичної пам’яті нації зі всією її 
багатовіковою, надскладною і гідною гордості історією...

У Ільгама Алієва був перед очима живий приклад високого і 
благородного служіння своєму народу, рідній культурі.

Дім Алієвих не обходився без музики, пісень, задушевних роз-
мов про нові прем’єри, про нові книги. Заріфа-ханум добре грала 
на фортепіано. Її сестра Гюляра-ханум Алієва була відомим му-
зикантом, керувала ансамблем. Сестра Ільгама Севіль, арабіст за 
освітою, зробила успішні кроки в пісенній творчості. Багато лю-
бителів музики мали задоволення слухати її пісні у виконанні зна-
менитої Радміли Караклаіч.

Однокурсник Ільгама, студент факультету міжнародної журна-
лістики, згадує: «В перші роки знайомства з Ільгамом я не уявляв, 
що він в такій мірі обізнаний у народній творчості, в нашому су-
часному мистецтві. Я навіть якось випробував його... Ми були на 
військових зборах у Калінінській (нині Тверській) області. Одного 
разу ми з Ільгамом, прогулюючись вдвох, розмовляли... Я сказав: 
давай позмагаємось, подивимось, хто знає більше азербайджан-
ських пісень.

Співали по черзі. Наспівували народні пісні і пісні наших ком-
позиторів, які спадали на думку. А він все ще продовжував. Зі-
знатись, я не очікував, що так легко буду переможеним. Але й не 
здивувався тому, звідки він все це знає...

Знают люди, что сокровищ твоих непочатый край.
На просторах горы хлопка, глаз ласкает урожай.
Над Хазаром буровые, песни журавлиных стай...
Ты очаг мой, светоч жизни, мой Азербайджан!
Мать моя, моя отчизна, мой Азербайджан!

Ільгам виграв парі. Та не став хизуватись перемогою!»
Між іншим, говорячи про генетичну любов до літератури та 

мистецтва, можна згадати ще один чудовий приклад – діда Ільга-
ма по матері, видатного державного діяча Азіза Алієва. Лікар за 
освітою, він займав високі посади в Азербайджані, очолював Да-
гестанський обком партії в роки Великої Вітчизняної війни. Азіз 
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Мамедкерімович вніс величезний вклад у мобілізацію народів 
Дагестану, в розвиток просвіти, культури народів цього багатона-
ціонального краю. Він дружив із народним поетом Гамзатом Ца-
дасою, він же передбачив велике майбуття молодого Расула Гамза-
това, порадив навчатись у Літературному інституті імені Горького, 
де зійшла його поетична зоря. В роки війни Азіз Алієв очолював 
місію радянських політпрацівників і діячів культури в Південно-
му Азербайджані (Іран). Рамки нашої оповіді не дозволяють роз-
повісти детальніше про життя цієї людини. Обмежимось тільки 
одним епізодом.

Перенісши не один інфаркт, на заході днів, він вирушає на вок-
зал, щоб особисто провести стару російську жінку, котра довгі 
роки пропрацювала в їхній сімї хатньою працівницею. Він міг би 
просити про це синів, доручити шоферу, врешті. Ні, сам тягне ва-
лізу пероном. І там само, на пероні, у Азіза (українською любий) 
зупиняється серце... Такі випадки – моральне мірило на все життя. 
Коли не стало дідуся, Ільгам ще був малий. Він дізнається про цей 
епізод пізніше.

З чого починається Батьківщина?.. Поколінню, яке виросло в 
Радянському Союзі, важко звикнутись з новою реальністю – «ко-
лишня країна»...

«Акули пера» вилили цебер бруду на історію розбитої держа-
ви. Але при всіх недоліках системи і непоправних жертвах режи-
му люди багатонаціональної країни прикипіли серцями один до 
одного, поріднились. Відчуття сім’ї єдиної, яскраво висловлене 
українським поетом Павлом Тичиною, не було лише поетичною 
декларацією.

В Баку, в Нагірній частині, стоїть пам’ятник двічі Герою Радян-
ського Союзу Азі Асланову, генералу, командиру танкових військ, 
що захищали Сталінград, полеглому в бою на берегах Балтики.. В 
бій за Батьківщину генерала Асланова, Мусу Джаліля, льотчиків 
Олександра Покришкіна й Івана Кожедуба, молодогвардійців вело 
те ж саме почуття сім’ї єдиної.

Відомий азербайджанський письменник, визначний держав-
ний діяч Наріман Наріманов, один із голів ЦВК Радянського Со-
юзу, перед смертю написав листа синочку. Наджафу було п’ять 
років.

«Любий мій сину Наджаф!
Якщо мені судилось жити, то я намагатимусь виховати тебе 

так, щоб ти приніс користь людству. Якщо мені судилось померти, 
то я проситиму тебе зробити людям хоча б те мале, що зумів зро-
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бити я, твій батько. Сподіваюсь, що ти своєю роботою продовжиш 
те, що почав я...»

Наджаф любив техніку, мріяв про той час, коли на поля при-
йдуть трактори, коли розумні машини полегшать працю виногра-
даря й бавовняра. Та на війні, Великій Вітчизняній, він став тан-
кістом. Захищав Сталінград, звільняв Донбас... Гвардії старший 
лейтенант, командир танкового взводу загинув у боях за Волно-
ваху, великий залізничний вузол на півдні України. Його батько 
покоїться на Червоній площі в Москві. В Баку за ініціативою Гей-
дара Алієва йому спорудять величний пам’ятник.

Так, наша адреса, як співалось у популярній пісні, не дім і не 
вулиця, наша адреса – Радянський Союз.

Ми, автори цієї книги, народились у різних країнах. Один із 
нас азербайджанець, народився і виріс на півдні Азербайджану. 
Інший – родом із Донбасу. Одному важко звикнутись з думкою, 
що Пушкін, Шевченко, Лев Толстой в незалежному Азербайджа-
ні вважаються іноземними письменниками. У іншого язик не по-
вертається назвати, припустімо, Самеда Вургуна, який блискуче 
переклав роман «Евгений Онегин», іноземним поетом.

Ви скажете: емоції. Так, емоції, які жили в серцях мільйонів, 
сотень мільйонів. І їх не перекреслиш в мить. Суверенітет, наці-
ональна незалежність – веління історії. Прикордонні стовпи по-
значили нову карту. Та світ продовжує говорити про інтеграцію. 
Ми все частіше згадуємо про духовний простір, який не розріжеш 
наказами й ножицями.

Всі ці судження спадають на думку, коли думаєш про самопо-
чуття і світовідчуття героя нашої оповіді, про еволюцію його полі-
тичного, громадського мислення на фоні процесів, що відбувались 
у країні, – перестройка, гласність, переоцінка цінностей, оголені 
пласти гіркої історичної правди, демократичні надії та ілюзії...

«Дивитись у майбутнє»

За п’ять насичених московських років Гейдар 
Алійович декілька разів відправлявся за кордон на чолі партій-
но-урядових делегацій – у В’єтнам, КНДР, Анголу, Сирію, Югос-
лавію... Його запрошували на відпочинок за межі Батьківщини: 
знали, що радянська еліта виїжджати любила. Друзі (термін із 
офіційної переписки) прилітали до нас в Сочі, Піцунду, в Крим, 
а наші небідні співгромадяни, від партійних начальників до ком-
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сомольських, за казенний рахунок ніжились на Золотих пісках 
Болгарії, освіжались на венгерському Балатоні, милувались кар-
тинами Дрезденської галереї... Заступник голови Ради Міністрів 
Угорщини Йожеф Мар’ян двічі запрошував Алієва відпочити в 
республіці з сім’єю – спочатку в 1983-му, потім у 1984-му... «... На 
жаль, велика зайнятість по роботі не дозволяє мені здійснити таку 
поїздку до Угорщини», – відповідав Алієв.

Згідно своїх службових обов’язків перший заступник Голови 
Ради Міністрів СРСР зустрічався з главами держав, урядів, керів-
никами делегацій, що приїхали до Союзу на переговори. І кого би 
не належало прийняти – президента, міністра чи посла – доручен-
ня давалось зі Старої площі. Туди ж, в ЦК КПРС, направлявся – «в 
порядку інформації» – запис розмови. 3 вересня 1985 року Гейдар 
Алієв направив до ЦК запис розмови з послом КНР у СРСР Лі 
Цзеваном. Документ вельми цікавий. За рядками гострого діалогу 
(перекладав і записав аташе І Далекосхідного відділу МЗС СРСР 
Г.С. Логвинов) ніби бачиш самого Алієва. Він – представник вели-
кої держави, в його позиції і неабияка гідність, і готовність до по-
шуку компромісних рішень. Та якщо партнер переходить на іншу 
мову, відповідь слідує тут же, миттєва і точна.

Перечитаємо уважно цю розмову – оригінал її зберігається в 
Державному архіві РФ.

« 3 вересня 1985 року.
Г.А. Алієв: ... Зараз, я гадаю, не варто вдаватись до аналізу  

причин, що призвели до погіршення відносин між нашими країна-
ми, – нехай цим займаються нащадки. Наша ж задача – вирішува-
ти проблеми сьогоднішнього дня і дивитись у майбутнє.

Ви правильно відзначили, що за останні роки в радянсько-
китайських відносинах відбулись помітні зрушення, особливо в 
тому, що стосується торгово-економічної області. На жаль, не-
можливо не бачити, що як і раніше відсутній прогрес в такій важ-
ливій сфері, як політична.

Радянська сторона виступає за справжню нормалізацію радян-
сько-китайських відносин без будь-яких попередніх умов чи пере-
шкод*. Це наш обов’язок перед грядущими поколіннями.

*  В ті роки Китай висунув Радянському Союзу низку претензій – за фор-
мулою китайської сторони «три перешкоди», що заважали нормалізації наших 
відносин. Мова йшла про розташування радянських військ у Монголії; про по-
силення контингенту Радянської армії на радянсько-китайському кордоні; про 
підтримку Радянським Союзом В’єтнаму, який ввів війська в Камбоджу та по-
валив режим Пол Пота («червоні кхмери»).
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Лі Цзеван: Як кажуть, що було – те минуло, і сьогодні нам не 
варто ворушити минуле...

Дійсно, наші політичні відносини відстають від практичних 
сфер. Проте «три перешкоди» існують об’єктивно і обом сторо-
нам необхідно докласти спільних зусиль для їх ліквідації.

Г.А. Алієв: Не можу погодитись із цим. Та й кому вигідні ці 
«перешкоди»? Що виходить: у відносинах із американським імпе-
ріалізмом ви не висуваєте перешкод на перший план, вони вам не 
заважають йти на встановлення з ними дружніх відносин, аж до 
інтенсивного обміну військовими делегаціями. Ви зближуєтесь з 
Японією, 40-у річницю розгрому якої -наше спільне свято – ми 
святкуємо сьогодні і в якій зараз відроджується мілітаризм. Кому 
на руку таке зближення?

А з Радянським Союзом? Адже ви визнаєте Радянський Союз 
соціалістичною країною. Тим не менше Китай не йде на встанов-
лення дружніх відносин з нами. Кожного разу все це впирається в 
«три перешкоди»...

Лі Цзеван: ...У відносинах між КНР і США існує велика пере-
шкода – тайванське питання. Свого часу у Варшаві ми провели з 
американською стороною 18 раундів переговорів і врешті домо-
глись свого: США визнали, що існує лише один Китай – Китай-
ська Народна Республіка і Тайвань є її невід’ємною частиною.

«Три перешкоди» ж у китайсько-радянських відносинах існу-
ють об’єктивно, і обом сторонам необхідно докласти спільних зу-
силь для їх ліквідації. Ми повинні йти назустріч одне одному, а не 
розходитись у різні сторони.

Г.А. Алієв: Але в дійсності США на кожному кроці порушують 
згадану Вами домовленість з Тайваню. Тим не менш це не заважає 
Китаю розвивати дружні відносини з імперіалістичними Сполуче-
ними Штатами...

Ми повинні йти назустріч одне одному, і щирість бажань повин- 
на підкріплюватись практичними діями. Радянська сторона йде 
цим шляхом і має намір свою частину пройти до кінця...

Лі Цзеван: Днями, однак, «Правда» помістила виступ Ле Зуа-
на, в якому Китай називався «поплічником американського імпе-
ріалізму».

Г.А. Алієв: Що ж, днями і «Женьмінь жибао» опублікувала ви-
ступ Рейгана з антирадянськими випадами. Як бачите, ми цитуємо 
комуніста, а ви – главу імперіалістичної держави.

Лі Цзеван: Я як посол докладу всіх зусиль, щоб за час мого 
перебування в СРСР відбувся серйозний поворот на краще. Таке 
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бажання і всього китайського керівництва» (ДАРФ. Ф. Р – 5456. 
Оп. 152. Д. 13. Л. 100-105).

Не забуваймо, читаючи цей документ, що Алієв, незважаючи 
на своє високе положення в партії, уряді, державі, був зв’язаний 
жорсткими установками ЦК КПРС, радянської дипломатії, яка 
ще тільки шукала вихід із ідеологічних (і не лише ідеологічних) 
конфронтацій з Китаєм. Інша справа – як він вів переговори в Ки-
таї, США, в Росії, в інших країнах, ставши главою держави. За 
свідченнями очевидців і на Заході, і на Сході, – це були блискучі 
уроки дипломатії. І примітно, що ці уроки Гейдар Алієв давав і 
сину.
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Глава IV
вИБІР

Велика таємниця буття людини
в тому, що для повного розкрит– 

тя  її сил недостатньо одного 
лише добра, необхідне й зло.

Микола Бердяєв

любов звати Мехрібан

Серед випускників МДІМВ говорили, що Іль-
гам отримає направлення у радянське посольство, називали навіть 
країни – Англія, Бельгія… Такі призначення вважались вельми 
престижними: Париж і Лондон, Рим і Брюсель – заповітна мрія 
молодих кар’єристів. Та Ільгам Алієв від престижного відряджен-
ня відмовився. Батько радив сину й доньці серйозно займатись на-
укою. Ільгам вступив до аспірантури рідного інституту, блискуче 
захистив дисертацію на тему «Антивійськовий рух в Великобри-
танії на сучасному етапі та ставлення до нього політичних партій» 
(про неї розповімо пізніше). Став кандидатом історичних наук.

Гадаємо, була ще одна обставина, що утримувала Ільгама по-
руч із батьком, в Москві. Про такі речі не завжди говорять навіть 
у сім’ї. Тим більше ніяково втручатись зі своїми варіаціями зі сто-
рони. Та все ж поділимось одним спостереженням: домашні по-
мітили, як здає Заріфа Азізівна, хоча вона намагалась не подавати 
вигляду і радила Ілі подумати, врешті, про сім’ю. 

Поки пан Рейган за допомогою генсека ЦК КПРС крушив 
«імперію зла», Ільгам Алієв, аспірант МДІМВ, вникав у історію 
туманного Альбіону. Та все частіше від битви Нельсона при Тра-
фальгарі, Вікторіанської епохи, фултонської промови Черчіля 
його відволікали особисті хвилювання. Образи англійських леді 
відтісняла фотокартка красивої дівчини з тонкими рисами облич-
чя, бровами врозліт і великими, трошки розкосими очима…
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– Що ти думаєш про одруження? – якось запитав у нього до-
питливий однокурсник.

– Цю справу курирує моя мама, – дипломатично відгукнувся 
Ільгам, ховаючи посмішку. Відповідь викликала подив приятеля. 
Звичайно, як же в наші дні довірити суто особисту справу, вибір 
єдиної, найбажанішої на світі – мамі?!

«Звичай – деспот між людьми», – зазначав Пушкін, та звичай 
звичаю не пара. Є традиції, освячені мудрим досвідом предків. Не 
те щоб цілком покладатись на інтуїцію батьків у виборі супутниці 
(чи супутника) життя. Та прислухатись до їхньої думки ніколи не 
завадить. Старомодно? Консервативно? Нехай так. Та, можливо, 
соціологам, які ламають голову над кризою сімейних вуз у сучас-
ному світі, не гріх пригадати колишні устави творення родини; це 
аж ніяк не безкрилий раціоналізм, що виключає живе, високе по-
чуття. Приклад батьків, які побудували сім’ю, як раз свідчить про 
всеперемагаючу силу кохання.

Гейдар Алієв, перспективний офіцер КДБ, покохав Заріфу Алі-
єву, доньку гнаного Азіза Мамедкерімовича Алієва. Начальники 
настійливо радили молодому офіцеру припинити зустрічі з донь-
кою гнаного керівника, якщо він не хоче поплатитись службою. 
Кохання чи кар’єра? Гейдар Алієв обрав кохання… Не було би 
щастя, якби нещастя помогло – помер Сталін… Судили колиш-
нього «господаря» республіки М.Багірова, на чиїй совісті були і 
загублені життя, і переслідування, зокрема Азіза Алієва.

Гейдар Алієв і Заріфа-ханум створили прекрасну сім’ю. Турбо-
ти про сім’ю не завадили матері Ільгама й Севіль успішно займа-
тись наукою, працювати в редколегії центрального профільного 
журналу, в Комітеті захисту миру, стати лауреатом премії імені 
академіка Михайла Йосиповича Авербаха за фундаментальні до-
слідження в області професійної патології органів зору…

Отож, аспірант МДІМВ, незважаючи на дипломатичну від-
повідь однокурснику щодо сімейних перспектив, вже думав про 
свою обраницю. І мама – «куратор» була цілком згідна з його ви-
бором: Мехрібан Пашаєва.

Патріарх роду Пашаєвих – Мір Джалал, письменник, профе-
сор, любив говорити: «найбільший витвір, створений мною на 
своєму віку, – це моя сім’я». У цій сім’ї зростав Аріф Пашаєв, 
майбутній батько Мехрібан, талановитий фізик. 

Аріф-муаллім, як і його знаменитий батько, класик національ-
ної літератури, скромний, тримається віддалік від преси, талано-
вито й успішно служачи вітчизняній науці та педагогіці. Природне 
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почуття гідності, інтелігентність у найвищому сенсі цього слова –  
родинна риса Алієвих, Пашаєвих, Імангулієвих… Імангулієва –  
дівоче прізвище мами Мехрібан, чарівної Аіди-ханум, доньки 
видатного журналіста, подвижника азербайджанського видавни-
цтва, людини високої моралі й порядності – Насіра Імангулієва 
(1911–1998).

Аіда-ханум зростала в сім’ї благородних уставів і завітів, які 
втілювали в себе її батьки, дід Юсіф-бек; займаючись арабісти-
кою, стала доктором наук, очолила Інститут сходознавства. Як 
проникливий вчений, вона відчувала зближення західної та схід-
ної цивілізацій і допомагала наводити духовні мости між культу-
рами й народами. Працювала натхненно, плідно, та, на жаль, про-
жила коротке життя, відійшовши в розквіті сил.

Теми її досліджень, літературні зразки, що стали предметом її 
наукової уваги, приваблювали життєвістю розкриваних інтелекту-
альних пластів, за суфійською, пантеїстичною, сакральною і аб-
страктною матерією вона шукала й прозрівала нитки і нюанси, що 
зв’язують містичні утворення з реальним буттям. В її статті, при-
свяченій видатному представнику трансцендентального роман-
тизму ар–Рейхані, читаємо: «Аллах вважає людину невід’ємною 
частиною своєї субстанції. Бо людина – суть життя, любові, іс-
тини, мудрості…» Так за піднесеним, божественним простором 
середньовікової класики проступала ідея піднесення людини, 
ствердження її духовної гідності та висоти.

Мехрібан-ханум, згадуючи маму, скаже з гіркотою і любов’ю: 
«Поряд із тим, що вона була дивовижно сильною жінкою, вона 
була й безмежно благородною, витонченою ханум. Де б вона не 
була, незмінно приковувала до себе увагу. Я завжди відчувала її 
поруч із собою, навіть коли жила дуже далеко, в Москві… В день, 
коли вона пішла з життя, я відразу відчула себе набагато стар-
шою…

Звичайно, життя продовжується, та в певні моменти, особливо 
в хвилини радості, я дуже сумую від того, що немає мами поруч 
зі мною, що не можу поділитись з нею своєю радістю. Ці щемливі 
почуття назавжди залишились у серці моєму…»

26 квітня 1978 року Мір Джалалу (Пашаєву Мір Джалалу 
Алі оглу) виповнилось 70 років. Перший секретар ЦК Компартії 
Азербайджану Гейдар Алієв звернувся в ЦК КПРС із пропозицією 
нагородити ювіляра. Накази про нагородження приймав Президі-
ум Верховної Ради СРСР, та вирішувалось все в ЦК, на Старій 
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площі. Навряд чи там читали книги живого класика азербайджан-
ської прози, перекладені російською мовою, багатьма іншими 
мовами, тому перший секретар ЦК Компартії республіки, деталь-
но представив його творчий шлях. Книги про ударників першої 
п’ятирічки, роман «Маніфест молодої людини» – «один із кращих 
творів  азербайджанської радянської прози». Самі за себе кажуть 
назви книг, створені письменником в роки Великої Вітчизняної ві-
йни, – «Розповіді про Батьківщину», «Син Батьківщини», «Брати 
по зброї» – і в післявоєнні роки – «Нове місто», «Гори заговори-
ли»…

«Великий внесок зробив Мір Джалал у розвиток філологічної 
науки та  літературознавства, – продовжував Г.Алієв. – Доктор фі-
лологічних наук Мір Джалал Пашаєв – автор фундаментальних 
наукових робіт, таких, як «Поетичні особливості творчості Фізу-
лі», «Поезія Самеда Вургуна», «Розповіді Джаліла Мамедкуліза-
де», «Послідовники М.Ф. Ахундова на Сході», «Літературні шко-
ли в Азербайджані» і т.д.

Активну творчу і дослідницьку діяльність Мір Джалал успіш-
но поєднує з педагогічною роботою в Азербайджанському дер-
жавному університеті імені С.М. Кірова, як професор, завідуючий 
кафедрою історії азербайджанської літератури.

Тов. Пашаєв М-Дж. А. член КПРС з 1944 року. Він нагородже-
ний орденом Трудового Червоного Прапора (1967), двома ордена-
ми «Знак Пошани» (1953, 1958), відзначений почесним званням 
«Заслужений діяч науки Азербайджанської РСР» (1969) і лауреат 
премії Ленінського комсомолу Азербайджану (1968)».

Президіум Верховної ради СРСР нагородив Мір Джалала ор-
деном Леніна. А вручив йому високу нагороду Гейдар Алієв.

Один із синів Мір Джалала Хафіз Пашаєв 13 років представляв 
у США Азербайджан. Про нього, вченого, дипломата, один із аме-
риканських конгресменів відгукнувся так: «До прибуття в США 
цього молодого чоловіка, досконало володіючого англійською мо-
вою, нашого друга Хафіза Пашаєва, у нас не було жодного уявлен-
ня про Азербайджан. Своєю культурною поведінкою, досконали-
ми знаннями він познайомив, і закохав нас у Азербайджан».

Народний поет Вагабзаде у спогадах про свого улюбленого 
вчителя Мір Джалала пише, що Хафіз Пашаєв – одне із творінь, 
створених великим письменником і великим громадянином Мір 
Джалалом. «Родовідне дерево прізвища Пашаєвих було осяяне 
світлом осередка святого хаджи Зейналабдіна…»
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У 1982 році Заріфа-ханум отримала благословення від батьків 
Мехрібан на союз їхньої доньки з Ільгамом. За звичаєм у такому 
випадку накривають солодкий стіл. Так було і тепер.

Уявімо цю хвилюючу картину. Дві матері, дві блискучі жінки, 
за святковим столом. Тиха розмова про нову сім’ю… Заріфа-ха-
нум пропонувала не відкладати весілля в довгий ящик. Ніби сер-
цем відчувала, що стікає відпущений їй земний час…

Весілля справили скромно, без помпи (як буває часто на Сході, 
і не тільки на Сході), в колі близьких. 

У старших Алієвих з’явилась онучка, чарівна Лейла. Дідусь 
і бабуся обожнювали її. Назвали малечу ім’ям прабабусі. Лейли-
ханум, котра походила з роду ериванських ханів. Пізніше, коли 
Лейла виросте, вона напише вірші російською мовою і присвятить 
їх улюбленому дідусеві.

Небо сходило сльозами

А зараз, шановний читачу, нам належить розпо-
вісти про один із найчорніших днів у житті сім’ї Алієвих. 17 квіт-
ня 1985 року Гейдар Алійович, Ільгам і Мехрібан, Севіль, рідні і 
близькі хоронили Заріфу Азізівну. 

Після обрання в Політбюро ЦК КПРС і призначення до Ради 
Міністрів Союзу Гейдар Алійович спочатку приїхав у Мосву один. 
Заріфа-ханум поки залишалась дома, завершувала дослідження. 

У далекі вже, довоєнні роки вона побачила Москву раніше, ніж 
Гейдар – для нього, підлітка із Нахчивану столиця Радянського 
Союзу здавалась чимось недосяжним. У батьків Заріфи можли-
востей було більше, і вони відправили доньку до друзів у Москву. 
Вона повернулась, cповнена нових вражень, на її чудовому волос-
сі ледь трималась тюбетейка. Їй було тоді лише шістнадцять – все 
життя попереду.

Того разу я відкривала Москву, – жартома сказала Заріфа чоло-
віку, – а тепер – ти.

«Я поки залишаюсь в Баку, – писала вона в Ленінград 
О.П. Добромисловій, – шкода кидати роботу, моє дітище, лабо-

раторію, що проводить дуже корисну, цікаву роботу… В Баку ще 
багато треба доробити самій».

І інший лист:
«Я поки залишаюсь в Баку. Думаю, рік довести до кінця, а по-

тім вже їхати. Сім’я вся там. Дуже сумую за дітьми і онучкою». 
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30 січня 1985 року з Москви:
«Зараз я в Москві. Мене дуже гарно прийняли. Багато заман-

ливих пропозицій, та я якось не наважуюсь… Та ще є час на роз-
думи». Їй залишалось жити два з половиною місяці.

З.М. Скрипниченко, професор, доктор медичних наук – вони 
разом збирались зайнятись дослідженнями. Чергова зустріч взим-
ку 1984 року, дача. «Серце стиснулось при вигляді її хворобливого 
стану…»

Вони збирались зустрітись завтра і продовжити свої обгово-
рення. Та завтра Заріфу-ханум відвезли до лікарні. Це була їхня 
остання зустріч. 

З портрету в Будинку вчених на всіх дивились широко відкриті 
очі Заріфи. Багато хто, хто бачив Заріфу-ханум, відзначають її «ди-
вовижно виразні темні очі»; «очі, які говорять»; «…великі темні 
виразні очі, що буквально проникають в душу». Її очі виділяють-
ся і на першій, дитячій картці, зробленій ще в 1924 році. Малеча 
з акуратно підстриженою чілкою притискає до грудей іграшку. Її 
величезні очі дивляться прямо на вас із неймовірно далекої далечі 
часів. Як світло погаслої зірки.

У Будинку вчених лунає в виконанні Мусліма Магомаєва без-
смертний романс Узеїра Гаджибекова на слова Нізамі Гянджеві:

«Что ни ночь, грусть-печаль и тоска без тебя…»
Аллахшукюр Пашазаде, шейх-уль-іслам мусульман Кавказу, в 

чалмі і довгій білій плащениці, починає читати поминальну мо-
литву з Корану – «Ясин». Незвична обстановка, схоже, бентежить 
його, голос здається скутим. Алієв, на мить відірвавшись від від-
критої труни, кивком голови дає зрозуміти, мовляв, провадь свою 
справу.

В очах Ільгама – скорбота. Як уявити світ без мами? Якби ж 
біда не підкосила батька! Поруч із Ільгамом сестра, Севіль. Біль 
втрати, вічна розлука з улюбленою мамою виллються в її сумних 
піснях…

Скорботні хвилини прощання з Заріфою-ханум закарбував на-
родний поет Бахтіяр Вагабзаде: 

В этот пасмурный день само небо, скорбя,
Исходило слезами – дождем безутешно,
И романс Узеира стонал «Без тебя»*

И творец вас оплакал – творением вечным…
                                          (Переклад С. Мамедзаде)5

* «Без тебя» - популярний романс Узеїра Гаджибекова
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За тиждень після похоронів Гейдару Алійовичу, вже при ново-
му генсеку, третьому за останні роки, належало виступати на уро-
чистому зібранні, присвяченому 115-й річниці з дня народження 
Леніна. Горбачов пропонував відмовитись, виголосите, мовляв, у 
наступному році.

– Ні, – відповів Алієв, – я впораюсь.

«Піонери» посіяли бурю

І того ж, 1985 року Ільгам Алієв, аспірант Мос-
ковського державного інститут міжнародних відносин, завершу-
вав свою кандидатську дисертацію, присвячену антивійськовому 
руху в Англії. Якщо б ви, читачу, спробували уявити обстанов-
ку тих років лише за сторінками радянської преси, то побачили 
б світ, занепокоєний лише пошуками паліїв війни, та ще, мабуть, 
боротьбою за тверезість. Газети клеймили США, НАТО. «Комсо-
молка» публікувала листи протесту, які пропонували вирізати та 
відправити до Білого дому. Посадовцям у Вашингтоні вистачило 
роботи на рік – тираж «Комсомолки» тоді перевищив 18 мільйонів 
екземплярів. Реальна картина трохи відрізнялась від намальова-
ної.

3 жовтня 1983 року Полтібюро затвердило Олега Гриневського 
главою радянської делегації на конференції із роззброєння в Євро-
пі. Переговори велись у Стокгольмі. Призначення главою делега-
ції, послом із особливих доручень вважалось у мзсівських колах 
вельми престижним. Олег Олексійович видав цікаві записки «Пе-
релом. Від Брежнєва до Горбачова».

«Перше, що він зробив після свого призначення, – пише він, –  
пробував дізнатись, який таємний зміст приховується за рішенням 
про розгортання СС-20 у Європі. Зрозуміло, відома логіка в за-
міні безнадійно застарілих ракет СС-4 і СС-5 новими ракетами 
СС-20 мала місце: ці ракети були частиною існуючого військового 
статусу-кво, та відмова від їхньої заміни призвела б до його по-
рушення. У Москві вважали і, очевидно правильно, що у Заходу 
тут серйозних заперечень не буде. Та навіщо масове розташування 
«піонерів»? Логічної відповіді не було.

Влітку 1979 року в Москві на шляху до Токіо зробив корот-
ку зупинку канцлер ФРН Г. Шмідт. В аеропорті його зустрічав 
прем’єр О.М. Косигін. В розмові, а часу для неї було не так вже й 
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багато, канцлер прямо поставив запитання про наміри Радянсько-
го Союзу стосовно розгортання СС-20. Нехай Радянський Союз 
«розкриє карти». Якщо він обмежить їх розгортання числом (в пе-
рерахунку на боєголовки) ракет СС-4 і СС-5, що вже знаходяться 
в Європі, а ще краще скоротить хоч трохи це число з врахуванням 
високих якісних характеристик нових ракет, то занепокоєння За-
ходу буде знято і питання про розгортання американських ракет 
«Першинг-2» у Європі відпаде.

Косигін доповів на найближчому Політбюро про ініціативу 
Шмідта та сказав:

-Можливо, варто подумати над цією пропозицією?
Настала пауза, і тоді в порушення всіх усталених правил і тра-

дицій – потрібно було дочекатись, коли висловляться всі члени 
Політбюро – слова попросив застміністра закордонних справ Г.М. 
Корнієнко. Сам він згадує про це так:

«Суть сказаного мною полягала в тому, що зондаж з боку 
Шмідта є реальним шансом знайти прийнятний для нас компро-
міс! Для цього необхідно скорегувати наші плани в бік певного 
покращення наміченого раніше до розгортання кількості ракет 
СС-20, що, на мій погляд, не завдало би збитків нашій безпеці».

І тут, однак, послідувала різка негативна реакція міністра обо-
рони Д.Ф. Устинова:

– Бач, чого захотіли, розкрий їм наші плани, та ще скорегуй їх! 
А хто дасть гарантію, що вони після цього відмовляться від своїх 
планів?

Брежнєв нерозуміючи-запитливо дивився на Громико, та той 
похмуро мовчав, потупивши погляд у стіл, явно не бажаючи кон-
фліктувати з Устиновим, хоча з розмови з міністром напередодні 
засідання Корнієнко зробив висновок, що той зовсім не був нала-
штований негативно щодо пропозиції Шмідта.

Так радянською політикою була втрачена нагода врегулювати 
питання про ракети середньої дальності. Їхнє розташування про-
довжувалось такими темпами, ніби Радянський Союз дійсно зби-
рається виграти війну  в Європі. До кінця 1983 року там було вже 
243 ракети СС-20».

Сполучені Штати в свою чергу почали розташовувати в Євро-
пі американські ракети «першинг», які могли вражати радянські 
об’єкти до кордону Волги. Під загрозою опинялось приблизно 
«65% потенційних військових і цивільних цілей у західній частині 
СРСР. І особливе занепокоєння викликала доля Москви». Загалом, 
робить висновок О. Гриневський, дійшло, нарешті, що з розташу-
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ванням «першингів» ми можемо сильно програти, хоча самі спро-
вокували їхню появу в Європі… 26 серпня 1983 року Андропов 
запропонував демонтувати всі ракети СС-20, що перевищують 
кількість англійських і французьких ракет. Він заявив, що демон-
товані ракети будуть знищені, а не переведені в Азію. Це було по 
суті те, що пропонував канцлер Шмідт влітку 1979 року. Та… було 
вже пізно».

Зрозуміло, «яструбів» вистачало і з іншого боку. І свій шанс 
вони не втратили. Ось на такому фоні наростала антивійськова бо-
ротьба в Європі, зокрема і в Англії.

Автореферат дисертації – річ у скарбничці здобувачів вчених 
ступенів обов’язкова. Сьогодні автореферат Ільгама Алієва, над-
рукований у 1985 році тиражем в 100 екземплярів, – бібліографіч-
на рідкість. Нам видається цікавим поперегортати цей документ. 
Отже – «антивійськовий рух у Великобританії на сучасному етапі 
і відношення до нього політичних партій».

У авторефераті – жорстка структура. Дисертант повинен  
обґрунтувати актуальність теми, розкрити наукову новизну ро-
боти…

В чому вона полягає? «… Вперше в радянській історичній лі-
тературі, – пише Ільгам Алієв, – аналізуються процеси, що від-
буваються в англійському антивійськовому русі в 80-х роках, про-
слідкована діяльність основних антивійськових організацій на су-
часному етапі, показані їхні позиції з актуальних питань боротьби 
за мир, виявлені ідейні течії, які розвиваються в антивійськових 
організаціях на сучасному етапі. Новим моментом стало також 
дослідження позицій всіх основних політичних партій Англії з 
питань оборони, їхнє ставлення до антивійськового руху, участь 
в ньому.

Практичне значення роботи полягає в узагальненні досвіду 
розвитку громадського антивійськового руху в Великобританії, 
виявлення його слабких і сильних сторін. Певне значення має та-
кож виявлення характеру його впливу на позиції основних полі-
тичних партій країни з питань зовнішньої та оборонної політики. 
Висновки й положення дисертації можуть становити інтерес для 
навчальних, наукових і практичних закладів і організацій, що за-
ймаються розробкою сучасних міжнародних відносин, зовнішньої 
політики та розвитку громадського руху в Великобританії».

Молодий вчений глибоко вивчив історію виникнення та роз-
витку англійських прихильників миру в післявоєнний період, 
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соціальну базу, склад і основні етапи антивійськового руху в Ве-
ликобританії. У сфері його уваги – ідеологічна боротьба в анти- 
військовому русі Великобританії, вимоги одностороннього ядер-
ного роззброєння Англії, рух за створення без’ядерної зони в 
Європі. А це, цитує Алієв авторів звернення, означає відмову від 
розташування нових американських ракет у Європі та ліквідацію 
радянських ракет середньої дальності. В реальних умовах тих 
років автор представляв «упередження, що склались у частини 
учасників антивійькового руху, під впливом західної пропаганди». 
Завершував дисертацію ґрунтовний, науковий аналіз ставлення 
основних партій (Великобританії) – консервативної, ліберальної, 
соціал-демократичної та лейбористської, а також профспілок і 
компартії до антивійськового руху.

Свої висновки дослідник не підганяє під схему, продиктовану з 
Кремля, домінуючу в ідеологічних установках, в засобах масової 
інформації. Як вчений він намагається презентувати об’єктивну 
картину. Пише про те, що теза про «рівну відповідальність» (за 
гонитву озброєнь) знаходить підтримку у низки антивійськових 
організацій. Та…«ядро руху виступає проти розташування аме-
риканських крилатих ракет на території Англії, проти закупівлі 
системи «Трайдент», проти участі країни в агресивних авантюрах 
американського імперіалізму».

Гадаємо, до висновків цього дослідження ще не раз звернуться 
політологи й політики, вчені, та і всі, кому дороге чисте небо над 
Землею, над рідною домівкою. Адже загроз миру за два з лишком 
десятиліть, що минули з тієї пори, не стало менше. Навпаки… Га-
рячою точкою стає весь світ, який ще не пізно вберегти від вселен-
ської пожежі.

Кремлівські лаштунки

Анатолій Сергійович Черняєв народився в 1921 
році. За правом пишається тим, що з третього курсу істфаку Мос-
ковського університету добровольцем пішов на фронт… Довчився 
після перемоги. Не сильно перепрацювався, редагуючи статейки 
для журналу «Проблеми миру і соціалізму», що виходив різними 
мовами в Празі. Працював у Міжнародному відділі ЦК КПРС, з 
1986 року до 1991-го був помічником Генерального секретаря ЦК 
КПРС, президента СРСР. В обозі екс-президента, у «Горбачов-
фонді» здійснює діяльність і зараз.
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У свого майбутнього шефа Черняєв закохався, надивившись 
зблизька на кремлівських старців. «14 квітня (1984) пройшов пле-
нум ЦК, – пише Черняєв у книзі «Шість років з Горбачовим». – 
Оплески і похвали на адресу Черненко– як за Брежнєва. Тільки 
звучить і виглядає це ще лицемірніше і противніше. Якщо людині 
«це потрібно, якщо вона і її оточення вважають, що «так потріб-
но» для відбування влади і «правильного ходу справ», то майже 
неймовірно, щоб ми не скотились знову до «брежнєвіади»…

29 квітня був на черговому Секретаріаті ЦК. Нічого особли-
вого. Та знову милувався Горбачовим: живий, миттєво реагує на 
будь-яку тему, і разом з тим видно, що готується до виступів, ком-
петентний, впевнений в собі, вміє вхопити суть питання, відкину-
ти балаканину, знайти вихід, підказати, та і приструнити, пригро-
зити. Веселий і з характером. Словом, є у нас «зміна»».

Саме так і пише – «зміна». В лапках.
«Шість років з Горбачовим» вийшли в 1993 в Москві. Одразу 

зізнаємось, тоді жоден з нас цю книгу не прочитав. І тому мос-
ковський співавтор замовив її у «Ленінці», як і зараз по добрій 
пам’яті багато читачів називають російську державну бібліотеку. 
На 13-й сторінці, там де Черняєв знову милується Горбачовим, чи-
ясь примітка з величезним знаком оклику: «От підлабузник!»

Шість років діяльності Горбачова на чолі однієї з наддержав, 
впевнений Черняєв, надали йому право зайняти місце серед вели-
ких реформаторів світової історії… Він один (виділено авт.) зру-
шив брилу. «І сам на це наважився, йдучи на величезний ризик 
для себе особисто, ставлячи під сумнів приготоване йому благо 
– отриманий політичний і матеріальний стан».

Разюче свідчення! Собою, виходить, генсек-президент ризи-
кував, своїм політичним і матеріальним станом. Та в результаті 
капітальчик свій господар помножив. Його донька відкрито хва-
литься: вписались, мовляв, у ринкову економіку. Умільці… А бри-
ла, «яка називалась радянським суспільством», полетіла під укіс, 
розбиваючись на закривавлені осколки.

Черняєв детально пише про Карабах, згадує позицію генсека, 
«яку він виклав на Політбюро ще в березні 1988 року, зразу після 
погрому в Сумгаїті.

– Перед нами, товариші, одне зі складних питань всього життя 
країни, її долі, – говорив тоді Горбачов. – Спрощених відповідей у 
національних справах ніколи не було і ніколи не буде… Так, діяти 
треба рішуче, мужньо, сміливо. Та не кавалерійським наскоком. В 
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чому, в чому, а в національному питанні таким способом можна 
загубити все…

Потім генсек трохи покаявся:
– Не було вивчення, справжнього дослідження національних 

проблем, кореней негативних явищ, минулого досвіду щодо їх ви-
значення. Запустили все це…

А візьміть Азербайджан, діяльність Алієва. Скільки ми втрати-
ли в цьому регіоні за 15 років його перебування на посаді! Ось тут 
якраз і включився націоналізм, наклався на процеси соціально-по-
літичне походження, пов’язані з моральної дискредитацією керів-
ництва. Так, ми можемо констатувати кризу керівництва ЦК КП 
Азербайджану і ЦК КП Вірменії. Не хочу сказати, що маємо також 
«кризу» і нашого керівництва ними. Та і в нас є про що подумати.

Залишмо поки генсека, нехай заливається перед товаришами 
про мораль. А ми співставимо його висловлювання в різні роки і 
запитаємо: коли ж Михайло Сергійович був щирим?

19 жовтня 1987 року в Кремлі відкрилась сесія Верховної Ради 
СРСР. В президіумі – керівники палат Верховної Ради, уряду, чле-
ни Політбюро.

«Часом хтось заходив, хтось виходив, – згадував про цей день 
Гейдар Алійович. – Горбачов сидів переді мною. Бачу, він встав 
і вийшов. Згодом  піднявся і Лигачов, кивнув Рижкову, щоб і він 
вийшов у кімнату президіуму. Там ми збирались до засідання, в 
перервах пили чай. Через деякий час запросили мене.

Горбачов, почав зі мною розмову, сказав, що на його думку, я 
повинен піти з Політбюро і Радміну. Я сказав, що причини, по якій 
я повинен піти, не знаю. Я не вважаю, що повинен іти, та якщо ви 
так вважаєте, то заперечень у мене немає. «Тоді ви повинні ска-
зати, щоб ми знали: йдете за власним бажанням чи по причині 
хвороби».

На перерві я вирушив додому. Мої син і донька були дома. По-
яснив їм ситуацію. Молодці вони! Сказали: тату, ти не хвилюйся, 
що ж такого.

Ввечері, прийшовши до Горбачова, я сказав, що йду. Так, я йду, 
і можете заявити, що я йду за станом здоров’я. Він встав, обняв 
мене, поцілував і сказав: «Велике дякую, Гейдар Алійович!»» 
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Карабах

18 лютого 1988 року Горбачов затвердив на по-
саду свого нового помічника Георгія Хосроєвича Шахназарова, 
вченого, політолога. Ледве не того ж дня до нього напросився на 
прийом вірменський публіцист і письменник Зорій Балаян. «Я знав 
його за цікавими виступами в «Літературній газеті», – пише Шах-
назаров у своїй книзі «Ціна свободи», – і тому охоче відгукнувся 
на пропозицію зустрітися, не підозрюючи, що розмова зайде про 
Карабах. Та гостя хвилювало лише це. Вдивляючись в худувате 
смагляве обличчя з незвичайно чорними навіть для вихідця з пів-
дня, вузькими очима, можна було зрозуміти, що для цієї людини, 
як і для багатьох його співвітчизників, воз’єднання Карабаха з Ві-
рменією стало не просто мрією, а справою життя чи смерті.

… Ніщо не могло переконати їх в тому, що потрібно шукати 
компромісне рішення. Час настав, зараз або ніколи! – так сформу-
лювала для себе завдання національна самосвідомість, виразника-
ми якої стали Балаян, Тер-Петросян та їх оплічники».

Та помічника Генерального секретаря ЦК КПРС, «обрусів-
шого вірменина родом із Карабаха, вихідця з Баку», як він про 
себе пише, це не стосується? Хіба він не в числі перших пови-
нен змусити своїх земляків «шукати компромісні рішення»? Ні, 
він передає генсеку прохання Балаяна прийняти його разом із по-
етесою Сільвою Капутікян. «Така зустріч відбулась 26 лютого і 
мала чимале значення для подальших подій», – зазначає Георгій 
Шахназаров. Оцінюючи пізніше діяльність Шахназарова, один із 
найавторитетніших політиків і істориків радянської епохи Вален-
тин Фалін відмітив: «Квінтесенцією його ідей було наступне: ціна 
свободи – розвал Радянського Союзу».

У лютому 1988 року влада Нагірно-Карабахської автономної 
області прийняла рішення вийти зі складу Азербайджанської РСР. 
Це був запал, що підпалив цілий ланцюг етнічних конфліктів.

Пропустімо хроніку подій, відомих з багатьох публікацій, зо-
крема і з книги «Гейдар Алієв». Наведемо лише три колись цілком 
секретних документи.

Перший – записка ЦК КПРС «Про невідкладні заходи з наве-
дення громадського порядку в Азербайджанській РСР і Вірмен-
ській РСР».

«Розвиток подій у Азербайджанській і Вірменській союзних 
республіках навколо Нагірного Карабаху набуває все більш небез-
печного характеру. Розповсюджується страйковий рух, зростає 
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кількість несанкціонованих мітингів і демонстрацій. Виступи та 
дії їхніх учасників стають все більш агресивними та неконтр-
ольованими, переростають у масовий непослух.

У такій обстановці наявними правовими засобами припинити 
ці антигромадські дії не є можливо.

У зв’язку з цим вважали би необхідним в якості тимчасової 
міри прийняти Наказ Президіуму Верховної Ради СРСР, що надає 
можливість силам, котрі забезпечують підтримання громад-
ського порядку, ізолювати організаторів, підбурювачів і активних 
учасників подібних протиправних дій.

Проект постанови ЦК КПРС з даного питання додається.

23 листопада 1988 року.                                                  О. Яковлев
                                                                                          В. Чебриков
                                                                                   Г. Розумовський
                                                                                           А. Лук’янов 
 
На листі широкий розчерк Горбачова: «За» (РДАНІ. Ф. 89. Оп. 

4. Д. 5. Л. 1-5).
Другий документ – датований тим же днем, 23 листопада, по-

станова ЦК КПРС «Про невідкладні заходи по наведенню гро-
мадського порядку в Азербайджанській РСР і Вірменській РСР»: 
«Схвалити проект Наказу Президіуму Верховної Ради СРСР 
з даного питання (додається)» (РДАНІ. Ф. 3. Оп. 102. Д. 1058.  
Л. 22-26).

Ну і, врешті, проект наказу про невідкладні заходи, на яких на-
полягала різномаста четвірка:

«1. Надати право посадовим особам органів внутрішніх справ 
і внутрішніх військ, уповноважених міністром внутрішніх справ 
СРСР, в місцевостях чи населених пунктах, у яких введено комен-
дантську годину, затримувати в адміністративному порядку на 
термін до 30 діб осіб, котрі  розпалюють своїми діями національ-
ну ворожнечу чи провокують порушення громадського порядку, 
або примушують до антигромадських дій, а також перешкоджа-
ють здійсненню громадянами і посадовими особами їхніх закон-
них прав і обов’язків. 

2. Встановити, що особи, затримані у відповідності зі стат-
тею 1 цього Наказу, утримуються за встановленими законом 
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правилами в спецприйомниках Міністерства внутрішніх справ 
СРСР або в інших приміщеннях, визначених міністерством вну-
трішніх справ СРСР.

3. Даний Наказ ввести в дію з 24 листопада 1988 року».
Проект став наказом.
Генсек закликав зберігати принциповість, та не виходити з 

себе, не давати волю нервам і власним емоціям. Не робити штуч-
но ворогів…

Помічник у своїх щоденникових записах коментує висловлю-
вання шефа: «Він був щирим, чесним і високоморальним у під-
ході до національних проблем…» І навіть переповненим «до-
брих намірів». Якими, додамо, вистелена дорога в пекло. Чому 
ж, задається питанням помічник генсека, і тут вийшло «все на-
впаки» у порівнянні з його поглядами, переконаннями, щирими 
прагненнями? На його думку, об’єктивний хід подій, розв’язаний 
подарованій самим Горбачовим «свободою слова і діла», вже по-
чав відторгати саму методологію політики правлячої партії. Сам 
би він діяв інакше, щоб надати подіям більш «розумний», більш 
«врівноважений» хід.

«Для цього треба було відразу, в 1986 році, коли тільки вини-
кла карабахська криза і коли азербайджанський націоналізм спав 
глибоким сном і, в будь-якому разі, ніяк не був «організований», 
віддати Карабах Вірменії, – пише Черняєв. – А потім розбирались 
би між собою уже суверенні держави. Можливо, не обійшлось би 
без крові, та не було би цього хаотичного та перманентного крово-
пролиття й погрому, що триває вже стільки років і закінчиться ко-
лись тим же, що могло бути зроблено в 1986 році, – «передачею» 
Карабаха вірменському народу. Що ж стосується аргументу, який 
тоді постійно висував і М.С., – яка, мовляв, доля спіткає півміль-
йона вірмен в Азербайджані, якщо «віддати» Карабах?! Яка? От 
та сама, що їх все-одно спіткала, тільки болісний, пекельний про-
цес був розтягнутий на роки.

Горбачов був згоден з ідеєю автономної республіки в Караба-
сі. Ось його висловлювання: «Що стосується перетворення НКАО 
на автономну республіку, то це теж повинно ними самими (тобто 
парламентом Вірменії та Азербайджану) бути обговорено й ви-
рішено. Так що совість у нас чиста. Користі в нас нема жодної. 
Будемо так і діяти?». Правда, сказано це було вже після Сумгаїту, 
6 червня 1988 року».
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Читач, звичайно, звернув увагу – в цьому великому пасажі 
жодного слова про долю тисяч і тисяч азербайджанців, які в ті ж 
самі дні тікали з Вірменії. З Кремля не було видно їхніх очей…

В іншій свої книжці – «Моє життя і мій час» Черняєв розпо-
відає, як помічники, спічрайтери навушничали Брежнєву.

«Для прикладу. Працюємо над доповіддю Брежнєва до XXV 
з’їзду КПРС у Завидові». Капітонов присилає проект оргпартійно-
го розділу, включаючи ідеологічну роботу. Брежнєв його відкинув, 
а в ході голосної читки не раз заводився. Наприклад: ми, говорить, 
Шелеста зняли з України, Мжаванадзе – з Грузії, а до цього ще й 
Алієва – з Баку, Кочиняна – з Вірменії. І між іншим, за ідеологічні 
справи. А в тексті Капітонова і натяку на це немає. І взагалі не по-
казано, як треба працювати в ідеології…

Ми скористались темою, «як треба працювати в ідеології», щоб 
заодно звалити Ягодкіна, секретаря ММК по цій частині, сталініс-
та і мракобіса… Адже це чиста шкода партії, коли така людина 
представляє її перед інтелігенцією! Всі від нього стогнуть! А тут 
ще в «Новом мире» опублікували статтю про культурну політику 
партії. Це ж прямий випад проти лінії XXV з’їзду. Не можна таку 
людину і після XXV з’їзду залишати на такій посаді.

Брежнєв слухав мовчки, оглядаючи нас по черзі. Сказав: «До-
бре, повернусь до Москви, поговорю з Гришиним»».

Поговорив. І «Ягодкін взагалі зник із політичного горизонту».
Після чехословацьких подій 1968 року Черняєв хотів піти з ЦК, 

та не наважився. І продовжував працювати, за власним зізнанням, 
«в режимі дводумства». Однією рукою писав за здравіє, іншою – 
за упокій. І зараз, оглядаючись назад, вважає, що ще наприкінці 
літа і восени 1990 року «слід було порвати з партією, з соціаліс-
тичною ідеологією, з колишнім порядком здійснення влади, при-
значити вибори в новий парламент, відмовитись від Радянського 
Союзу…»

До речі, щодо точності мемуариста. XXV з’їзд КПРС проходив 
у березні 1976 року. Перший секретар ЦК Компартії Азербайджа-
ну, виступаючи на з’їзді, з повним правом говорив:

– З почуттям виконаного обов’язку ми доповідаємо, що за-
вдання, поставлені перед Азербайджаном, успішно втілені в жит-
тя. Подолано тривале відставання економіки і створений корінний 
перелом у її розвитку. Вперше за довгі роки п’ятирічний план з 
основних економічних показників виконаний, і виконаний до-
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строково! Азербайджан досягнув таких високих темпів росту на-
родного господарства, яких ніколи раніше ми не мали.

Так, Леонід Ілліч до того часу іноді вже забувався, когось не 
впізнавав, та сказати про те, що «зняли»… і Алієва з Баку» не міг. 
З Алієвим розправився Горбачов. Генсеку заважав незалежний ха-
рактер Гейдара Алійовича, самостійність його суджень, твереза й 
виважена оцінка новацій, що захлинали країну. 

Атака на Алієва готувалась поступово. І як частіше за все бу-
ває у великій політиці, чужими руками. Під зовні благородними 
цілями.

…11 травня 1987 року, понеділок. Перший робочий день після 
свят. Згадує Олександр Іванович, в 1978-1982 роках – охоронець 
Алієва, в 1982-1988 роках – начальник відділення особистої охо-
рони Алієва, підрозділу знаменитої «дев’ятки» КДБ СРСР.

– Того ранку я, як за звичай, розбудив Гейдара Алійовича о 6 
ранку (скільки себе пам’ятаю ще з моменту роботи в КДБ АзРСР, 
він у цей час робив зарядку незалежно від погоди). До 9 ранку 
відвіз на роботу в 1-й корпус Кремля. Алієв замовив звичайний 
сніданок – сир, кашу, чай з молоком. Через деякий час йому стало 
душно. Розстебнув сорочку, спробував полежати. Та стан погір-
шувався. Алієв викликав завсекретаріатом Валерія Гриднева, той 
– чергового по Радміну лікаря, а медик, в свою чергу, 6 фахівців 
із 4-го управління Мінохздору. Бригада приїхала, шефу зробили 
прямий укол в серце. Після чого Алієв сам дійшов до машини 
«швидкої допомоги». (За іншою версією, Гейдар Алійович спро-
бував сам дійти до машини «швидкої допомоги», та зміг тільки 
вийти в коридор. Далі його понесли на носилках). Та коли я при-
їхав у лікарню, він був без свідомості і так два дні поспіль. За весь 
час моєї роботи Гейдар Алійович ніколи не хворів, практично не 
вживав спиртного і не палив.

Мені Гейдар Алійович потім говорив, що сталось щось дивне 
спочатку з приступом, а потім з уколом. Уже потім в Азербайджані 
він не раз натякав, що те, що сталось було результатом конфлікту 
з генсеком, і дії медиків 4-го управління були в угоду партійному 
керівництву. Офіціантки, котрі чергували того дня були перевірені 
на всі 100 відсотків. Проте робота спецкухні знаходилась в про-
вадженні іншого відділу. (Сайт «Раследования. ru».) І у Севіль 
Алієвої до цього часу залишилось відчуття, що все це було спро-
воковано (З інтерв’ю Ельмірі Ахундовій).

Провідували Алієва керівники Азербайджану – Багіров, Сеі-
дов. Заглядав міністр шляхів сполучення СРСР Конарев. А що ж 
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оплічники з Політбюро? Невже їм не знайомі прості людські по-
чуття? Невже в їхньому світі царював лише розрахунок? Схоже, 
що так і було. Тільки Микола Іванович Рижков приїжджав до Алі-
єва в лікарню. Він згадує:

– Через роки Алієв зізнався мені: грішним ділом подумав, що 
Микола Іванович приїхав, щоб підсолодити пігулку. Я як зараз 
пам’ятаю, проводжав когось із закордонних прем’єрів, подзвонив 
у лікарню, чи немає зараз процедур, і вирішив заїхати. Він був 
дуже вдячний і тільки пізніше зрозумів, що помилився в своєму 
припущенні.

Горбачов поставив мету: розчистити навколо себе поле.
І Лигачов йому активно допомагав. Крок за кроком вони зачи-

щали майданчик. Недобре все це. Непорядно.
Миколі Івановичу врізалась в пам’ять така історія.
– Потрібна була квартира для сина чи доньки Алієва. Сім’ю 

його я мало знав, з дружиною зустрічався раз чи два, моя Люд-
мила її знає більше. Загалом, комусь, сину чи доньці потрібна 
була квартира. І ми прийняли рішення – дати квартиру в новому 
будинку поруч із нинішнім «Президент-готелем», раніше це був 
готель «Жовтневий». Будинок цеківський, Управління справами 
ЦК і Радмін обмінювались квартирами, працювали разом. Сло-
вом, виділили квартиру, і раптом приходить Алієв: нам, мовляв, 
відмовили. Я зателефонував Кручині в Управління справами ЦК: 
«Миколо Івановичу, що ти робиш?» Він замнувся. «Слухай, це ж 
непорядно, Алієв ще вчора був членом Політбюро, він залишаєть-
ся першим заступником Голови Ради Міністрів, сім’я вже готува-
лась переїжджати. Ми з тобою разом приїхали в Москву, разом 
працювали в ЦК партії». – «Так, Миколо Івановичу, хіба я не розу-
мію». – «Якого ж хріна!» Тут же телефоную Смиртюкову. Врешті, 
вирішили питання…

– Та це ж напевно гальмували не Кручина чи Смиртюков.
– Звичайно. Був ще такий випадок. Вже коли Алієва звільнили, 

ми сиділи години три, дуже відверто розмовляли. Я сказав, що в 
мене в сейфі лежать папери… Я погортав їх…

– Миколо Івановичу, я знаю, хто це написав. У вас такий папір, 
у Горбачова, Яковлева… Це помста непорядних людей.

Юрій Петрович Баталін, в ті роки заступник Голови Ради Міні-
стрів СРСР, згадує про одну зі своїх останніх зустрічей з Алієвим 
у Москві:
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– Це було вже після його відставки, в лікарні на Мічурінському 
проспекті. Ми тепло, як завжди, привітались, розговорились. Ви-
гляд у Гейдара Алійовича в ту пору був кепський – помітно схуд, 
здавався виснаженим. Ми відійшли в сторону, присіли. І він кинув 
фразу, яка мені запам’яталась. Дослівно я її не наведу, а зміст та-
кий: все-таки мене не знищили, мені вдалось залишитись живим, 
тепер я виберусь. Він говорив так, що було зрозуміло: мова йде не 
лише про фізичне здоров’я. За чутками, його хотіли прибрати, та 
не змогли. 

Олександр Іванович стверджує, що всі, хто знав про дивний ін-
фаркт Алієва, один за одним помирали. «Першим був завідуючий 
секретаріатом, а після Валерій Гриднев, котрий працював з Чор-
номирдіним. Він потрапив у автокатастрофу біля арки на Куту-
зовському проспекті в Москві. Після цього біля під’їзду елітного 
будинку КДБ на Мічурінському вбили закріпленого лікаря Алієва 
Дмитра Нечаєва, котрий у 1987 році був приставлений до шефа на 
період реабілітації. За деякий час викинувся з вікна Дмитро Щер-
баткін – наприкінці 80-х він очолював ту саму лікарню».

Час задатись питанням: кому так сильно заважав Алієв, котрий 
вже пішов у відставку? Московським вершителям долі? Алієв ро-
зумів істинне обличчя Горбачова, Яковлева, виступав проти них. 
Та тут, радше, справа обмежувалась ненав’язливим сервіс-конт- 
ролем: прослуховуваннями і тому подібними речами. Силам, які 
рвались до влади в Азербайджані? Алієв не раз говорив, в тому 
числі і своїм вірменським друзям у Москві, зокрема заступнику 
міністра будівництва підприємств нафтової і газової промисло-
вості Союзу Аракеляну: «Якщо б я був на той період в Азербай-
джані, ніякого Карабаху, ніякого Сумгаїту б не було».

– Це точно, – додає Юрій Петрович Баталін. –  Я переконаний 
в цьому. Алієв зумів припинити війну в Карабасі. Почались пере-
говори. Розумію, наскільки складні такі переговори. Та якими б 
довгими вони не були, все-одно це краще війни.

На XXVII з’їзді КПРС Гейдара Алієва, уже персонального пен-
сіонера союзного значення, обрали членом Центрального Комі-
тету. Біографічна довідка перераховує його партійні та державні 
посади, аж до самої останньої (на той час): «З жовтня 1987 р. по 
листопад 1988 р. державний радник при Раді Міністрів СРСР».

Посада почесна. Повернулись сили. Він, як завжди, о 8.30 при-
ходив на роботу у свій невеличкий кабінет і все гостріше відчував: 
його порад ніхто тут не потребував.
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«Я домагався зустрічі з Горбачовим»

Гейдар Алійович Алієв, персональний пенсіо-
нер союзного значення (було таке офіційне формулювання), зали-
шався членом Центрального Комітету КПРС. Практично відсто-
ронений від справ, він тим не менше намагався щось підказати 
державцям, порадити, поділитись своїми рекомендаціями.

– Я домагався зустрічі з Горбачовим, та він мене не прийняв. 
В той момент я був уже пенсіонером. Помічники кажуть: він за-
йнятий, ми доповіли. Там завжди відповідь проста – ми доповіли, 
він знає, треба чекати, коли запросить. Чекав день, два, місяць, 
немає нічого. Зателефонував ще раз. Зрозуміло, він мене не при-
йняв. Я домагався зустрічі з Лигачовим. Він також не хотів мене 
приймати, та одного ранку я просто прийшов до ЦК дуже рано, сів 
у нього в приймальні, – тобто ось так, в очному порядку, сиджу і 
чекаю. Приїжджає. Я йому про обстановку в Нагірному Карабасі 
викладаю свої погляди. Він слухав, слухав, нічого толком не ска-
зав, а я то думав, що в якійсь мірі можу бути корисним.

– Ви пропонували Лигачову конкретний план дій?
– Ну… Загалом, я казав йому, що обстановка така… треба вжи-

вати найрішучіших заходів. «А ми, – говорить він, – заходи вжи-
ваємо». От і все. Тобто в моїй участі немає жодної потреби. І мої 
поради теж не потрібні. Тоді я пішов до Розумовського, він, між 
іншим, прийняв мене не одразу, хоча я був членом Політбюро, а 
він лише секретарем ЦК. Я також говорив, говорив, він сидів, ніби 
слухав, та я так і не збагнув, дійшли до нього мої поради чи все 
без толку (з діалогу з телеведучим Андрієм Карауловим).

«Цілком таємно
ЦК КПРС
Про заходи в зв’язку з загостренням обстановки в Нагірному 

Карабасі та довкола нього.
Розвиток подій в Нагірному Карабасі та довкола нього може 

призвести до масових збройних зіткнень між азербайджанським 
і вірменським населенням у НКАО, Нахчиванській АРСР та на 
всій території Азербайджану. Вжитих заходів по забезпеченню 
порядку та безпеки населення силами внутрішніх військ і підроз-
ділів міліції може виявитись недостатньо.

У зв’язку з цим вже зараз слід було б передбачити можливість 
використання підрозділів Радянської Армії для захисту населення. 
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На випадок такого катастрофічного розвитку подій слід було б 
підготувати пропозиції також і про введення надзвичайного ста-
ну в окремих місцевостях Азербайджану та Вірменії.

В зв’язку з цим можна було би доручити Міністерству оборо-
ни СРСР (т. Язову Д.Т.), МВС СРСР (т. Бакатіну В.В.), а також 
Голові Верховної Ради СРСР (т. Лук’янову А.І.) завчасно підготу-
вати відповідні пропозиції для їхнього внесення у встановленому 
законом порядку на розгляд сесії Верховної ради СРСР.

29 серпня 1989 р.                                                      М. Слюньков
                                                                                   В. Чебриков».

В іншій записці, адресованій Горбачову, секретар ЦК КПРС і 
голова КДБ пропонували «вилучити з районних і міських відді-
лів міліції Азербайджану та Вірменії автоматичну й снайперську 
зброю… прийняти на обслуговування частинами Закавказько-
го військового округу протиградову зенітну артилерію і ракетні 
установки, розташовані на території Азербайджану та Вірменії». І 
ще багато інших, загалом, розумних заходів, на кшталт «виявлен-
ня і знешкодження націоналістичних і екстремістських збройних 
формувань, утворених для проведення насильницьких дій» (РДА-
НІ. Ф. 89. Оп. 10. Д. 42. Л. 1-4).

До цього часу з двох республік втекли більше 300 тисяч осіб. 
Кремль подіями в Союзі більше не керував. Генсек розраховував 
лише на армію. 

21 січня 1990 року, Москва

Зранку в Леонтієвському провулку біля будівлі 
Постійного представництва Азербайджанської РСР в Москві ста-
ли збиратись стривожені люди. Їх привела сюди звістка з Баку: 
в місто введені війська, є жертви серед мирного населення. Що 
сталось? Офіційній інформації вже мало хто вірив. Всі чекали 
якогось розумного пояснення. Саме тоді про свою позицію у весь 
голос заявив Гейдар Алієв.

Та перш, ніж навести заяву, з якою тоді виступив Алієв, нагада-
ємо примітну деталь, що яскраво характеризує й самого Гейдара 
Алійовича, і відносини його з дітьми – Ільгамом і Севіль. Виру-
шаючи до постпредства, «він попросив дозволу в своїх дітей, тому 
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що не міг і не мав права ризикувати їхньою долею». Так пише біо-
граф Алієва, письменник-публіцист Ельміра Ахундова. І наводить 
свідчення зі спогадів, якими поділилась з нею Севіль Алієва:

«Дізнавшись про те, що сталось у Азербайджані, він приїхав 
додому з Барвихи. Зібрав нас, каже, що йому треба порадитись. 
«Або, – говорить, – я зараз іду і виступаю в постпредстві і вже не-
відомо, що зі мною буде. Або я продовжую так жити». Ми йому 
сказали: «Йди! Іншого шляху в нас немає». Він не за себе побою-
вався, а за нас. Тому хотів дізнатись нашу думку. А ми не звикли 
відсиджуватись в кущах. І пішли разом із ним».

Вони знали, що ця дорога веде на Гологофу, і все-таки пішли 
нею. Тому що так, і тільки так можна було відстояти правду. Заяву, 
з якою тоді виступив Гейдар Алієв, записували десятки телека-
мер і мікрофонів, вона облетіла світову пресу. Такі документи не 
старіють з роками. І якщо читачу цієї книги мужня заява Гейдара 
Алієва вже знайома, не перегортайте сторінки, вчитайтесь ще раз.

«Шановні товариші, пані та панове!
Як вам відомо, довгі роки я очолював партійну організацію 

Азербайджану, був обраний членом Політбюро ЦК КПРС, пра-
цював першим заступником Голови Ради Міністрів СРСР. Більше 
двох років як я знаходжусь на пенсії, переніс обширний інфаркт, 
за хворобою пішов на пенсію. З грудня 1982 року, коли поїхав із 
Азербайджану, сьогодні я вперше переступив поріг Постійного 
представництва Азербайджанської РСР в Москві. Мене привела 
сюди трагедія, що сталась в Азербайджані. Я дізнався про це вчо-
ра зранку і, природно, залишатись байдужим до цієї події не зміг. 
Прийшов сюди перш за все для того, щоб тут, у постпредстві, яке є 
невеликим острівком азербайджанської землі в Москві, висловити 
своє співчуття всьому азербайджанському народу у зв’язку з тра-
гедією, що спричинила великі жертви. По-друге, хочу висловити 
своє ставлення до цього питання. Я прошу постійного представ-
ника Азербайджану в Москві Зохраба Ібрагімова донести мої сло-
ва, глибоку скорботу, щирі співчуття азербайджанському народу. 
На жаль, зараз не маю іншої можливості.

Що стосується подій, які відбулись в Азербайджані, то вва-
жаю їх антиправовими, не демократичними, такими, що повніс-
тю протирічать принципам гуманізму й розбудови в нашій країні 
правової держави. Є певні причини ситуації, що сталась в Азер-
байджані. Не хочу зупинятись на деталях, це зайняло би багато 
часу. Протягом двох років продовжується міжнаціональний кон-
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флікт між Азербайджаном і Вірменією, що виник у зв’язку з поді-
ями в Нагірному Карабасі та довкола нього. Два роки – достатній 
термін для того, щоб керівники Азербайджану та Вірменії, вище 
партійно-політичне керівництво країни врегулювали це питання, 
поклали кінець міжусобній війні, міжнаціональним конфліктам 
та створили умови для вільного проживання кожної людини, не-
залежно від її національної приналежності, в нашому спільному 
федеративному Союзі СРСР.

Однак вважаю, що за ці два роки достатніх заходів у цьому на-
прямку не було вжито. Якщо на початку виникнення ускладнень 
в Нагірному Карабасі були б вжиті відповідні заходи, перш за все 
вищим партійним політичним керівництвом країни, то сьогодні 
ми не спостерігали б ескалації напруженості та втрат, що мають 
місце з того та  іншого боку протягом цих двох років, і тієї військо-
вої акції, що була вжита в ніч з 19 на 20 січня 1990 року і оберну-
лась людськими жертвами.

Алієв говорив про те, що в Азербайджані були можливості для 
політичного врегулювання становища. «Проте вони не були ви-
користані, і в ніч з 19 на 20 січня в Баку були введені великі кон-
тингенти Радянської армії, військ МВС СРСР. До яких трагічних 
наслідків це призвело, тепер вже добре нам відомо. Вважаю по-
ведінку людей, котрі прийняли таке рішення, політично помилко-
вою. Допущена груба політична помилка. Вони просто не знали 
дійсної обстановки в республіці, психології азербайджанського 
народу, не мали достатніх контактів з різноманітними прошар-
ками людей. Не могли уявити собі, що справа обернеться такою 
трагедією.

Потрібно було це передбачити і вжити необхідних заходів, зва-
жити, що важливіше і потрібніше. Між іншим, надходили повідо-
млення, що загинуло й чимало військовослужбовців. Запитується, 
в чому вина російського хлопця, направленого за помилковим рі-
шенням вищого партійного керівництва країни для придушення 
так званого заколоту в Азербайджані?

В Азербайджані зі сторони введений великий контингент 
військ. До речі, мені добре відомо, скільки військ знаходиться в 
Азербайджані. Там і так дислокувалась достатня кількість військ: 
4-а армія, Каспійська військово-морська флотилія, дивізія десант-
них військ, війська протиповітряної оборони, внутрішні війська 
МВС. Навіщо потрібно було додатково вводити туди війська? 
При необхідності можна було використати війська, що там зна-
ходились. Керівництво Азербайджану, яке прийняло таке рішен-
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ня, повинне нести відповідальність за це, і перш за все Везіров, 
котрий втік із Азербайджану. Повинні нести відповідальність і 
ті, хто дезінформував вище політичне керівництво країни. Вва-
жаю, що вище політичне керівництво країни не мало достатньої 
і об’єктивної інформації. Керівництво країни ввели в оману, в ре-
зультаті чого було прийняте таке рішення.

Всі причетні до трагедії повинні понести покарання».
Того ж дня Гейдар Алійович відправив телеграму ЦК КП Азер-

байджану, Верховній Раді і Раді Міністрів республіки:
«Народу Азербайджану!
З глибоким болем дізнався про трагедію, що спіткала наш на-

род у зв’язку з вводом в Баку великого контингенту радянських 
військ, що призвело до гибелі багатьох людей. В ці скорботні для 
нас дні висловлюю глибоке співчуття сім’ям і близьким загиблих, 
всьому азербайджанському народу.

Я засуджую здійснену акцію, вважаю її антигуманною, анти-
демократичною, протиправною. В цей важкий час закликаю вас 
до розсудливості, згуртованості та єдності.

Прошу опублікувати мою телеграму в республіканській пресі, 
передати по радіо, телебаченню та оголосити на жалобному мі-
тингу.

                                                                                            Гейдар Алієв
21 січня 1990 року, Москва».

Чи треба казати, що ні республіканська преса, ні радіо, ні те-
лебачення цю телеграму, опубліковану болем серця, не оприлюд-
нили. Центральна преса представляла версії, відретушовані мос-
ковськими цензорами. Правда була доступна лише в депешах для 
службового користування.

Ільгам всі ці дні був поруч із батьком. І в постпредстві, і на по-
шті, коли відправляли телеграму в Баку.

У спогадах російського дипломата Олега Гриневського є при-
мітний епізод. Олег Олексійович за проханням генсека приїхав до 
нього в Кунцово, в лікарню, звідки помираючий Андропов керу-
вав державою.

– У мене до вас прохання, – сказав Юрій Володимирович, за-
кінчивши ділову частину розмови. – У вас у делегації працює мій 
син Ігор. Він хороша людина – чесна і добра, та навколо нього 
в’ється зграя дармоїдів, котрі споюють його та заважають пра-
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цювати. Женіть їх геть. Створіть дружню команду. Націльте її на 
роботу, а не на гуляння по кабаках. Я давно спостерігаю за вами і 
знаю, що ви це можете.

В народі здавна говорять: малі діти – малий клопіт… Тобто: 
ось підростуть дітлахи, додадуть турбот, або й бід. Великі діти – в 
цього виразу є і інший зміст: діти великих начальників. До них 
у всі часи – особливе ставлення. Навколо в’ються підлабузники, 
шукачі легкого щастя, швидкої кар’єри, зграя дармоїдів, як точно 
назвав цю публіку Андропов. Молодій людині нелегко розібра-
тись, кому вона цікава сама по собі, а хто має зиск, шукає свою 
користь. Ігору Андропову за проханням батька-генсека допоміг 
посол Гриневський. Ігор Юрієвич з роками сам став послом Росії, 
авторитетним дипломатом. Багато ж vip – нащадків програлись, 
спились, не знайшли свого місця в житті, а зграя їхніх «друзів», 
дармоїдів переметнулась до іншої годівниці. 

«Знаєте, говорила в одному з інтерв’ю Галина Вишневська, – 
діти знаменитостей з дитинства так звикають до високого стано-
вища їхніх батьків – і в суспільстві, і в творчості, – що одразу вони 
впевнені у своєму майбутньому успіху. Єдине, що не спадає їм на 
думку – працювати так, як тато з мамою. А коли стають дорослі-
шими, то атмосфера навколо них, як дітей знаменитостей, згущу-
ється. Поки вони маленькі, всі їм лестять: «Та які ж ви талановиті, 
та які ж у вас татко і мамуся! Та які ж суконьки на вас, туфельки 
які!» Потім дитина підростає і починає відчувати відповідальність 
за прізвище батьків. І ось тут її життя накриває, не дає розверну-
тись. Дітям знаменитостей не вистачає свого куражу» (Трибуна, 
30 березня 2007 р.).

Цікаво, до речі, принагідно зазначити, як із часом змінювалось 
в російській мові значення французького слова кураж. У Даля в 
його «Толковом словаре живого великорусского языка» куражи-
ти означає підбадьорювати, заохочувати когось; поїти вином. 
Куражитись – запалюватись, буянити… Куражний – запальний, 
хмільний. У нього кураж в голові. Куражитись – так з роками 
стали говорити про хвальків, про тих, хто вихваляється, хизуєть-
ся… І в іншому значенні: глумиться, знущається… В останні роки 
спортивні репортери стали говорити й писати про команду, грав-
ця, що впіймав свій кураж, атакуючих з запалом, на хвилі успіху… 
Ось такого куражу, на думку великої співачки, не вистачає дітям 
знаменитостей, зрозуміло, не тільки творчих.

Своє інтерв’ю «Трибуне» Галина Вишневська (у дівоцтві Іва-
нова, Вишневська – її прізвище за першим чоловіком) дала на-
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передодні 80-ліття Ростроповича. Ювілей маестро відзначали в 
Кремлі. За великим столом поруч зі Славою, як його називають 
друзі, сиділи його Галина, президент Росії Володимир Путін і 
Президент Азербайджану Ільгам Алієв, перші леді – Людмила 
Путіна і Мехрібан Алієва… Президент Алієв і його дружина спе-
ціально прилетіли на цей вечір до Москви, щоб привітати свого 
давнього старшого друга, людину, до якої з великою повагою ста-
вився Гейдар Алієв…

По Ростроповичу було видно, що він переніс важку хворобу, 
змарнів. Але так хочеться завжди вірити в майбутнє! Говори-
ли про можливий приїзд Слави до Баку, про нові концерти… На 
жаль, зовсім скоро сталось лихо. Ільгам Алієв і Мехрібан-ханум 
прощались з Ростроповичем на Новодівочому кладовищі.

Чистка в МДІМв

Ще декілька штрихів із життя МДІМВ у нетя-
мущі роки горбачовської перестройки. 

16 вересня 1986 року, партійні збори Головного управління ка-
дрів і навчальних закладів МЗС СРСР… Виступає перший заступ-
ник начальника управління, секретар партбюро Ю.В. Манжосов. 
Говорить про те, що необхідно «посилити» контроль за діяльністю 
підвідомчих міністерству навчальних закладів, зокрема МДІМВ, 
де відбулась зміна керівництва в результаті серйозних порушень, 
допущених колишнім ректором інституту» (ЦАГПІМ. Ф. 192. Оп. 
1. Д. 2349. Л. 8).

За місяць з невеликим – чергове партійне зібрання управління. 
І знову гострий пасаж на адресу МДІМВ: «Нагородження інститу-
ту орденом Трудового Червоного Прапора, а великої групи співро-
бітників інституту високими урядовими нагородами не повинно 
нас вводити в оману».

Виступає заступник міністра закордонних справ з кадрів 
В.М. Никифоров. Валентин Михайлович – інженер-конструк-

тор, досвідчений партійний працівник, на XXVII з’їзді КПРС був 
обраний кандидатом в члени ЦК. «…Праві, безумовно, ті товари-
ші, які пропонують в корені змінити систему відбору до інституту, 
відновити соціальну справедливість і конкурсну систему вступу 
в інститут, відкинувши таким чином конкурс батьків чи сімей…» 
Заступника міністра вразило невігластво студентів факультету 
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міжнародних відносин: «не лише про Талейрана, але й про Горча-
кова нічого не чули» (там само. Л. 52-54).

Допитливий заступник міг би поповнити свої уявлення про 
майбутніх дипломатів, читаючи газету «Международник». Її ро-
били талановиті студенти, відшукували перлинки на іспитах, в 
колекціях викладачів, а дещо і самі придумували.

«Прем’єр-міністр Франції Попаду» (прем’єром тоді був Пом-
піду).

«Що ви знаєте про НАТО?» – «Це імператор Японії».
«Хірохіто – це японський звичай розпорювати собі живіт».
«Що ви можете розповісти про Пентагон?» – «Я ліками не ці-

кавлюсь».
«Основна голландська колонія – це Нідерланди».
«Марія Антуанета?» – «Відома французька шансонетка».

5 листопада того ж 1986 року на зборах у МДІМВ з доповіддю 
виступає новий ректор Р.С. Овчинников. Закликав до найрішучі-
ших заходів із безкомпромісної ломки ганебної практики протек-
ціонізму при наборі і розподілі» (Международник, 26 листопада 
1986 р.).

На чергові збори скликали актив Дипломатичної академії, 
МДІМВ і центрального апарату МЗС СРСР. «Про перебудову ро-
боти вищих навчальних закладів МЗС СРСР у світлі рішень …» 
говорить Едуард Амвросієвич Шеварднадзе, член Політбюро ЦК, 
новий міністр закордонних справ. Міністр і його заступники твер-
дять про «дбайливе, чуйне й уважне ставлення до людей». Ви-
переджуючи можливі докори, стверджують, що жодної кампанії, 
гоніння кадрів не буде. Ніхто не збирається копатись в минулому, 
дрібницях, помилках, «ловити та викривати». Не в цьому наше за-
вдання. Ми обов’язково повинні перебудуватись…» (ЦАГПІМ. Ф. 
192. Оп. 1. Д. 2349. Л. 43).

Перебудова поступово переходила в перепалку, а потім і в 
перестрілку. В боротьбі з сімейністю та протекціонізмом летіли 
голови; кожна зараховувалась до скарбниці досягнень. «На сьо-
годнішній день, – зазначалось  у звіті парткому МЗС за роботу 
з листопада 1988 р. до квітня 1990 р., – призупинено розвиток 
процесу сімейності. До кінця 1989 року кількість співробітни-
ків міністерства, що мають родинні зв’язки в МЗС і підвідомчих 
організаціях, а також в партійних, радянських органах, органах 
державного управління скоротилась в порівнянні з 1987 роком на 
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22,5%... Зрозуміло, якихось переслідувань на кадри й звільнень за 
«родинною ознакою» не було і не могло бути» (ЦАГПІМ. Ф. 192. 
Оп. 1. Д. 2618. Л. 14).

Чи так? І чи лише в МДІМВ були проблеми? Саме час було 
говорити про кризу дипкорпусу. Управління кадрів МЗС в дусі 
часу, завчасно, в 1989-му оголосило про вакансії в посольствах, 
консульствах, міжнародних організаціях на 1991-1992 роки. І 
що ж? Більше всього заявок – 16! – надійшло на місце генераль-
ного консула в Женеві. На інші престижні посади в капіталіс-
тичних країнах на одне місце претендували до 10 осіб. А ось 
на 64 посади в африканських, арабських, східноєвропейських і 
азійських соцкраїнах претендентів взагалі не було. Кому говорити 
про обов’язок?

Перегорнімо ще декілька сторінок з книги Олега Гриневсько-
го, посла з особливих доручень. Олег Олексійович керував радян-
ською делегацією на Стокгольмській конференції з роззброєння 
Європи. «Кухню» МЗС часів Шеварднадзе знає зсередини.

«Тією весни (1986) в МЗС почалась чистка кадрів, – пише Гри-
невський, – Шеварднадзе методично позбавлявся від небажаних 
людей».

Правда, робив він це, як завжди витончено хитро. На публіці 
мова йшла лише про боротьбу з сімейністю і протекціонізмом. Під 
керівництвом нового застміністра Никифорова, котрий прийшов з 
ЦК партії, управління кадрів складало списки співробітників, чиї 
родичі – чоловік, дружина, діти, брат, сестра – працювали в МЗС 
і апараті ЦК, чи навчались у МДІМВ. Та таких виявилось не так 
вже й багато.

Тим не менш за рік, до травня 1987 року, в МЗС змінилось: 
- 7 із 9 заступників міністра;
- 7 із 10 послів із особливих доручень;
- 8 із 16 завідуючих територіальними відділами;
- 68 зі 115 послів.
Це була друга за масштабами чистка МЗС після сталінських 

репресій. І хоча ніхто зі звільнених репресований не був, МЗС по-
збувся багатьох кваліфікованих кадрів».

Такою ж була ситуація і в кузні дипкадрів – МДІМВ. Ільгама 
Алієва, поки батько залишався в Кремлі, не чіпали. Та ось Гейдара 
Алійовича відправили у відставку, розраховуючи змусити його за-
мовкнути. Як же?!

Згадаймо вірші геніального Сабіра:
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Будь слеп!
Закрою я глаза.
Будь глух!
Замкну руками слух!
Не рассуждай!
Прости, твоя брехня
Не про меня!..

Ільгама Алієва, кандидата історичних наук, перспективного 
вченого цінували колеги, студенти. Та після розправи з батьком і 
сина звільнили з МДІМВ.

«Ви знаєте, Артеме, я радий, що Заріфа не була свідком всіх тих 
принижень, через які мені довелось пройти, коли мене вигнали зі 
складу Політбюро». Так говорив Гейдар Алієв Артему Боровику, 
чудовому журналісту, котрий загинув у автокатастрофі. Свідчення 
Артема записав кінорежисер Вагіф Мустафаєв. В своєму фільмі 
Боровик розповідає, як Гейдар Алійович телефонував Шевардна-
дзе (йому, міністру закордонних справ, підзвітував МДІМВ, де ви-
кладав Ільгам), просив: «Залиште хлопця в спокої. Чому ви його 
б’єте дубинкою по голові?» І все-таки, продовжує Артем Боровик, 
Ільгама звільнили. А він в той час утримував батька, сім’ю. Ця 
сім’я бита, багато пережила. 

Мехрібан Алієва: «Період після 1987 року був дійсно дуже 
важкою порою для всієї нашої сімї. Ільгам не розгубився, робив 
все, щоб його сім’я, діти не відчували труднощів. Тоді були дуже 
великі проблеми, нам, можна сказати, ніхто не допомагав. Завдяки 
йому ми не відчули негараздів…»

– Важко було? – запитав через декілька років Ільгама Алієва 
журналіст бакинської газети «Гюнай».

– Важко, – не став приховувати Ільгам. – Я жив під наглядом, 
не міг і уявити собі, що колись повернусь до Баку. Почав займа-
тись бізнесом…

І все ж йому довелось поїхати з Москви. Та куди? «В Азербай-
джан повернутись було неможливо – з Баку доносились погрози. 
Тоді я вирушив до Туреччини. Звідти керував своїми московськи-
ми компаніями…»

Більше 13 років Ільгам Алієв провів у МДІМВ – навчався, 
викладав. До цих років він часто повертається, як кожен, кому 
пам’ятна його юність, час дорослішання, перші надії та перші ви-
пробування…
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– Батька зняли з усіх посад у 1987 році, виключили зі складу 
Політбюро й відправили у відставку. Ви уявляєте, що це означало 
тоді, в радянські часи. Нас, членів сім’ї, звідусіль попросили. –  
Та на інститут, на колег у Ільгама Гейдаровича не залишилось об-
рази. – Люди, з якими я працював, навчався у МДІМВ, намага-
лись мене підтримати, підбадьорити, проявити більше уваги. Це 
дуже цінно. Коли я був з офіційним візитом у Москві, я відвідав 
МДІМВ. Мені присвоїли звання почесного доктора, що для мене 
дуже важливо. І зараз, на 60-літній ювілей (інституту) я просто не 
міг не приїхати (з розмови з Михайлом Гусманом). 

Ільгам Гейдарович, як століттями прийнято в Азербайджані, з 
підвищеною повагою ставився і ставиться до батьків, людей стар-
шого віку. На питання, чиї портрети, крім Гейдара Алієва, він хо-
тів би бачити в себе в кабінеті, відповідає визначено: «У мене в 
кабінеті висить портрет Гейдара Алієва. І його одного, мабуть, до-
статньо. – І після невеликої паузи продовжує: – Окрім того, що це 
рідна мені людина, мій батько, він був справжнім лідером, котрий 
все життя служив народу і зробив для народу багато хорошого не-
залежно від суспільно-політичної ситуації. Його внесок у розви-
ток Азербайджану неоціненний. Йому були притаманні й висо-
кі людські якості, і чесність. Що далеко не завжди супроводжує 
успішну політичну кар’єру. В цьому плані він був унікальним. 
Мені як члену сім’ї це відомо краще, ніж будь-кому. Адже інші 
бачать державних діячів хіба що по телебаченню чи здалеку».

В цих словах – об’єктивний погляд на державного діяча вели-
кого масштабу, і зрозуміла гордість рідними, батьком і матір’ю, 
характерна для азербайджанських сімей. Зі своєї сім’ї Ільгам ви-
ніс і любов до рідного краю, до «азербайджанських пісень, які 
співають на святах, на весіллях, що супроводжують людину все 
життя».

Ну, а який же азербайджанець не любить відому долму, шаш-
лик? «Завжди, коли приходять любі гості, – говорить Ільгам Алієв, –  
подається плов. На свято, на весілля. Я його дуже люблю. Він, зна-
єте, дуже різноманітний, зовсім не схожий на жодні інші плови. Я 
особисто надаю перевагу плову».

Протікає за гостинним столом тиха бесіда. Господиня підливає 
чай в стаканчики-армуду, схожі на дівочий стан, а іноді за смаком 
гостя і вино – відомі «Семь красавиц» чи «Девичью башню»… А 
коли заговорять про минуле, хтось скаже: «Jаманы jада салма» – 
«про погане не нагадуй». Так заповідає прислів’я, а азербайджан-
ською: «аталар сьозу» – «слово батьків». Це теж риса національ-
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ного характеру – не тримати камінь за пазухою, як кажуть на Русі, 
пам’ятати  добро і пробачати несправедливість.

В особистих відносинах, напевно, так і потрібно. Та ми, оці-
нюючи вчинки діючих осіб на заході Радянського Союзу, маємо 
право нагадати про дещо. Наприклад, пан Шеварднадзе в своїх 
інтерв’ю зараз стверджує: «Гейдар Алієв був моїм найближчим 
другом. Тепер у мене найтісніші зв’язки в Азербайджані з Ільга-
мом Алієвим. Коли за ініціативою Горбачова Алієв був відсторо-
нений від обійманої посади і повертався в Азербайджан, Ільгам 
Алієв працював у очолюваному мною Міністерстві закордонних 
справ СРСР. Точно не пам’ятаю, здається, Лигачев чи хтось інший 
сказав, що Політбюро відсторонило Гейдара Алієва від посади, і 
мені краще видалити його сина з міністерства, якщо я не хочу по-
трапити в невигідну ситуацію. Я знав, що Ільгам Алієв закінчив 
Інститут міжнародних відносин і відмінно справляється зі своїми 
обов’язками, тому не став повертатись до цієї теми».

Інтерв’ю, на яке ми посилаємось, датоване 13 жовтня 2006 
року. Багато води стекло з того часу… Чи пам’ять підвела колиш-
нього радянського міністра та екс-президента Грузії, та він заявив 
без докорів сумління: «Однак за декілька місяців без мого відома, 
не знаю з якої причини, Ільгам пішов з роботи. Потім ми зустріча-
лись з ним в Азербайджані. Я знав, що він гідний син, який зробив 
усе для свого батька. Я його люблю за притаманні йому людські 
якості й вважаю його своїм молодшим другом». Вважати так чи 
інакше – особиста справа батоно Шеварднадзе. Та навіщо ж при 
цьому торочити нісенітниці?

Ось, до прикладу, ще одне авторитетне свідчення – відомого 
російського дипломата Станіслава Івановича Чернявського, авто-
ра змістовної книги «Новый путь Азербайджана»: «За особистою 
вказівкою міністра закордонних справ СРСР Е. Шеварднадзе мо-
лодий викладач Ільгам Алієв змушений був залишити МДІМВ. В 
самому Азербайджані помінялось ставлення до родичів члена По-
літбюро, котрий потрапив у немилість, багатьох з яких оточили 
презирством і насмішками».

Додамо до цього і схожі свідчення (з них можна скласти цілу 
книгу) одкровення з мемуарів Шеварднадзе «О прошлом и бу-
дущем». «Вперше в історії існування Радянського Союзу глава 
держави ставив за мету ревізію комуністичної ідеології, – пише 
він про Горбачова. – Тоді багато хто запитував: «Що означає пе-
рестройка, гласність? Відмова від соціалізму?» Це було близько 
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до істини, та говорити про це вголос в ті роки було неможливо» 
(Дружба народов, №11, 2006 р.). 

Назвімо речі своїми іменами. Шеварднадзе пише про зраду 
генсека-президента. А собі при цьому відводить місце між мину-
лим і майбутнім. Такий собі суддя і пророк в одній особі.

Радянський Союз підняв до верхівки влади горбачовську ко-
манду. І ця команда відбирала в країни минуле та майбутнє. 

Є реальність геополітичних інтересів великої держави та є 
реальність почуття самозбереження народів. Є правда генералів 
Єрмолова, Паскевича, Гулістанської угоди й Туркменчайського 
трактату, що закріпив розділ історичного Азербайджану, і є прав-
да ериванського правителя Гусейнкулі-хана, переможеного Паске-
вичем Ериванським, карабахського Ібрагім-хана, зведеного царем 
в генерали та пізніше розстріляного зі всім сімейством царським 
майором Лисаневичем; гянджинського Джавад-хана, полеглого в 
бою з військами Ціціанова біля стін столиці свого ханства…

Навіть у великих виразників російського національного духу 
ми чуємо відголоски цих двох правд, ноти великодержавної (при-
родної!) гордості і гірке співчуття до «принижених і ображених 
народів. «Смирись, Кавказ! Идет Ермолов…» і «…на обломках 
самовластья напишут наши имена!» (Пушкин). Грибоєдов допо-
магав своїми засобами облаштувати могилу Нізамі в Гянджі, пере-
йменованій на Єлизаветполь…

Потрібно знати і про благу, цивілізаційну місію великої ро-
сійської культури, та неможна забувати і про анексію земель, яку  
в радянські часи презентували як «добровільне входження до 
складу…»

Ільгам, переживаючи разом з батьком всі перипетії останніх 
років, відчував, що починається нова битва – за правду, задушену 
ліберальною демагогією. За гідність народу, якому належало по-
долати відчай.

Батько мужньо вказав на Горбачова та його підлеглих в керів-
нитцві республіки як головних винуватців азербайджанської тра-
гедії.

Ільгам в школі пробігав чотиристаметрівку на Приморському 
бульварі, від «Азнефти» до парашутної вишки, і знав, що таке дру-
ге дихання. Той січневий день дав батькові друге дихання. Тільки 
зараз дистанцією була не накатана доріжка в чотириста метрів з 
близьким фінішем, а траса, повна випробувань…
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Лев Гумільов писав: «Для етносу найзагрозливіший період – 
період переходу від мирного життя до захисту від нападів інших 
етносів. В той час, хоч і не почалось винищення, неминучий зане-
пад, потрясіння».

Гейдар Алієв виводив свій народ зі стану шоку, заціпеніння, 
відчаю.

21 січня 1990 року Баку хоронив загиблих. В людському морі 
плили ковчеги з тілами вбитих до Нагірного парку. Парку, що ста-
не пантеоном народної пам’яті. 

Червоні гвоздики палали на дорогах, на місцях, де кулі наздо-
гнали людей. Радянські солдати в бронежилетах і касках мовчки 
спостерігали за цим скорботним і велетенським ходом. Навіть на 
дулах танків з’являлись гвоздики. 

Коли тіла віддавали землі, затрубили гудки заводів і фабрик, 
заревіли кораблі, що стояли на рейді біля причалів бакинської бух-
ти. Кораблі оплакували загиблих, Баку віддавав їм останню честь.

На початку ХХ століття, в 1905, 1918 роках, коли на Кавказі 
відбувались кровопролитні міжнаціональні зіткнення, діячі азер-
байджанської та вірменської культури закликали до миру, добро-
сусідства, гуманізму. Відкрийте «Каплю меда» Ованеса Туманяна, 
«Кеманчу» Джаліла Мамедкулізаде, п’єсу «В 1905 году» Джафара 
Джаббарлі, і ви зрозумієте високу планку совісті, моралі, людино-
любства, притаманну кращим представникам обох народів…

Ованес Туманян з білим прапором об’їжджала на коні азербай-
джанські села в Лорійському повіті, щоб примирити ворогуючих 
сусідів.

Мартирос Сар’ян, якого на заході його днів відвідав азербай-
джанський поет Мамед Араз, зі сльозами на очах прошепотів: 
«Треба дружити…»

Аветік Ісаакян, почувши з вуст бакинського вірменського по-
ета Маркара Давтяна про смерть Самеда Вургуна, приголомшено 
сказав: «Ти бачив його мертвим? То чому ж не осліпли твої очі?..» 
Та що сказати про літераторів, котрі благословляли теракти в ба-
кинському метро, в потягах, етнічну чистку в Нагірному Караба-
сі? Ненависть руйнівна. Вона руйнує перш за все самих ненави-
сників.
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Глава V
МОСТИ

… Якою мірою обставини творять 
людину, такою ж мірою і людина  

творить обставини…
К. Маркс, Ф. Енгельс

Повернення до витоків

Є в азербайджанській мові влучне слівце, ана-
логічне українському вислову «татовий синок», дослівно: «ті, в 
кого татки». В Азербайджані їх називають «деделіляр».

«В шестидесяті роки, коли ми вступили в літературу, нам 
пред’являли багато претензій, – писав відомий поет і політик Ва-
гіф Самедоглу, син великого азербайджанського лірика Самеда 
Вургуна. – Багатьох представників нашого покоління називали 
«деделіляр». Це слівце означало певний соціальний тип. Я гадав, 
що це упередження залишилось в анналах другої половини мину-
лого століття. Та я, очевидно, помилявся. Бо таке ж упередження 
свого часу почало повторюватись у відношенні Ільгама Алієва; 
мовляв, син Гейдара Алієва не може бути політиком. Але чому? 
Ми з Ільгамом Алієвим часто буваємо в Страсбурзі, – продовжу-
вав Вагіф, розповідаючи про роботу азербайджанської делегації 
в ПАРЄ. – він поводить себе як зрілий політичний діяч.. І роботу, 
що виконується там, ніхто інший в Азербайджані вести би, на мій 
погляд, не зміг».

Те, що роздивився Вагіф у Ільгамі Алієві – дипломаті, те, що 
знали його колеги по МДІМВ, раніше за інших розгледів у синові 
батько. Так, Гейдар разом із Заріфою вкладали в дітей душу, нама-
гались дати їм найкращу освіту, та як часто батьківські надії обер-
таються крахом. Напевно, не такої долі хотіли своїм дітям Сталін, 
Хрущов, Брежнєв…

Відставка, яким би дивним це не видалось комусь, ще більше 
зблизила Гейдара Алійовича з рідними, з донькою та сином, його 
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бойовими безкорисними помічниками. «Я пам’ятаю, – розповідає 
Севіль, – він писав спростування на статті, що з’являлись у пресі 
на його адресу. Ми разом з ним редагували тексти, щось ради-
ли. Правда, жодна редакція його статті не приймала, і всі головні 
редактори газет від нього ховались. Так само, як і його колишні 
колеги з Політбюро. Про яку чесність і справедливість, про яку 
демократію могли вони в такому випадку говорити?» (з інтерв’ю 
Ельмірі Ахундовій).

Гадаємо, в ці місяці і роки відбулось душевне, ідейне (при всій 
газетній затертості цього слова) зближення батька і сина. Про це 
можна судити з уривчастих свідчень, тому що Гейдар Алійович 
мемуарів не залишив, а Ільгам Гейдарович не про всі розмови з 
батьком написав. Ми мали б право їх реконструювати, якби писа-
ли вільний роман, та в документальної прози свої закони. Розпо-
відаємо про те, що достовірно відомо. Так ось, всі свої серйозні 
кроки після відставки Гейдар Алійович обговорював в сімейному 
колі й перш за все з сином – своєю надією.

Повернення до Нахчивану та в політичне життя. Вихід з КПРС 
та рішення балотуватись у Верховну Раду автономії і Верховну 
Раду Азербайджану. Звичайно, розмови були не лише телефонни-
ми. 

«Люди йшли до нього нескінченним потоком, – згадувала Се-
віль Гейдарівна. – він приймав їх у дворику, загорілий, помолоді-
лий, та розмовляв зі всіма цими людьми. В маленькому будинку 
його сестри стільки людей жило: він, я з дітьми, його племінни-
ця, її доньки зі своїми сім’ями. У однієї Севіль, дружини Васіфа, 
троє дітей. Зохра і Бейляр з дітьми. Бейляр і Васіф спали в дворі… 
Батько відчував велику моральну підтримку з боку місцевого на-
селення» (з інтерв’ю Ельмірі Ахундовій).

В перший же день в Нахчивані Гейдар Алієв пішов на могилу 
Джавіда, одного з своїх найулюбленіших поетів. Про що він думав 
там, схиливши голову? Які рядки повторював? Можливо, ці?

Силясь отыскать опору
В беспредельной пустоте,
Горестно душа металась,
Ударяясь в небосклон…

За день Гейдар Алієв заглянув до Музею Джавіда. Коли він 
був тут востаннє? Мабуть, у 82-му, коли республіка готувалась до 
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100-ліття з дня народження поета, драматурга, філософа Гусейна 
Джавіда Расізаде, котрий народився 24 жовтня 1882 року в Нахчи-
вані, а помер 5 грудня 1941 року в сибірському засланні. Яка іро-
нія долі – проголошувач свободи, поет, котрого за життя називали 
Шекспіром Сходу, помер 5 грудня, в день сталінської Конституції. 
Надірвався на лісоповалі, не витримав сибірської холоднечі? Чи 
розірвалось серце від душевних мук? Боляче душа металась…

Музей Джавіда – азербайджанською Вічного – розташувався в 
старому батьківському будинку. Фотографії, документи, деталі по-
буту початку ХХ сторіччя: керосинова лампа, самовар, що забрів 
у цей край з Росії, патефон, витончені армуду – грушоподібні ста-
канчики для чаю… В нішах (тут їх здавна називають стінними ша-
фами) блюдця і глечики, у кожного своє призначення, своя назва.

Під склом – справжнє розпорядження Тайшетської районної 
Ради народних депутатів від 21 жовтня 1982 року. Наведемо цей 
документ повністю:

«На основі постанови бюро Нахчиванського обкому КП Азер-
байджану від 12 жовтня 1982 р. дозволити тов. Джафарову Га-
міду Гара оглу, секретарю Нахчиванського обкому КП Азербай-
джана, з могили № 59 кладовища села Шевченко Тайшетського 
району Іркутської області вивіз останків видатного поета і дра-
матурга Азербайджану Гусейна Джавіда Расізаде для захоронен-
ня на його батьківщині в м. Нахчиван.

Голова Тайшетського райвиконкому
В. А. Смирнов».

Дружині його, Мюшкюназ-ханум, випало гірке щастя дізна-
тись, що Джавід ні в чому не винен. А вона ніколи і не сумнівалась 
в цьому. І дітям своїм, Ертогрулу і Туран, наказувала чекати бать-
ка, навчала пишатись його ім’ям. Ертогрул шукав себе в мистецтві 
– малював, писав кіносценарії, складав музику. Великий Узеїр Га-
джибеков вважав його одним із найталановитіших своїх учнів. В 
41-му Ертогрула Джавіда забрали в армію. На фронт, правда, за 
станом здоров’я не відправили. Залишили в одній з тилових час-
тин Грузії. І незабаром зовсім хворого повернули помирати вдома. 
Він вже кашляв кров’ю. Щоб купити ліки, Мюшкюназ-ханум до-
велось продати каблучку – подарунок її Гусейна. Ертогрул помер 
14 жовтня 1943 року в Нахчивані, не доживши декілька днів до 24 
років.

Є щось містичне в сімейній хроніці Джавідів: Гусейн народив-
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ся 24 жовтня, Ертогрул 22-го, Туран – 2-го.
У жовтні 1982 року, в дні 100-літнього ювілею Гусейна Джа-

віда, поруч з ним останній притулок знайшли Мюшкюназ – її 
останки перевезли з Баку, де вона померла в 1976 році, і їхній син 
Ертогрул. А в 2004 році тут же, за заповітом, похоронили і Туран, 
доньку Мюшкюназ і Гусейна. Тепер вони були знову всі разом.

Над їхнім останнім притулком Гейдару Алієву вбачався білий, 
як снігові вершини, мавзолей. Влітку 1990 року його час ще не 
наступив...

З протоколу наради у голови Верховного меджлісу Нахчиван-
ської Автономної Республіки Г.Алієва

21 жовтня 1992 р.
Г. Алієв: 24 жовтня відзначається 110-ліття з дня народження 

Гусейна Джавіда. В зв’язку з цим надаю слово для короткої інфор-
мації Фаттаху Гейдарову.

Ф. Гейдаров (міністр культури Нахчиванської АР): 23 жовтня 
в театрі імені Джаліла Мамедкулізаде відзначатиметься 110-ліття 
Гусейна Джавіда. Ми повинні провести урочистість на високому 
рівні. Вже сьогодні повинні підготувати й показати по телебачен-
ню передачі про Гусейна Джавіда.

Г. Алієв: Нахчиванське телебачення сильно запізнилось. Ці пе-
редачі треба було демонструвати вже місяць назад. Ми повинні 
відвідати могилу Гусейна Джавіда. Нехай всі побачать, в якому 
стані ця могила, і висловлять своє обурення керівництву міста 
Нахчиван, яке до цього дня нічого не зробило на цьому місці. Я 
хочу, щоб народ побачив і зрозумів, як працюють керівники міста, 
і дав їхній діяльності відповідну оцінку.

Як і планувалось, 23 жовтня в музично-драматичному театрі 
відбувся літературно-художній вечір, присвячений 110-літтю з 
дня народження великого поета. Виступали нахчиванські поети 
і письменники, вчені, гості з Баку. А потім на трибуну піднявся 
Гейдар Алійович Алієв.

– Сьогодні свято Гусейна Джавіда, – говорив він, – великого 
представника азербайджанської літератури, культури, мистецтва. 
Високі духовні, морально-етичні якості, філософський зміст твор-
чості Джавіда ставить його в один ряд із класиками світової лі-
тератури. Ми пишаємось, радіємо, що Джавід – син тюркського 
народу. Загальнолюдські цінності, велич людської особистості, 
чистота, мудрість, порядність, незаплямована любов – провід-
ні фактори творчості Джавіда. 10 років назад (в 1982 р. – Авт.) 
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Центральний Комітет Комуністичної партії Азербайджану і Рада 
Міністрів республіки прийняли рішення про святкування 100-літ-
тя з дня народження Гусейна Джавіда. В ньому передбачалось 
знову видати твори Джавіда та здійснити їхю сценічну постанов-
ку. Ці твори вийшли азербайджанською і російською мовами. Та 
на жаль доводиться відзначити, що більша частина запланованих 
заходів так і не була виконана. Я не можу говорити без хвилю-
вання. В Баку повинні були звести пам’ятник Джавіду, до цих пір 
пам’ятника немає. Ще в ті роки я бував у майстерні видатного 
скульптора Омара Ельдарова та мені дуже сподобався виконаний 
майстром макет пам’ятника Джавіда.

Я зовсім не вважаю геройством доставку останків Джавіда з да-
лекої сибірської землі. Це був мій громадський обов’язок і витікав 
з моєї глибокої любові до творчості, особистості Джавіда. Коли 
обговорювали питання про перенесення останків, зіткнулись різні 
думки. Одні пропонували перепоховати Джавіда в Алеї почесного 
захоронення в Баку, інші – в Нахчивані. Всебічно обговоривши ці 
пропозиції, ми прийняли другий варіант. Вчені, письменники, які 
виступили тут справедливо відзначали, що могила Джавіда дуже 
запущена. Так, це неприпустимо. По меншій мірі це неповага до 
творчості Джавіда, особистості Джавіда. Якщо ви виявите мені 
довіру, я буду головою Фонду Джавіда і, без сумніву, багато асо-
ціацій нададуть матеріальну допомогу в цій благородній справі. 
Хотілось би підкреслити: в тому, що могила Джавіда виявилась в 
такому неприглядному місці, є провина і самих нахчиванців. По-
вірте мені, якщо би кожен поклав хоча один камінь, то, безумовно, 
мавзолей давно би вже був споруджений…

Я би хотів донести до вас чистоту, велич, високу поетику твор-
чості великого Джавіда. Нехай ваші душі переповнює така ж чи-
стота і скромність.

Того вечора зі сцени лунали чудові рядки Джавіда. Зокрема і 
цей двовірш:

Возвысившийся – умрет, но не склонится.
Свет истины вовеки не погаснет.

А ще за декілька років в самому центрі Нахчивану піднявся 
мавзолей Джавіда. Таким витвором, впевнені, пишався б і вели-
кий зодчий Аджемі ібн Абу Бекр, творець мавзолеїв Юсуфа ібн 
Кусейїра і Моміне-хатун. Вони прийшли до нас на рубежі першого 
та другого тисячоліть. Рубіж другого й третього тисячоліть додав 
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до них прекрасний мавзолей Джавіда.

Стал мир совсем иным – нельзя его узнать,
И превратилось в кровь вчерашнее вино.
Обеты прежних дней не может мир сдержать.
Руины, и дворцы, и хижины – одно.
Богатство потерял тот, кто вчера блистал.
Вчерашний лютый враг любезным другом стал…
                                    Г. Джавід. «Вчера и сегодня».
                        (переклад з азербайджанської В. Григор’єва)

Ніби про нинішні часи писав великий Джавід. Ніби запитував 
зі своєї далечі: що чекає Нахчиван, що вже стільки бачив за два з 
половиною тисячоліття своєї історії?

Мирних років серед них було зовсім небагато. Діди-аксакали 
ще жваво пам’ятали війну з Вірменією 1919-1920 років. Тоді рев-
ком Нахчиванської Радянської Соціалістичної Республіки, про-
голошеної в липні 1920 року, запропонував уряду Вірменської 
буржуазної республіки почати мирні переговори. Відповідь послі-
дувала наступного дня «Забезпечити безумовне покірство Нахчи-
вану вірменському уряду». Проте Нахчиван ультиматумів ніколи 
не приймав. Бойові дії продовжувались ще чотири місяці, поки у 
Вірменії не встановилась радянська влада. На початку 1921 року 
по містах і селах Нахчивану представники Азербайджанської РСР, 
Вірменської РСР і РРФСР провели опитування населення про те-
риторіальну приналежність їхньої землі. Більше 90 відсотків на-
селення висловились на референдумі за те, щоб Нахчиван зали-
шився в складі Азербайджану на правах автономної республіки. 
Цей вибір народу підтримав Володимир Ілліч Ленін.

16 березня 1921 року Політбюро ЦК РКП (б) прийняло рішен-
ня про утворення Нахчиванської РСР у складі Азербайджанської 
РСР. (З 1923 року Нахчиванський автономний край; з лютого 1924 
року Нахчиванська АРСР).

А що буде тепер? З ким зараз по дорозі? На які сили опертися в 
цій нежданій війні, в цій неймовірній для Союзу блокаді? Земляки 
чекають відповіді від голови Верховного меджліса.

Це сила, за переконанням Алієва, – власна історія народу, всьо-
го Азербайджану, Нахчивану, повернення до духовних витоків. 
Росія, каже він і пізніше не раз повертається до цієї думки, оголо-
сила свій державний суверенітет раніше за всі союзні республіки, 
розпочавши процес розвалу Радянського Союзу…За пропозицією 
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Гейдара Алійовича з назви республіки виключаються слова «ра-
дянська соціалістична». Верховна Рада віднині називається Вер-
ховним меджлісом. Автономія повертає собі трьохколірне – бла-
китно-червоно-зелене знамено Азербайджанської демократичної 
республіки.

Через десяток років репортеру однієї дуже незалежної газети 
з Москви видасться: обшарпані фасади будівель, бідно одягнуті 
люди. До речі, додасть журналіст, «ця республіка першою заявила 
про вихід зі складу Радянського Союзу, і. власне, розпад СРСР 
почався звідси». Схоже, московський мандрівник переплутав Нах-
чиван з Кремлем.

Котився до кінця божевільний 1991 рік. 8 грудня в Біловезькій 
Пущі Єльцин, президент України Кравчук і голова Верховної ради 
Білорусії Шушкевич розпустили СРСР. (Через півтори десятки ро-
ків перший президент України Леонід Кравчук, лідер фракції со-
ціал-демократів у парламенті країни, кинув з трибуни Верховної 
Ради сенсаційне визнання: «Якщо б я знав в 91-му році, що буде 
так, як зараз… що замість демократії буде беззаконня, я би не під-
писав Біловезької угоди, я б радше собі руку відрізав».)

Закавказькі республіки, які теж створювали в 1922 році цей 
союз, на біловезьке розлучення не запросили. В останні дні груд-
ня над нічним Кремлем (при світлі дня совість не дозволяла) спус-
тили червоний прапор. Новий господар Кремля негайно виставив 
звідти Горбачова, першого і останнього Президента СРСР.

А в Азербайджані розгортались свої баталії. До влади йшов 
Народний фронт…

Нахчиван у блокаді

Подивіться на карту, що друкується на розворо-
ті фотовставки. Нахчиванська автономна республіка, розташована 
на південному сході Закавказького нагір’я, межує з Туреччиною, 
Іраном і Вірменією. В радянські роки кордон з Вірменією, що від-
діляв автономію від власне Азербайджану, був, по суті, умовний, 
такий же, як, наприклад, як між Росією і Казахстаном, Україною 
та Білорусією… Непомітно для пасажирів перетинали ці кордони 
потяги; через них переступали опори ліній електропередачі єди-
ної для всієї країни енергосистеми; нафто– і газопроводи…Та з 
розпадом Радянського Союзу по кордону з Вірменією пройшла лі-
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нія фронту, закривши шлях і потягам, і машинам, і людям.
Блокада для нахчиванців – не книжкове, не літературне понят-

тя. Вона визначила їхній спосіб життя.
Замість електричних – гасові лампи. Рука за звичкою тягнулась 

до вимикача – клацне людина декілька раз і лише чортихнеться.
Холодні газові плити – на кухнях знову шиплять примуси. 
А тепер уявіть, що ви з дітьми живете на третьому, п’ятому, 

сьомому поверсі і за водою треба йти до водовозу, грітись біля 
«буржуйки»…

З болем, тривогою, але і з вірою в добро, милосердя, солідар-
ність перечитуєш хроніку блокадних днів Нахчивану. Ось селяни 
з дальніх селищ поділились своїми запасами з дитячим будинком. 
Тисячу тон картоплІ передало товариство Червоного Півмісяця з 
Ірану. І ще чотири електрогенератори і 500 електрокамінів. Їх тер-
міново розвезли по школах і дитячих садках. 100 тон продоволь-
ства – дарунок сусідньої іранської провінції; за розпорядженням 
Гейдара Алієва все віддали дітям і пристарілим. Турецький уряд 
виділив кредит Нахчиванській республіці – 100 мільйонів доларів. 
100 нахчиванських студентів Туреччина запросила на навчання до 
своїх інститутів; витрати сусідня країна взяла на себе.

Згадуючи про ті дні, Гейдар Алієв говорив:
«Нас позбавили поставок продовольства, нафти. Відключили 

всю енергетику. У нас почався холод і голод. Немовлята помира-
ли в лікарнях. Люди почали рубати сади на паливо, 70 відсотків 
фруктових дерев було вирублено, щоб обігріти домівки. Та я ви-
жив, і народ вижив.

Я жив дуже скромно, помірно, в тяжких побутових умовах, 
як і мій народ. Та ми вижили… До мене часто приїжджали люди 
з Баку, вмовляли повернутись в політику. Та я не хотів. Не хотів 
вплутуватись у політику Народного фронту, що вела до катастро-
фи…»

Самою головною політикою тепер, як сказав свого часу Ленін, 
була економіка. Ось коли знадобився авторитет Алієва у світі. 

«У мене склались дружні особисті відносини з іранськими та 
турецькими керівниками, – згадував він про нахчиванські роки. 
– Президент Ірану прислав до Нахчивану свій літак, я полетів в 
Тегеран і домовився про допомогу. Ми побудували ЛЕП і стали 
отримувати енергію з Ірану. Також і паливо, і продовольство… 
Президент Туреччини Демірель сам запропонував мені кредит на 
100 мільйонів доларів. Теж прислав свій президентський літак, і 
я побував у нього в Анкарі. Я побудував дорогу до Туреччини, 



112

міст через ріку і налагодив постачання товарами. Та моє головне 
досягнення – я уник збройного конфлікту з Вірменією. Було дуже 
гостре становище, були крайні моменти, та я знайшов вихід, і кро-
ві на нашій землі не було».  

Збереглись телекадри: мостом через Аракс ідуть важкі ванта-
жівки з борошном, цукром, сухим молоком, м’ясом – це гумані-
тарна допомога Ірану. Як шкода, що не дожив до цих днів Самед 
Вургун… В 1948-му біля мертвого моста поету привидівся його 
творець:

Он давно у Аракса, быть может, века,
Над созданьем униженным плачет своим…
Ах, кто знает, с каких не ступали времен
Пешеходы на прочные плиты моста?
На дорогу с тоской старца взор устремлен…
Но дорога – пуста…
           (Переклад з азербайджанської А. Адаліс)

«Тільки школа відкриває шлях у май-
бутнє»

В житті академіка Іси Габіббейлі один із 
найпам’ятніших днів – 15 січня 1991 року. Хоча, здавалось би, 
що особливого відбулось тоді? Ну, отримав він звістку про те, що 
в Тегерані живе внук Джаліла Мамедкулізаде, класика азербай-
джанської літератури. Та кому це цікаво зараз? Нахчиван замерзає 
в блокаді. Люди вирублюють дерева, щоб зігрітись біля «буржу-
йок». Немляться в чергах за хлібом… Так думав Іса Акпер оглу, 
вирушаючи на зустріч із Гейдаром Алієвим, головою Міллі медж-
лісу. Голова сидів у пальто, накинутому на плечі.

– Роздягатись, Іса, не пропоную. Розповідай, що відкрив ще.
– Я коротко, Гейдар – муаллім, тільки про найголовніше…
– Навіщо ж коротко? Мені цікаво все, що ти дізнався про на-

шого великого Джавіда.
Майже 15 років життя Іса Габіббейлі присвятив творчості Джа-

ліла Мамедкулізаде, видатного публіциста, сатирика, драматурга. 
Перелопатив архіви Баку, Москви, Тбілісі, Одеси, Петербурга, Ки-
єва, Ясної Поляни… До початку його пошуків було відомо біля 20 
письменників, художників із оточення Мірзи Джаліла. В списку 
Іси – 105. Він зібрав їхні твори, написав біографії. Відшукав біля 
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300 неопублікованих листів, статей, віршів, п’єс, перекладів, фей-
летонів, похованих на полицях бібліотек з давно забутими жур-
налами й газетами… І найголовніше – відшукав онука Джаліла 
Мамедкулізаде: він живе в Тегерані. Списався, зідзвонився: «Я хо-
тів би до вас приїхати». Та по той бік Араксу Азербайджан сприй-
мали ще як частину радянського Союзу та відверто побоювались 
зустрічі, просили під різними приводами її відкласти.

– Гейдар Алійович з величезною цікавістю слухав мене, – зга-
дує академік. – Я сказав, що хотів би поїхати в Тегеран, зустрітись 
з Теймуром, онуком Джаліла Мамедкулізаде. Гейдар-муаллім од-
разу ж зателефонував до Ради Міністрів автономної республіки, 
попросив, щоб нам (я їхав з колегою) оформили документи. Візо-
вої служби тоді ще не було. 

– Коли повернешся, одразу ж зайди, – давав напуття гостю Алі-
єв.

Іса Габіббейлі яскраво написав про ту поїздку. Але й зараз 
хвилюється, коли згадує першу зустріч з онуком Мірзи Джаліла: 
«Поки він не прийшов, я думав, що помру. Закривав очі і повто-
рював про себе: «Ні, я не помру, я повинен жити». І коли, врешті, 
зустрілись, всі плакали».

Тепер уже широко відомо (першим написав про це Іса Габіб-
бейлі), що син Джаліла Мамедкулізаде (1869 – 1932) Анвар (1911 
– 1979) був лікарем. В роки Великої Вітчизняної війни Анвар Ма-
медкулізаде служив у частинах Червоної армії, що ввійшли до 
Ірану. А потім у його життя ввірвалось велике кохання – Софія 
Багриновська, польська красуня. У них народилось два сина, Мід-
хат і Теймур, і дві доньки – старша Назрін, молодша Ірен. Мідхат 
живе зараз у Польщі, Назрін – у Франції, Ірен-ханум – в Ірані. 
Здавалось би, так просто було всіх знайти… Та лише з роками 
з’ясувалось, що Анвар, оберігаючи свою сім’ю, взяв прізвище ма-
тері, Гаміди-ханум Джаваншир (1873-1955). Онуки Мірзи Джалі-
ла також носять це прізвище. Гейдар Алійович уважно вдивлявся 
в фотокартки, які приніс Іса Габіббейлі, та шукав у них, виявля-
ється, не портретну подібність онуків і їх відомого діда: 

– Вони по духу схожі? – І, помовчавши, уточнив: – Вони на-
щадки Мамедкулізаде?

На закінчення розмови попросив Ісу Акпер оглу передати ону-
кам письменника запрошення відвідати Нахчиван.

Запрошення полетіло того ж дня, та Теймур його не побачив – 
аварія!

В різний час Іса Габіббейлі зустрічався зі всіма нащадками, 
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продовжувачами роду великого Джаліла. Зараз, узагальнюючи зі-
брані матеріали, він завершує монографію «Родовід Джаліла Ма-
медкулізаде».

Ректор Нахчиванського державного університету Габіббейлі 
Іса Акпер оглу, академік, один із найвидатніших літературознавців 
країни. Поезією він захопився з дитячих літ. Це постарався бать-
ко, Акпер-муаллім, вчитель початкових класів місцевої школи. Їх 
пращури були беками, за місцевими мірками заможними людьми.

– Я знаю історію нашого роду з XVI століття. Скільки у нас в 
колишні часи було землі, отар, лавок… Але батько ніколи не го-
ворив про матеріальне багатство. Коли я навчався в другому чи 
третьому класі, він розповів мені, як обрав свою професію: «Лише 
школа відкриває дорогу в майбутнє і людині, і всьому народу…»

Ця розмова з батьком, його пісні визначили все моє життя: ста-
ти вчителем, займатись наукою. На фотокартці першого випуску 
Нахчиванського педінституту (з 1990 року – університет) легко 
впізнати молодого Ісу. Отримавши диплом з відзнакою, він за-
йнявся вивченням азербайджанської романтичної лірики початку 
ХХ століття – це Гусейн Джавід і плеяда молодих поетів, котрі 
групувались навколо Джавіда, якого за правом називали Шекспі-
ром Сходу, – Мухамед Хаді, Аббас Сіххат, Абдулла Шаік…Іса 
Габіббейлі відкрив для нових поколінь журнал «Молла Насред-
дін», що вирізнявся колись витонченістю і дотепністю. Захистив 
у 1996 році докторську дисертацію «Джаліл Мамедкулізаде: його 
середовище і сучасники». З крихких від часу сторінок в наші дні 
повернулись прицільні тексти Джаліла Мамедкулізаде, таланови-
ті карикатури Оскара Шмерлінга (1863-1938). Оскар народився у 
Тифлісі, навчався у Петербурзі й Мюнхені, а потім створив відому 
в дожовтневому Тифлісі школу мистецтв. В цій школі отримали 
освіту талановиті азербайджанські художники Бахруз Кенгерлі, 
Ісмаїл Ахундов та ін.. 

В архівах Іса знайшов десятки листів Оскара та вперше опу-
блікував їх в чудовій виданій книзі «Майстер карикатур Оскар 
Шмерлінг». «Дякую Вам, найщиріша подяка за все те хороше, що 
ви висловили у своєму листі, – відповідав художник Джалілу 7 
травня 1925 року з Тбілісі. – Читаючи його, я вживу згадав той хо-
роший час, коли ми з Вами дружно працювали над нашою малень-
кою культурною справою, і були фанатично переконаними, що те, 
що ми робили, необхідно для мусульманських народів і що ми 
тим самим приносимо користь просвітництву мусульманського 
світу…Ви запропонували мені працювати в «Молла Насреддіні». 
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Не минало жодного дня з моменту отримання Вашого листа, аби 
я не подумав про те, що маю працювати у Вас. Зараз я прошу Вас, 
якщо Ви ще не відмовились від своєї пропозиції, прийняти мене 
до списку Ваших найдоброзичливіших співробітників…»

І ще декілька рядків з іншого листа Шмерлінга Джалілу Ма-
медкулізаде: «Лист Ваш мене надихнув. Я тут за останні дні впав 
духом і тому вирішив забрести хоч до чорта в зуби, лиш би роз-
прощатись із Тифлісом – про причини, що привели мене до цього 
рішення, буду говорити після приїзду в Баку. Поселитись в Ашха-
баді чи в Баку – це дві великі різниці. Баку – місто живе, в ньому 
багато європейського, а головне, що мені Баку дуже подобається. 
Отже, якщо Баку мене прийме радо, то моя подорож до чорта в 
зуби перерветься, і я поселюсь в Баку…»

Всього Шерлінг опублікував в «Молла Насреддіні» більше 600 
карикатур. Вони завжди потрапляли точно в ціль, в десятку. «… 
наша любов до сатири і гумористики залишилась незмінною», – 
зазначав Оскар в листі своєму давньому другу і оплічнику.

Коло інтересів нашого співрозмовника широкий: літературоз-
навство, аналіз творчості видатних поетів, письменників. А ще – 
розвиток рідного університету.

– Створювати новий, сучасний університет – це теж творчість, 
– впевнено говорить ректор. А ми і не сперечаємось. Це насправді 
творчість.

Університетське містечко привільно розкинулось на сотні гек-
тарів. Тут разом з медичним факультетом діє лікарня. Прекрасний 
Ботанічний сад. Консерваторія, яку люблять всі нахчиванці. Чудо-
ві спортивні майданчики. Університет розвивався і розвивається 
за безпосередньої підтримки Президента Гейдара Алієва та Пре-
зидента Ільгама Алієва, Міллі меджлісу Нахчиванської Автоном-
ної Республіки.

Чи є у Іси-муалліма улюблене місце в Нахчивані?
– Звичайно. Там, де був підвісний міст над Арпачайи, річкою 

мого дитинства. Ми, хлопчаки, любили стрибати з того мосту. Він 
розкачується, а ти летиш…Опісля в тому краї побудували велике 
водосховище. Під воду пішов міст, затопило частину села. Здаєть-
ся, і дитинство моє затопило…

– Вам, напевно, дуже близька повість Валентина Распутіна 
«Прощание с Матëрой»?

– Так, люблю перечитувати цю повість, охоче читаю російську 
класику.

– Ви часто буваєте в Москві. Яке улюблене місце в столиці Ро-
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сії?
– Звичайно, Ленінка. Коли приїжджаю до Москви, обов’язково 

йду до улюбленої бібліотеки. Там я любив займатись коли був ас-
пірантом. Схиляюсь перед цією скарбницею знань. В останні роки 
регулярно працюю в Хімках, там, як ви знаєте, зараз розташову-
ється відділ газет Ленінки – Російської державної бібліотеки. Там 
я знайшов близько ста забутих статей, перекладів і листів видатно-
го азербайджанського публіциста й громадського діяча Мамедаги 
Шахтахтинського. Ці матеріали ввійдуть до книги, що готується 
до друку в Азербайджані.

До речі, і наш університет створив у себе чудову електронну 
бібліотеку, сучасні комп’ютерні класи й Інтернет-центр. В одній 
із найкрасивіших аудиторій Нахчиванського університету зібрані 
твори Гейдара Алійовича Алієва, книги про нього, відеофільми, 
документальні матеріали. Це і своєрідний музей, і лекційна зала, 
де займаються не лише студенти.

Видатний державний діяч, загальнонаціональний лідер Гейдар 
Алійович чотири рази побував у нас, – з гордістю каже ректор. – 
Ми радо зустрічали в себе і Ільгама Алієва. Як на мене, на форму-
вання характеру Ільгама Гейдаровича органічно позначився вплив 
батька і мами, Заріфи-ханум. Вона виросла в сім’ї Азіза Алієва 
(однофамільця Гейдара), відомого партійного працівника, вчено-
го, організатора охорони здоров’я.

Іса Габіббейлі, як справжній вчений, глибоко роздумує про 
особистість Ільгама Алієва.

– Всі пишуть, яка він освічена людина, як послідовно продо-
вжує курс Гейдара Алієва. Все правильно, все вірно, та це, пробач-
те, пропаганда, а мені хотілось би підійти з наукової точки зору. І 
я задаюсь питаннями: з чого складається політичний курс Ільгама 
Алієва? Під впливом яких факторів?

Він випускник МДІМВ, отже, ґрунтовно володіє дипломатич-
ними навиками. Як кандидат історичних наук, доктор політології 
до всіх явищ підходить з історичної точки зору. Свідчення цьому 
– монографія Ільгама Алієва «Каспийская нефть Азербайджана». 
А робота в нафтовій компанії республіки дала йому практичний 
досвід керівництва економікою.

І врешті, – завершує свою розкладку академік, – це людина 
європейського мислення, робота в партії «Новый Азербайджан», 
в ПАРЄ, в міжнародному Олімпійському русі збагатила його но-
вим досвідом. Крім азербайджанської, наш Президент абсолютно 
вільно володіє російською, англійською, французькою мовами. 
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Недавно Чингіз Айтматов сказав про Ільгама Алієва, що він «ета-
лон лідера країни в епоху глобалізації». Повністю розділяю оцінку 
великого письменника і мислителя.

Люди завжди порівнюють лідерів, творців, міністрів. Так ось, 
я хочу сказати, що деякі лідери сильно схожі на революціонерів, 
таких собі необільшовиків. Вони – не мислителі. А Ільгам Гейда-
рович – мислитель, творець. Він – представник нового мислення 
і нової епохи. Ільгам Алієв – великий шанс нашої батьківщини, 
Азербайджану.

Гейдар Алієв цінував людей не за партійною приналежністю, а 
за їх діловими якостями.

– Між іншим, – згадував він, – вперше в Азербайджані пред-
ставники Народного фронту виявились на керівних посадах саме 
за моєю пропозицією в Нахчивані. Двох активних діячів НФ я взяв 
до себе заступниками. Більше того, і прем’єр-міністром призна-
чив народо-фронтівця. Правда, через певний час виявилось, що 
він шахрай, – довелось вигнати. Ось після цього і стався мій роз-
рив з Народним фронтом.

Адже вони думали, що якщо людина є членом НФ, то йому все 
дозволено. Він, до речі, теж так вважав. І коли я його притиснув за 
шахрайство, спробував організувати проти мене якісь акції. Та в 
Нахчивані це було рівнозначно самовбивству. Народ його ледве не 
розтерзав. Йому довелось тікати в товарному вагоні – пасажирські 
через Вірменію не ходили. 

У жовтні 1992 року Народний фронт спробував здійснити в 
Нахчивані державний переворот. За сценарієм, розробленим в 
Баку. Операція провалилась. Весь Нахчиван піднявся на захист 
свого лідера. Детально про ці пам’ятні події ми розповіли в книзі 
«Гейдар Алиев». Тут ми нагадаємо про інший принциповий мо-
мент.

«Азербайджан чекає вашого слова»

В 1992 році, напередодні нахчиванських подій, 
велика група вчених, відчуваючи згубний розкол, що наростав 
у суспільстві, звернулась до Гейдара Алієва з відкритим листом 
«Азербайджан чекає Вашого слова. Звернення до Гейдара Аліє-
ва». 91 підпис – відомі вчені, депутати, керівники підприємств…

Від імені десятків тисяч співвітчизників вони просили Гейдара 
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Алієва дати згоду очолити партію «Єни Азербайджан».
Гейдар Алієв відповів «Групі -91», так її почали офіційно на-

зивати, великим, ґрунтовним листом. Він глибоко проаналізував 
витоки «державної незалежності Азербайджанської республіки»: 
«…це результати об’єктивних історичних процесів, безцінний дар 
долі й часу азербайджанському народу, а також народам колишніх 
союзних республік». І далі запропонував конкретну програму дій.

«Перше. Вихід Азербайджану зі стану війни і швидке вирішен-
ня карабахської проблеми…

Друге. Викликає велике занепокоєння поглиблення соціально-
економічної кризи в Азербайджані, падіння життєвого рівня на-
селення…

Азербайджан володіє невичерпними природними багатствами, 
розвинутою промисловістю і сільським господарством, високим 
інтелектуальним потенціалом, сучасною робочою силою. Все це 
треба використовувати для зміцнення незалежності республіки і 
покращення рівня життя населення.

Третє. Кадрова політика справедливо викликає незадоволен-
ня і протест серед широких народних мас. Висування на керівні 
посади осіб без врахування їхніх ділових якостей, знань, вмінь, 
досвіду в господарській і управлінській сферах, а лише через при-
належність до Народного фронту порушує правові норми і веде 
до тяжких наслідків. Народ ніколи не давав Народному фронту 
таких виняткових прав і повноважень. За минулі роки і десятиліт-
тя в управлінській, економічній, науковій, культурній і соціальній 
областях в республіці підготовлені національні кадри, що воло-
діють достатніми знаннями, досвідом, компетентністю, високою 
культурою. Всі вони, незалежно від приналежності до партій, гро-
мадсько-політичного руху, організацій, повинні бути залучені до 
активної творчої діяльності.

Четверте. Зміцнення державної незалежності Азербайджану 
залежить, перш за все, від недоторканості законів республіки, вер-
ховенства закону. Спасіння від тоталітаризму в повній мірі мож-
ливе лише в умовах послідовного розвитку демократії, політично-
го плюралізму, забезпечення прав людини. Мова йде про свободу 
слова, совісті, підтримки підприємництва, захист власності, права 
обирати й бути обраним.

П’яте. Останнім часом велику небезпеку являють спроби, на-
правлені на розчленування Азербайджану. Такі спроби потрібно 
рішуче присікати. Проблеми, що виникають, необхідно регулюва-
ти цивілізованими й демократичними засобами.
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Протягом десятиліть, століть Азербайджан був батьківщиною 
всіх людей, які населяли його територію. Збереження і розвиток 
єдиного, цілісного Азербайджану на демократичних засадах – 
важлива особливість і головна умова зміцнення державності неза-
лежного Азербайджану».

Гейдар Алієв підтримав пропозицію створити політичну пар-
тію «Єни Азербайджан». «Така партія, – закінчив він свого лис-
та, – що активно приймає участь в суспільно-політичному житті 
Азербайджану, може відіграти історичну роль у зміцненні й роз-
витку незалежної Азербайджанської держави.

Якщо така партія буде створена, я готовий приймати активну 
участь у її діяльності». 

В ті дні (жовтень 1992 року) газети писали про бої біля при-
кордонних сіл Акстафинського, Тавузького, Кедабекського, Кубат-
линського районів, про те, що «вірменські збройні формування за-
вдали масований удар по Агдаму і прилеглих до нього населених 
пунктах. Є постраждалі, зруйновані десятки будинків». Росли чер-
ги за хлібом, молоком, м’ясом – навіть за  карточками не завжди 
вдавалось отримати продукти. Все більше людей залишалось без 
роботи. В блокадному Нахчивані всі біди подвоювались і потрою-
вались. Та мостом через Аракс вже йшла рятівна допомога з Ірану. 
Зібравши всю волю в кулак, нахчиванці тримали республіку.

21 листопада 1992 року в Нахчивані відбулась установча кон-
ференція партії «Єни Азербайджан». Більше 550 представників 
ініціативних груп із різних регіонів країни затвердили програму 
та статут партії. І відкритим голосуванням обрали голову партії 
«Єни Азербайджан» – Гейдара Алірза оглу Алієва.

«Де б ти не жив, воля твоя, та нема нічого дорожчого рідної 
землі!» – любив повторювати Гейдар Алієв. Коли він повернувся в 
республіку, знову очолив її, вже суверенну, йому доводилось часто 
вирушати в далекі подорожі, налагоджувати мости, нести правду 
про Азербайджан. Після повернення серед зустрічаючих офіцій-
них осіб, колег, трохи далі чекав батька Ільгам Алієв. Ось як на 
фотокартці, зробленій в аеропорті після чергового візиту. Батько, 
спускаючись трапом, привітно махає зустрічаючим. 

Поставою, статністю – син весь у батька…
«Сходами крокують поступово…» – говорив поет і правитель 

Шах Ісмаїл Хатаі. Інший мислитель попереджує: «Не забувай, що 
ти ніколи не обженеш людину, за якою ідеш». Ільгам Алієв вважав 
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честю йти за батьком, навчатись у нього.
«Властивостей, здібностей, притаманних Гейдару Алієву, ні в 

кого, зокрема і в мене, немає. Та я навчаюсь, в будь-якому випад-
ку, намагаюсь вчитись. Вважаю, що немає на світі нічого кращо-
го, ніж пізнання. Людина не повинна соромитись, коли чогось не 
знає, навпаки, вона повинна ставити запитання…

Моє щастя в тому, що я знаходжусь поряд із геніальною осо-
бистістю і в мене можливостей вчитись більше…»

Ще одна фотографія: батько і син. Ільгам схрестив руки на гру-
дях, м’яка посмішка на губах – дуже уважний. Батько говорить: 
про щось дуже важливе. Фотокартка обійде республіку, набуваю-
чи змісту красномовної метафори, символу спадковості політич-
ного курсу, вірності заповітам загальнонаціонального лідера.

Ільгам Алієв часто навідувався до батька в Нахчиван, незважа-
ючи на небезпечний шлях. Він бачив: батько відійшов після мос-
ковських випробувань, подолав хворобу, можливо, навіть змусив 
себе забути про неї. Він знову в дії, в боротьбі. І син поруч із ним. 
Ільгам стає лідером молодіжного ешелону партії «Єни Азербай-
джан». В грудні 1999 року його обирають заступником, а в 2001 
році – першим заступником голови партії. Та ці події попереду. 
Поки ж навіть найсміливіші аналітики не можуть припустити, що 
зовсім скоро партія прийде до влади.

Ільгам займається підприємництвом у Москві. В компанії, 
створеній ним, працює багато азербайджанців. Згодом представ-
ники опозиції, дуже великі «демократи» поставлять йому в докір і 
бізнес, не гребуючи при цьому наклепами.

«Я займався в Москві бізнесом і пишаюсь цим, – відповідав 
Ільгам Алієв. – Я цього ніколи не приховував. За рахунок ство-
рених, сформованих мною компаній в Москві був відкритий пер-
ший азербайджанський осередок. Окрім того, азербайджанці, які 
проживають у Москві, працювали, заробляли в створених мною 
компаніях. Я і тоді, займаючись бізнесом, присвячував свій труд 
моєму народу.

В Москві, однак, обстановка ставала все більш напруженою. 
І в Азербайджан повернутись було неможливо – з Баку лунали 
погрози. Тоді я вирушив у Туреччину, звідти керував своїми мос-
ковськими компаніями…»

«Перший мій приїзд до Туреччини відбувся у 1992 році, – зга-
дував Ільгам через десять років у інтерв’ю турецькій газеті «Са-
бах». – Мій батько тоді був головою Верховного меджлісу в Нах-
чивані, а я жив у Москві. В 1992 році я приїхав, побачився з бать-
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ком. З Нахчивану на своїй автівці вирушив до Стамбулу… Дуже 
люблю і Туреччину, і турецький народ.

– Пожили в Стамбулі?
– Так, причому довший час. Зняв квартиру в кварталі «Улус», 

як я казав, займався торгівлею. Це дало можливість обійти більшу 
частину Туреччини. Особливо люблю Стамбул і Анталію.

Туреччина нас завжди цікавила. Та ось не дотягнутись було. 
Всі ми росли з тугою за Туреччиною. Зараз згадую, в 70-і роки в 
Азербайджані виступала Емель Сайин. Не повірите, її концерти 
були для нас великим святом. Ми, азербайджанські тюрки, завжди 
думали про Туреччину і її людей: «Цікаво, як вони живуть-пожи-
вають?»» (Сабах, 1 вересня 2003 р.)

Турецьку співачку Емель Сайин і зараз називають відомою. В 
Баку вона виступала з великим успіхом, Ільгам –старшокласник 
ходив на концерт з друзями.

В середині лютого 1993 року Гейдар Алійович навідав в Мо-
скві доньку, яка прихворіла. Великі московські начальники знали 
про приїзд Алієва, та зустрічатись з ним не захотіли, незважаючи 
на аргументи експертів, що Г.Алієв зберігає політичні амбіції, а 
заснована ним партія «Новий Азербайджан» має певні шанси на 
найближчих парламентських виборах. Прогноз більше ніж справ-
дився. В червні 1993 року Гейдар Алієв очолив Азербайджан.

Народ обрав Гейдара

«Теплу» зустріч в Москві та епохальні перемі-
ни в Баку розділяють лише три місяці, мізерний за історичними 
мірками термін. Та Азербайджан лютого 1993 року і червня того 
ж року – дві різні країни. Виверження політичного вулкану здаєть-
ся раптовим тільки дилетантам. Проникливі політики відчувають 
рух сил, прихованих від поверхневого погляду. «Така політика 
приречена», – відверто сказав Гейдар Алієв Президету Ельчібею в 
ході їхньої багатогодинної розмови. І що почув у відповідь? «Ми 
вчимося керувати. Нехай недосвідчені набувають досвіду. Якщо 
не набудуть, ми їх змістимо і замінимо». – «Хіба можна експери-
ментувати над народом?» – заперечив старий чоловік своєму наді-
леному владою співрозмовнику.

«Недосвідчені» не стали чекати, поки їх змістять і замінять. 
Повстала Гянджа – в царські часи це давнє місто називали Єлиза-
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ветполем, в радянські, після вбивства Кірова, Кіровобадом. Пол-
ковник Сурет Гусейнов повів танки на Баку. Президент Ельчібей 
два-три рази на день телефонує в Нахчиван Алієву, благаючи при-
летіти до Баку і врятувати країну від хаосу.

– Я розмовляв по телефону з Ельчібеєм і відмовився приїхати в 
Баку, – згадував пізніше Алієв. – Дев’ятого червня війська Сурета 
знаходились на відстані ста кілометрів від Баку. Його люди були 
ображені, говорили: «Якщо прийдемо в Баку, будемо вішати зло-
чинців на ліхтарях!» Ельчібей знову прислав за мною літак, блага-
ючи приїхати. Я погодився.

Зізнаюсь, мені страшно було летіти в катастрофу, та я розумів, 
що повинен летіти, бо вирішувалась доля народу. Прилетів, і ми 
розмовляли з Ельчібеєм кілька годин. Він запропонував мені по-
саду прем’єр-міністра, яку все ще обіймав його оплічник Панах 
Гусейнов. Я відмовився. Вони всі зібрались у Ельчібея і слухали 
мене. Я висловив все, що думаю про їхнє злочинне правління. Іса 
Гамбаров (Голова Верховної Ради – Авт.) не витримав і сказав: 
«Ми думали, ви нам дасте пораду, а ви виголосили нам звинувачу-
вальний вирок!» Так воно й було.

15 червня 1993 року Гейдар Алірза оглу Алієв був обраний го-
ловою Верховної Ради Азербайджанської Республіки. Додамо: об-
раний таємним голосуванням. За нього проголосувала абсолютна 
більшість депутатів. 15 червня в Азербайджані всенародне свято 
– День національного порятунку.

Позначимо штрихами ще декілька принципових подій.
24 червня Міллі меджліс прийняв історичну – без жодного пе-

ребільшення – постанову:
«1. Затвердити, що Абульфаз Гадиргулу оглу Алієв (Ельчібей) 

не може далі виконувати обов’язки Президента Азербайджан-
ської Республіки.

2. Передати повноваження Президента Азербайджанської 
Республіки Голові Верховної Ради Азербайджанської Республіки 
Гейдару Алірза оглу Алієву».

Тепер його офіційні титули звучали так: виконуючий повно-
важення Президента Азербайджанської Республіки, голова Верхо-
вної Ради Азербайджанської Республіки.

З тими червневими днями можна достовірно пов’язати епізод, 
про який вперше розповів нам Рафаель Гусейнов, нині заступник 
головного редактора газети «Труд», а тоді – радник посольства 
Азербайджану в Москві. Гейдар Алійович добре знав його ще по 
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роботі в Баку – Рафік був головним редактором газети «Моло-
дежь Азербайджана», потім працював у «Комсомолке» – довіряв. 
І зараз, зателефонувавши по ВЧ, закритого для посторонніх вух 
зв’язку, попросив допомогти Ільгаму терміново вилетіти в Баку.

Зрозуміло, Рафік не запитував, з чим пов’язана така терміно-
вість, чому не можна перенести виліт на завтра, дати парубку час 
зібратись. Треба – значить треба! Він зідзвонився з Ільгамом, за-
мовив квиток. Ільгам забіг додому – в той самий будинок на вули-
ці Димитрова, в якому Рижков допомагав отримати обіцяну квар-
тиру, покидав до дорожної сумки речі. Рафаель чекав у дворі в 
посольській «Волзі». І вони рвонули в аеропорт Домодєдово.

Про той невідкладний виліт з Москви знали тільки троє: Гей-
дар Алійович, Гусейнов і Ільгам. Коли літак вилетів, дипломат 
зателефонував у Баку. «Дякую, Рафік!» – сказав Алієв-старший. 
Розуміємо, як важливо йому було тоді, щоб син, найнадійніша лю-
дина, знаходився поруч з ним. Більше вони фактично не розлуча-
лись – адже відрядження не разуються, це спільна робота, спільна 
думка і спільна справа.

29 серпня 1993 року в Азербайджані пройшов референдум про 
довіру Президенту АР Абульфазу Ельчібею. Всього лише півтора 
року назад він зібрав більше 1 800 000 голосів, майже 60 відсотків 
виборців повірили вченому-історику, котрий обіцяв всім щастя. 
Треба було дуже старатись, щоб промотати цей капітал. Тепер за 
довіру Ельчібею проголосували лише 77 000 осіб. Сімки, щасливі 
в азербайджанській міфології цифри. Йому не принесли щастя.

… На 3 жовтня в Азербайджані були призначені вибори пре-
зидента країни. Напередодні, 20 вересня 1993 року, голова Вер-
ховної Ради Азербайджанської Республіки Гейдар Алієв підписав 
постанову «Про приєднання Азербайджанської Республіки до 
Співдружності Незалежних Держав». Процитуємо цей важливий 
політичний документ, лаконічний і виразний – Гейдар Алійович 
особисто написав його.

«Керуючись вищими інтересами азербайджанського народу, а 
також враховуючи історичні зв’язки Азербайджанської Республі-
ки з державами-учасниками Співдружності Незалежних Держав, 
з метою розвитку політичних, економічних, науково-технічних, 
культурних і інших відносин з цими державами, Національні збо-
ри Азербайджанської Республіки постановляють:

1. Азербайджанській Республіці приєднатись до Співдружнос-
ті Незалежних Держав.
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2. Азербайджанській Республіці приєднатись до Угоди про ко-
лективну безпеку Співдружності Незалежних Держав.

3. Рекомендувати Президенту Азербайджанської Республіки 
вжити необхідні заходи, що витікають з даної постанови».

24 вересня в Москві планувалась зустріч глав держав і урядів 
країн Співдружності. 21 вересня Президент Росії Борис Єльцин 
підписав наказ про припинення діяльності З’їзду народних депу-
татів Російської Федерації і Верховної Ради країни. Одночасно з 
цим наказом Єльцин взяв на себе повноваження змінювати Кон-
ституцію. В Будинку уряду відключили світло, воду, зв’язок, ка-
налізацію. Почалась небачена в сучасній історії блокада власного 
парламенту; готувався штурм величезної будівлі біля Москви-рі-
ки.

3 жовтня 1993 року Азербайджан обрав Президента – Гейдара 
Алірза оглу Алієва.

4 жовтня «вибори» пройшли і в Москві. Танки російської армії 
стріляли по Верховній Раді Росії. Американське телебачення вело 
на весь світ репортаж про бійню в центрі столиці.

Єльцин – на відміну від Алієва – не зміг знайти мирний, кон-
ституційний вихід з державної кризи.

Урочисті хвилини інавгурації. Президент Гейдар Алієв дякує 
співгромадянам, говорить про свою відповідальність перед наро-
дом.

– Азербайджанська Республіка здобула незалежність в надзви-
чайно складних умовах. Найважче для нас – війна, в умовах якої 
більше п’яти років живе Азербайджан, агресія вірменських зброй-
них сил проти наших територій, біди, що спіткали азербайджан-
ський народ в результаті цієї агресії. Тому головне завдання, яке 
стояло перед нами, – вивести республіку зі стану війни та створи-
ти спокійну обстановку для життя громадян.

… В результаті грубих прорахунків, допущених державними 
керівниками Азербайджану, в липні республіка опинилась на межі 
громадянської війни і виникла реальна загроза відділення деяких 
регіонів. Та всім цим явищам запобігли, низка злочинних угрупо-
вань була ліквідована та  з’явились умови для забезпечення сус-
пільно-політичної стабільності всередині республіки.
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Глава VI
НАФТОвІ КлЮЧІ АЗЕРБАЙДЖАНУ

 
Азербайджанський народ – 

господар своїх природних  
багатств.

Гейдар Алієв

Якщо нафта королева…

В 1994 році Гедар Алієв задумав багатотомник 
«Азербайджанська нафта в політиці світу», який би розповів про 
історію нафтової промисловості країни з найдавніших часів до на-
ших днів, про її уроки та перспективи. Видання було доручене 
Ільгаму Алієву, на той час віце-президенту Державної нафтової 
компанії Азербайджанської Республіки (ДНКАР), і його колегам. 
Сьогодні можна сказати: нова нафтова політика Азербайджану і її 
історичне осмислення проводились паралельно. Це і було диво-
вижно точною розробкою Президента – в політичному, економіч-
ному, соціальному планах.

Багатотомник вийшов таким, яким його задумав президент. А 
віце-президент (нафтової компанії) виявив похвальну ініціативу і 
створив монографію «Каспійська нафта Азербайджану». Солід-
ний том в скромній, синьо-чорній – під нафту – обкладинці вий-
шов у Москві на початку 2003 року. Перший екземпляр Ільгам по-
дарував батькові.

У своїй роботі ми не раз будемо звертатись і до цієї моногра-
фії, і до багатотомника, книг, які високо оцінили і ділові люди, і 
політики, а насамперед – професіонали. Найвтішніші оцінки їм 
дав патріарх нафтової промисловості Радянського Союзу Микола 
Костянтинович Байбаков, про що ми вже писали.

Презентуючи читачам книгу «Каспійська нафта Азербайджа-
ну», він особливо відзначив характерну для неї історичну масш-
табність, глибокий аналіз геостратегічних аспектів всього При-
каспійського регіону, транспортування енергоресурсів Каспію, 
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правового статусу цього унікального басейну… Від античності й 
середньовіччя автор переходить до подій перших десятиліть по-
чатку ХІХ століття, коли Росія згідно статті VII Туркманчайської 
угоди від 10 лютого 1828 року підтвердила своє виняткове право 
тримати військовий флот на Каспійському морі.

«Таким чином, – пише Ільгам Алієв, все XVIII століття і по-
чаток XIX століття характеризувалось гострою боротьбою Ан-
глії, Франції, Росії, Туреччини та Ірану за встановлення свого 
контролю над усім Каспійським басейном, ключом до якого був 
Азербайджан. Саме встановлення контролю над західним, азер-
байджанським узбережжям Каспію дозволило Російській імперії 
протягом тривалого часу виступати в якості домінуючої геополі-
тичної сили у всьому Кавказько-Каспійському регіоні, включаючи 
багаті нафтові джерела Баку, завершити до середини ХІХ століття, 
реально загрожуючи при цьому колоніальним інтересам Англії на 
Середньому Сході».

Кінець ХХ століття, зруйнування Радянського Союзу карди-
нально змінило співвідношення сил, зокрема і роль Каспійського 
регіону в світі. Там виникли і заявили про себе, про свої інтереси 
нові держави. «Зараз кожна з цих держав шукає свою відповідь 
на проблеми Каспію, що виникли, яка була б адекватною умовам 
глобального світу і оптимальною для їхньої національної безпеки 
і стійкого розвитку», – підкреслює І. Алієв.

Азербайджан знайшов свою відповідь у новій нафтовій страте-
гії, яку виробив і запропонував рідній країні і світу Гейдар Алієв, а 
нині, враховуючи сучасні реалії, продовжує Ільгам Алієв.

… Ще за давніх-прадавніх часів бакинській нафті поклонялись 
язичники. Наприкінці ХІХ століття один з невідомих провидців 
писав: «Нафта, яка лише наполовину освітлювала приміщення 
маленького храму, тепер освітлює кордони цілої імперії, і настане 
час, коли вона забезпечить світлом і теплом пів світу». Нафті по-
клоняються королі й царі, президенти та шейхи, банкіри та аван-
тюристи. Через нафту воювали і воюють держави і політики.

В 1918 році один із британських економістів писав: «Баку не-
має рівних у нафтовому світі. Якщо нафта королева, то Баку її 
трон». Претендентів на трон було багато – Англія, Німеччина, Ту-
реччина. Червона армія в 1920 році розібралась зі всіма.

20 квітня 1942 року німецькі генерали піднесли Адольфу Гіт-
леру торт із зображенням Каспійського моря і міста Баку. В ті дні 
вермахт готувався до вирішального наступу на південному фланзі 
радянсько-німецького фронту.
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Навколо Баку все місто будувало оборонні кордони. Після ви-
снажливих змін виходили на вахту нафтовики, брали лопати сту-
денти, школярі, домогосподарки. На щастя, цей рубіж не став бо-
йовим. Стріляли, захищаючи промисли, лише зенітники.

З тортом, на якому кондитери виводили контури Каспію й Баку, 
панови в Берліні явно поспішили.

За роки Великої Вітчизняної війни нафтовики Азербайджану 
видобули біля 75 мільйонів тон нафти, виробили 22 мільйони тон 
бензину. Частка Азербайджану в загальносоюзному видобутку 
склала 71.4 відсотки. При цьому авіаційного бензину – 80 від-
сотків, автотранспортних масел – 96 відсотків. Радянські танки 
йшли до Перемоги на бакинському паливі. 

«Чорне золото» – гордість Азербайджану. І не тільки чорне. 
Республіка славиться і своїм «білим золотом» – бавовною. Та 
здавна цінувалась і бакинська біла нафта. Володимир Іванович 
Даль у своєму відомому словнику зазначив: нафта буває білою, 
дуже рідкою; бурою і чорною, до густоти смоли і, врешті, до твер-
дого м’якого сланцю. Нафтові ключі (яке влучне слово підібрав 
Даль?) бувають в місцях вулканічних, наприклад біля Баку, де і 
риють «нафтові колодязі для стоку і скопу нафти».

Ключ в російській мові – слово багатозначне. Це і джерело, 
струмок – ключова вода, джерельна; і «високе, міцне місце, ключ 
місця розташування», як говорили в давнину, а зараз сказали би: 
панівна висота і ключі від замка, дверей, образно – від моря, неба, 
країни, регіону; у склепінні є ключовий камінь, що тримає всю спо-
руду… В азербайджанському склепінні такий ключовий камінь –  
нафтова політика Гейдара Алієва та Ільгама Алієва.

в команді професіоналів

Гейдар Алієв добре знав якими ключами можна 
відімкнути вікові скарби Каспію, на яких людей опертися в новій 
нафтовій політиці країни. Першим із них ми назвемо однофаміль-
ця Гейдара і Ільгама Алієвих – Алієва Натіка Агамі оглу, ниніш-
нього міністра промисловості та енергетики. (На одному з сайтів 
хвацькі дописувачі зарахували його до синів Гейдара Алійовича.) 
Алієві в Азербайджані таке ж розповсюджене прізвище, як в Росії 
Іванови чи Петрови, можливо, навіть більше. Натік Агамійович 
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очолив державну нафтову компанію Азербайджанської Республі-
ки за особистою пропозицією Гейдара Алієва з 1993 року.

Він зростав у сім’ї лікарів, та медицина його не захопила. В ті 
роки по всьому Союзу гриміли імена бакинських і тюменських 
нафтовиків, донбаських шахтарів, будівельників сибірських елек-
тростанцій – зоряний час людей праці. Найпопулярніша профе-
сія в Азербайджані – нафтовик, імена бурових майстрів, геологів, 
організаторів виробництва на перших полосах газет. Їм – наго-
роди, їм – повага суспільства. «А в мене, зізнаюсь, з дитинства, 
юності був гонор, – зауважив Натік Алієв в одній з наших розмов.  
– І після школи я відніс документи в Азербайджанський інститут 
нафтохімії, він вважався найпрестижнішим».

Потім звичайний для молодого фахівця шлях: помічник бу-
рильника, технік-геолог, інженер-геолог, аспірантура, наука і зно-
ву виробництво. Після серпня 1991 року до його практики радян-
ського нафтовика, вченого, партійного працівника додався досвід 
менеджера. Президент Алієв, довіривши нафтову компанію Наті-
ку Алієву, не помилився. Ільгам став одним із заступників прези-
дента компанії.

Роки спільної роботи з такими професіоналами, як Натік Алі-
єв, Хошбахт Юсіфзаде, іншими видатними нафтовиками, збагати-
ли новими знаннями, новим досвідом Ільгама.

– Спочатку призначення такої молодої особи віце-президентом 
нафтової компанії мене змусило задуматись, – згадує про ті дні 
доктор технічних наук, перший віце-президент ДНКАР Хошбахт 
Юсіфзаде. – В ті часи ми лише починали співпрацювати з закор-
донними фірмами, вести переговори про контракти. Безпосеред-
ню участь в них приймав Ільгам Гейдарович. І показав себе з най-
кращого боку. Він, випускник МДІМВ, кандидат історичних наук, 
опинився в своїх стихії – живій практиці міжнародних відносин. 
В ході переговорів вільно переходив з однієї мови на іншу – ан-
глійська, французька, російська. І, немов губка, вбирав нафтові 
премудрості. Словом, Ільгам Алієв легко спрацювався з новими 
колегами, як кажуть, вписався в колектив.

А ось як згадує про своє нафтове «хрещення» сам Ільгам Гей-
дарович: «Ніколи я не думав, і на думку не спадало мені, що доля 
моя колись буде пов’язана з нафтою. Президент покликав мене і 
сказав: треба зайнятись цією роботою, це дуже важливо для краї-
ни. Слово батька для мене закон. Якщо він каже – значить треба. 
Треба взятись за нову справу. І як завжди, трудитись з повною від-
дачею». Втім, по-іншому Ільгам не може.
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Вересень 1994 року. Саме тоді в Азербайджані, в політичних 
і ділових колах інших країн почала вживатись енергійна форму-
ла, запропонована Г.Алієвим, – «Контракт століття». Що малось 
на увазі? Укладення угоди між Державною нафтовою компанією 
Азербайджанської Республіки і консорціумом міжнародних ком-
паній зі спільної експлуатації нафтових родовищ «Чіраг», «Азері» 
і «Гюнешлі», розташованих в азербайджанському секторі Каспій-
ського моря.

Сама ідея залучити західний капітал до освоєння нафтових 
ресурсів Азербайджану, уточнює Ільгам Алієв, виникла ще на 
переломі 80-90-х років минулого століття. 18 січня 1991 року 
Міністерство нафтової і газової промисловості Радянського Со-
юзу і Рада Міністрів Азербайджанської РСР прийняли постано-
ву про проведення тендеру з вивчення і розробки великого родо-
вища «Азері». У червні 1991 року тендер виграла американська 
компанія «Амоко»; їй належало створити спільне підприємство 
з об’єднанням «Каспморнафта». Та до кінця того ж року вже не 
було ні Радянського Союзу, ані Азербайджанської Радянської Со-
ціалістичної Республіки. В Азербайджані владу захопив Народ-
ний фронт.

Звернімо тепер увагу ось на яку деталь. Урочисте підписан-
ня «Контракту століття» відбулось 20 вересня 1994 року. За рік 
після повернення до влади Гейдара Алієва. Через рік з лишком 
після початкової дати – контракт планувалось підписати 21 лип-
ня 1993 року, і Президент Ельчібей вже збирався в Англію. Як ви 
пам’ятаєте, маршрут йому довелось несподівано змінити.

Дилетанти готувались укласти угоду з іноземними компаніями 
на кабальних для країни, та, очевидно, вигідних для себе умовах. 
Суть варіантів в красивих обгортках можна передати рекламним 
закликом: «Тотальний розпродаж». Тільки тут мова йшла не про 
запилені ганчірки, а про надри. Якийсь ділок обіцяв вкласти за 
шість років у освоєння родовища «Чіраг» 21 мільйон доларів. 
При цьому він би ставав господарем нафти і попутного газу, який 
збирався продавати Азербайджану за ринковими цінами. Нафтові 
ключі «Чірага» забили вже на третій рік після початку освоєння, 
рахунок видобутої нафти пішов на мільйони тон.

Іноземні компанії, пише про ті події Ільгам Алієв, прийняли 
рішення «зацікавити владу в реалізації нафтового проекту і 22 
червня (1993 р. – Авт.) 8 нафтових компаній прийшли до згоди 
запропонувати бонус на 70 мільйонів доларів для Азербайджану 
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за рахунок тих, що були заплановані для виплати після підписан-
ня контракту». Бонус – слово латинське, в буквальному перекладі 
добрий, хороший. В комерційних відносинах так називають пре-
мію, заохочувальну знижку, якою продавець задобрює покупця, 
якщо той «забирає товар у достатньо великій кількості, особливо 
при купівлі за готівковий розрахунок». В даному випадку «пре-
мія» виглядала відвертою подачкою. І глава держави з гідністю її 
відкинув. Укладення угоди відтерміновано. Ільгам Алієв нагадує 
позицію Гейдара Алійовича, заявлену в інтерв’ю газеті «Чикаго 
триб’юн»:

– Я розумію, що нафтові компанії, що залучаються в Азербай-
джан, мають свій економічний інтерес. Це цілком природно. Та 
в той же час ми повинні поставити інтереси нашої країни вище 
інтересів компаній.

Переговори проходили дуже важко. Ільгам Алієв так згадував 
про них:

«Проблема вирішення статусу Каспійського моря була постав-
лена настільки різко, тиск на Азербайджан був настільки сильним, 
і все це супроводжувалось такими всілякими дипломатичними но-
тами  та заявами, як «Ми не допустимо!», щоб закордонні нафто-
ві компанії включили цю тезу в умови контракту. Тобто контракт 
набуває чинності після вирішення статусу Каспійського моря. Це 
фактично означало, що контракт буде підписаний, та не набере 
чинності і відповідно не буде здійснюватись. Звичайно, ми не мо-
гли погодитись з цим, і переговори зайшли в глухий кут. Тоді пре-
зидент Азербайджанської Республіки прийняв рішення відрядити 
мене з Х’юстона, де в той час проводились заключні переговори, 
в Вашингтон для зустрічі з керівництвом міністерства енергети-
ки США. Мене прийняв тодішній заступник міністра енергетики 
США Б.Уайт. Була роз’яснена позиція Азербайджану з цього пи-
тання, а також сказано про наявність в контракті тези щодо стату-
су Каспію, що не могла привести до якихось результатів. Тільки 
після цього втручання уряду США закордонні нафтові компанії 
погодились забрати цей пункт. Якщо б тоді вони не погодились 
на це, то до сьогоднішнього дня на родовищі «Чіраг» не проводи-
лась би жодна робота (поки все ще не було вирішене питання про 
статус Каспію) і, звичайно, не було би досягнуто жодного резуль-
тату».

Наведемо ще декілька виразних рядків з іншого інтерв’ю Іль-
гама Алієва про ті самі затяжні переговори, коли все висіло на 
волосині.
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«… Кожна зі сторін, звичайно, намагалась максимально зберег-
ти свої інтереси. Часом справи заходили в глухий кут. Особливо 
тяжко проходили останні стадії переговорів весною і влітку 1994 
року – в Стамбулі і Х’юстоні. В ході переговорів бували й критичні 
моменти. І азербайджанська сторона була близька до припинення 
переговорів, тому що, вважаючи деякі умови неприйнятними для 
національних інтересів країни, не могла з ними погодитись. Ми 
говорили закордонним компаніям: «Ви захищаєте інтереси окре-
мих компаній, а ми захищаємо інтереси країни та азербайджан-
ського народу. Якщо ви припускаєтесь помилки, це відобразиться 
на одному проекті вашої компанії. Якщо помилимось ми, то ця по-
милка завдасть шкоди всьому азербайджанському народу. Іншими 
словами, ми ніяк не можемо припуститись жодної помилки».

Опоненти стверджували, що всі прибутки потечуть в кишені 
закордонних фірмачів. Ільгам Алієв відповідав по суті: «… 80 від-
сотків всього прибутку від «Контракту століття» за 30 років отри-
має Азербайджан, а всі іноземні компанії, разом взяті, – всього 20 
відсотків».

«Контракт століття» став політичним і економічним проривом 
Азербайджану у ХХІ сторіччя. Безперечно, перш за все це заслуга 
Гейдара Алієва, витвір його розуму, волі, енергії. Розповімо про 
цю епохальну подію, що відгукнулась у всьому світі, детальніше.

4 лютого 1994 року Президент Азербайджану Гейдар Алієв 
видав розпорядження «Про прискорення розробки морських ро-
довищ нафти і газу в Азербайджані». Цей стратегічний документ 
ліг в основу переговорів, які Державна нафтова компанія країни, 
точніше її керівники, члени делегації вели з господарями, мене-
джери найбільших нафтогазових компаній світу. В жовтні 1995 
року Ільгам Алієв детально розповів про переговори в інтерв’ю 
газеті «Гюнай». Воно додає цікавих деталей до оцінки, котру ми 
вже навели, і виходить за рамки власне переговорів про нафтові 
проекти, чим і цікаво.

«2 травня 1994 року, за день після мого призначення на цю по-
саду (віце-президента ДНКАР. – Авт.), наша делегація вирушила 
до Стамбулу на переговори, – розповідав Ільгам Алієв. – В Стам-
булі ми побували двічі, перший раз – 20 днів, другий – біля місяця. 
Після проведення переговорів ми припустили, що всі питання вже 
вирішені. Дійсно, прибувши в липні 1994 року в Х’юстон на остан-
ній етап переговорів, ми думали, що пробудемо тут тиждень, най-
більше десять днів, відкоректуємо якісь стилістичні погрішності 
в контракті, владнаємо незначні спірні питання і повернемось до 
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Баку. Та, всупереч нашим сподіванням, під час переговорів вини-
кло багато спірних питань, і нам довелось пробути в Х’юстоні со-
рок п’ять днів. Часом ситуація ставала настільки напруженою, що 
то нам, то нашим партнерам хотілось зупинити переговори.

Як віце-президент ДНКАР, я, з одного боку, усвідомлював, що 
цей контракт повинен бути укладений, з іншого боку розумів, що 
контракт можна укласти лише на вигідних умовах. Бо ніхто сьо-
годні, завтра чи через десять років не має звинувачувати мене в 
укладенні контракту, що протирічить інтересам Азербайджану. Ці 
два почуття боролись в душі кожного члена делегації. Вихід я по-
бачив тільки в політичному вирішенні питання.

На зустрічах в Білому домі, держдепартаменті я заявив про 
нашу позицію, сказав, що Азербайджан бажає укласти угоду, та 
ми не згодні на запропоновані умови. Якщо контракт буде підпи-
саний на таких умовах, то без мене.

Я зустрівся з міністром енергетики Америки, ми ще раз об-
говорили ці питання. Головною темою обговорення було питання 
про статус Каспійського моря. В той час компанії, що входили в 
консорціум, говорили, що в контракті треба написати так: робо-
ти повинні початись після визначення статусу Каспійського моря. 
Тобто ми укладаємо контракт, і він навіть набуває чинності, та пи-
тання про статус Каспійського моря залишається відкритим. Ви 
ж знаєте, що деякі країни зацікавлені в тому, щоб питання про 
статус залишалось відкритим. Я тоді настояв: поки ця фраза не 
буде вилучена, контракт не буде підписаний. Міністр енергети-
ки Америки підтримав мене, і цю статтю забрали. В підписання 
контракту я вклав чимало праці. Та я не хочу це роздувати».

– Якщо завтра, не доведи Аллах, віце-президент ДНКАР Іль-
гам Алієв припуститься серйозної помилки, чи пробачить його за 
це Президент Азербайджану?– цікавиться репортер.

– Як на мене, як сина-пробачить, а як віце-президента ДНКАР –  
ні. До того ж головне питання не в тому, чи пробачить він чи не 
пробачить, я сам собі не пробачу і, якщо таке трапиться – піду з 
роботи.

– Чи завжди думки віце-президента ДНКАР і Президента 
Азербайджану збігаються? В період вашого життя в Москві,  
в ті важкі часи чи завжди ви стояли на позиції Вашого батька 
чи ні?

– Так, завжди я стояв на позиції батька. Тому що знав, що він 
правий. Я і зараз на його позиції. По-перше, це мій синівський 
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обов’язок, по-друге, вважаю, що така позиція за теперішнього ста-
новища найправильніша і служить незалежності Азербайджану.

– Тоді поставимо питання так: чи бувають у вас розбіжності 
в поглядах, хоча б трохи?

– В питаннях політичних – ні. Геополітичне положення Азер-
байджану таке, що зараз у нас має бути декілька основоположних 
принципів. Найголовніше завдання – захист суверенітету. Робота, 
що проводиться президентом на цьому шляху, гідна схвалення. Я 
її підтримую і буду підтримувати. Може статись, що в якихось не-
значних питаннях у мене буде своя думка. Та зараз не такий у нас 
час, щоб вести дискусії. Зараз наш народ, наше суспільство, сло-
вом, всі ми повинні бити в одну точку.

– Чи часто ви бачитесь з Президентом Азербайджану?
– Так. 
– Чи цікавиться він, окрім справ нафтової компанії, сімейни-

ми, побутовими питаннями свого сина, своїми онуками?
– Так, дуже цікавиться. Дуже сумує за онуками. Тому що члени 

нашої сім’ї тривалий час жили в розлуці. Я переїхав до Москви в 
1977 році. Потім в Москву перебралась моя сестра. З 83-го ми всі 
зібрались у Москві. Потім батько поїхав в Нахчиван, і ми знову 
розлучились. Зараз моя сестра закордоном. Звичайно, батько су-
мує за дітьми, мріє більше часу проводити разом із ними. Хоче 
виховувати і ростити їх так само, як виховував свого часу мене.

– Ільгам муаллім, чи відчуваєте ви необхідність у батьківській 
пораді?

– Звичайно. Та я дотримуюсь такої думки, що якщо людина 
вважає себе зрілою, вона повинна сама приймати рішення і сама 
нести відповідальність. Хоча я часом звертаюсь до батька за пора-
дою, та все-таки намагаюсь самотужки вирішувати свої проблеми. 
Я давно звик до самостійного життя. У президента і без того справ 
вистачає, не хочу турбувати його якимись особистими питаннями.

За підсумками переговорів 14 вересня 1994 року Президент 
підписав наказ. В ньому оцінювалась економічне, соціальне, по-
літичне значення проекту. Президенту ДНКАР Натіку Алієву (не 
син, не брат, не сват) доручалось підписати контракт про спіль-
ну розробку родовищ «Азері», «Чіраг» і глибоководної частини 
родовища «Гюнешлі» і пайовий розподіл нафтової продукції між 
ДНКАР і дев’ятьма закордонними компаніями – серед них і росій-
ська «ЛУКОЙЛ». Спочатку Азербайджан відмовлявся включати в 
консорціум «ЛУКОЙЛ», а також іранську та французьку компанії.
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Урочиста церемонія підписання договору відбулась 20 вересня 
1994 року в палаці «Гюлістан». До Баку приїхали міністри і пар-
ламентарії, підприємці зі Сполучених Штатів, Росії, Великобрита-
нії, Туреччини, Норвегії.

– Нафта – найбільше національне багатство Азербайджанської 
Республіки та азербайджанського народу, – сказав, звертаючись 
до гостей, Гейдар Алієв. – Тому Азербайджан і називають Краї-
ною Вогнів.

Алієв з гордістю нагадав історію видобутку нафти в республі-
ці, оцінив внесок нафтовиків Азербайджану в перемогу над фа-
шизмом у роки Великої Вітчизняної війни.

– Наші нафтовики приймали діяльну участь у розвитку і роз-
робці нових нафтових родовищ у будь-якій точці Радянського 
Союзу. Не випадково, що нові нафтові родовища, відкриті і роз-
роблені завдяки їхнім зусиллям і праці, називались Другим Баку, 
Третім Баку, Четвертим Баку. Неоціненні заслуги азербайджан-
ських нафтовиків у розвитку і експлуатації найбільших в Росії си-
бірських, тюменських родовищ, створенні там могутніх нафтових 
і газових комплексів.

Я вважаю необхідним довести це до відома наших гостей, на-
гадати про це азербайджанському народу. Бо все це складає гор-
дість і славу азербайджанського народу, свідчить про великі за-
слуги нашого народу, наших нафтовиків у світовій економіці.

Так говорив Президент країни, і його слова відгукувались не 
лише в прекрасній, сяючій вогнями залі палацу «Гюлістан», але 
і в кожному будинку по всій республіці, тому що мова йшла про 
долю народного повстання.

– Хочу прямо сказати, що зовсім не всі побажання азербай-
джанської сторони знайшли відображення в угоді. – продовжу-
вав Президент свою промову. – Та ми розуміємо, що в будь-якій 
угоді повинні враховуватись інтереси обох сторін. Консорціум 
нафтових компаній Заходу намагався забезпечити свої інтереси, 
Державна нафтова компанія Азербайджану докладала зусиль для 
забезпечення національних інтересів Азербайджанської Республі-
ки. Можу сказати, що в результаті великої і напруженої роботи, 
в результаті підходу сторін до справи з високим ступенем відпо-
відальності підготовано угоду, що відповідає інтересам обох сто-
рін. Тому я вважаю, що контракт, який буде підписаний сьогодні, з 
економічної точки зору вигідний для сучасності і майбуття Азер-
байджанської Республіки, і дав вказівку щодо його підписання. 
Роблячи такий крок, ми демонструємо світу, що Азербайджан є 
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країною, відкритою світу, світовій економіці. Підписанням цього 
контракту ще раз демонструємо світу, що суверенні права Азер-
байджанської Республіки ствердились, що Азербайджан є цілком 
незалежною державою, що наш народ є господарем своїх багатств.

За рік після урочистих подій в палаці «Гюлістан», 9 жовтня 
1995 року Гейдар Алієв прийняв членів Міжнародного керівного 
комітету нафтового консорціуму. Рік, на думку всіх учасників про-
екту, був успішним. Реальністю стали видобуток і використання 
первинної нафти (є такий вислів у професіоналів) у 1996 році.

Азербайджанські нафтовики вийшли на великі глибини завдя-
ки потужному доробку, створеному в радянський час. В історію 
нафтової індустрії назавжди вписана дата 7 листопада 1949 року. 
Тоді в морі на знаменитих нині Нафтових Каменях вдарив пер-
ший фонтан «чорного золота». Потім були створені плавучі бурові 
установки «Шельф – 1», «Шельф – 2», «Шельф – 3», побудований –  
за ініціативою першого секретаря ЦК Компартії Азербайджану 
Гейдара Алієва – завод глибоководних основ, спочатку заплано-
ваний у Астрахані; будівництво проходило окремим рядком в со-
юзних планах, все-таки 500 мільйонів доларів!

4 червня 1996 року Азербайджан підписав із закордонними 
партнерами ще одну угоду – на розробку глибоководного родови-
ща «Шах – Деніз». Там, під півкілометровою товщиною води гео-
логи знайшли поклади газу – до трильйона кубометрів… Десять 
років займе облаштування унікального родовища, та і воно стане 
на службу Азербайджану.

Нині на Каспії трудиться ціла флотилія: в її числі і «Істіглал», 
і «Дід Коркут», колись відомий під ім’ям «Каспморнафта». Ім’я 
обрав Гейдар Алієв.

– Установка народжена заново, – говорив Президент. – Тому 
в неї повинно бути нове ім’я. Можу сказати, що було запропоно-
вано біля десяти назв, пов’язаних із історією азербайджанського 
народу, його традиціями та різноманітними історичними місцями. 
Всі запропоновані назви дійсно були цінними. Проте я прийняв 
рішення назвати цю установку «Дід Коркут». Вважаю, що це святе 
і дороге для кожного азербайджанця ім’я – найцінніша, найвидат-
ніша назва для цієї установки.

Бажаю великого, щасливого плавання установці «Дід Коркут»!
Нагадаємо читачам, Азербайджанський народний епос «Книга 

мого діда Коркута» був створений на початку VIII століття. В 2000 
році за рішенням ЮНЕСКО світ відзначив 1300-ліття знаменито-
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го епосу. Зрозуміло, найбільші урочистості пройшли в Азербай-
джані. І всюди при цьому лунало ім’я Василя Володимировича 
Бартольда, випускника Петербурзького університету, видатного 
російського вченого-сходознавця. Вчені знають, що саме він по-
вернув до життя «Книгу мого діда Коркута». Якщо б не переклад 
Бартольда, доля епосу могла б бути трагічною.

Ці слова пролунали при врученні диплому почесного докто-
ра Слов’янського університету Володимиру Путіну, Президенту 
Росії, випускнику, як і Бартольд, Петербурзького університету. А 
Слов’янський університет в Баку – творіння Президента Гейдара 
Алієва. Так перекликаються епохи.

«Книга мого діда Коркута» – єдина писемна пам’ятка серед-
ньовікового епосу тюркомовних народів. Зберігається рукопис у 
Дрездені; як, якими шляхами, яким чином вона потрапила в Німеч-
чину, – невідомо. В свої двадцять з лишком років – у 1891 році –  
безцінні сторінки вперше побачив майбутній сходознавець, сту-
дент Петербурзького університету Василь Бартольд. І тоді ж почав 
переписувати їх, а пізніше перекладати. За десять років, з 1893-го 
по 1903-й, вийшли чотири томи, які підготував молодий вчений. 
Розширювалось коло його наукових інтересів – історія народів 
Сходу, їхнє походження, місце прикаспійських областей в істо-
рії мусульманського світу; цій темі академік Бартольд присвятив 
курс лекцій, прочитаних на східному факультеті Азербайджансь- 
кого державного університету в листопаді – грудні 1924 року… Та 
найголовнішим для нього залишалась епічна спадщина давнього 
оповідача, записана в XV столітті на землі Азербайджану. До са-
мої смерті в 1930 році Василь Володимирович Бартольд вивчав і 
перекладав російською мовою «Книгу мого діда Коркута»:

«Серед огузів він був першою людиною, він знав все; все, що 
він говорив, здійснювалось…

Ще говорив дід Коркут: «На важких шляхах не навченому їз-
дити на кавказькому коні негідному джигіту краще на коня не сі-
дати».

Ще говорив дід Коркут: «Чорним будинкам, куди не приходить 
гість, краще завалитись. Гірким травам, які не їсть кінь, краще не 
вирости; гірким водам, які не п’є людина, краще би не текти…»

«Книгу мого діда Коркута» в перекладі академіка Василя Воло-
димировича Бартольда видали в 1962 році його учні. Вона вийшла 
в академічній серії «Літературні пам’ятки» разом із найвидатні-
шими творами культурної спадщини народів світу. Так поверну-
лась до читачів велика книга «Діда Коркута», така ж дорога для 
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тюрків, азербайджанців, як «Слово о полку Ігоревім» для росіян, 
українців, білорусів, як «Пісня про Роланда» для французів…

Дорога до великої нафти

Дорога до великої нафти ніколи не буває про-
стою. І не лише тому, що «чорне золото» дається в тяжкій праці. 
Нафта – це гроші, коротко і точно зауважив знаменитий банкір. 
Велика нафта – це великі гроші… і велика політика, додав ін-
ший. Навколо азербайджанської нафти, освоєння родовищ, шля-
хів транспортування зіштовхувались найрізноманітніші інтереси: 
корпорацій, банків, держав. Зрозуміло, і Росія, раніше повновлад-
на господарка регіону, не збиралась миритись з втратою своїх по-
зицій. «Росію може влаштувати тільки рішення – перевага на Кас-
пії, – зазначав впливовий дипломат з МЗС РФ. – В неї є для цього 
права і можливості. Альтернатива приведе до втрати політичного 
впливу Москви в регіоні…» Риторика грізна, цілком у дусі нака-
зу Петра І російському резиденту в Константинополі Неплюєву: 
«Наші інтереси зовсім не припускають, щоб якась інша держава, 
чия б вона не була, на Каспійському морі утвердилась…»

Риторика, повторимось, грізна, та, на жаль, запізніла. Це розу-
міли багато ділових людей у Москві. Так, міністр палива і енерге-
тики Росії Юрій Костянтинович Шафраник, виступаючи в травні 
1995 року в Баку, сказав, що ставиться до «Контракту століття» 
позитивно, і вважає «необґрунтованими розмови про статус Кас-
пію». Сміливу заяву зробив міністр. До того часу МЗС Росії вже 
встиг здивувати посла Великобританії Б.Фолла дивною нотою. Це 
рідкісна, можливо надзвичайно рідкісна, в дипломатичній прак-
тиці подія відбулась 27 квітня 1994 року. В ноті висловлювався 
протест з приводу згадування в меморандумі «Про співпрацю в 
області енергетики», підписаному між Великобританією і Азер-
байджаном, терміну «азербайджанський сектор Каспійського 
моря». Будь-який проект, підкреслювалось в ноті, що стосується 
розробки родовищ нафти на Каспії та її транспортуванні в краї-
ни Європи, не матиме юридичної сили без попередньої згоди зі 
всіма країнами басейну. Аналогічні ноти пізніше були направле-
ні в ООН, а також посольствам Азербайджану, Туркменістану і 
Казахстану. Односторонні дії по відношенню до Каспію, підкрес-
лювалось в документах, є незаконними і не визнаватимуться РФ. 
Росія «залишає за собою право вживати таких заходів, які будуть 
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необхідні і в той час, який вважатиме необхідним для відновлення 
порушеного правопорядку».

Так діяв «захисник» інтересів Росії Андрій Козирьов, міністр 
закордонних справ. Заступник державного секретаря США Стро-
уб Телбот назвав Козирьова «одним із найбільших прозахідних ді-
ячів Росії».

В ті ж роки Росія ввела транспортну блокаду Азербайджану –  
офіційний привід: перекрити канали, якими йшла зброя в Чечню. 
Блокада вдарила по Дагестану та і по всій Росії. Втрати Росії за 
1994-1995 роки оцінювались у 6,1 мільярда доларів. Генерал Рох-
лін, який трагічно загинув, виступаючи в Держдумі, оцінював по-
літику Росії по відношенню до Азербайджану як зраду національ-
них інтересів Росії.

Розмови, переговори, суперечки про статус Каспію продовжу-
вались ще багато років. Остаточне визнання Росією азербайджан-
ської позиції, за авторитетним судженням Ільгама Алієва, відбу-
лось після офіційного візиту в Баку Президента Російської Феде-
рації Володимира Путіна в січні 2001 року.

10 листопада 1995 року міністр палива та енергетики РФ Юрій 
Шафраник представляв Росію на урочистій церемонії підписання 
угоди між ДНКАР і групою закордонних нафтових компаній. Па-
лац «Гюлістан» прикрашають державні прапори Азербайджану, 
Росії, США, Італії. Компаніям цим належить освоювати багате ро-
довище «Карабах», відкрите радянськими геологами в 1959 році. 
До нього 120 кілометрів від берега, над ним – море, півтораста 
метрів…

Гостей вітає Президент Азербайджану:
– Незалежна Азербайджанська Республіка є власницею своїх 

природних багатств і, користуючись правом розпорядження цими 
багатствами, вважає необхідним в ім’я економічного розвитку 
та процвітання азербайджанського народу спільне користування 
ними компаніями закордонних країн і йде цим шляхом. Цей шлях 
є свідченням відкритості світу економіки Азербайджанської Рес-
публіки та одночасно прихильності нашої республіки демократії, 
ринковій економіці.

Незалежна Азербайджанська Республіка прагне розвитку де-
мократії у всіх областях життя. Ми проводимо діяльність з роз-
витку демократії в державній розбудові, суспільно-політичному 
житті країни, а також в економічній області. Опираючись на ці 
принципи, ми намагаємось тісніше залучити економіку республі-
ки в світову економіку…
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Нагадаємо: до цього часу в Конституцію Азербайджану за іні-
ціативи Гейдара Алієва був включений пункт, що констатує секто-
ральний статус Каспію (стаття 11). У відповідності з цим положен-
ням дно, водна товща і повітряний простір в межах азербайджан-
ського сектору Каспію були визнані власністю Азербайджанської 
Республіки. Азербайджан першим надав правовий характер факту 
існування свого національного сектору на Каспію, підкреслив Іль-
гам Алієв в монографії «Каспійська нафта Азербайджану». 

… Виступають глави закордонних фірм, міністр палива та 
енергетики Росії Юрій Шафраник.

– Такі угоди готуються роками, – говорить Юрій Костянти-
нович. – Проведення такої масштабної роботи в короткий термін 
насамперед свідчить про те, що Азербайджан знаходиться на пра-
вильному шляху, його керівники, фахівці точно визначили орієн-
тири. Для досягнення цих орієнтирів є воля і, найголовніше, дові-
ра сусідів і партнерів…

Жовтень 1996 року. На нараді у Гейдара Алієва обговорюють-
ся підсумки дворічної діяльності Азербайджанської міжнародної 
операційної компанії («Амоко»), створеної в зв’язку з виконанням 
«Контракту століття». Ділові наради у президента гострі та кон-
кретні. Не загальні побажання на кшталт «треба краще працюва-
ти», а предметний аналіз ситуації. Чи стосується це використання 
бурових установок, залучення місцевих кадрів… До прикладу, 
йому стало відомо, що закордонні партнери збираються привезти 
на Каспій своїх робітників.

– Я заздалегідь попереджую і даю вказівку Азербайджанській 
державній нафтовій компанії, щоб вони прослідкували за цим, ми 
з цим не згодні. Ви знаєте, що азербайджанські нафтовики воло-
діють високою кваліфікацією. Азербайджан має відомих вчених, 
інженерів, висококваліфікованих працівників у нафтовій області. 
Все це реальність. Всі родовища, з якиз підписані нафтові угоди, 
виявлені азербайджанськими фахівцями, вченими. Азербайджан 
ось уже більше п’ятидесяти років видобуває нафту з глибоких 
прошарків моря. Азербайджанські нафтовики займались видобут-
ком нафти не лише на батьківщині, але й свого часу працювали 
у В’єтнамі… видобували нафту на Кубі, в Румунії, Індії – вони 
висококваліфіковані фахівці. Вважаю, що як азербайджанські ін-
женери, так і техніки, робітники повинні бути широко залучені до 
цієї справи.
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3 липня 1997 року, Москва

Перший офіційний візит Президента Азербай-
джанської Республіки Гейдара Алієва в російську Федерацію, 
переговори в Кремлі з Президентом Росії Борисом Єльциним. 10 
років назад Гейдар Алійович, зібравши папери, пішов з Кремля. 
Можливо, в когось іншого і заграло би самолюбство: ось він я! 
Повернувся! Довів усім своїм кривдникам… Звичайно, і Алієву 
не чужі були прості людські почуття; з цікавістю оглянув нові 
інтер’єри кремлівських палат, де приймав його Президент Ро-
сії, поцікавився самопочуттям співрозмовника, дружини, доньок 
і онуків… Єльцин встиг прийти до себе після операції на серці, 
шерстив кремлівські служби й уряд, куди перекинув свого моло-
дого висуванця з Нижнього Новгороду і тезку Бориса Немцова.

Москва, як зауважили в один голос оглядачі, зустрічала Пре-
зидента Азербайджану з небувалими почестями. Гейдара Алієва 
поселили в кремлівській резиденції, де до нього жили королівські 
особи. З ним снідав Чубайс (на той час перший заступник голови 
Уряду Росії), обідав «цар Борис», демонструвала свою прихиль-
ність свита.

«У Внуково Гейдара Алійовича вітав почесний караул трьох 
видів військ і Борис Немцов, – писав уже відомий нам російський 
журналіст Рафаель Гусейнов у щотижневику «Деловой вторник». 
– Наш перший віце-прем’єр був у чудово скроєному темному 
блейзері з золотими ґудзиками і білих штанах. Мені особисто спо-
добалось. Скромно, зі смаком і якось по-домашньому.

Мій товариш, який служить в МЗС, побачив білі штани першо-
го віце-прем’єра, впустив ложку в суп. На його думку, це не про-
токол, а прокол.

Треба сказати, білі штани влітку – річ чудова. І не випадково 
вони були оспівані всім відомим О.Бендером. Правда, Остап Ібра-
гімович на прийомах не бував і високих гостей не зустрічав.

Протокол взагалі річ хитра. В демократичній Росії він іде са-
мобутнім шляхом. Перші хвилі перестройки принесли в Москву 
народних обранців, котрі вміли звертатись до натовпу і організову-
вати мітинги. Багато з них непомітно розповзались по держструкту-
рах і стали отримувати (відповідно рангу) тверді глянцеві конверти 
з золотими витисненими гербами – з запрошеннями на прийоми.

В посольствах закордонних держав в Москві косились на лю-
дей в тенісках і в сандалях на босу ногу. Гості голосно реготали, 
запивали горілку джином і спілкувались одне з одним».
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Ну, а що стосується білих штанів і клубного піджака з золо-
тими ґудзиками, іронічно зауважив, завершуючи репліку Рафа-
ель Гусейнов, то «цей одяг добре виглядає на концерті улюбленої 
співачки, в яхт-клубі, якщо до неї вдягнути капітанську фіранку з 
крабами, і навіть у сауні, за умови, що ви залишите штани в перед-
покої».

Репортери, передаючи офіційну інформацію про зустріч двох 
президентів, підкреслили, що пройшла вона «в атмосфері тепла та 
взаємної поваги».. Як же без тепла, якщо Президент Росії чотири 
роки збирався запросити свого азербайджанського колегу, з яким 
засідав колись в Політбюро. Раніше, вочевидь, ніяк не міг…

Тепер їм належало підписати Угоду про дружбу, співпрацю і 
взаємну безпеку та прийняти низку угод, в тому числі – про роз-
відку, розробку і частковий розділ видобутку нафти з перспектив-
ного азербайджанського блоку Д-222 в Каспійському морі…

Під склепінням Володимирської зали Кремлю, відновленої у 
всій початковій красі, пролунали гімни Росії та Азербайджану. Бо-
рис Єльцин відчитав з папірця свою промову.

– Росію і Азербайджан об’єднують багатовікова історія, багаті 
традиції та різноманітні зв’язки. Ми не можемо їх переривати. Ми 
повинні зробити все для того, щоб вони розвивались.

Гейдар Алієв свою підказку, якщо вона в нього й була, не діс-
тавав.

– Я сердечно вітаю вас, Борисе Миколайовичу, всіх присутніх 
тут з цією знаменною подією – підписанням документу про Друж-
бу, співпрацю і взаємну безпеку між Російською Федерацією та 
Азербайджаном… Я з глибоким задоволенням сприймаю те, що 
сьогодні підписаний і великий пакет економічних документів. 
Вони створюють хорошу договірно-правову основу для подаль-
шого розвитку та поглиблення нашої співпраці у всіх сферах.

І неможливе воля робить можливим

Кінець – ділу вінець. У багатьох народів є така 
чи близька до такої приказка. Та що вважати вінцем на промислі? 
Перший фонтан увінчує пошук геологів. А далі належить розум-
но і творчо працювати нафтовикам. В «Контракті століття» за три 
роки після того, як над ним почали трудитись, знаковою подією 
стало отримання першої нафти, ранньої, як кажуть професіонали.
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В той день в Баку було велике барвисте свято. Пішла нафта. 
За традицією потрібно провести довгоочікуваним видобутком по 
обличчі. Це з задоволенням роблять Гейдар Алієв, Ільгам Алієв 
(в той час він перший заступник президента ДНКАР), всі почесні 
гості.

Наглядне свідчення нової стратегії – Державний нафтовий 
фонд, в якому зібрані сотні мільйонів доларів. Вони підуть на ви-
рішення соціальних проблем, покращення життя всіх громадян 
республіки.

1 серпня 1997 року в Білому домі в ході офіційного візиту Г.А. 
Алієва в США були підписані чотири контракти між американ-
ськими компаніями «Шеврон», «Екссон», «Мобіль», «Амок» і 
Азербайджанською державною нафтовою компанією. Ось як оці-
нили ці документи президенти двох країн.

«Біл Клінтон: Басейн Каспійського моря є регіоном, що має 
життєве значення для здійснення нових нафтових і газових про-
ектів. Прийняті в ці дні угоди з експлуатації енергоресурсів при-
несуть свою користь майбутнім поколінням. Працюючи спільно 
з Азербайджаном з експлуатації багатств Каспію, ми тим самим 
надаємо допомогу не тільки процвітанню Азербайджану, та забез-
печуємо також різними шляхами енергопродукцією свою країну і 
зміцнюємо безпеку нашої держави».

«Гейдар Алієв: До цього часу досягнуті хороші успіхи в співп-
раці між Америкою і Азербайджаном в області використання 
енергоресурсів в азербайджанському секторі Каспію. Ми продо-
вжуємо і продовжуватиме цю співпрацю. Підписані сьогодні тут, 
в цій залі, чотири контракти – наочне тому свідчення. Перед нами 
стоїть завдання прокласти ряд нафтопроводів, зокрема з Серед-
ньої Азії, Центральної Азії через Каспій на Захід для вивозу енер-
горесурсів на світовий ринок, експорту на Захід. Ми будемо по-
стійно співпрацювати з вами в цій області.

Документи підписувались в Білому домі, в кімнаті, що носить 
ім’я Франкліна Рузвельта. Віце-президент США Альберт Гор ска-
зав в цьому зв’язку, що Америка і Азербайджан починають «енер-
гетичний діалог», він «відображає серйозність, з якою ми стави-
мось до наших спільних надій на використання багатств Каспію».

В ході візиту, крім зустрічей на високому рівні, Гейдар Алієв 
провів ще 75 (повторимо прописом, щоб читач повірив, – сімдесят 
п’ять) ділових зустрічей, переговорів. Серед його співрозмовни-
ків були глави великих компаній – «Бі-Пі-Америка» і «Фронтера 
ресурсез», «Шеврон» і «Пеннзойл», «Юнокал» і «Коноко», «Екс-



143

сон» і «Шелл»… Зрозуміло, в графіку Президента були не тільки 
зустрічі з діловими людьми.

В діалозі з одним із співрозмовників він зауважив, що розмов-
ляв з конгресменами, сенаторами, головою Комітету міжнародних 
зв’язків Гільманом, спікером палати представників Гінгрічем. Ці 
переговори – окрема тема, наполегливий і послідовний захист 
національних інтересів Азербайджану на міжнародній арені, бо-
ротьба за відміну горезвісного 907-го доповнення до Акту про 
підтримку свободи, прийнятого конгресом США.

Швидше за все багатьом читачам, особливо поза Азербайджа-
ном, назва цього документу, відомого як 907-а поправка (чи допо-
внення), мало що скаже. Пояснимо: в 1992 році конгрес США об-
говорював Акт про підтримку свободи. В ті дні, як зазначав вели-
кий американський підприємець Р. Бернс, «вірмени вели боротьбу 
не лише на полях бою в Азербайджані, та також в кабінетах і залах 
конгресу США». Врешті «могутньому вірменському лобі в США 
вдалось включити в цей закон (Акт про підтримку свободи. –  
Авт.) розділ, нині відомий як 907-а поправка. Ця поправка забо-
роняє конгресу США надавати будь-яку пряму економічну допо-
могу уряду Азербайджану, поки продовжується війна і «блокада 
Вірменії Азербайджаном». Ось проти цієї явної несправедливості, 
проти того, що Азербайджан, жертву агресії, виставили винною 
стороною, і боровся Гейдар Алієв. Як завжди, поруч із ним був 
Ільгам.

В листопаді того ж 1997 року Ільгам Алієв приймав участь 
у спільній науково-практичній конференції «Каспійські трубо-
проводи – ключ до нових нафтових проривів», яку проводили в 
Вашингтоні торгові палати США і Азербайджану, Американсько-
російська ділова порада, Кембріджська асоціація енергетичних 
досліджень. Ільгам Алієв виступав англійською мовою, блискуче 
виступав:

– Якщо мене запитають: яка це країна – Азербайджан? Тоді 
я з гордістю відповім: сьогодні Азербайджан – стабільна країна, 
що інтенсивно розвивається. Азербайджан сьогодні – країна, що 
крокує вперед шляхом демократії і розвитку…

Американська газета «Вест» уже тоді констатувала: ім’я Іль-
гама Алієва виходить «на перше місце серед імен, що слідують за 
Гейдаром Алієвим». Закордонні політики, парламентарії відзнача-
ли ерудицію Ільгама Алієва, характерне для нього розуміння спів-
розмовника. Ділові люди цінували його знання нафтової індустрії. 
Примітні слова Даніеля Йорка, автора «Історії світової нафтової 
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індустрії»: «Ільгама Алієва нафтові компанії світу цінують як фа-
хівця, котрий глибоко знає нафтову галузь…»

«Контракт століття служить людині»

Творча програма, настрій республіки, яка пе-
режила війну, на відродження, ефективну співпрацю зі світовою 
спільнотою – все це було лейтмотивом виступів Ільгама Алієва 
на багатьох міжнародних форумах, семінарах, прес-конференціях 
в столицях найбільших країн – Вашингтоні та Москві, Лондоні й 
Стамбулі…

Політика –концентроване вираження економіки, – сказано дав-
но. Можна вважати, що і економіка, в свою чергу, відображає ім-
перативи політики.

В 1995 році Ільгама Алієва обрали депутатом Міллі меджлісу 
від Карадагського виборчого округу. Звернімо увагу на характерну 
для нього рису, принципову, визначальну. «Я нічого не обіцяю, – 
говорив він виборцям. – Діяльність депутата потрібно оцінювати 
за його справами». Так, народ надивився на балакунів, краснобаїв 
і в Союзі, і в республіці.

Центр Карадагського району – непоказне поселення Лок-
Батан, хоч і в межах столиці. Влітку – пил від машин, взимку – 
сльота, навколо – заржавілі вишки старих промислів і чорні озера. 
П’ятнадцять років жителі просили, благали відремонтувати доро-
гу Лок-Батан – Гизилдаш. До речі, Лок-Батан – це «місце, де зав’яз 
верблюд». Цікава назва для краєзнавців, та вельми сумна для міс-
цевих жителів, які вже і не сподівались на переміни.

Так ось, свою депутатську діяльність Ільгам Алієв почав з 
того, що створив Фонд сприяння соціально-економічному розви-
тку Карадагського району, найбільшого в Баку і, як ви вже знаєте, 
неабияк запущеного. При сприянні фонду у всіх житлових маси-
вах, в селищах прокладались і обновлялись дороги, відновлюва-
лись мости, реконструювались водопроводи, газопровідні мережі, 
ЛЕП. Через роки на одній із зустрічей з активістами Карадагської 
районної організації партії «Єни Азербайджан» депутат Алієв зау-
важив: «З 1995 року я разом з вами і ніколи не давав вам порожніх 
обіцянок. Взагалі я не люблю обіцяти. Завжди намагаюсь зробити 
щось, а вже потім доповідати про це». Виборці це помітили та 
оцінили. 
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При роддомі №4 в селищі Лок-Батан відкрилось відділення 
жіночої консультації; спеціалізована дитяча і юнацька спортивна 
школа Олімпійського резерву з’явилась в селищі Аляти, тут же – 
дитяче поліклінічне відділення, станція «Швидкої допомоги». Се-
лища Лок-Батан і Мушфігабад прикрасили нові мечеті. Затишний 
парковий комплекс на узбережжі Каспію став найулюбленішим 
місцем відпочинку жителів селища Сахіл. Спочатку там довелось 
осушити заболочену землю. За безпосередньої допомоги депутата 
було облаштоване селище для біженців і вимушених переселенців 
Умід (Надія).

Змінилось селище Сангачали. Тут побудували термінал транс-
національного нафтопроводу Баку – Тбілісі – Джейхан. Будинки 
біженців і вимушених переселенців зігрів «голубий» вогник. В 
селищах Лок-Батан, Сахіл, Гизилдаш, Аляти протягнулись Алеї 
пам’яті, присвячені воїнам, котрі загинули в боях за Батьківщину; 
впорядковані могили загиблих бійців; з’явились пам’ятники на-
ціональним героям.

В трьох кілометрах від селища Сахіл, на ділянці в десять гекта-
рів виріс житловий масив. На церемонії вручення ордерів інвалі-
дам війни, членам сімей загиблих воїнів разом із главою держави 
Гейдаром Алієвим приймав участь депутат Ільгам Алієв.

Коли настав час нових виборів в парламент, Ільгаму Алієву 
було що пред’явити виборцям. Зустрічі з виборцями в 2000 році 
свідчили про його зростаючий політичний авторитет. Займаючись 
насущними проблемами виборців, він не обходив гострих кутів, 
не замовчував труднощі. «Хто говорить, що в нас немає проблем?.. 
Кожен з нас повинен працювати для країни. Ми повинні разом ви-
рішувати ці проблеми».

Зустрічаючись з виборцями, він охоче ділиться особистими 
спогадами, а це вносить в діалог тепло і щирість.

«Я неодноразово бував у Хачмазі. В 70-і роки батько не раз 
брав мене з собою в ці краї. Згадую, що за ініціативою Гейдара 
Алієва в цей регіон з Молдови, Угорщини, Румунії, Болгарії були 
завезені саджанці яблунь «Палмет». Знаю, що сади ці і донині 
дуже ефективні. Взагалі розвиток цього регіону знаходиться під 
постійною увагою держави».

В політичних колах все частіше говорили, що Алієв – молод-
ший стане головою парламенту. «А що думає про це сам Ільгам-
муаллім?» – прямо запитав журналіст щотижневика «Московские 
новости».
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«По-перше, повинен сказати, що чутки про мою майбутню 
долю не відповідають дійсності і моїм особистим побажанням, – 
відповідав Ільгам Алієв. – В багатьох країнах, людина, яка очолює 
список переможної партії, має можливість очолити парламент. В 
даний час в мене немає такого наміру, кажу вам цілком відверто. 
Я виконав своє завдання на парламентських виборах, дуже радий, 
що виборці повірили в мене. Повірили саме тому, що я їх не об-
манув. Я був депутатом в останні п’ять років, причому мене оби-
рали не за партійними списками, а по мажоритарній системі. За 
цей термін мої виборці переконались, що я виконав свої обіцянки. 
Вважаю, що зараз знаходжусь на важливій посаді. У втіленні в 
життя нафтової стратегії, мабуть, є і дещиця моєї праці. Вважаю, 
що на посаді, яку обіймаю зараз, буду кориснішим Азербайджа-
ну…» (Московские новости, 21 – 27 листпада 2000 р.).

Ільгам Алієв, фактично, представив суспільству – і не лише 
азербайджанському – новий образ політика, технократа, прагма-
тика, в котрому переважає моральна складова, моральний крите-
рій: «І мета повинна бути благородною, і засоби… Головне для 
людини полягає в тому, щоб вона могла прямо дивитись в очі і 
людям і дітям своїм, і ніколи не відчувала каяття за свої діяння».

З почуттям виконаного обов’язку він згадував про те, що  
зроблено для Карадагу. «Карадагський район дуже дорогий для 
мене, – говорив пізніше Ільгам Алієв. – П’ять років я представляв 
у Міллі меджлісі Карадагський район, і представляв, як мені зда-
ється, непогано. В 2000 році я був обраний в Міллі меджліс уже за 
списком партії «Єни Азербайджан». Та, незважаючи на це, я ніко-
ли не припиняв зв’язків з районом, постійно підтримував контак-
ти з його керівництвом. Продовжувалась також діяльність створе-
ного за моєю ініціативою Карадагського соціально-економічного 
фонду, він діє сьогодні, діятиме і завтра… Я намагатимусь засто-
сувати чудовий досвід, що ми разом накопичили в Карадагському 
районі, і в інших регіонах…»

Ільгама Гейдаровича не раз запитували, як у нього на все ви-
стачає часу. В інтерв’ю телеканалу «Спейс» Алієв відповів так: 
«… Це важке запитання. Тому що я не дуже вже люблю розповіда-
ти про себе. Та хочу сказати, що намагаюсь виконати будь-яку до-
ручену мені справу на найвищому рівні… Головне – треба тільки 
працювати й працювати. Там, де є праця, – буде і результат. І в на-
фтовій галузі, в Карадагському районі, в Олімпійському комітеті. 
Якщо ж завтра мені доручать іншу справу, нову посаду чи направ-



147

лять на іншу дільницю, то я і там намагатимусь зробити все, що в 
моїх силах, для досягнення хороших результатів». 

Нью-Йорк: погляд крізь роки

Багатоповерхівка МЗС Росії на Смоленській 
площі, відома всім по частій телекартинці. В одному з кабінетів 
займається паперами співробітник секретаріату міністра Ельдар 
Кулієв. Телефонний дзвінок.

– Пане Кулієв? Вітаю. З вами хотів би поговорити Гейдар Алі-
йович Алієв. Президент був лаконічним. Попросив прилетіти до 
Баку: «Нам потрібно особисто зустрітись».

Міністр Козирьов відрядження дозволив.
Кулієва Президент Азербайджану зустрів так, ніби вони роз-

лучились вчора, хоча з їхньої останньої зустрічі минуло ледь не 
п’ятнадцять років. В ті роки, кінець 70 – початок 80-х, Ельдар Гу-
ламович Кулієв працював консулом Радянського Союзу в Стам-
булі. Дипломатів-азербайджанців в радянському дипкорпусі було 
небагато. Перший секретар ЦК Компартії Азербайджану ціка-
вився, як складається їхня робота, за нагоди запрошував до себе. 
Так одного чудового дня, чи точніше вечора, отримав запрошення 
консул Кулієв, котрий прилетів із Стамбулу в рідний Баку у від-
пустку…

– Зателефонували мені з КЦ. Кажуть, що зі мною хотів би зу-
стрітись товариш Алієв. Година – одинадцять вечора. Я розрахову-
вав на протокольну, як кажуть дипломати, зустріч, та проговорили 
ми годину і сорок хвилин! Гейдар Алійович глибоко, в деталях 
цікавився Туреччиною, суспільним, політичним життям країни. 
Принагідно я помітив, що він чудово орієнтується в Стамбулі, 
хоча лише раз провів там менше доби. Прощаючись, Гейдар Алі-
йович взяв з мене слово, коли я буду в Баку, неодмінно заходити до 
нього. Я телефонував, коли прилетів у рідні краї, і він завжди при-
ймав, так само ґрунтовно розпитував, цікавився, як я оцінюю наші 
відносини з Туреччиною, радянську політику в цьому регіоні…З 
часом Алієва перевели до Москви. Я отримав нове призначення. 
І до нашої зустрічі в лютому 1994 року ми не бачились. За минулі 
з тих пір роки відбулось стільки вулканічних перемін, що наші 
далекі, спокійні зустрічі на їхньому фоні повинні були, як мені 
здавалось, потьмяніти. Та уявіть собі, що президент повернувся 
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до тих же проблем, які ми з ним обговорювали останнього разу. 
Для мене це і зараз вражаюче, хоча багато читав і чув про його 
феноменальну пам’ять, сам переконувався в цьому.

– Та запросив він вас не лише для того, щоб продовжити давню 
розмову.

– Звичайно, – стримано посміхнувся наш співрозмовник. – 
Мені запропонували роботу в МЗС Азербайджану. Я подякував 
Гейдару Алійовичу за довіру, та, на жаль, на той час через сімейні 
обставини не міг залишити Москву. Загалом, я продовжував служ-
бу в МЗС Росії…

Перша сходинка в трудовій біографії Ельдара Кулієва – пере-
кладач на будівництві відомої Асуанської греблі. Молодий випус-
кник факультету сходознавства Азербайджанського державного 
університету отримав розподіл на одне з найбільших будівництв 
століття, будівництво, що видозмінило Єгипет. Разом з геодезис-
тами протопав всю країну – від Асуана до Александрії. Вслід за 
ними піднімалась ЛЕП – лінія електропередачі. До цього часу 
одна з найулюбленіших пісень Кулієва: «Напиши мне, мама, в 
Египет…» Тільки там, де Бернес співав: «… как там Волга моя 
живет», кожен додавав своє: про Дніпро, Каспій, Неву… 

Знову в Асуан Кулієв повернувся дипломатом, віце-консулом. 
Потім став консулом, до речі, наймолодшим серед керівників 
радянських закордонних відомств. Після Асуану очолював ра-
дянське консульство в Каїрі, навчався в Дипломатичній академії 
МЗС Союзу. Нове призначення – Стамбул, потім Йемен, радник-
посланник… Після роботи в секретаріаті міністра закордонних 
справ Росії очікувалось відрядження в одну з арабських країн. 
Уже на посаді Надзвичайного та Повноважного Посла.

І в цей час, 29 серпня 1994 року, в кабінеті Кулієва пролунав 
другий дзвінок від Алієва. 29 серпня – день народження Ельдара 
Гуламовича. «Ви вирішили перейти до нас працювати?» – запитав 
Президент Азербайджану. І далі, перейшовши на дружнє ти, при-
вітав з днем народження: – Приїжджай. Поговоримо».

– Гейдар Алійович запропонував мені посаду Постійного пред-
ставника Азербайджану в ООН. Звичайно, це висока честь, про 
таке призначення мріє кожен дипломат, як хороший солдат – про 
маршальський жезл. Домашні справи владнались. І я з вдячністю 
прийняв цю пропозицію.

В делегації Азербайджану, яка приймала участь в роботі Гена-
самблеї ООН був і Ільгам Алієв, на той час віце-президент Дер-
жавної нафтової компанії країни.
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Впевнений, це було продумане і далекоглядне рішення Пре-
зидента країни, – продовжує Ельдар Кулієв. – Гейдар Алійович 
готував Ільгама до високої державної посади. Ільгам Гейдарович 
безпосередньо приймав участь у більшості переговорів, які про-
водив Президент з керівниками держав і урядів у Нью-Йорку з 
американськими сенаторами та конгресменами в Вашингтоні.

Ільгам Алієв до того часу мав за плечима МДІМВ, аспірантуру, 
роки викладацької роботи в цьому відомому вузі. Ну, а академія 
Гейдара Алієва, можна сказати, завершила його зовнішньополі-
тичну, міжнародну освіту. Бути поряд з такою видатною люди-
ною, бачити і відчувати, як відточується його думка, як склада-
ється, формується велика політика – це насправді справжня акаде-
мія. Ільгам Гейдарович сприйняв все найкраще в стилі батька і це 
яскраво проглядається в його діяльності.

За роки дипломатичної служби Кулієв бачив багатьох великих 
діячів – королів і шахів, президентів і прем’єрів…

– Відверто скажу: рідко зустрічались державні діячі такого 
масштабу, як Гейдар Алійович. Небагатьох відрізняло таке ж па-
норамне бачення проблем, взаємозв’язку явищ у великій політиці, 
розуміння глибинних течій історії, прихованих від поверхневого 
погляду газетною занавісою та телекартинками. Він вів розмови, 
переговори, я сказав би, на високому державно-політичному рів-
ні. Його емоції при цьому ніяк не проявлялись. Хоча при нагоді 
він міг і пожартувати, вчасно навести приказку, співставити з по-
пулярним образом із азербайджанської, російської, європейської 
класики.

Мені запам’яталось, як у ході гострої полеміки в конгресі 
США Гейдар Алійович сказав співрозмовникам, котрі нав’язували 
за звичкою своє, американське бачення демократії: «Якщо б демо-
кратію можна було купити, як кавун, в магазині і поділити на всіх, 
але так не буває…»

Сім років у Нью-Йорку… А зараз – знову Москва. Посол Ку-
лієв став виконавчим директором Всеросійського азербайджан-
ського конгресу (ВАК), авторитетної громадської організації, що 
об’єднує тисячі й тисячі азербайджанців, котрі живуть і працюють 
в Росії. Батько нашого співрозмовника Гулам Кулієв в роки Вели-
кої Вітчизняної війни був першим секретарем одного з райкомів 
партії Баку. Визнання великої країни – орден Леніна за нафту для 
фронту, для Перемоги. В 56 рокі Гулам Кулієв пішов із життя. А 
син продовжує його справу. Робота у ВАК – це теж свого роду ди-
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пломатія. Часом дуже гостра, коли реальна економіка, житейські 
інтереси тисяч і тисяч людей зіштовхуються з непродуманими по-
рядками.

«Нафта – наше щастя і головний біль»

За дорученням Президента Азербайджану в 
Туреччину на церемонію підписання угоди про постачання азер-
байджанського газу прилетів віце-президент Державної нафтової 
компанії Ільгам Алієв. Як водиться, гостя оточили журналісти.

– Пан Алієв, минулі десятиліття були дуже важкими для 
Азербайджану –війни, внутрішні конфлікти, часта зміна лідерів. 
Чи можна стверджувати,що зараз в Азербайджані склалась по-
вноцінна державність?

– Без сумнівів, так. І те, чого ми досягнули за десять років не-
залежності, красномовно свідчать про це. Дійсно, це був дуже не-
простий період – війна з Вірменією, в результаті якої була окупо-
вана наша територія, громадянська війна, різні втручання ззовні. 
Проте в результаті Азербайджан зумів багато чого досягнути в 
сфері економіки. На думку різних міжнародних фінансових орга-
нізацій, за багатьма економічними показниками країна значно ви-
переджує інші держави СНД.

Причини? Насамперед – це якраз стабільна політична обста-
новка в останні роки, відсутність внутрішніх конфліктів, дуже 
низький рівень злочинності і загалом розвиток країни в руслі су-
часних світових тенденцій. З іншого боку, в Азербайджані повніс-
тю лібералізована економіка, зняті всі заборони на ведення еконо-
мічної діяльності. Недивно, що за останні шість років прямі іно-
земні інвестиції склали близько п’яти мільярдів доларів. За цим 
показником на душу населення Азербайджан є лідером не лише 
серед країн СНД, але й багатьох держав Східної Європи. В май-
бутньому ми бачимо Азербайджан державою, що  інтегрована у 
світову спільноту й розділяє загальнолюдські цінності. Зрозуміло, 
з поправкою на місцевий колорит. Неможна переймати як трафа-
рет досвід країни, що далеко попереду. 

Відповідаючи на питання, Ільгам, як зазначає російська при-
казка, за словом у кишеню не лізе. Він тримає в пам’яті, такій 
же феноменальній, як у батька, цифри видобутку, об’єми запасів, 
суми прибутку. 
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– За даними Всесвітнього банку, тільки від розробки двох ве-
ликих нафтових родовищ «Азері» і «Чіраг» Азербайджан отримає 
в 2005 році півмільйона доларів прибутку, в 2007-му мільярд. Не-
давно ми виявили газові родовища, котрі можуть дозволити екс-
портувати Азербайджану 30-40 мільярдів кубометрів газу в рік. У 
нас підписано 20 контрактів у нафтовій сфері з загальним об’ємом 
передбачених інвестицій в 60 мільярдів доларів. При цьому сьо-
годні весь наш бюджет складає близько мільярда доларів, і уявіть, 
що лише від одного проекту ми отримуємо мільярд…

Наступні питання не стільки про економіку, скільки про по-
літику.

– Як зараз в Баку ставляться до Росії?
– Раніше була настороженість, на що були реальні підстави. 

Насамперед – не сприйняття Москвою наших  нафтових проектів, 
некоректні заяви керівництва, підтримка Вірменії. Зокрема неза-
конна передача Єревану зброї на мільярд доларів. Це призвело до 
того, що відносини між Росією та Азербайджаном були зовсім не 
такими, якими ми хотіли їх бачити. Для нас між тим це важливо. 
Ні для кого не таємниця, що історичний вплив Росії на Азербай-
джан був дуже позитивним. Взяти хоча б північний і південний 
Азербайджан (розташований в Ірані) – це небо і земля. Те, що ми 
зараз маємо достатньо високий рівень освіти, є значною мірою 
заслугою Росії. В Азербайджані також проживає великий відсо-
ток російського населення, який ніколи не утискався навіть у най-
важчі часи. В нашій країні показують три основних російських 
канали, і ми не перекриваємо їх незалежно від того, що вони по-
казують*. Все це було хорошою базою, яку, на жаль, в минулому 
Росія не хотіла чи не могла використовувати. Та зараз я і вся азер-
байджанська спільнота з великою надією дивимось на розвиток 
економічних і політичних відносин з Росією. Візит Володимира 
Путіна в Баку показав, що відносини між двома державами повер-
таються в нормальне русло.

– Ви весь час говорите про масштабні нафтові чи газові про-
екти, реалізація яких принесе Азербайджану «золоті гори». Од-
нак останнім часом багато експертів заявляють, що запаси Кас-
пію значною мірою перебільшені.

– Нафта – наше щастя і головний біль. Дійсно, у нас поки пра-
цює тільки одне нафтове родовище, яке дає шість мільйонів тон в 

* В липні 2007 року російсько-азербайджанська робоча група обговорила 
міждержавну угоду про регулювання взаємного мовлення телеканалів. Пере-
говори на момент підписання книги до друку продовжувались.
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рік. Інші структури знаходяться в стадії розвідки. Виключенням є 
родовище «Шах-Деніз», підтверджені запаси котрого складають 
трильйон кубометрів газу… Закордонні інвестори також вважа-
ють, що Каспій достатньо багатий на вуглеводні. Вже зараз роз-
початі інженерні роботи з проекту Баку–Джейхан і майже скомп-
лектований трубопровідний консорціум. Я недавно зустрічався 
з президентом компанії «Шеврон», котрий підтвердив, що його 
компанія приєднується до проекту Баку–Джейхан. Числа запасів 
в нафтових родовищах підтверджуються і в Казахстані, і в Росії. 

– А ви не боїтесь, що будівництво трубопроводу Баку–Джей-
хан може негативно позначитись на розвитку подальших відно-
син Росії та Азербайджану?

– Баку–Джейхан – це не політичний проект, а єдиний спосіб 
для Азербайджану стати на ноги. Існуючий трубопровід на Ново-
російськ, що знаходиться під постійною загрозою через події в 
Чечні, не має достатньої пропускної здатності. Через трубопровід 
на Супсу можна транспортувати лише шість мільйонів тон нафти 
в рік. З врахуванням того, що в Азербайджані видобуватиметься 
50 мільйонів тон як мінімум, нам потрібен трубопровід на Серед-
земне море. Та зараз абсолютно нереально побудувати новий тру-
бопровід величезної пропускної здатності на Новоросійськ. Існу-
ючий термінал в новоросійську здатен пропускати 30 мільйонів 
тон нафти, ще 2-3 мільйони може «переварити» Туапсе. Таким 
чином, зараз Новоросійськ повністю забитий. Потрібно також 
враховувати, що йде будівництво казахстанського трубопроводу 
на Новоросійськ зі своїм терміналом, яким транспортуватиметь-
ся біля 40 мільйонів тон нафти. Це вже 70 мільйонів тон, і тепер 
додайте до них 50 мільйонів тон нашої нафти – це вже 120 міль-
йонів. Таку кількість жоден Босфор ніколи не пропустить. І якщо 
не буде трубопроводу на Середземне море, всі нафтові проекти 
в Азербайджані можуть зупинитись. Ми запрошували російські 
компанії приєднатись до проекту Баку–Джейхан, та поки вони не 
готові. Якщо захочуть – ми згодні знову поступитись  їм своєю 
часткою в трубопровідній компанії…

Тоді ж Ільгам Алієв дав велике інтерв’ю газеті «Московский 
комсомолец». 

«За шість років, що син Гейдара Алієва обіймає, здавалось би, 
скромну посаду заступника керівника Державної нафтової компа-
нії Азербайджану, він дуже сильно змінився. В чому – одразу й 
не зрозумієш. Одне лише ясно: говорить дуже схоже на батька. 
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Набагато більше жорсткості. З «хорошого міського парубка» він 
перетворився на людину, яка розуміє свою владу, можливо, зви-
кла до неї і яка зовсім не збирається від неї відмовлятись. Під час 
розмови – і з диктофоном, і без – Ільгам Гейдарович жодного разу 
не «відступив» у питаннях, в яких просто інтелігентна людина 
«відступити» може, а політик, за котрим стоять значні ресурси, –  
ніколи. Та що там казати: він цілком ясно відповів, що нікуди йти 
і зникати не збирається. А отже, будь-яким силам, які будуть за-
цікавлені в тому чи іншому розвитку справ у Азербайджані, до-
ведеться рахуватись з Алієвим – молодшим, котрий став природ-
ним лідером і спадкоємцем для нинішнього «правлячого класу» 
країни.

– Ільгам Гейдарович, останнім часом з’явилось все більше 
повідомлень,що Президент Алієв із різних причин піде у відставку. 
Одним із можливих наступників називають вас. Як ви можете це 
прокоментувати?

– Це питання мені ставлять досить таки часто. І кожного разу 
я відповідаю: про це говорити надто рано. В 2003 році повинні 
бути нові президентські вибори. Відповідно до Конституції Азер-
байджану Президент Алієв має право балотуватись на наступний 
термін – це не буде порушенням закону. І я впевнений, що він буде 
балотуватись і що азербайджанський народ його підтримає. Я го-
ворю цілком відверто: це питання зараз не привертає такої уваги, 
як припускають журналісти. І ті, хто бачать президента і по ТБ, і 
на різних зустрічах, розуміють, що стан його здоров’я – хороший. 
Він працює в колишньому режимі. І нам, людям набагато молод-
шим за нього, часом буває складно з ним змагатись.

Розмови про зміну влади в Азербайджані, звичайно, засмучу-
ють. На Заході також проводять слухання на тему: «Азербайджан 
після Президента Алієва». Я вважаю, що це зовсім неетична по-
становка питання. А повідомлення про те, що в Азербайджані 
буде створюватись монархія, що влада передаватиметься по спад-
ковості, – або абсолютна дурниця, або провокація.

– Та після того, як ви очолювали на парламентських виборах 
список переможної партії, загальною думкою було, що ви напевне 
станете спікером парламенту..

– Об’єктивна помилка. З одного боку, пов’язана з тим, що наша 
опозиція цю тему дуже сильно роздувала. А з іншого – з тим, що я 
очолив список партії «Новий Азербайджан» і, по суті, під час ви-
борів виступав від імені партії. За час виборчої кампанії я об’їздив 
всі регіони Азербайджану, було багато зустрічей з виборцями, ви-
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ступів. Я ніби був обличчям нашої партії. І є практика, що лідер, 
котрому довірено очолити переможний партійний список, може 
стати потім спікером. Та таке завдання не стояло абсолютно. Це 
не входило в мої плани та взагалі не обговорювалось. Моє завдан-
ня полягало в тому, щоб вести передвиборчу кампанію і сприяти 
тому, щоб партія набрала побільше голосів. Я вважаю, що свою 
функцію виконав, провів передвиборчу кампанію – і все.

… Нас дуже радує те, що в Росії сьогодні існує єдина позиція з 
того чи іншого питання, зокрема – і з відносин із Азербайджаном. 
Що відбувалось в минулому? Кожне міністерство й відомство 
мало власну точку зору та  відстоювало її. Ми зіштовхнулись з 
цим, скажімо, при підписанні нафтових контрактів. Коли, з одного 
боку, Міністерство палива та енергетики приймало участь у про-
ектах, а Міністерство закордонних справ надсилало ноти протес-
ту. Така плутаниця ускладнювала життя не тільки самій Росії, але 
й нам, тому що ми не могли зрозуміти, в чому ж полягає державна 
позиція. Втім, можливо, що тоді її не було взагалі… Сьогодні ми 
бачимо, що ситуація змінилась, уже існує єдина влада. Вона уосо-
блена, вона робить конкретні кроки… І прагматизм, який відчу-
вається в підході російської сторони, сприяє тому, що багато про-
блем знаходять вирішення. В тому числі і статус Каспію. Я впев-
нений, що найближчим часом між Росією та Азербайджаном бу-
дуть підписані документи, що регулюють це питання. Немає такої 
проблеми, яку неможна вирішити, – головне, щоб було бажання. 
А з боку Азербайджану бажання було завжди, зараз ми відчуваємо 
це бажання з боку Росії. І в першу чергу ми сподіваємось на волю 
Росії у вирішенні і карабахського питання.

– В Росії хворобливу реакцію викликає питання про будівни-
цтво трубопроводу на турецьке місто Джейхан. Чи існують 
якісь механізми, що дозволили би заспокоїти ситуацію. В Росії?

– Тут перш за все ми хочемо, щоб було розуміння наших про-
блем. Азербайджан – маленька країна. Для Азербайджану і зараз, 
і ще на багато років вперед економічна і політична ситуація буде 
залежати від стратегії розробки природних ресурсів. Будівництво 
трубопроводу Баку–Джейхан є основним елементом економічного 
розвитку Азербайджану. Давайте порахуємо: всі наші розрахунки 
показують, що Азербайджан буде здатен видобувати до 50 мільйо-
нів тон нафти в рік. І цю нафту треба транспортувати. Сьогодні, 
на жаль, в російській трубопровідній системі не існує можливості 
додатково пропускати через себе ці об’єми. Сьогодні потужності 
Новоросійського терміналу, який і так повністю завантажений, – 
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біля 30 мільйонів тон. А треба буде крім азербайджанської нафти 
транспортувати великі об’єми з Казахстану. Також цей об’єм не 
може проходити і через Грузію, тому що трубопровід Баку–Супса 
не має технічних можливостей для цього. Тому трубопровід Баку–
Джейхан є зовсім не політичним маневром. Для нас він – шлях 
здобуття економічної свободи і можливість економічного розви-
тку.

І окрім всього потрібно обов’язково враховувати економічний 
фактор. Сьогодні транспортувати нафту за маршрутом Баку–Джей-
хан економічно вигідніше, ніж за маршрутом Баку–Новоросійськ. 
Різниця складає не один і не два, а набагато більше доларів за про-
гін тонни на кілометр. По-перше, за рахунок тарифів. А по-друге, 
за рахунок якості: тому що ми транспортуємо свою високоякісну 
нафту, а при транспортуванні через Росію відбувається її заміна 
на уральську суміш. Ми не вважаємо, що зобов’язані комусь за 
те, що хочемо транспортувати свою нафту. Та, з іншого боку, ми 
неодноразово заявляли російській стороні, що ми готові транспор-
тувати нашу нафту і за північним маршрутом Баку–Новоросійськ. 
Ми також готові надати частку російським компаніям в проекті 
Баку–Джейхан. Вони, на жаль, поки на це своєї згоди не дали, та 
наша пропозиція залишається в силі. А звинувачувати нас в тому, 
що ми прагнемо зиску для власної країни, – несправедливо.

– В кінці інтерв’ю все-таки хочеться повернутись до полі-
тичних питань. Особисто ви збираєтесь залишатись на роботі 
в Державній нафтовій компанії Азербайджану чи будете думати 
про політичну кар’єру?

– Я думаю, що тут принесу більше користі. Політика – це все-
таки засіб для того, щоб зробити щось. В Азербайджані існує дуже 
багато партій – мабуть, п’ятдесят. І кожен лідер цієї партії вважає 
себе політиком, і кажуть: ось ми політики, а Ільгам Алієв – не по-
літик. Та політика зовсім не лише в тому, щоб виступати по телеві-
зору, давати інтерв’ю, проводити мітинги. Потрібно щось зробити 
для того, щоб люди повірили тобі, якось поважали.

Яким шляхом розвиватиметься Азербайджан, сьогодні багато 
в чому залежить від діяльності нафтової компанії. Наведу один 
факт. В 1993 році в азербайджанській скарбниці грошей не було. 
Тобто ті невеликі гроші, які там були, попередня влада «Народно-
го фронту», коли йшла, кудись перевела (їх до цього часу знайти 
не можуть). Сьогодні азербайджанські валютні запаси складають 
мільярд доларів. З цього мільярду левова частка зароблена за ра-
хунок нафтового сектору. В нафтову галузь нашої країни вкладено 
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декілька мільярдів доларів іноземних інвестицій. А як ви знаєте, 
кожен долар, вкладений в нафтовий сектор, приносить мінімум 
ще один в інші галузі. Тому я вважаю, що те, чим я займаюсь, на 
даний момент – найголовніша політика. Тому що це позначуєть-
ся на тому, що сьогодні в Азербайджані підвищуються зарплати, 
вчасно виплачуються пенсії. Хоча, можливо, і не в тому об’ємі, як 
хотілось би, та, в будь-якому разі, набагато більше, ніж це було де-
кілька років назад. Щорічно збільшується допомога для біженців. 
Сьогодні в Азербайджані створений нормальний інвестиційний 
клімат – це, я думаю, теж політика. Звичайно, легше було би пра-
цювати в парламенті, тому що там все-таки відповідальності мен-
ше: весь час дискутувати простіше, ніж щось робити практично. 
Та я як раніше поєднував політику і роботу в ДНКАР, так і зараз, 
мабуть, буду поєднувати.

– Та ви усвідомлюєте, що особисто ви виражаєте інтереси 
нинішньої еліти Азербайджану і вам вже нікуди від цього не схо-
ватись?

– Я хочу, щоб мене зрозуміли правильно. Я нікуди не йшов і 
йти не збираюсь. І в принципі готовий до будь-якої боротьби на 
будь-якому рівні, тому що я вважаю, що ті досягнення, які Азер-
байджан здобув за ці роки, обов’язково повинні бути збережені і 
примножені. І той курс, яким Азербайджан сьогодні йде під керів-
ництвом Президента, повинен залишатись курсом Азербайджану 
на багато років і десятиліть. І для цього я готовий зробити все, 
що від мене залежить, і в будь-якій якості. Зараз не існує такої 
необхідності, щоб мені прямо рватись у публічну політику. Якщо 
така необхідність виникне – я готовий. І всі, хто голосував за нашу 
партію, можуть бути спокійні».

(Московский комсомолець, 25 грудня 2000 р.).

легенди і бувальщина трьох морів

18 вересня 2002 року відбулась закладка осно-
вного експортного трубопроводу Баку – Тбілісі – Джейхан. З цієї 
рукотворної артерії «чорне золото» Азербайджану потекло на сві-
товий ринок, приносячи добробут і злагоду республіці.

Церемонія закладки, незабутні хвилюючі миті. Хвилювались і 
головні учасники – три президенти: Гейдар Алієв, Ахмет Недждет 
Сезер і Едуард Шеварднадзе. Азербайджан, Туреччина, Грузія… 
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В церемонії, звичайно ж, приймає участь і перший віце-президент 
ДНКАР Ільгам Алієв.

«Гейдар Алієв: Я хочу повідомити вам, що ті, хто виступав про-
ти трубопровідної лінії Баку–Тбілісі–Джейхан часто говорили, що 
це ілюзія, неможливо, в Азербайджані немає, не буде стільки на-
фти. Таких розмов було багато… Та всі вони виявились безпід-
ставними, ми зробили свою справу. Конференція під назвою «Ле-
генда трьох морів»… Я виголосив там промову, сказав: «Ви тут 
говорите про легенду. А я вам хочу сказати, що це – не ілюзія, не 
легенда, три моря… з’єднаються. І з’єднає їх Туреччина, Грузія, 
Азербайджан, цей проект, що здійснюється ними та постійна під-
тримка цього питання Сполученими Штатами Америки. Тому ми 
зараз дійшли від мрії до дійсності».

«Ахмет Недждет Сезер: Я ще раз вітаю кожного, хто вклав 
працю в реалізацію східно-західного енергетичного коридору, на 
чолі з шановним Алієвим і шановним Шеварднадзе, з почуттям 
поваги й шанування згадую попередніх президентів турецької 
республіки покійного Тургута Озала та шановного Сулеймана 
Деміреля, котрі своєю діяльністю виявили політичну рішучість, 
дороговказні заслуги. Бажаю, щоб ці великі проекти послужили 
подальшому зміцненню дружби й братерства між народами Азер-
байджану, Грузії та Туреччини, миру й безпеки в нашому регіоні».

«Едуард Шеварднадзе: Проект століття, реалізація якого по-
чалась сьогодні, залишиться у спадок нашим онукам і правнукам. 
Я пишаюсь, що наше покоління залишає їм гідний спадок. Ми по-
казали світу, своїми спільними зусиллями, узгодженою гармоніч-
ною діяльністю, що здатні створити нехай невелике, але диво. Я 
бажаю, щоб наша спільна співпраця змогла створити багато таких 
див».

В нову історію Азербайджану ввійде і ця дата – 25 травня 2005 
року. День, коли був зданий в експлуатацію нафтопровід Баку–
Тбілісі–Джейхан.

Азербайджанська столиця в ті дні причепурилась. Виступав 
Президент країни Ільгам Алієв. Він нагадав, як починався цей 
трудомісткий проект, в якому політика тісно переплетена з еконо-
мікою. Проект, в який так вірив Гейдар Алієв, всупереч багатьом і 
багатьом скептикам.

– Дехто сумнівався в реалізації проекту Баку–Тбілісі–Джей-
хан, – говорив на урочистій церемонії заповнення труби нафтою 
Ільгам Алієв, – дехто намагався завадити, та не змогли. Союз- 
ництво Азербайджану, Туреччини та  Грузії, підтримка США всім 
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регіональним енергетичним проектам, діяльність ВР («Брітіш пе-
тролеум». – Авт.) та інших компаній дала нам можливість зроби-
ти цю легенду реальністю.

Президент США Джордж Буш надіслав главі Азербайджану 
спеціальне послання. «Цей трубопровід переконує, йдеться в ньо-
му, – що каспійська нафта буде доставлятись на європейські та 
інші ринки життєздатним з комерційної точки зору і безпечним 
для оточуючого середовища шляхом».

Чекали в Баку того дня й гостя з Росії – спеціального представ-
ника Президента РФ з міжнародної енергетичної співпраці Ігора 
Юсуфова. Та він не приїхав. Як говорили, тому що захворів. Буває.

4 липня В Президентському палаці Ільгам Алієв дав велике 
інтерв’ю кореспонденту турецької газети «Джумхурійєт» Лейлі 
Тавшаноглу. Наведемо декілька примітних висловлювань Прези-
дента Азербайджану:

… – Нафтопровід Баку–Тбілісі–Джейхан – дуже вигідний про-
ект як з економічної точки зору, так і в інших відношеннях. Ми 
трудились, працювали над ним кілька років і разом реалізували 
цей гігантський проект. Він дозволить нам транспортувати кас- 
пійську нафту на світові ринки. У нас очікується великий видобу-
ток нафти, і, звичайно, нафтопровід Баку–Тбілісі–Джейхан скла-
дає величезний інтерес і для інших країн, інших компаній. Приєд-
нання Казахстану до даного проекту ще раз наочно підтверджує це.

Знаєте, в минулому висловлювались різноманітні погляди, 
пов’язані з даним проектом. Певні сили чинили опір, не бажали 
цього. Навіть стверджували, що проект – економічно необґрунто-
ваний, що всі ці аргументи не опирались на реалії. Наші ж думки, 
ідеї, політика знаходять своє відображення в житті. Завдяки цьому 
проекту і загалом діяльності Азербайджану в його секторі Кас-
пійського моря і, як результат, появі інших міжнародних проектів 
дана робота здійснюється уже в глобальній площині. Вийшовши з 
регіональних рамок, вона вже перейшла в глобальну площину, що 
має для Азербайджану дуже важливе значення.

… Зверніть увагу, вірменське лобі активно виступало проти 
нафтопроводу Баку–Тбілісі–Джейхан. Навіть розсилались листи в 
міжнародні фінансові структури. Чинили серйозний тиск на Між-
народний валютний фонд, Всесвітній банк, інші банки, що фінан-
сували даний проект. Та вони нічого не домоглися, оскільки воля 
Азербайджанської держави, воля Турецької держави, активність 
Грузії в даному питанні не дозволили їм розладнати цю справу.
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Ми реалізуємо, підкреслив Президент, і проект залізної дороги 
Баку–Тбілісі–Карс.

Це будівництво почнеться 20 вересня 2007 року за участі Пре-
зидента Азербайджану І.Алієва, Президента Грузії М. Саакашвілі, 
прем’єр-міністра Туреччини Р.Ердогана. Дорога об’єднає тран-
спортні системи трьох країн. Належить поновити лінію Ахалкала-
кі–Тбілісі та Тбілісі–Баку і прокладе 105 кілометрів нової траси, 
29 із них – по території Туреччини, решту – в Грузії. 

– Країни, що приймають участь у цьому проекті, дуже тісно 
співпрацюють. Нам навіть не знадобилась фінансова допомога 
з-за кордону. Таким чином, ми самі втілимо цей проект, – говорив 
І. Алієв. – Він буде мати дуже велике політичне та економічне зна-
чення, виявляти сильний вплив на всю геополітичну ситуацію.

Щодо фінансової допомоги з-за кордону. «Друзі»Азербайджану 
в США домоглись заборони на фінансування дороги. Та це проект 
не зупинило. Азербайджан виділяє для будівництва грузинської 
частини траси кредит на 200 мільйонів доларів терміном на 25 ро-
ків під один (!) відсоток річних.

Залізниця Баку–Тбілісі–Карс стане такою ж реальністю, як на-
фтопровід Баку–Тбілісі–Джейхан.

За лаштунками геополітики

До видання, задуманого Гейдаром Алієвим, 
його син Ільгам, Президент Азербайджанської Республіки, запро-
понував додати ще два томи. Вони ввібрали в себе матеріали про 
державні візити Гейдара Алієва в США, Росію та інші країни, про 
переговори, проведені ним, стенограми розмов, інтерв’ю. Книги 
вийшли під назвою, яку запропонував Гейдар Алійович, – «Азер-
байджанська нафта в світовій політиці». Син продовжує справу 
батька.

У серпні 2004 року французька газета «Монд» опублікувала 
статтю під примітним заголовком: «Чому нафта повернулась в 
центр геополітики». Газета писала про «виникнення нового на-
фтового порядку від Африки до Каспійського регіону». 

«Найбільш важливий в геополітичному плані – Каспійський 
регіон. Згідно різним дослідженням, розвідані нафтові запаси 
Азербайджану, Казахстану та Туркменістану складають біля 30 
мільярдів барелів, тобто приблизно стільки ж, скільки родовища 
в Північному морі.
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Будівництво нафтопроводу Баку – Тбілісі – Джейхан, призна-
ченого для транспортування нафти з Азербайджану в турецький 
порт на Середземному морі через Грузію, є підґрунтям сутичок 
американців і росіян в районі, з якого не зводять очей Іран, Ту-
реччина й Китай. Серед всіх цих країн Росія претендує на роль 
під стать її потенціалу не тільки нафтової держави (експорт при-
близно 8 мільйонів барелів тон нафти в день, стільки ж, скільки в 
Саудівській Аравії), але й газової, оскільки вона розпоряджається 
45 відсотками світових запасів газу проти 36 відсотків на близь-
кому Сході. Два ці фактори пояснюють відновлення Президентом 
Володимиром Путіним контролю над енергетичною політикою 
країни, що опинилась в руках олігархів, підозрюваних у зраді ін-
тересів Росії».

Аналізуючи «спалах цін на нафтових біржах» влітку 2004 року, 
«Монд» зазначає, що заклик до ОПЕК і країн, що не входять до неї –  
виробникам нафти сильніше відкрити крани навряд чи принесе 
помітний ефект в середньостроковій перспективі. Потужності 
країн ОПЕК уже задіяні на 96 відсотків, і їй буде нелегко поста-
чати додатково 2 мільйони барелів в день, як від неї вимагається.

Новий енергетичний вибух, як вважають аналітики, викли-
кав Китай, чиї потреби, за даними Міжнародного енергетичного 
агентства, повинні вирости до 2025 року з 5,5 до 11 мільйонів ба-
релів нафти в день. На одну цю країну припадає 40 відсотків збіль-
шення світової потреби, причому в списку великих споживачів до 
Китаю скоро додадуться і інші зростаючі азіатські країни, зокрема 
Індія, тоді як – ознака мінливих часів – Великобританія в червні 
2004 року вперше за десять років почала імпортувати нафту.

Попит на нафту зростає. Та де її взяти? Теоретично Ірак, що за-
ймає друге місце в світі за розвіданими запасами після Саудівської 
Аравії, повинен відігравати ключову роль у збільшенні пропози-
ції. Проте цьому перешкоджає несприятливе становище в країні. 
Такі ж сумніви існують і стосовно всієї арабсько-перської зони. 
Отже, потрібно шукати нові джерела постачання. Одне з них, як 
стверджує «Монд», – Каспій. 

Продовжує тему в статті «Нафта більш грізна зброя, ніж бом-
би» італійська газета «Стампа» (18 січня 2007 р.): «В історії сучас-
ного світу влада і нафта є двома взаємопов’язаними поняттями. 
Ідея про те, що Сполучені штати вирішили скористатись нафтови-
ми запасами Іраку в якості можливої заміни все менш надійного 
союзника, якою стає монархія Ер-Ріяда, стає все більш розповсю-
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дженою версією, що пояснює причину початку (англо) амери- 
канського вторгнення в Ірак Саддама Хусейна.

Сполучені Штати, які після повернення Рузвельта з Ялти під-
писали на борту американського крейсера, що кинув якір у Пер-
ській затоці, угоду з династією Саудів, були в той час, в 1945 році, 
першими в світі експортерами нафти. Та вже тоді вони чудово 
усвідомлювали, що контроль над енергетичними ресурсами є пер-
шим елементом будь-якої переможної стратегії, і, підписавши цю 
угоду, вони підготувались до майбутнього. Тепер це майбутнє на-
стало. США також стали імпортерами та залежать від нафтових 
поставок. І регіон Перської затоки з його 65 відсотками всіх сві-
тових запасів перетворюється на основне джерело надходження 
нафти. Контроль над басейном забезпечує постійні та гарантовані 
поставки. Та в цьому басейні є ще й Іран з його власними родови-
щами. І якщо шейхи Перської затоки є основними постачальника-
ми Сполучених Штатів і європейського Заходу, то Іран направляє 
45 відсотків своєї нафти в Європу і не направляє в США жодного 
бареля. Звичайно, були часи, коли Америка була вигідним клієн-
том Персії, та шах Пехлеві був скинутий в результаті хомейніст-
ської революції, і з того дня крани були перекриті. І Іран не лише 
не постачає в США жодного бареля – він проводить антиамери-
канську політику, звинувачуючи Вашингтон у «імперіалізмі» та 
«неоколоніалізмі».

З такими ж звинуваченнями звертається до Америки Венесу-
ела Чавеса, яка, однак, направляє на американські нафтоперероб-
ні підприємства більше 40 відсотків своєї експортної нафти, що 
складає 15 відсотків від всього американського нафтового імпор-
ту. І цей факт, безумовно, може викликати занепокоєння у аме-
риканського уряду. Вашингтон займається подальшою диверсифі-
кацією постачань, та альянс, який регулярно зміцнюють Чавес і 
Ахмадінежад – вони вже підписали біля 30 протоколів про наміри, 
незважаючи на величезну розділяючу їх відстань, на різні полі-
тичні й культурні традиції, – створює проблеми для розробників 
стратегій Білого дому…»

В 2006 році вийшла книга «Нафтовий вік: міфологія, історія 
та майбутнє найбільш неоднозначного світового ресурсу». Її ав-
тор Леонардо Мауджері, старший віце-президент італійського на-
фтогазового концерну «Ені», переконаний: похмурі передбачення 
вичерпаних нафтових покладів помилкові. На його думку, новий 
нафтовий вік тільки починається.
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… Скільки нафти приховано під поверхнею Землі? Єдине, що 
ми знаємо напевне, так це те, що історія рясніє настільки далеки-
ми від реальності оцінками – зазвичай «недооцінками» – що це 
майже смішно. В 1920-і роки, наприклад, Англо-Перська нафтова 
компанія (нині «Брітіш петролеум») відмовилась вкладати кошти 
в Саудівську Аравію, вважаючи, що в цій країні немає ані краплі 
нафти. В 1919 році геологічна служба США передбачала, що на-
фта в Сполучених Штатах закінчиться через десять років. Проте 
до того часу, коли ці десять років минули, виявлення величезних 
родовищ, перш за все «Чорного гіганта» в Техасі, створило по-
тужний надлишок нафти, який ледь не зруйнував економіку. Ві-
дома доповідь ЦРУ віщувала «стрімке виснаження» доступних 
родовищ, а президент Джиммі Картер попереджував, що нафтові 
свердловини «висихають» всюди в світі». Замість цього в 1986 
році ціни на нафту, як це неодноразово траплялось з ними й рані-
ше, обвалились через величезне надвиробництво.

Є, правда, і інша версія обвалу цін на нафту того року. Чисто 
політична. Спланована «за бугром», направлена проти СРСР.

Для тих, кому ця версія видається надуманою, нагадаємо, що 
нині і Каспій вважається «зоною життєвих інтересів США». Дві-
чі в рік конгрес обговорює, що ж там, в зоні американських ін- 
тересів, відбувається. А щоб обговорення було більш предметним, 
держдеп домігся додаткового  фінансування для американської 
розвідки. Тепер у ЦРУ є так звана каспійська кімната – спеціаль-
ний оперативний підрозділ «для спостереження за розвитком по-
літичних процесів в регіоні та оцінки його багатств».

Ці дядьки, на відміну від Митрофанів з американських ко-
леджів, котрі вважають Каспій одним із Великих озер Північної 
Америки, добре знають історію, географію, геологію Хазару.

До речі.
Недавно в одній із телевікторин в Росії поставили питання: 

«На якому з морів відбувається дія відомого фільму «Белое солнце 
пустыни»? Дівчина відповісти не змогла і звернулась за допомо-
гою до залу. Майже 70 відсотків аудиторії обрали Азовське море. 
Правильна відповідь – Каспійське – зі своїми десятьма відсотками 
зайняла третє місце. Мав рацію митник Верещагін в блискучому 
виконанні Павла Луспекаєва: «За державу обидно!»

Повернімось до праці Мауджері.
Тепер апокаліпсичні віщування знову в моді, продовжує він, 

виснаження нафтових ресурсів намічено на кінець нинішнього де-
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сятиліття чи на наступне. Вердикт нових адептів теорії катастроф 
може виявитись більш переконливим, оскільки вони використову-
ють статистичні і ймовірнісні моделі, щоб проникнути в таємниці, 
приховані в товщі нашої планети. Загалом та незначна інформа-
ція, що відома про приховані у світових надрах ресурси, радше 
дає підстави для оптимістичного погляду в майбутнє. 

Історично високі ціни на нафту завжди приводили до інвес-
тиційного буму та вповільнення зросту споживання, і саме це ми 
спостерігаємо сьогодні. Інвестори вкладають сотні мільярдів до-
ларів в енергоносії, від типової нафти до нетипової (нафтоносні 
піски, горючий сланець), і всі альтернативні джерела енергії, від 
природного газу до біопалива і розрідженого вуглецю. Іншими 
словами, високі ціни – це необов’язково погана новина для світо-
вої економіки, оскільки вони підстьобують іновації та ефектив-
ність і одночасно сприяють бережності.

І тим не менш ніхто не може знати, скільки триватиме ця епо-
ха. Враховуючи наше фундаментальне незнання того, що лежить 
під нашими ногами, кращим парі було б вважати, що ще десятки 
років ринок залишиться циклічним і буде характеризуватись змі-
ною періодів буму періодами спаду. Зараз ми переживаємо період 
високих цін, аналогічний 1970-м рокам, та є і принципові відмін-
ності. Сьогодні більше 90 відсотків нафтових запасів знаходиться 
під контролем країн – виробників, багато з яких проводять політи-
ку енергетичного націоналізму. Ця націоналістична тенденція, на-
правлена на втримання високих цін, може задушити нові розроб-
ки. Вона може також посилити і без того зростаючу напруженість, 
яку ми спостерігаємо між країнами виробниками і споживачами, 
що зіштовхує Захід і Росію, США і Венесуелу, і так далі. Простіше 
кажучи, проблема нафти знаходиться не під землею, а на ній.

І все-таки враження, що в нас закінчуються запаси нафти, так 
міцно вкоренились у масовій свідомості, що вимагає корегування. 
Причина того, що ми бачимо стільки некоректних «гадань» про 
кількість нафти, полягає в тому, що найпередовіші технології не 
можуть розповісти нам, скільки сирої нафти міститься в земній 
корі. Ще не розроблений такий метод, який дозволяв би цілеспря-
мовано шукати нові родовища чи хоча б встановлювати істинні 
розміри відомих запасів. Хоча загальноприйнята точка зору по-
лягає в тому, що запаси нафти вичерпні, ніхто не знає напевне, на-
скільки вони вичерпні… Коротше кажучи, глибина наших знань 
про нафтову географію ще менша, ніж наша обізнаність про то-
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пографію океанських глибин, для яких наші карти все ще більше 
нагадують ескізи художників.

… Нові методи розробки родовищ з часом збільшили існуючі 
резерви навіть за відсутності нових відкриттів. Нафтова літерату-
ра рясніє прикладами такого роду. Найбільш вражаючий – родо-
вище на ріці Керн в Каліфорнії, виявлене у 1899 році. В 1942 році 
його «залишкові» резерви оцінювались у 54 мільйони барелів. Од-
нак з 1942 по 1986 рік воно принесло 736 мільйонів барелів, і в 
ньому все ще «залишаються» 970 мільйонів барелів. В одному ми 
можемо бути впевнені – наші знання про запаси нафти постійно 
переглядаються, і, як правило, в сторону збільшення цих запасів. 
Ось чому протягом десятиліть всі спроби оцінити нафтове багат-
ство нашої планети виявлялись надто стриманими, навіть тоді, 
коли ці оцінки включали ймовірнісні ствердження про виявлення 
нових родовищ в майбутньому та про збільшення коефіцієнтів на-
фтовіддачі.

Так що ж лежить під нашими ногами? За останніми оцінками 
можливих видобувних нафтових ресурсів, зроблених Міжнарод-
ним енергетичним агентством на основі попередніх робіт Гео-
логічної служби США, це число складає близько 2,6 трильйона 
барелів. З яких біля 1,1 трильйона вважаються «доведеними ре-
зервами». Інше складають ресурси, виявлені, та ще не розроблені, 
і припущення як про майбутнє збільшення коефіцієнту нафтовід-
дачі, так і про розміри поки невідкритих родовищ. Сьогодні світ 
споживає біля 30 мільйонів барелів в рік; з врахуванням очікува-
ного зросту менш ніж на 2 відсотки щорічно це означає, що якщо 
прогноз МЕА правильний, то запасів нафти вистачить на більшу 
частину нинішнього століття.

За прогнозами Леонардо Мауджері, її вистачить на значно 
більший термін. Більше того, ймовірнісні оцінки, зроблені МЕА, 
занадто скромні. Так що можливо, що ми вже у новій ері – врахо-
вуючи, що період високих цін може кардинально змінити енерге-
тичний ринок і те, як він рухає світом. Та це новий нафтовий вік, а 
зовсім не кінець тієї нафти, яку ми знаємо. В будь-якому випадку, 
не в нинішньому столітті.

На думку відомого російського політика Михайла Маргело-
ва, автора монографії «Росія на глобальному ринку вуглеводнів. 
Основні тенденції, протиріччя і перспективи», постіндустріальна 
людина залишається «вуглеводною людиною». «Території, воло-
дарі світових запасів вуглеводнів, – говорить Михайло Вікторо-
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вич, – стають об’єктами або глобальної економіки, або геополіти-
ки.. І нафтовий, а в більш широкому сенсі енергетичний фактор 
залишається найважливішим інструментом політики. Можливо, 
саме це слід вважати основним мотивом глобалізації енергетич-
них ринків і закликів до глобального контролю над ресурсами в 
розвиток уже рутинної тези про політичне розмивання державних 
суверенітетів».
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Глава VII
ПОєДИНОК У СТРАСБУРЗІ

Любов до батьківщини подолає все.
Вергілій

Навіщо з кілерів роблять політзеків

26 червня 2003 року у Страсбурзі відбулась 
чергова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Розгляда-
лось питання про політичних ув’язнених в Азербайджані. Допові-
дав член Комітету з правових питань і прав людини, бельгійський 
депутат Джордж Клерфайт. Він стверджував, що Азербайджан 
не виконує зобов’язань, прийнятих при вступі до Ради Європи, 
зокрема в зв’язку з проблемою політичних в’язнів. За доповіддю 
пана Клерфайта розгорнулась гостра полеміка.

«Основне протиріччя в позиціях азербайджану та доповідача 
викликано наступним питанням, – говорив у своєму виступі за-
ступник голови ПАРЄ і член Бюро Ільгам Алієв. – Хто такий полі-
тичний в’язень? Чи кого слід вважати політичним в’язнем?.. Якщо 
уважно вникнути в деталі, якщо знаєш всю ситуацію, всю обста-
новку, якщо заздалегідь знаєш біографію, особистість, заняття і 
деструктивну діяльність людей, котрих пан Клерфайт вважає по-
літичними в’язнями, то з’являються сумніви, причому великі сум-
ніви. Сепаратисти, терористи, кілери, вбивці, викрадачі літаків 
представлені в доповіді пана Клерфайта як політичні в’язні».

Представник Азербайджану з фактами в руках доводив, як 
Рада Європи перетворює злочинців на політичних в’язнів.

«Якщо кілери – їх в доповіді пана Клерфайта предостатньо – 
будуть звільнені з в’язниць, вони скоять нові злочини. Вони знову 
стануть вбивати людей. А жертвами стануть громадяни не вашої 
країни, а Азербайджану. В цьому полягає основна зворотна спів-
мірність!

Щодо питання про критерій. Так, наша колега, пані з Хорватії, 
відзначила необхідність встановлення критерію. Експерти пана 
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Швіммера спробували встановити цей критерій. Та чому ми не 
говоримо про критерій, що був би встановлений не тільки для 
Азербайджану?

Згаданий зараз критерій стосується тільки Азербайджану. Да-
вайте говорити про критерій, що розповсюджувався б на всі кра-
їни, якщо даний критерій буде прийнятий за основу, то в рамках 
загального критерію можна буде встановити політичних в’язнів. 

З проекту резолюції видно, – це, власне, і називалось – що в 
Азербайджану немає політичної волі. Якщо ні, то яким же чином 
було звільнено більше 500 осіб? Вони звільнені Наказом Прези-
дента Азербайджану, а не наказом пана Клерфайта чи ще когось! 
Мені здається, що подібні помилкові думки, пункти слід виключи-
ти з доповіді. До того ж 17 червня був виданий великий Наказ про 
помилування, з місць відбування покарання звільнено більше 100 
осіб. Це повинно бути зазначено в доповіді як позитивний крок.

Експертам слід продовжити свою роботу. Низка пунктів допо-
віді повністю протирічить думці експертів. Експерти представля-
ють цих людей, як осіб, не пов’язаних з політикою, доповідач же 
представляє їх як політичних в’язнів. А потім ви станете запиту-
вати в нас. Що ми повинні робити в такому випадку, якій думці 
надати перевагу? Думці експертів генерального секретаря чи до-
повідача? Тим самим ви і нас вводите в оману.

Вважаю, що дане протиріччя необхідно усунути. Крім того, 
доповідь і проект резолюції виходять за рамки мандату. Вибори 
не повинні стосуватись цієї теми. Вибори обговорюватимуться 
окремо. Зокрема, якщо в доповіді ви надасте перевагу тому чи 
іншому політику, то це слід усунути. Доповідь повинна бути ней-
тральною. Не може йтися про підтримку в Асамблеї тієї чи іншої 
політичної сили в Азербайджані чи відсутність такої підтримки. В 
ході виборів азербайджанський народ сам прийме рішення про те, 
за кого голосувати.

Нарешті, останнє питання. Не потрібно підходити до Азербай-
джану та Вірменії з різними стандартами. Обидві ці країни одно-
часно були прийняті в Раду Європи. Під час президентських ви-
борів у Вірменії обговорення питання про відміну смертної кари 
було перенесено на більш пізній термін. Асамблея зробила це. 
Коли ж у нас виникла аналогічна проблема, цього чомусь не від-
бувається. Велике дякую».

Залишимо на час тихий Страсбург і нагадаємо шлях Азербай-
джану до Ради Європи. В червні 1996 року країна отримала статус 
особливого гостя в ПАРЄ, через п’ять років, в 2001 році Азербай-
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джан обраний членом цієї авторитетної європейської організації. 
Азербайджан ввійшов у європейську сім’ю. Ільгам Алієв в зв’язку 
з цим заявив: «Насамперед ми сподіваємось, що наше членство в 
цій структурі сприятиме вирішенню нагірно – карабахського кон-
флікту. Бо вже і Азербайджан, і Вірменія прийняті в європейську 
сім’ю. А в європейській сім’ї дві держави не можуть перебувати в 
конфлікті одна з одною». 

Раніше, 28 червня 2000 року, одноголосним рішенням чергової 
сесії ПАРЄ Азербайджанська Республіка була прийнята в повно-
правні члени Ради Європи, 17 січня 2001 року Рада міністрів ЄС 
затвердила це рішення. Азербайджан отримав право оголошувати 
свою позицію з високої міжнародної трибуни.

Гейдар Алієв оцінив прийняття країни в ЄС як важливу подію 
і для Азербайджану, і для цієї організації. «Ми готові зробити свій 
внесок у скарбницю загальноєвропейських цінностей, – підкрес-
лював він. – Цей внесок буде сприяти і зміцненню демократич-
ної стабільності в Європі, і кращому, більш глибокому осягненню 
європейцями історичної долі народів Сходу». Закликаючи світо-
ву спільноту об’єднати зусилля для мирного вирішення вірмено-
азербайджанського конфлікту, Президент говорив: «Це необхідно 
всім нам. Бо не вирішивши вірмено-азербайджанський конфлікт і 
не поклавши край іншим конфліктам, неможливо домогтися миру 
і безпеки в нашому регіоні».

Південному Кавказу, закликав Гейдар Алієв у програмній заяві 
з трибуни ПАРЄ, повинен бути наданий статус політичної ціліс-
ності і нейтралітету.

В січні 2001 року в Страсбург прибула делегація Азербайджа-
ну на чолі з депутатом Міллі меджлісу Ільгамом Алієвим.

Глава делегації насамперед потурбувався про посвячення менш 
досвідчених колег в процедурні премудрості. Можливо, обмеж-
уючи знайомство з історичними пам’ятками старовинного міста, 
він проводив зустрічі з представниками інших країн. 

З трибуни Асамблеї Ільгам Алієв говорить чудовою анг- 
лійською. Пряме спілкування з залою без перекладача та неми-
нучих пауз (що збивають ритм, а можливо, і емоційну енергію) –  
додатковий шанс привернути увагу аудиторії та, якщо бажаєте, 
прихилити її до себе, та це не означає, що тут потрібно виголошу-
вати спічі, що пестять слух… За кожним делегатом – його країна, 
інтереси держави, народу. За Ільгамом Алієвим – Азербайджан, 
що сподівається на зцілення карабахської рани.
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Небо над республікою – як під час сліпого дощу. З одного боку, 
з крайки урізаних, захоплених земель, нависли над хиткою тишею 
перемир’я хмари не остиглої військової грози. Час від часу по 
азербайджанських селах гримлять черги з автоматів і великока-
ліберних кулеметів. З іншого боку, широка ополонка розгорнутої 
синяви, де посміхається південне щедре сонце, – сонце надії та 
відродження…

– Я хотів би привернути вашу увагу до певних фактів, що по-
казують небезпеку нашого становища.

Перше. Територія, що називається Нагірно-Карабахською рес-
публікою, використовується для вирощування і перевезення нар-
котичних рослин. Цей факт знайшов своє відображення і в берез-
невому звіті 2000 року державного департаменту США… Ділки, 
що промишляють наркотиками, опіумні спекулянти там почува-
ють себе в безпеці і дуже привільно. Їх оберігають горезвісні ке-
рівники так званої Нагірно-Карабахської республіки. Ці керівники 
використовують гроші, що їх отримують від продажу наркотиків, 
для утримання окупованих територій Азербайджану та оплати  
найманців.

Друге. Добре відомо, що попереднє керівництво Росії через 
свої відповідні структури дозволило передати незаконним шляхом 
Вірменії озброєння…

Більша частина цих озброєнь розташована в Нагірному Кара-
басі і на інших окупованих територіях Азербайджану. Я ставлю 
питання? Де Вірменія і Нагірний Карабах знайшли стільки гро-
шей для придбання цих озброєнь? Кожному, хто знає ситуацію в 
цьому регіоні, ясно, що у Вірменії економічне становище дуже 
погане. Вірменія живе в основному за рахунок іноземної допомо-
ги. Через хронічну економічну кризу сотні тисяч людей покинули 
Вірменію. Відповідь зрозуміла. Або вони отримали ці озброєння 
безкоштовно, або за рахунок коштів, отриманих від продажу нар-
котиків.

Третє. Існуюче в Нагірному Карабасі економічне беззакон-
ня «прославило» цю невизнану республіку в області відмивання 
брудних грошей.

Четверте. Вірмени проводять на території Нагірного Карабаху 
навчання збройних формувань. Ці формування цілком поза конт- 
ролем міжнародних конвенцій з боротьби з тероризмом.

Ми закликаємо всі європейські структури вжити серйозних, 
практичних  заходів для виводу окупантів з наших земель, віднов-
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лення прав більше одного мільйона біженців – азербайджанців, 
очищення наших земель від злочинців…

Чітка, доказова промова, дуже схожа за манерою на бать- 
ківську. За нею – правда! Правда, яка, мабуть, для частини аудито-
рії, збитої з пантелику дезінформацією, стала новиною. 

Цікава деталь: глава ПАРЄ «спіткнувся» на слові «Азербай-
джан», та вибачившись, відкараскався жартом: «Я не Брежнєв, 
щоб до самої смерті не зуміти правильно вимовляти назву Азер-
байджану».

Справедливості заради зауважимо, що покійний генсек при 
всіх дефектах вимови, до Азербайджану, як і інших радянських 
республік, ставився з особливою увагою.

25 січня трьохколірний прапор Азербайджанської Республіки 
піднявся  серед інших державних знамен перед будівлею Європар-
ламенту. Згадуються рядки поета Мухаммеда Хаді, що пролунали 
на зорі ХХ століття:

Народы земли вписали в анналы свои имена,
Но нет в скрижалях имени народа моего…

Здійснились мрії поета-патріота, Азербайджан – повноправ-
ний член сім’ї  європейських народів.

В Страсбурзі глава делегації АР не давав розслабитись ні собі, 
ні товаришам. Він нагадав, що у Туреччини 12 місць, у Азербай-
джану – 6. разом – 18! Потрібно об’єднати зусилля. За ініціативою 
Ільгама Алієва азербайджанські парламентарії зустрілись з коле-
гами – депутатами Національного меджлісу Туреччини, домови-
лись про спільні кроки.

Моменти істини в ПАРє

Страсбург, вересень 2001. В перший день осін-
ньої сесії (24 вересня) ПАРЄ прийняла рішення «Про визнання 
територіальної цілісності Азербайджану з боку Вірменії. Суть 
документу – землі, захоплені силою, збройним вторгненням, не 
можуть під жодним законним приводом бути передані під юрис-
дикцію захопившої їх сторони. Оскільки Нагірний Карабах і при-
леглі райони окуповані шляхом збройного вторгнення, ні про яку 
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незалежність цих територій не може йти мова. Це було очевидним 
успіхом делегації Азербайджану.

Вірменські представники поспішили заперечити, повторюючи 
затерті мотиви «про право націй на самовизначення». Вони педа-
лювали цей аргумент в ході обговорення проекту постанови, та 
марно, – право на самовизначення не може йти врозріз із прин-
ципом територіальної цілісності. Крім того, вірменська нація вже 
самовизначилась – існує Вірменська Республіка. Друга вірменська 
держава була б нонсенсом. Таким був справедливий резон азер-
байджанської сторони, що знайшов підтримку ПАРЄ.

Делегація Азербайджану домоглась прийняття ще одного важ-
ливого документу – «Право на освіту біженців і вимушених пе-
реселенців в Азербайджані» – в контексті подальшого розвитку 
освіти в Європі…

В розміреному, запрограмованому, регламентованому житті 
Парламентської асамблеї, з її нормами політкоректності та дипло-
матичної стриманості, дисонансом пролунав виступ представника 
Вірменії. Звертаючись до азербайджанської делегації, він заявив, 
що трибуна Ради Європи неприйнятна для «таких виступів брех-
ливого, наклепницького характеру» (?!)

Взявши слово, Ільгам Алієв дав гідну відсіч наклепам. Як за-
вжди, він опирався на факти.

«На жаль, я починаю свій виступ з відповіді на безпідставні 
слова у виступі вірменського колеги про те, що начебто в Азербай-
джані певні люди мають зв’язок з Бен Ладеном.

З повною відповідальністю заявляю вам, що це абсолютно без-
підставна брехня. Це… ствердження не підтверджене ні з чийого 
боку, і я звертаюсь до всіх своїх колег з проханням не використо-
вувати високу трибуну Ради Європи для розповсюдження накле-
пів у своїх політичних цілях…

Ми всі пережили велике потрясіння в зв’язку з терактами, здій-
сненими в Сполучених Штатах. Від імені делегації Азербайджа-
ну я висловлюю співчуття уряду і народу Сполучених Штатів в 
зв’язку з терактами, що спричинили загибель і поранення тисяч 
невинних людей…

Терористичні акти, здійснені проти Сполучених Штатів, пока-
зують, наскільки хиткий світ, світ у якому ми живемо. Ніхто не 
може почувати себе в повній безпеці. Тому міжнародна спільно-
та повинна об’єднатись у боротьбі проти всіх форм тероризму у 
всьому світі.
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Настав момент істини. Політика деяких країн, що займають 
двоїсту позицію, намагаються будувати гарні відносини і з жерт-
вами тероризму, і з організаторами терору, не може бути названа 
вагомою, збалансованою політикою. Така політика вартує різкої 
критики. Кожна країна чи організація, що прямо чи опосередкова-
но підтримує тероризм, повинна бути притягнута до відповідаль-
ності міжнародною спільнотою.

Азербайджан також зазнав багато страждань від тероризму. 
З моменту початку агресії Вірменії з боку вірменських терорис-
тичних сил проти Азербайджану скоєно 32 терористичних акти. 
В результаті цих терактів в Азербайджані вбито дві тисячі осіб, 
десятки тисяч осіб поранені. Теракти проти азербайджанського 
народу здійснювались у потягах, в автобусах, на судах, в потягах 
метрополітені…»

На захоплених територіях Азербайджану, говорив далі Іль-
гам Алієв, неконтрольованих міжнародними організаціями, вір- 
менська офіційна влада створила табори підготовки терористів. 
Оратор знову нагадав, що ці території використовуються для нар-
котрафіка, а отримані прибутки витрачаються, зокрема, на теро-
ристичні центри…

Аргументований виступ Ільгама Алієва викликав великий ре-
зонанс. Представник Туреччини, депутат парламенту Гусейн Гал-
хан, високо оцінив виступ азербайджанського колеги, звернувся 
до учасників сесії:

… – Сьогодні весь світ зіштовхнувся лицем в лице з терориз-
мом. Між тим Туреччина з давніх часів зазнає незгод від цього 
тероризму. Вірменська терористична організація «Асала» з 1960 
по 1984 рік в Європі, в Америці скоїла вбивства багатьох турець-
ких представників. Та світ і оком не повів… Діяльність «Асала» 
продовжувалась, з Нагірного Карабаху були вигнані наші азербай-
джанські брати. А на даний час вони ведуть життя вигнанців.

В ході страсбурзької осінньої сесії 2001 року на адресу деле-
гації Азербайджану надійшло багато листів із батьківщини. Ось 
одне з них: «… Нафтовики Азербайджану з почуттям радості і 
гордості зустрічають повідомлення про великі успіхи, досягнуті 
делегацією нашої республіки на сесії Парламентської асамблеї 
Ради Європи. Документ про визнання Вірменією територіальної 
цілісності Азербайджану обговорений і прийнятий за участі деле-
гатів із 43 країн. Це важлива перемога парламентської делегації.
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Азербайджанська делегація, яка здобула велику симпатію де-
путатів своїми змістовними виступами, що опираються на дійсні 
факти… домоглась прийняття з боку ПАРЄ і поширення ще двох 
нових документів.

Ми, нафтовики, висловлюємо Вам, пане Ільгам Алієв, і чле-
нам делегації глибоку вдячність за донесення правового голосу 
Азербайджану до світової спільноти з трибуни авторитетної ор-
ганізації.

Ми переконані, що Ви, шановний Ільгам Алієв, і очолювана 
Вами делегація досягнете ще більших успіхів у напрямку реалі-
зації далекоглядної та продуманої політики нашого вельмиша-
новного Президента пана Гейдара Алієва, гідно на високому рівні 
представляючи наш народ, успішно виконаєте це почесне завдан-
ня» (Халг газети, 29 вересня, 2011 р.).

– Ми добре знаємо, як жорстко, вміло, професійно та водночас 
на високому дипломатичному рівні Ільгам Алієв відстоює інтер-
еси своєї країни, Азербайджану, – підкреслює перший заступник 
генерального директора ІТАР-ТАРС Михайло Гусман. – І в своїх 
інтерв’ю він уміє знаходити точні слова, точні судження.

А ось як відгукнувся про главу азербайджанської делега-
ції український колега, заступник керівника делегації України в 
ПАРЄ Анатолій Раханський:

– Він дійсно прогресивна людина з масштабним способом 
мислення, послідовно захищає інтереси своєї республіки в ПА. 
Ільгам Алієв вміє згуртувати очолювану ним організацію навколо 
головної ідеї, наприклад, важкого становища азербайджанських 
біженців і вимушених переселенців, знищення пам’яток культу-
ри на окупованих територіях, повному зруйнуванні вищих і се-
редніх навчальних закладів. В результаті агресії Вірменії тисячі 
азербайджанських дітей були позбавлені права на освіту, знище-
но 616 шкіл, 234 дошкільних закладів, 12 професійних училищ. 5 
технічних шкіл, один університет, три філіали університетів і три 
філіали професійних училищ… Документ підписали багато депу-
татів асамблеї. І це було результатом виважених, наполегливих дій 
Ільгама Алієва.

Вашигтон, жовтень 2002 року. В посольстві Азербайджану в 
США відбулась зустріч першого віце-президента ДНКАР, глави 
делегації республіки в ПАРЄ, депутата парламенту Ільгама Алієва 
з впливовими політичними діячами Сполучених Штатів: профе-
сором Джорджтаунського університету Мадлен Олбрайт, колиш-
нім міністром оборони Уільямом Коеном, академіком Роальдом 
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Сагдеєвим, професором Збігневом Бражинським, генерал-лейте-
нантом авіації Брентом Скоуфордом…

Брент Скоуфорд: Ми провели з Ільгамом Алієвим дуже цікаву 
зустріч. У нас відбувся плідний обмін думками про перспективи 
Азербайджану, регіону загалом. Я дуже задоволений цими обгово-
реннями. Розумію, що зараз дуже складний період. Проте я з опти-
мізмом дивлюсь на майбутнє Азербайджану. Ільгам Алієв справив 
на нас враження сильного політика. Він надав нам точну, цінну і 
дуже ґрунтовну інформацію про регіон і свою країну.

В 2003 році на черговій сесії ПАРЄ Ільгам Алієв, глава по-
стійного представництва АР, депутат парламенту Азербайджану, 
був обраний заступником голови і членом Бюро Парламентської 
асамблеї.

За регламентом Асамблеї, в перший день зимової сесії обира-
ються президент і віце-президент на річний термін. Як правило, 
якщо не відбувається надзвичайна подія, обрана особа двічі зай- 
має відповідальну посаду.

Пан Клерфайт відкликає доповідь

А тепер повернімось до тієї зали, де Ільгам 
Алієв щойно завершив свою відсіч пану Клерфайту. Сесія ПАРЄ, 
враховуючи недостатню вивченість питання, невідповідність вка-
заних у доповіді фактів дійсності, прийняла рішення про її доо-
працювання. Після засідання сесії депутати Міллі меджлісу Рафа-
ель Гусейнов, Бахтіяр Алієв і Алі Гусейнов, завідуючий відділом 
міжнародних відносин парламенту Азер Гасимов дали Азербай-
джанському державному телебаченню інтерв’ю в зв’язку з робо-
тою літньої сесії, діяльністю заступника голови Парламентської 
асамблеї Ради Європи і члена Бюро Ільгама Алієва.

Рафаель Гусейнов: Нічого не буває випадково. За кожним до-
сягнутим успіхом стоїть важка праця. На літній сесії Парламентсь- 
кої асамблеї Ради Європи делегація Азербайджану домоглась 
надзвичайно великого успіху. Ось уже декілька місяців в азербай-
джанській пресі, в різноманітних суспільних колах ходили чутки 
про те, що по відношенню до Азербайджану начебто будуть за-
стосовуватись санкції, на нього будуть чинити тиск.

Проте послідовний, розумний, продуманий курс, що прово-
диться керівником азербайджанської делегації, заступником голо-



175

ви Парламентської асамблеї Ради Європи та членом Бюро Ільга-
мом Алієвим, приніс свої результати, була попереджена жахлива 
несправедливість, котра могла бути виявлена по відношенню до 
Азербайджану. В чому полягала ця несправедливість? 5 червня 
цього року в Парижі на засіданні Комітету з правових питань і 
прав людини Парламентської асамблеї Ради Європи вперше була 
винесена на обговорення доповідь Джорджа Клерфайта під на-
звою «Політичні в’язні в Азербайджані» і поставлене питання про 
застосування проекту резолюції. Ми приймали участь в засіданні 
у складі невеликої делегації та заявили, що не можна обговорю-
вати документ, підготовлений за 15 хвилин до засідання. Так як 
згідно статуту цей документ належало представити щонайменше 
за тиждень.

Тим не менш цей дуже сирий документ, підготовлений у над-
звичайно емоційній формі, що викривляє справедливість, був ви-
несений на обговорення літньої сесії Парламентської асамблеї 
Ради Європи. Керівник азербайджанської делегації Ільгам Алієв 
на засіданні Бюро, засіданнях комітетів, зокрема на засіданні Полі-
тичного комітету, послідовно привернув увагу до вказаних у даній 
доповіді логічно неправильних моментів. Своїм дуже логічним, 
розумним виступом і на відкритому засіданні Парламентської 
асамблеї, висловлюючи і позицію делегації, він зміг переконати 
всіх депутатів в тому, що дана доповідь не готова для винесення 
на обговорення. Оскільки між думками експертів, фахівців і, вре-
шті, керівництва Парламентської асамблеї Ради Європи і особис-
тим підсумком доповідача існували протиріччя. Тому я вважаю, 
що було прийнято абсолютно правильне рішення, внаслідок того, 
що доповідь була підготовлена не зовсім об’єктивно, неправильно 
відображала істинний стан справ, вона повернута в комітет для 
повторного розгляду і доопрацювання.

Сьогоднішня подія може послужити дуже важливим уроком. 
Він полягає в тому, що жодна несправедливість по відношенню до 
Азербайджану не пройде. Чинити несправедливість по відношен-
ню до Азербайджану неможливо. Так як азербайджанську деле-
гацію очолює такий сильний керівник, здатний приймати далеко-
глядні, мудрі рішення, як Ільгам Алієв, ми і надалі завжди будемо 
досягати успішних результатів в рамках Ради Європи.

Азер Гасимов: завдяки наполегливим зусиллям Ільгама Аліє-
ва доповідь, що стосується осіб, названих політичними в’язнями, 
була повернута в комітет на доопрацювання. Це надзвичайно важ-
лива, знаменна для нас подія. Хотілось би особливо відзначити, 
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що напружена діяльність керівника нашої делегації пана Ільгама 
Алієва до сесії і в період її роботи принесла свої результати. На 
двосторонніх, багатосторонніх переговорах, засіданнях Бюро, 
комітетів керівник нашої делегації, презентувавши ґрунтовну ін-
формацію про агресію Вірменії проти Азербайджану, процес де-
мократизації в Азербайджані і загалом здійснювані у нашій країні 
правові реформи, ще раз довів до відома європейських депутатів, 
що наша країна слідує шляхом інтеграції в Європу, що Азербай-
джан будує демократичну, правову державу.

Хотілось би підкреслити ще один момент. Авторитет керівни-
ка нашої делегації Ільгама Алієва на міжнародній арені достатньо 
високий. Це ще раз проявилось на нинішній сесії Парламентської 
асамблеї Ради Європи. На сьогоднішній сесії керівник нашої деле-
гації своїми обґрунтованими аргументами, фактами довів до відо-
ма європейських депутатів, що в питанні про політичних в’язнів в 
Азербайджані до нашої країни підходять з позиції подвійних стан-
дартів, і це дуже шкідлива тенденція. Як бачите, рішуча позиція 
Ільгама Алієва принесла свої результати.

Бахтіяр Алієв: Літня сесія Парламентської асамблеї Ради Єв-
ропи була надзвичайно важливою для Азербайджану. Відбулись 
серйозні виступи членів постійної делегації Азербайджану в Раді 
Європи, насамперед її керівника пана Ільгама Алієва, з питань по-
рядку денного, і це принесло позитивні результати.

Надзвичайно важливе значення для Азербайджану мають ви-
ступи керівника нашої делегації Ільгама Алієва з питання щодо 
автономій і поправки, внесені за його пропозицією в проект рі-
шення. Дані поправки передбачають не лише прояви поваги до 
кожної автономії, але й вирішення проблем в рамках сувереніте-
ту і територіальної цілісності кожної країни. Ці поправки були 
прийняті на сесії переважною більшістю голосів. Думаю, що цей 
успіх матиме надзвичайно важливе значення для Азербайджану, 
для мирного врегулювання нагірно-карабахського конфлікту.

І ще одне важливе питання порядку денного стосувалось до-
повіді, пов’язаної з особами, яких деякі правозахисники назива-
ють політичними в’язнями. Повинен зауважити, що доповідь була 
надзвичайно різкою та відрізнялась своєю необ’єктивністю. Тому 
за дорученням пана Ільгама Алієва делегація, що представляла 
Азербайджан у Раді Європи, провела напружену роботу. Ільгам 
Алієв і сам рішуче виступив на засіданнях Бюро та Політичного 
комітету. За його пропозицією були серйозно обговорені поправки 
до проекту рішення. В ході обговорення ставлення членів коміте-
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ту до доповіді докорінно змінилось. Врешті-решт на літній сесії і 
сам доповідач запропонував повернути його доповідь в комітет і 
доопрацювати документ, а також проект рішення.

Це сталось тому, що Ільгам Алієв, опираючись на неспростов-
ні факти, переконав Парламентську асамблею в тому, що подвійні 
стандарти Азербайджан не приймає. Реалії Азербайджану зовсім 
інші. В Азербайджані проходять демократичні процеси, ведеться 
будівництво правової держави. Ось що треба враховувати.

Алі Гусейнов: Повернення доповіді про політичних в’язнів в 
Азербайджані в комітет повністю підтверджує правоту азербай-
джанської сторони. Керівник нашої делегації Ільгам Алієв, котрий 
виступив останнім зміг переконати членів Парламентської асамб-
леї в надзвичайній суперечності представленої доповіді. Поправ-
ки, запропоновані азербайджанською делегацією, були прийняті і 
допомогли усунути протиріччя в дуже важливому документі.

Азербайджанські парламентарії високо цінують підтримку 
своїх російських колег.

– В ПАРЄ не помічають очевидної реальності зміни в Баку 
політичних поколінь, – говорив голова Комітету з міжнародних 
справ Ради Федерації Федеральних Зборів Михайло Маргелов. – 
Рада Європи повинна допомагати новому керівництву країни, а не 
розкручувати маховик безперспективної негативної критики.

Мине зовсім небагато часу, і 29 квітня 2004 року Ільгам Алі-
єв виступить з цієї трибуни вже як Президент Азербайджанської 
Рспубліки:

– Протягом трьох років я був членом Парламентської асамблеї 
Ради Європи. Цей період мого життя для мене, можливо, найваж-
ливіший відрізок часу, і цей період відіграв важливу роль в моїй 
подальшій діяльності і, звичайно ж, на моїй сьогоднішній посаді.

Голова ПАРЄ Пітер Шидер, вручаючи Президенту Азербай-
джану диплом і медаль почесного члена ПА, зауважив:

– Ми відчуваємо радість, бачачи знову разом з нами Президен-
та Азербайджану Ільгама Алієва, котрого ми цінуємо, як найак-
тивнішого депутата і керівника делегації, а також одного з найак-
тивніших керівників ПАРЄ, врешті, як найактивнішого керівника 
держави. 
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Глава VIII
БАТЬКО І СИН

Ты знаешь ход державного правленья;
Не изменяй теченья дел. Привычка – 

Душа держав…
Александр Пушкин

Кому з ким пощастило

Незаздрісні дотепники підхопили кинуту ки-
мось фразу: Ільгаму пощастило з батьком. А батьку з сином? 

На це питання відповідають по-різному. Частіше – в залежнос-
ті від політичних симпатій. На думку одного з оглядачів, в динас-
тичних режимах діти не завжди переймають таланти своїх бать-
ків, і Ільгам, мовляв, так і не зміг вийти з тіні свого батька. Про 
точність і сумлінність оглядача можна судити, на приклад, за таки-
ми ствердженнями: «На початку 70-х років Азербайджан пережив 
масову еміграцію, коли країну змушені були покинути більше 2,5 
мільйона осіб, що рятувались від ненависного режиму».

За такого кінця Азербайджан виглядав би пустелею. Між тим 
населення республіки справно приростало, роддоми не сумували 
без перших криків новонароджених, азіз балам, як називають їх 
у азербайджанських сім’ях, малюк, немовля любе – у росіян. За 
десять років, з 1970-го по 1979-й, населення Азербайджану збіль-
шилось з 5 мільйонів 117 тисяч осіб до 6 мільйонів 28 тисяч (Де-
мографічний енциклопедичний словник. М., 1985). Азербайджанці, 
як і раніше, любили жити великими сім’ями, частка міського та 
сільського населення в це «фатальне» десятиліття була приблизно 
рівною. Так що «масова еміграція» – марення запаленого розуму. 
Не було в ті роки жодного кінця.

І Ільгам, всупереч іншим коментарям, зовсім не «копія свого 
батька», а самодостатній політик, глава країни, котрий впевнено 
здобуває державний досвід.
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– Звичайно, Ільгаму Гейдаровичу важче, ніж свого часу його 
батьку, – вважає депутат Міллі меджлісу, глава «Російської грома-
ди» Азербайджану Михайло Юрійович Забелін. – У Гейдара Алі-
єва був досвід, величезний авторитет у всьому світі… Та мені зда-
ється, що Ільгам ввібрав гени свого батька, людина він розумна, 
ділова. Видно, як він набирає обороти, стає великим державним 
діячем.

Михайло Забелін був серед тих, хто свого часу підписав зна-
менитий «Лист – 91», адресований Гейдару Алієву. Підписав не за 
компанію, як буває в інших підписувачів, а за глибоким внутріш-
нім переконанням.

– Нагадаю, до речі, відомий вислів Черчіля про політику та 
державного діяча, – продовжує Забелін. – Політик, вважав Чер-
чіль, думає про наступні вибори, а державний діяч – про наступне 
покоління. Так розумів цю різницю і Гейдар Алієв. Так розуміє 
Ільгам Алієв. Народ вірить Президенту, підтримує його курс, хоча 
в дуже складному процесі управління державою без помилок не 
обходиться. Він, безумовно, розуміє значення Росії для Азербай-
джану і, впевнений, робить все, щоб наші народи жили дружно, як 
і водиться між сусідами.

Як у рідному домі

В сім’ї Забеліних дбайливо бережуть кожну 
сторінку сімейної історії. Скажімо, для когось Карс – просто місто 
на північному сході Туреччини, центр провінції. А для Михайла 
Юрійовича Забеліна, депутата Міллі меджлісу Азербайджану, ко-
рінного бакинця – жива сторінка сімейної історії. Там ніс бойову 
службу в роки Першої світової війни його дід – підполковник Ро-
сійської армії, там служив брат діда, капітан. Пращури хоробро 
воювали, доходили майже до Багдаду. Та почалась революція. І 
зруйнувався фронт. Капітан зник без вісті, сподіваючись добра-
тись через нові, післяжовтневі кордони до Москви, а підполков-
ник знявши пагони залишився в Баку. Тут у нього народився син, 
а в 1946 році онук, якого назвали Мишком.

Далі все, як зазвичай: школа, інститут. Правда, через невеликий 
достаток незабаром довелось перейти на заочне відділення. Робо-
та в проектному інституті. Парубка з явною громадською жилкою 
помітили – обрали секретарем комітету комсомолу інституту, по-
тім – райком комсомолу, міськком партії, ЦК. Із трьох кандидатів 
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у референти Гейдар Алійович Алієв обрав його, Мішу Забеліна.
Референт – цілком особлива служба. Це і секретар, і помічник, 

один із найдовіреніших співробітників у оточенні першого секре-
таря. Робочий день Михайла починався о дев’ятій. За годину до 
приїзду Алієва. Закінчувався, коли Алієв від’їздив. Перший секре-
тар, як правило, їхав о десятій вечора. Суботи також робочі, тільки 
коротші. Що запам’яталось Михайлу Юрійовичу з їхньої спільної 
праці?

– Гейдар Алійович був вимогливий, жорсткий, але й об’єк- 
тивний. Якщо траплялась промашка, робив зауваження, а потім 
говорив: «Іди працюй, та наступного разу май на увазі».

… З’являється в приймальну першого секретаря ЦК голова 
Радміну республіки: «В себе Гейдар Алійович?» – «Так, заходьте, 
будь-ласка». – «Я почекаю». Слідом з’являється голова Президіу-
му Верховної Ради. Діалог повторюється. Сидять вже двоє. За де-
кілька хвилин присідає і голова КДБ… Дзвінок Алієва: «В прий- 
мальні хтось є?» – «Так, товариші…» – «Чому не доповідаєш? 
Чому вони не заходять? Ти що, їх не пускаєш?» – Алієв вийшов у 
приймальню:

– Чому не заходите?
– Ми тут вирішили вас зачекати.
Як з’ясувалось, готувався захід, в якому повинні були прийма-

ти участь всі, хто сидів. Та перший з черги не зайшов до кабінету, 
тому і інші вирішили, що Алієв зайнятий. Настанова була суво-
рою: «Обов’язково доповідай!»

… Телефонує один із секретарів ЦК: «Є хтось зараз у Гейдара 
Алійовича?» – «Так, міністр якийсь…» Для товариша, цієї інфор-
мації було достатньо, щоб зробити свої висновки. У розмові з пер-
шим секретарем він зіслався на його, Алієва, зустріч із міністром.

– Тобі хто давав право говорити, хто у мене в кабінеті? – від-
читував Забеліна шеф. – Я тобі таке право давав?

– Після цього випадку Михайло Юрійович зробив для себе ще 
одну позначку: «Язик тримати за зубами».

– Взагалі, робота з Гейдаром Алійович. – говорить він нам, – це 
величезна школа. І те, як він готувався до засідань бюро, як про-
водив їх… За його пропозицією на засідання бюро ЦК Компартії 
республіки запрошували інструкторів і інспекторів ЦК. Щоб това-
риші навчались. І люди дійсно навчались в цій школі управління. 
І Раміз Мехтієв, пізніше він очолив Виконавчий апарат (Адміні-
страцію) Президента Ільгама Алієва. І Расі-заде, прем’єр-міністр 
Азербайджану…
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Були в референта і не афішовані обов’язки, скажімо, передати 
в певний час ліки, морквяний сік і парові котлети від Заріфи Азі-
зівни.

Повертаючись пам’яттю до початку 90-х років, Михайло Юрі-
йович великими штрихами малює обстановку. Блокада Азербай-
джану з боку Росії. Пошуки виходу в орієнтації економіки на за-
хідні країни. На думку Забеліна, та і багатьох інших політиків і в 
Азербайджані, і в Росії, до цього призвели дії Єльцина.

– Гейдар Алійович був настроєний на найкращі відносини з 
Росією, і багато що в наших відносинах змінилось, коли Прези-
дентом став Путін, – продовжує Забелін. – Ми, російські люди в 
Азербайджані, зраділи цьому. Тому що кожна людина хвилюється: 
як ставляться до його історичної Батьківщини?

В 1990 році Забелін організував громаду «Азербайджан –  
Росія». Його обрали президентом. Потім виникла «Російська гро-
мада».

– Навіщо ви її створили? – поцікавився Алієв, повернувшись 
до Баку в 1993 році. – Хіба ми до росіян погано ставимось?!

Забелін пояснював:
– Ми створили громаду не для того, щоб відокремитись від 

азербайджанців. Ні, для того, щоб допомогти росіянам адапту-
ватись до нових умов життя. І головне, щоб наблизити Росію до 
Азербайджану. Розповідати про наше життя тут, про країну.

– Молодець! – відгукнувся Алієв. – Я з тобою згоден.
Якось Забеліну зателефонував Джалал Алієв: «Міша, спус-

тись, Гейдар Алійович хоче з тобою поговорити».
– Я спустився. Скромна квартирка Джалала Алієва явно по-

требувала ремонту. Ми сиділи з Гейдаром Алійовичем вдвох, пили 
чай з інжировим варенням. Говорили близько години – про Росію, 
тутешні справи, про людей… Як я розумію, він в той час розмов-
ляв і з іншими, осмислював інформацію…

– Нічого, – сказав він, прощаючись, – я прийду до влади. Все 
поверну. В тому числі і у відносинах з Росією.

– Він дуже хотів це зробити. І, ставши Президентом, першу 
поїздку здійснив до Москви. Це був неофіційний візит, потім по-
слідував офіційний. Спочатку Алієв і Єльцин розмовляли один на 
один, потім у складі делегації. Єльцин посміхається, мовляв, ми 
все обговорили: дружба, союз і т.д.

– Ні, – каже Алієв, – ми з вами, Борисе Миколайовичу, не про 
все домовились. Давайте дамо доручення і запишемо в протокол 
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про те, що необхідно провести слідство про постачання зброї у 
Вірменію.

Єльцин заперечив. І відбулась дуже різка розмова. Борис Мико-
лайович помінявся в обличчі. Я напружився: зараз щось станеть-
ся. Єльцин стиснув зуби та все-таки переломив себе: «Ну, давайте 
комісію створимо». Створили… І хоча вона, як і всі інші комісії, 
принесла мало користі, та все ж…»

«Російська громада» – організація громадська, об’єднує людей, 
яким близькі долі і Росії, і Азербайджану, їхньої другої домівки.

Із цієї домівки, на щастя, не витісняють рідну мову. «Російська 
мова в Азербайджані буде завжди», – говорив Гейдар Алійович. 
І дійсно, в республіці збереглись всі російські школи. Азербай-
джанці охоче віддають своїх дітей в російські школи – навіть про-
тивники російської мови.

В Баку здавна були три православних храми. Найстаріший з 
них – Михаїла Архангела – побудований у 40-х роках ХІХ століт-
тя після приєднання Азербайджану до Росії. Першими його па-
рафіянами стали російські моряки Каспійського флоту. Величний 
собор Рождества Богородиці, він вміщає біля тисячі людей. Істо-
рія третього православного храму – Святих Жінок-Мироносиць 
не просто цікава, а й повчальна. Його побудували в 1905 році в 
розташуванні казарм Сальянського полку на кошти відомого азер-
байджанського промисловця та мецената Зейналабдіна Тагієва. У 
відомі часи церкву прилаштували під склад. І відродили знову ж 
на пожертви добрих людей – і азербайджанців, і росіян. 27 травня 
2001 року новий кафедральний собор в честь Святих Жінок-Ми-
роносиць освятив Святійший Патріарх Московський і всія Русі 
Алексій ІІ.

– Відроджений з руїн храм, – ще одна прикмета оновлення 
духовного життя Азербайджану, – сказав настоятель Російської 
православної церкви. – Храм святих Жінок– Мироносиць – це на-
глядне свідчення миру та єдності братських народів Росії та Азер-
байджану.

Зауважимо: це був перший візит патріарха в Азербайджан – за 
спеціальним запрошенням глави великої конфесії Азербайджану, 
глави Управління мусульман Кавказу шейх-уль-іслама Аллахшу-
кюра Паша-заде. Високого гостя в аеропорту зустрічали і пред-
ставники духовенства, і провідні діячі держави на чолі з прем’єр-
міністром Артуром Расі-заде. І це була не лише дань ввічливості. 
В офіційному комюніке було сказано так: «Ініціатором візиту в 
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країну Патріарха Алексія ІІ був також Президент Азербайджан-
ської Республіки Гейдар Алієв».

Вони зустрілись 28 травня. Багато про що говорили – відверто 
й сердечно.

– Якщо мій візит до Азербайджану послужить ще більшому 
зближенню народів, то я вважатиму свою місію успішною, – ска-
зав патріарх.

– Ми потребуємо, щоб ви продовжили свою миротворчу місію, 
– відгукнувся Президент Азербайджану, – тому що вплив автори-
тетних духовних лідерів в народі завше сильніший, ніж керівників 
держави. 

Президент прийняв патріарха на своїй дачі. Запрошених було 
зовсім небагато: прем’єр-міністр Расі-заде, єпископ Бакинський і 
Прикаспійський Александр, глава «Російської громади» Михайло 
Забелін…

– Я нагадав тоді про Різдво 1994 року, – розповідав Михайло 
Юрійович.

… Ми готувались до цього великого свята. Раптом пролунав 
дзвінок від Алієва. Він всього лише пів року назад обраний Пре-
зидентом, турбот, невідкладних проблем вище голови. Та мене він 
запитує: «Наближується Різдво. Ви щось робите?» – «Робимо». 
– «В церкву я навряд чи прийду, а ось на концерт загляну. Ти мені 
запрошення надіслав?» – «Звичайно, – відповідаю – надіслав», 
хоча про це не подумав. Знав, скільки турбот у Президента.

Концерт ми проводили в кірсі, іншого місця не могли знайти, 
навколо розруха, холодно, навіть в приміщеннях люди пальто не 
знімають.

Підходить мер баку: «Гейдар Алійович просить тебе до теле-
фону в моїй машині». «Ви готові?» – «Так. готові». – «Надовго 
у вас концерт?» – «Розраховуємо на дві години». – «А не можна 
скоротити трошки? Я прихворів, погано себе почуваю». – «Може, 
ви не приїдете?» – «Як це не приїду?!»

І він приїхав. Як завжди, підтягнутий, елегантний. Незважа-
ючи на жахливу холоднечу, зняв пальто. Разом зі всіма від душі 
вітав наших самодіяльних виконавців. Знаєте, як вони старались! 
А після концерту Гейдар Алійович піднявся на сцену. Ніколи, мені 
здається, він не говорив так проникливо, як у цій захололій залі, де 
спершу читали свої проповіді пастори. 

– Нікуди не їдьте, – сказав Президент своїм російським спів-
громадянам. – Ви жили і живете в Азербайджані. Я – гарант вашої 
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свободи та безпеки. І я все зроблю, щоб тут ви почували себе нор-
мально. Як у рідній домівці…

– Я бачив по очах, по обличчях – російські люди, наші співвіт-
чизники чекали саме такого слова, вдумливого, вагомого, – продо-
вжує Михайло Забелін.

З собою він приніс фотографії. Більшість із них раніше не пу-
блікувались.

У соліднму пакеті опинилась і рідкісна фотокартка, зроблена 
під час проводів Гейдара Алійовича в Москву – уже не в відря-
дження, а на роботу до Ради Міністрів Союзу. Як тоді здавалось, 
назовсім.

На фотокартці, зробленій у Бакинському аеропорті, – сім’я 
Алієва, колеги, товариші з ЦК, Радміну. Трошки позаду молоді 
Ільгам і Мехрібан, – вони щойно заручились. Брат Заріфи Азізівни 
із дружиною. Брат Алієва Гасан Алійович…

У старій кірсі на Різдво «Російська громада» більше не збира-
лась. «Вам підберуть краще приміщення», – сказав Алієв. І слово 
своє, як завжди, дотримав. Збирались тепер в кращих залах міста, 
навіть у Театрі опери та балету.

За особистим розпорядженням Алієва бакинська влада піді-
брала приміщення для Центру російської культури. Уряд респу-
бліки – знову ж за командою Президента – оплатив всі витрати, 
пов’язані зі святкуванням 10-ліття «Російської громади». Баку 
гостинно – так, як може тільки це місто – прийняв керівників Між-
народної ради російських співвітчизників. Провести раду в Баку 
запропонував Забелін. Президент відгукнувся миттєво:

– Дуже добре. Запросимо.
Запросили. І один із високих гостей, придивившись до повсяк-

денного життя Азербайджану, сказав, що країна може експорту-
вати не лише нафту й газ, а і свій спосіб життя з характерною для 
нього толерантністю, ввічливим ставленням до людини, незалеж-
но від її національності.

На думку Забеліна, таке ставлення до російської культури, ка-
жучи ширше – до Росії, перейняв і продовжує Ільгам Алієв. 

Далеко за межами Азербайджану відоме російське село Іванів-
ка. Ще в царські часи тут оселились переселенці з Росії. В околи-
цях славляться їхні сири, вина, хліб.

Тутешнім колгоспом керував талановитий організатор сільсь- 
когосподарського виробництва Нікітін. Одного разу прокуратура 
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звинуватила його в певних порушеннях при будівництві сучасної 
ферми – проект Нікітін побачив на ВДНГ в Москві. Втрутився 
Алієв, перший секретар ЦК, захистив новатора. Алієв збирав у 
Іванівці перших секретарів сільських райкомів партії, керівників 
господарств, на прикладі колгоспу показував, як потрібно вести 
справу. Це було унікальне господарство. І в нових умовах, коли 
землю, техніку роздавали фермерам, Гейдар Алійович прийняв рі-
шення зберегти колгосп, як і просили селяни. Зараз цей колгосп 
носить ім’я Нікітіна. В центрі Баку в колгоспу свій магазин.

Ільгам Гейдарович Алієв, приймаючи делегацію «Російської 
громади», сказав: «Працюйте спокійно. Колгосп залишиться. А в 
закон треба внести поправку».

– Алієва багато хто вважає твердою, жорсткою людиною, – 
продовжує Забелін. – Та я знаю: по натурі він був м’яким, дуже 
вразливим. Перед від’їздом у Москву, спитав: як справи у мене 
вдома, чи є проблеми?

– Все гаразд, дякую, Гейдар Алійович.
Через якийсь час до приймальні заходить управ справами ЦК 

Яків Михайлович Кірсанов: «Гейдар Алійович з тобою говорив?» 
– «Говорив». «Ти сказав, що у вашій двійці – хрущовці фактично 
живуть три сім’ї?» – «Ні».

Кірсанов зайшов до Алієва. Згодом покликали й мене.
- Ти ж знаєш, я не люблю, коли мене обманюють, – сказав 

Алієв. – Чому не відповів, як живеш…
Загалом, історія ця закінчилась так. Забеліну запропонували 

на вибір п’ять квартир. Він обрав одну з них – трикімнатну. Алі-
єв вніс поправку: виділити 4-кімнатну в будинку ЦК. В цьому ж 
будинку двома поверхами нижче жив брат Алієва Джалал – у дво-
кімнатній квартирі.

– Вся сім’я була дуже уважною… Заріфа Азізівна пам’ятала 
дні народження моїх доньок, знала їх зріст, надсилала до дня на-
родження Юлі та Олі подарунки.

І завжди телефонувала: «Міша (або Мішенька), ти дав Гейдару 
Алійовичу ліки?» – «Звичайно». – «А сік він випив?» – «Випив».

Та хіба дружина не могла подзвонити Алієву напряму, омина-
ючи референта? В інших республіках, областях це було нормаль-
ною практикою. Та – не в ЦК Компартії Азербайджану. 

– У Гейдара Алійовича не було прямого міського номеру. Йому 
телефонували в приймальню, я з’єднував.
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Заріфа Азізівна з такою любов’ю ставилась до свого чоловіка, 
з такою повагою, що не дозволяла, щоб він відволікся. Вона теле-
фонувала мені й запитувала, чи зайнятий Гейдар Алійович. Якщо 
був зайнятий, просила передзвонити, коли він звільниться. Я до-
повідав про цей дзвінок. Звичайна відповідь: «Я сам подзвоню».

– А діти? Брати?
– Діти зовсім не дзвонили. Це було виключено. Я три роки пра-

цював у приймальні, знав Ільгама, він не дзвонив. Сева, Севіль 
дзвонила. Запитувала, як тато. Брати Джалал, Гасан дзвонили. Та, 
звичайно, не через особисті, сімейні справи. 

Всі доручення, пов’язані з сім’єю, Гейдар Алійович давав Саші 
Іванову, зараз він – генеральний директор «Інтерфаксу – Азербай-
джан». Був такий випадок – він супроводжував Заріфу Азізівну до 
Москви. І в літака не виходило шасі. Саша попросив мене з’єднати 
з Гейдаром Алійовичем. 

– Ви вже прилетіли? – запитав я.
– Ні, не прилетіли, – відповів він. – Терміново з’єднай.  
Я з’єднав. Тут же Гейдар Алійович попросив зв’язати його з го-

ловою КДБ республіки, ще з кимось… А дізнався я про все, коли 
вони повернулись. Заріфа Азізівна заспокоювала Сашу, а він – її. 
Обстановка була дуже тривожною. Алієв попросив дізнатись, як 
з паливом на борту: якщо достатньо, краще повернутись в Баку.. 
Та на зворотній рейс палива не вистачало. Пілоти намагались ви-
пустити шасі і все-таки випустили. Сіли. 

– Я весь цей час тримав руку на Корані, – сказав потім Алієв 
Забеліну.

Після цього випадку Гейдар Алійович почав ставитись до Саші 
з особливим теплом. Взагалі він – мужній, відданий парубок. Алі-
єв взяв його з собою в Москву, він став фактично начальником 
охорони.

Гейдар Алійович у будь-яку погоду, крім зимової, холодної, 
плавав у морі. Запливав дуже далеко. А Саша ледь встигав за ним 
і просив не поспішати: «Так швидко не треба».

Від’їжджаючи до Москви, Гейдар Алійович порадив Забеліну 
продовжити роботу в приймальні:

– Та якщо захочеш кудись піти, зателефонуй мені.
З часом довелось зателефонувати: новий перший секретар під-

бирав, як водиться, свою команду. Забеліна перевели інспектором 
у відділ оргпартроботи.
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«Усвідомлюю відповідальність»

В місцевій пресі, у промовах і привітаннях до 
Президента Алієва повсякчас помічаєш перебір з барвистими епі-
тетами. Зрозуміла справа, підлабузники з часом не міняються. Це 
вічний тип. Та як ставиться до дифірамб Ільгам Алієв? На це пи-
тання він цілком точно відповів ще раніше.

«Я вкрай негативно ставлюсь. Я скажу, що це ведмежа послу-
га – в російській мові є такий точний вислів. Мені не потрібно, 
щоб мені співали оди. Мені соромно. Я прошу мене пробачити, 
що я не можу демократичним способом заставити деяких пере-
рвати славослів’я. Це – ганебне явище. Я прошу – не потрібно 
вихваляти мене, я звичайна, проста людина, якому доручена зараз 
дуже важлива робота. І всі мої думки зосереджені на тому, щоб 
оправдати довіру Президента й батька. Щоб не підвести його. Я 
йому сказав 2 серпня (2003 р. – Авт.), коли він написав листа в 
парламент із проханням призначити мене прем’єром… У нас із 
ним була розмова, і я сказав: будь впевнений, я тебе не підведу. На 
мене лягла величезна відповідальність. У Азербайджану – гарне 
майбутнє. Я хочу, щоб всі ми в країні працювали спокійно і з ві-
рою в майбутнє. Це – головне. Я дійсно зі всіх сил намагатимусь 
не підвести країну, Президента й народ…»

Це було сказано ще перед президентськими виборами 2003 
року. Та й після виборів, ставши президентом, Ільгам Алієв свою 
позицію не змінював.

Гейдар Алієв ще за радянських часів здобув повагу величезної 
країни. Його авторитет був великим капіталом, котрий зберіг своє 
моральне забезпечення і в час московських негараздів, і в постра-
дянський період. Він залишився видатним діячем двох абсолютно 
різних суспільних формацій. Цікаво порівняти: Гейдар Алійович 
у тридцять з лишком вважався перспективним офіцером КДБ. Іль-
гам Алієв у тому ж віці став ключовою фігурою у здійсненні на-
фтової стратегії незалежної республіки.

У Піфагора якось запитали:
– Якщо в мене народиться син, як його виховувати?
– Достатньо того, якщо він народиться у справедливій країні…
Давньогрецький філософ мав на увазі ідеальну модель сус-

пільства, до якої людство прагне протягом всієї історії. 
«Намагайся виконати те, що випадає на твою долю, – тоді ти ді-

знаєшся, яка ти людина», – радив Гете. В народі кажуть: «Не треба 
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кричати про пітьму, краще засвітити хоч одну свічку…» Батько і 
син разом зуміли запалити «свічку», що століттями чекала свого 
часу під водами Каспію, для всього народу.

Всією сім’єю вони прийшли на прощальний концерт популяр-
ної команди КВК «Парни из Баку». Маленький Гейдар постійно 
дивиться на сцену. Там один дядько дуже схожий на дідуся, а ін-
ший – на тата. 

Президента проводжають в закордонну поїздку. Він статечно 
обходить шеренгу оплічників, котрі витягнулись в струнку, приві-
тно посміхаються. Почергово тисне їм руку (протокол!), а з сином 
цілується. Один із міністрів, котрому вже дісталось президентське 
рукостискання, шустро перебігає на інше місце в шерензі, щоб по-
ручкатись ще разок…

Так, «Парни…» влучили в десятку – посадовці, готові лоба 
розбити перед начальством, вічні, як персонажі гоголівського 
«Ревізора». Самоіронія, твереза самооцінка – ознака морально-
го здоров’я суспільства. До речі, коли Гейдар Алійович приймав 
«Парней из Баку» у себе, в робочому кабінеті, хлопці нарікали, 
що їм дістається за критику. Гейдар Алійович до цього реготав, 
згадуючи пародійні сценки, та тут же посерйознішав і суворо ска-
зав, мовляв, робіть свою справу і нехай ніхто не сміє вам ставити 
палки в колеса.

Отож чи пощастило Гейдару Алійовичу з сином? Відповіда-
ючи на це запитання, розповімо детальніше про події 2003 року –  
останнього в довгому, трудомісткому житті Гейдара Алієва, його 
останньому президентському році – і першому президентському 
році, точніше про перші місяці президентства Ільгама Алієва. А 
висновки, опираючись на факти, читач зробить сам.

Закінчувався 2002 рік. Люди готувались до свята. Та для Гейда-
ра Алійовича як і раніше всі дні були робочими.

– Не пригадаю такого дня, щоб Президент не прийшов на ро-
боту, – розповідав нам генерал Вагіф Ахундов, начальник Спеці-
альної служби державної охорони. – За всі роки після 1993-го він 
жодного разу не був у відпустці. І жодного разу не змінював свій 
розпорядок дня. У вісім – сніданок. До десяти приїжджав на робо-
ту. Обіду в нього не було. Цілий день – зустрічі, розмови, докумен-
ти. Дзвінки, листи. У вісім – легка вечеря. Я тут працюю багато 
років, і такий режим, знаю, був завжди.

Вірилось: і в новому, 2003 році, коли президенту виповнюва-
лось 80 років, все піде так само. Він буде, як завжди, тримати руку 
на пульсі економіки, зовнішньої політики, послідовно, до кінця 
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використовувати можливості мирного шляху у вирішенні кара-
бахського конфлікту. І у всіх справах перший помічник, головна 
опора – син. Він впевнено вийшов на зовнішньополітичну арену, 
його, як заступника голови і члена Бюро ПАРЄ, запрошують глави 
держав і урядів. На 11 березня Ільгам планував зустрічі в Парижі: 
прийом у Президента Франції Жака Ширака, прийом у МЗС. «На 
зустрічі, що пройшла в теплій, дружній обстановці, – зазначалось 
в комюніке, – були обговорені французько-азербайджанські відно-
сини». Розглядались заходи, «спрямовані на мирне врегулювання 
вірмено-азербайджанського, нагірно-карабахського конфлікту».

Після зустрічі з Президентом Франції Ільгам Алієв відповів на 
питання кореспондентів Азербайджанського телебачення:

«– Ільгам-муаллім, які питання були підняті на зустрічі з па-
ном Жаком Шираком?

На зустрічі з паном Шираком обговорювалась ціла низка пи-
тань. Безумовно, був проведений широкий обмін думками про 
двосторонні відносини. Разом з тим мова йшла про співпрацю 
Азербайджану з європейськими структурами. Обговорювалось, 
також становище в нашому регіоні, зокрема ситуація, що склалась 
навколо Нагірного Карабаху.

– Ільгам-муаллім, у вас відбулась змістовна розмова з Прези-
дентом Жаком Шираком. Вона, мабуть, дасть новий імпульс роз-
витку зв’язків між нашими країнами?

– Вважаю, що так воно і є. Тим паче що і пан Ширак висловив 
глибоке задоволення двосторонніми відносинами. Він вважає, що 
ці відносини успішно розвиваються і розвиватимуться й надалі. Я 
також зі свого боку детально поінформував його про це. Ґрунтовно 
розповів про діяльність французьких компаній у Азербайджані й 
перспективи співпраці. Пан Ширак дуже задоволений двосторон-
німи відносинами. Обидві сторони висловлюються за подальший 
розвиток, розширення цих відносин, їх поширення на всі сфери, 
з тим, щоб наші двосторонні зв’язки досягнули високого рівня. 
Точніше, вони і сьогодні знаходяться на високому рівні. Проте ми 
бажаємо їхнього подальшого розвитку.

Як вам відомо, Франція є співголовою Мінської групи. А Мінсь- 
ка група відіграє надзвичайно важливу роль. Зокрема, сьогодні ав-
торитет Франції у світовій політиці суттєво виріс. Пан Ширак від-
значив, що він і надалі буде робити все можливе для найшвидшо-
го, справедливого врегулювання нагірно-карабахського конфлік-
ту, врегулювання, яке б влаштовувало обидві сторони. Вважаю це 
дуже позитивним фактом.
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Знаєте, зараз весь світ стурбований іракською кризою. Вчора 
пан Ширак виступив по Французькому телебаченню з великим 
інтерв’ю. Дуже знаменно, що в такий час він прийняв представ-
ника Азербайджану. Це і для мене велика честь».

Симптоматично: газети опозиції, що називають себе «знаме-
носцями демократичного друку», про цю зустріч не обмовились 
жодним словом.

Можна припустити з впевненістю, що лідери світових дер- 
жав – і Ширак, і Путін, і Буш, і інші рахувались з Ільгамом Аліє-
вим як майбутнім главою держави. Та коли допитливі журналіс-
ти заводили з Алієвим-старшим мову про види на майбутнє сина, 
Гейдар Алійович, здогадуючись про підґрунтя питання, відпові-
дав стримано: «Ільгам Алієв – молодий громадянин Азербайджа-
ну, котрий займається політикою, державними справами. У нього 
дуже ґрунтовна освіта й знання.

… Останні 5-6 років він працював у Азербайджані. І раніше в 
нього був досвід такої роботи. Коли через мене він був звільнений 
із інституту, три роки займався бізнесом, накопичив відповідний 
досвід, знає економіку. У кожної такої людини, безсумнівно, може 
бути й перспектива. Та це залежить від нього самого. Ніхто не 
може це формувати штучно, ніхто не може сказати, що він займе 
місце Гейдара Алієва. Це покаже майбутнє…»

Розмови про підприємництво тривали і в ті дні, коли в Лондоні 
з’явився на світ син Ільгама Алієва, названий Гейдаром. Гейдар 
Алієв-старший знаходився в той час з офіційним візитом у Спо-
лучених Штатах.

– Сьогодні для мене щасливий день. У мене народився внук. 
Ви привітали мене. Велике вам спасибі. Це син мого сина. Це для 
мене особливо важливо. Він мій шостий онук. Все це мене тішить. 
Кожна людина, в котрої є онук, знає, наскільки солодкий онук. 
Цілую вас всіх!

Повертаючись на батьківщину, Гейдар Алієв зупинився в Лон-
доні. В роддомі невістка Мехрібан-ханум «представила» крихіт-
ку-тезку Президенту-дідусеві, а він розчулено вітав маму і батька 
новонародженого. 

В сім’ї Алієвих маленький Гейдар став загальним улюбленцем. 
Дід годинами носив його на руках. Забавляв онука, і наче сам по-
вертався в далекий світ дитинства…

Фото з сімейного альбому Алієвих – маленький Гейдар тримає 
в рученьці прапор Азербайджану –прикрашає перші полоси газет 
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і журналів. На цій фотокартці батьки і сестричка ласкаво дивлять-
ся на маленького знаменосця. Інші кадри: два Гейдари ганяють 
м’яча…

Одного прекрасного дня коли мова знову зайшла про спадко-
ємця, Ільгам Алієв, щоб покласти край безпідставним розмовам, 
не без дотепного підтексту ввів до кола діючих осіб і маленького 
Гейдара:

– Я вважаю, що Ільгам Алієв – наступник не Президента, а сво-
го батька Гейдара Алієва, тільки з цієї точки зору треба підходити 
до питання про спадковість, я наступник мого батька, наступник 
нашої сім’ї і, незважаючи на те, що батько мій – Президент – він 
же до цього не був Президентом, – дуже добре усвідомлюю цю 
відповідальність… Хочу зазначити і те, що вже і не наступник, 
тому що наступник Гейдара Алієва – мій син Гейдар Алієв…

21 квітня 2003 року, Баку

У передмові ми коротко розповіли про те, що 
відбулось того дня на зустрічі, присвяченій 30–літтю військового 
училища імені Джамшида Нахчиванського, відомого воєначаль-
ника, сміливця, нагородженого Георгієвським хрестом в роки 
Першої світової війни, радянського комдива. Зараз повернемось у 
той день, до зали, повної курсантів, молодих офіцерів, командирів 
Азербайджанської армії.

Воїни слухали свого президента, свого Головнокомандуючого. 
Виступ Гейдара Алієва транслювався в прямому ефірі. Чітка мова, 
стримані, як завжди, жести… Та що це? Президент, здається, по-
хитнувся і падає… Ні, не здається, це реальність. Гірка реальність.

Зала, приголомшена, збентежена, дивилась, як Гейдара Аліє-
ва підняли та забирають зі сцени. Ніхто не сідав. Грозова тиша. 
Тривожне очікування. І полегшено зітхнули, коли Президент по-
вернувся на сцену. Сам! І попрямував до трибуни.

– Продовжимо, друзі!..
Та – знову втрата свідомості. Знову – падіння.
Можна уявити, що творилось у душі всіх, хто зібрався в тій 

залі! Медики наполягали на негайній госпіталізації. Та Алієв, всу-
переч наполяганням лікарів, вмовлянням генералів, в третій раз 
(як пізніше з’ясувалось, зі зламаними ребрами) підійшов до три-
буни. Щоб попрощатись з майбутніми офіцерами Азербайджан-
ської армії, молодими воїнами. І тільки після цього покинув сцену, 
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ніби поле бою. Покинув, як полководець, котрий виграв найрішу-
чішу битву. Він йшов гордо, з високо піднятою головою. Чого ко-
штували йому ці прощальні кроки, знає лише Господь.

Ільгам Алієв того ж дня займався поточними справами в на-
фтовій компанії. Пізніше він розповів, що батько, впавши, зламав 
сім ребер.

– Звичайно, це дуже важко в такому віці. Дуже це позначилось 
на фізичному стані, та зараз краще.

На жаль, я того дня не був присутній в Палаці Республіки. 
Після цього я спочатку  думав, що, якби я був там, не відпустив 
би його на сцену в другий раз, третій раз. Та потім поміркував, 
що цього зробити і мені би не вдалось, тому що Гейдар Алієв був 
правий. Він виступав перед курсантами, офіцерами. Виступав як 
Верховний Головнокомандуючий і в будь-якому випадку вийшов 
би на сцену… (Дирчелиш, серпень 2003 р.).

Перечитуючи газети тих днів, бачиш на власні очі, як виплес-
куються різні почуття. Тривога, щирі переживання і – ледь при-
крита зловтіха. Вчорашні підлесники побачили в нещасному ви-
падку знак, що віщує кінець влади Алієва, писали про наближення 
краху режиму.

«Льстецы, льстецы! Старайтесь сохранить и в подлости осанку 
благородства…» – зазначив Пушкін з іншого приводу. 

Показово назвала свою статтю «Стойкость Президента» мос-
ковська газета «Известия»: «Дуже важливо в політиці і в житті, 
якщо ти впав, знайти в собі сили піднятись, – зазначала газета. 
– Президент Азербайджану з тих людей, котрі, навіть падаючи, 
підносяться…»

До речі, хвороби президентів, прем’єрів, королів, генсеків за-
вжди були таємницею за сімома печатками. Від англійців, напри-
клад, старанно приховували хвороби Черчіля. Лише найбільш 
втаємничені знали про два інсульти, які переніс прем’єр-міністр 
Великобританії – перший у 1949 році, другий в 1953-му. Амери-
канці приховували хвороби Рейгана. Кремль був би радий прихо-
вати стан Брежнєва, та занадто вже все було на виду. 

Гейдар Алієв не приховував від суспільства проблем зі своїм 
здоров’ям. Країну, суспільство інформували про коронарне шун-
тирування аорти, операцію, проведену в Клівленді, США. Про це 
писали газети, йшлося в документальному фільмі «З вірою в за-
втрашній день». Цей телефільм із тих, які дивляться в кожному 
будинку, в кожній сім’ї.
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День народження в Клівленді

– У квітні 1999 року ми були в американському 
місті Клівленді, – згадувала про цей фільм Мехрібан-ханум Алі-
єва. – Ми знали, що пану Президенту буде проведена хірургічна 
операція на серце. Звичайно, ми дуже непокоїлись. З іншого боку, 
були впевнені, що все буде добре, операція пройде успішно. Слава 
Богу, так і вийшло.

Повага Ільгама Алієва до свого батька, його щире ставлення, 
гаряча участь підбадьорювала нас. Звичайно, кожна людина має 
такі ж почуття до своїх батьків.

Мехрібан-ханум згадувала також, як важко переживав у ті дні 
Ільгам:

– Він, можливо, намагався це приховати. Та оскільки я знахо-
дилась поруч із ним, то відчувала, що ці миті – одні з найважчих 
у його житті…

Бачила, що він місця собі не знаходить… Звичайно, намага-
лась, по мірі можливості, втішити його. Ільгам дуже надійна лю-
дина. Ми ось уже 19 років як побудували сім’ю, живемо разом…І 
я, і діти мої знають, що поруч із нами така людина, що в нас є 
опора і захист у будь-якій складній ситуації…

З далекого Клівленду Ільгам Алієв часто телефонував в Баку, 
цікавився  становищем в столиці, запитував про погоду в Азербай-
джані. «Погоду» можна трактувати і в переносному сенсі…

Капітан команди КВК «Парни из Баку» Анар Мамедханов зга-
дував: «Коли я перемовлявся з Ільгамом, він стримувався і гово-
рив, що всі справи йдуть нормально. Та я по тону відчував, що він 
тужить».

Так, Алієві тужили за батьківщиною. АзТБ показувало кадри 
з клівлендської клініки – під звуки пісні «Айрилиг» («Розлука»)  
у виконанні популярного азербайджанського співака Ягуба Зу- 
руфчу.

Батько і син Алієві дослухалися проникливо-щемливому голо-
су співака, котрий провів багато років життя на чужині:

Пуще горького горя чужина…

Наближувалось 10 травня – день народження Президента. Іль-
гам Алієв вирішив відмітити цю знаменну дату тут, в Клівленді, 
за участю іменинника.

Мехрібан-ханум Алієва:
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– В готелі, де ми зупинились, була банкетна зала. Ми зранку 
почали прикрашати цю залу, принесли багато квітів, підвісили 
кульки. А на стіні помістили напис: «Любий Президенте, вітаємо 
Вас із днем народження!» Ми дуже хвилювались…

Той зворушливий вечір залишився в пам’яті всіх, кому дове-
лось прийняти в тому участь. Вперше після операції Президент 
вийшов на люди. Він був, як завжди, бадьорий і підтягнутий, в 
прекрасному настрої. Посміхнувся, побачив рукописний плакат. 
Загалом, продовжувала Мехрібан-ханум, – атмосфера була чудо-
ва. Нам і в голову не могло прийти, що день народження Гейдара 
Алієва доведеться відзначати в місті Клівленді… Ми всі, рідні, 
близькі, друзі, знайомі пана Президента, вважали, що нас сюди 
привів сам Господь.

З роками в пам’яті залишаються навіть не всі круглі дати. 
«Тридцятка» – останній парубоцький день народження Гейдар 
Алієв відзначив із друзями-чекістами; в 50 і 60 він намагався 
уникнути шумних святкувань, та куди дінешся від звичаїв, тради-
цій? Найближчі збирались дома. Колеги, товариші йшли з приві-
таннями в ЦК, а в Москві – в Раду Міністрів.

І все ж свято було

І знову день народження – 80-ліття! – довелось 
зустрічати в клініці, в добре знайомій йому військово-медичній 
академії «Гюльхане». До Анкари Президент Азербайджану виле-
тів в ніч на 4 травня.

Турецькі та закордонні журналісти намагались отримати ін-
формацію про стан здоров’я Гейдара Алієва. Проте реанімаційний 
блок, де знаходиться Алієв, ізольований від решти клініки, сюди 
не пускають навіть лікарів із інших корпусів. Нічого не повідо-
млялось про те, як проходить лікування Президента Азербайджа-
ну. Це дало підстави для спекуляцій і здогадок. Турецьке телеба-
чення повідомило, що Алієв впав в кому і надії на виздоровлення 
немає. В Азербайджані цю інформацію спростували.

7 травня бакинські газети опублікували заяву Ільгама Алієва, 
в той час першого віце-президента Державної нафтової компанії 
республіки.

– Минулого понеділка я поїхав у Анкару. Президент почуває 
себе добре, обстеження успішно продовжується, та він поспішає 



195

повернутись до Баку. Я порадив йому не спішити, дочекатись за-
вершення обстеження та трохи відпочити. Я передаю привіт Пре-
зидента азербайджанському народу.

Між тим, незважаючи на заяву Ільгама Алієва, поширювались 
чутки, що Президент помер. Чутки дійшли до Тбілісі. І Едуард 
Шеварднадзе припустився помилки, непростимої навіть для від-
ставного дипломата, для екс-президента: відправив в Баку теле-
граму співчуття.

7 травня вийшла до преси Мехрібан Алієва, невістка Прези-
дента. За її словами, «стан глави держави – стабільний, жодних 
підстав для занепокоєння щодо його здоров’я на даний момент не-
має, він проходить обстеження в клініці «Гюльхане».

– Коли очікується повернення Президента на батьківщину? – 
запитали репортери.

– Це залежить від рішення лікарів. Сам Алієв готовий поверну-
тись вже зараз. Але дату визначать лікарі.

Звичайно ж, у свій святковий день Президент сподівався бути 
дома, на батьківщині. Відсвяткувати ювілей в колі рідних і близь-
ких; прийняти гостей – президентів Росії і Казахстану, Туреччини 
й Грузії, посланців інших держав… Не вдалось. Ювілейні урочис-
тості перенесли на осінь.

Та все ж свято було. У лікарняних стінах, але душевне і тепле. 
На ювілей прилетіли діти – син Ільгам і донька Севіль. Приїхав 
із привітаннями, квітами Президент Туреччини Недждет Сезер. 
Сердечне привітання надіслав Володимир Путін, глави багатьох-
багатьох держав, республік. Гейдару Алійовичу розповіли, як те-
пло відгукнувся про нього в інтерв’ю телекомпанії «Мир» пре-
зидент Татарстану Минтимер Шаймієв. Нам вдалось розшукати 
це інтерв’ю. 

– Вельмишановний Президент Республіки Азербайджан Гей-
дар Алійович перш за все син свого народу, – говорив Минтимер 
Шарипович. – Він є політиком світового масштабу. Як талановита 
від природи людина він домігся дуже багато своєю працею, вмін-
ням і терпінням. Гейдара Алієва знає вся громадськість Російської 
Федерації, країн СНД, зарубіжжя.

Одним висловом охарактеризувати Гейдара Алієва як держав-
ного й політичного діяча неможливо. Я його знаю довгі роки. 
Тому у мене є своя оцінка ролі й місця Гейдара Алієва в сучасній 
історії. Повинен сказати головне: якщо би в трагічні для азербай-
джанського народу дні, в перші роки перестройки при владі був 
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Гейдар Алійович, не було би проблеми Карабаху. Я переконаний, 
що йому вдалося б уникнути цієї трагедії.

Азербайджан – найскладніший регіон. Карабахські події пока-
зали: що маємо– не бережемо, втративши – сумуємо. В той три-
вожний час, хоч і з деяким запізненням, народ республіки затре-
бував Гейдара Алійовича, що історично себе виправдало. А могло 
бути ще гірше, якщо би він тоді не прийняв пропозицію народу 
очолити Верховну Раду. Потім він став всенародно обраним Пре-
зидентом Республіки Азербайджан.

Добре, що є така людина. Йому дійсно вдається знаходити від-
повіді на багато запитань. А їх там багато. Важко сказати, якою 
стала би ситуація в Азербайджані за інших обставин. Іноді най-
менший недолік в політиці обертається величезною бідою для на-
родів.

Я бажаю особисто Гейдару Алійовичу людського та політич-
ного довголіття, а братському народу Азербайджану – миру та 
благополуччя.

17 червня 2003 року, лондон

В Ланкастерському палаці за ініціативи 
прем’єр-міністра Великобританії Тоні Блера проходить міжна-
родна конференція. Азербайджанську делегацію очолює Ільгам 
Алієв. Блер закликає учасників конференції приєднатись до іні-
ціативи про прозорість промислових виробництв у всіх країнах. 
За ним слово надається першому віце-президенту ДНКАР Ільгаму 
Алієву. Підтримавши цю пропозицію, Алієв розповідає про умови 
зберігання прибутків, що накопичуються в Державному нафтово-
му фонді, відзначаючи особливу прозорість цих умов. Підкреслює 
роль експортного нафтопроводу Баку–Тбілісі–Джейхан, газопро-
воду Баку–Тбілісі–Ерзурум в прогресі АР і регіону загалом.

В ті дні І.Алієв зустрівся з державним міністром Англії з пи-
тань міжнародного розвитку Хілларі Беном; інформував співроз-
мовника про вірмено-азербайджанський, нагірно-карабахський 
конфлікт, його історію, причини і тяжкі наслідки для Азербай-
джану. Зауважив, що міжнародна спільнота в деяких випадках не 
володіє достатньою інформацією щодо агресивної політики Вір- 
менії. Нагадавши, що представник Великобританії в ПАРЄ Террі 
Девіс готує доповідь у зв’язку з цим конфліктом, Алієв висловив 
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надію на те, що доповідач виступить з об’єктивних позицій. Іль-
гам Алієв, висловлюючи позицію своєї країни, сказав, що Вір- 
менія зобов’язана дотримуватись міжнародних правових норм, 
покинути окуповані землі Азербайджану, а біженці та вимушені 
переселенці повинні повернутись у свої домівки.

літо без відпусток

Коротку бакинську весну витіснило спекотне 
літо. Бакинці в цей час їдуть на дачі. Велелюдно на Приморському 
бульварі, де розсип затишних кафе, ресторанчиків. Та того літа 
політика залишала дуже мало часу для літньої «розслабухи». 23 
червня 2003 року політрада партії «Єни Азербайджан» висунула 
Гейдара Алієва кандидатом на майбутніх виборах Президента рес-
публіки.

Багато політичних партій та громадських організацій, об’єд- 
навшись у русі «За новий Азербайджан», включились у компанію 
з підтримки його кандидатури.

28 червня 2003 року в Нахчивані створюється ініціативна група 
з висунення на президентських виборах кандидатури Ільгама Алі-
єва. Рішення одноголосно підтримують збори в Нахчиванському 
державному музично-драматичному театрі. Ситуація унікальна: 
на посаду глави держави висуваються дві кандидатури від однієї і 
тієї ж партії, причому батько й син. Тобто з формальної точки зору 
вони конкуренти. Але ж це протирічить логіці нормальних люд-
ських відносин, сімейної етики – а всі знали, наскільки згуртована 
і вірна моральним уставам сім’я Алієвих. Син, як кажуть, не пови-
нен перебігати дорогу батькові. Тоді як зрозуміти цей «алієвський 
дубляж» чи дуплет? – ставили запитання багато співгромадян, і 
невтаємничені в тонкощі політичних маневрів, і навіть, мабуть, 
тямущі люди.

Вдумуючись в перипетії передвиборчого сюжету 2003 року, 
приходиш до висновку, що були прораховані два ключових варіан-
ти. Перший на випадок можливого виздоровлення Гейдара Алієва, 
що дозволило б йому зберегти дієздатність для виконання місії 
глави держави, і тоді, звичайно, Алієв-син знімає свою кандидату-
ру. Другий варіант, про який Ільгам Гейдарович не міг думати без 
зрозумілої синівської гіркоти: він продовжить боротьбу без бать-
ка. За його ідеали. За його справи.
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Подивіться, який психологічно складний, суперечливий за 
емоційним фоном зав’язався вузол. Опоненти вхопились за дема-
гогічну тезу: мовляв, висунення двох кандидатур від однієї партії 
свідчить про протиріччя всередині цієї партії. Газета «Сес» («Го-
лос») відповідала недоброзичливцям:

«Очевидно, це продиктовано їхньою звичкою знаходитись в 
постійному антагонізмі одне з одним. До того ж, треба врахувати, 
що лідери опозиції в особі Ільгама Алієва бачать політика, котрий 
має найбільші шанси прийти до влади в майбутньому і сприймати 
це з ревністю».

Газета підкреслювала, що Ільгам Алієв гідно справляється з 
обов’язками, що випали на його долю, в той час як лідери опозиції 
надають перевагу шумовим акціям і розповсюдженню пересудів. 
«Діяльність Ільгама Алієва як керівника делегації Азербайджану 
в ПАРЄ знову і знову демонструє, що він готовий до великої по-
літики… він вміло використовує високу трибуну в ПАРЄ для по-
ширення правди про Азербайджан… немає сумнівів у тому, що 
Ільгам Алієв успішно продовжить політичний курс Гейдара Алі-
єва в майбутньому і що він стане Президентом Азербайджану».

Парадоксальна обставина: якщо неможливість участі Гейдара 
Алієва у виборчій компанії через проблеми зі здоров’ям збільшу-
вала надії опозиції прийти до влади, то висунення кандидатури 
Ільгама Алієва зводило ці надії на нівець. Ільгам Алійович тримав-
ся з заздрісним достоїнством. Не використовував адміністративні 
та різні інші ресурси для зведення рахунків, з’ясування відносин. 
Навіть найбільш шалені випади залишав без прямої реакції; висо-
кий інтелект і культура в поєднанні з тверезим прагматизмом не 
дозволяли йому опускатись до бульварної суперечки і підказували 
єдиний  вірний шлях: робота, справа, вирішення насущних про-
блем народу, економіки.

«Неможна не визнати: природа наділила Ільгама Алієва чудо-
вими генами», – писав у «Независимой газете» журналіст Андрій 
Іванов. Переказавши життєвий шлях Ільгама Гейдаровича, автор 
робив висновок: «В 1994 році його запрошують на посаду віце-
президента Державної нафтової компанії Азербайджанської Рес-
публіки. Молодий, але досвідчений, волевий, активний, відпові-
дальний, Ільгам перетворюється на одного з керівників країни.

… До активного включення Ільгама Алієва в цей сектор, що 
визначає долю економіки країни, «нафтовими контрактами» за-
ймався колишній голова парламенту, колишній «оплічник» Гейда-
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ра Алієва, а нині найзавзятіший і багатий противник адміністрації 
Расул Гулієв і його команда. Останні за кожну угоду вимагали від 
закордонних фірм від 5 до 10 відсотків комісійних зборів…» Від-
катів, як кажуть у Росії. 

В ті дні в республіці не раз згадували слова Гейдара Алієва про 
себе і про сина: «Я у своєму житті всього досягнув сам. У нього ж 
немає вини, що він мій син. Я дуже хочу, щоб Ільгам Алієв всього 
домагався сам».

На початку серпня Президента Гейдара Алієва в госпіталі 
«Гюльхане» навідав Президент Туреччини Сулейман Демірель. 
Телебачення показує кадри теплої зустрічі, посмішки на обличчях 
давніх і вірних друзів. В Азербайджані з тривогою вглядаються 
в телекадри. Хвороба, квітнева біда позначились на зовнішності. 
Президент похудав, та його широка посмішка, перелетівши за ти-
сячі кілометрів, несе з собою надію, ніби підбадьорюючи далеких 
співвітчизників: «Все налагодиться… Все буде добре… Я повер-
нусь…»

Він знає про те, що відбувається на батьківщині. Можливо, 
оберігаючи Президента, йому не повідомляють всі подробиці пе-
редвиборчої вакханалії, яку розвернули колишні, радикальна опо-
зиція і їх друковані рупори. Та досвідчений політик, обізнаний 
щодо звичок і стилю поведінки цих людей, безпомилково вгадує 
аргументи і прийоми, до яких вони можуть вдатись і, не сором-
лячись, вдаються. Із госпіталю приходить лист Президента Азер-
байджану в Міллі меджліс. В ньому – рішення призначити Ільгама 
Алієва на посаду прем’єр-міністра республіки. Парламенту нале-
жить затвердити це рішення.

Опозиція стала оскаржувати автентичність листа Президента, 
стверджуючи, що він підписаний не його рукою…

Закордонні журналісти попросили Ільгама Алієва внести яс-
ність в цю полеміку, і він вніс ясність. Сказав прямо, що ці чутки 
розповсюджуються людьми, котрі вдаються до найбрудніших за-
собів.

– Другого серпня я побував у госпіталі в Президента, – говорив 
Ільгам, – він відправив листа в парламент ще до цього… В ході 
розмови він повідомив мені про своє рішення, і я дав згоду. Хочу 
сказати, що він був цілком працездатним.

В інтерв’ю газеті «Вашингтон пост» Ільгам Алієв повідомив, 
що й раніше обговорював з батьком питання про своє прем’єрство: 
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«… Та ці рішення він прийняв зараз тому, що вважав, що настав 
час це зробити. Ось уже більше двадцяти днів, як він за межами 
країни… Я того дня був у Анкарі, при ньому… Він сказав, я в тебе 
вірю, вірю, що ти зможеш впоратись, трохи похвалив мене, не 
хочу повторювати сказане ним, напевно, це буде далеко від скром-
ності. Та я сказав, що ніколи не дозволю, щоб зроблену ним спра-
ву звели нанівець… що до цих пір у всіх сферах своєї діяльності, 
і всередині країни, і за межами країни я прагнув продовжити його 
політику. І дав слово, що його справа буде продовжена».

Так кому ж пощастило – Ільгаму з батьком чи Гейдару Алійо-
вичу з сином? Пощастило їм обом. Пощастило Азербайджану.
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Глава ІХ
«ПРИЗНАЧИТИ ПРЕМ’єР-МІНІСТРОМ…»

Они сказали: Как может
быть у него власть под нами, когда

мы более достойны власти, 
чем он, и у него нет недостатка в

имуществе?» Он сказал: «Аллах
его избрал над вами и увеличил

ему широту в знании и теле. Поистине,
Аллах дарует свою власть, кому пожелает».

Коран. Сура 2. Корова. Айат 248

4 серпня 2003 року, Баку

Іспанський письменник і філософ Балтасар 
Граціан (1601-1659), багато роздумував про людську природу, про 
духовні основи особистості, залишив трактат «Наука і доскона-
лість». «Якщо перший знаменитий, то його перевага подвійна, –  
роздумував вчений, – першим титул-почесті дістаються як спа-
док… Деякі воліють бути першими у другому ряді, аніж другими 
в першому».

Мова йде про градацію честолюбних амбіцій, про складні спів-
відношення особистості (лідера) й суспільства. Не вдаючись до 
філософських тонкощів зазначимо, що герой нашої оповіді титу-
ли-почесті не успадковував, не отримував на блюдечку.

… Столиця республіки зустрічала новий день. Сонце зійшло 
над бухтою під мелодію відомої пісні «Доброго ранку, Баку». 
О 10 годині ранку відкривається надзвичайна ХХІІ сесія парла-
менту. На порядку денному одне питання: призначення на поса-
ду прем’єр-міністра Азербайджанської Республіки. Голова Міллі 
Меджлісу Муртуз Алескеров зачитує листа Президента:

«Згідно пункту 4 статті 109 Конституції Азербайджанської 
Республіки представляю до вашого обговорення питання щодо 
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узгодження призначення прем’єр-міністра Азербайджанської 
Республіки…»

Голова:
– Лист пана Президента Гейдара Алієва підписаний 2 серпня 

2003 року… Як ви знаєте, Ільгам Гейдар оглу Алієв за період ді-
яльності в якості депутата Міллі меджлісу провів велику, широко-
масштабну роботу. 

Муртуз Алескеров нагадує про діяльність кандидата в Держав-
ній нафтовій компанії, в національному олімпійському комітеті, в 
Раді Європи… Зазначає заслужене визнання і авторитет, котрий 
здобув Ільгам Алієв у суспільстві, у народу Азербайджану.

– Я від душі підтримую його призначення на посаду прем’єр-
міністра і вітаю цю пропозицію!

Стенограма засідання зберігає виступи депутатів.
Алі Ахмедов: Я розцінюю звернення нашого шановного Пре-

зидента Гейдара Алієва в Міллі меджліс як крок, що відповідає 
сердечним сподіванням всього азербайджанського народу… На-
род саме в Ільгамі Алієві бачить гідного продовжувача політичної 
лінії Гейдара Алієва.

Хаді Раджаблі: Ми з шановним Ільгамом-муаллімом вісім ро-
ків працюємо разом, як колеги. Хочу переконано сказати, що він 
володіє високим інтелектом, високими моральними якостями. У 
всіх своїх діях він є прикладом сучасного керівника.

Йому притаманна некриклива діловитість. На відміну від тих, 
хто робить дуже мало, та багато просторікує про свої успіхи. Для 
Ільгама-муалліма характерний демократичний спосіб мислення, 
він сміливий політик. Ми бачимо це в Раді Європи. Народ спо-
дівається саме на такого керівника, народу потрібен такий лідер.

Рабійят Асланова: Кажуть, зовнішність політика – продовжен-
ня внутрішньої політики. Сьогодні для нарощування економічної 
міці Азербайджанської держави, що інтегрує у світову спільноту, 
важлива мобілізація енергії саме Ільгама Алієва. Це потрібно за-
ради блага азербайджанського народу.

Бахтіяр Алієв: Я знаю Ільгама-муалліма ще зі студентських 
років. Його простота, висока культура, ясний світогляд завоювали 
йому велику повагу та симпатії.

Ми неодноразово ставали свідками того, що поради, вказівки 
керівника нашої делегації Ільгама Алієва в Парламентській асамб-
леї Ради Європи виявлялись логічними, вірними, далекоглядними.

Ільгам Алієв як зрілий політик зробив винятковий внесок і 
в досягнення великих успіхів у області економіки. Вважаю, що 
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призначення пана Ільгама Алієва прем’єр-міністром Азербай- 
джанської Республіки дуже правильний крок.

Емоційно, яскраво виступив голова Комісії Міллі меджлісу 
з аграрної політики Ельдар Ібрагімов: «Сьогодні для мене істо-
ричний день. Тому, що в повній відповідності з Конституцією, за 
поданням нашого вельмишановного Президента ми висловлюємо 
згоду на призначення прем’єр-міністром нашого шановного коле-
ги-депутата Ільгама-муалліма. Він як великий політик проробив 
значну роботу в Раді Європи. В результаті його послідовної, про-
думаної політики ця авторитетна міжнародна організація визнала 
Вірменію державою-окупантом.

Як політик і як економіст Ільгам Алієв користується великим 
авторитетом не лише в нашій країні, а й у всьому світі. Він людина 
великого інтелекту та ерудиції. Ми зустріли призначення Ільга-
ма Алієва аплодисментами. Ці аплодисменти не лише наші, але й 
всього азербайджанського народу. Я вітаю Ільгама Алієва, гідного 
наслідника політичної лінії нашого шановного Президента Гей-
дара Алієва, бажаю йому на цій почесній і важкій ниві успіхів».

П’ятнадцять депутатів виступили на тій надзвичайній сесії. В 
12.13 пропозиція ставиться на голосування. За призначення Ільга-
ма Алієва прем’єр-міністром Азербайджану – 101 голос; проти –  
немає; утримались – немає; не прийняв участь в голосуванні 1 де-
путат.

Журналісти засипають Ільгама Алієва питаннями.
– Пан Алієв, чи очікували ви такої однодушної підтримки ва-

шого призначення прем’єр-міністром?
– По правді кажучи, не очікував… Ви знаєте, що в нашому 

парламенті представлені депутати від багатьох партій, зокрема і 
опозиція, і незалежні. Незважаючи на це, я був одноголосно за-
тверджений на цю посаду, за що дякую тим, хто проголосував за 
мене… – Помовчавши, Ільгам Гейдарович додав, випереджуючи 
чиєсь питання: – Я не прихильник будь-яких різких рухів. Вва-
жаю, що все повинно вирішуватись поступово.

Перші дні роботи на чолі уряду. Низка поточних справ. Кру-
тяться чутки про стан здоров’я Президента. Постійно до сина, 
прем’єр-міністра звертались за коментарями.

– У кожної людини може бути своя думка… Я не збираюсь 
давати коментарів. Будуть різні думки, буде достатньо пересми-
кувань. Тому вважаю, для мене головне – зосередити увагу на до-
віреній мені посаді. Це дуже велика відповідальність. Я повинен 
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насамперед думати про це. Що стосується того, хто і як сприйме 
це (призначення – Авт.), мене не дуже хвилює.

За два дні після засідання парламенту в уряді відбулась цере-
монія представлення нового прем’єра. В інший час Ільгам, ма-
буть, світився б радістю. Та не в ці дні і час. Зараз його радість 
виглядала би недоречною. Він не міг виглядати тріумфуючим іме-
нинником, котрий задоволено посміхається в оточенні телекамер. 
Син думав про батька. І з його іменем вступав у новий етап своєї 
біографії.

– В Азербайджані існує єдина команда. І це команда Гейдара 
Алієва. Ми всі – члени цієї команди.

В ті часи за океаном, в країні, ще зануреній у ніч, в своїй палаті 
не змикав очей старий чоловік, котрий тужив за рідними облич-
чями і протяжною музикою рідної мови… Можливо, йому згаду-
валось апшеронське сонце, розмірений гуркіт каспійських хвиль, 
що набігають на піщаний берег. 

За роки, коли ця людина перебувала на вищих ступенях влади, 
у Штатах помінялось вісім президентів, а Великобританією керу-
вали послідовно десять прем’єр-міністрів…

«Гейдар Алієв – політик від Бога, такі люди на пенсію не вихо-
дять. Адже для нього політика – не робота, а спосіб життя», – точ-
но підмітив журналіст Михайло Гусман. «Гейдар Алійович, яка 
вона все-таки, ця річ під назвою влада?» – запитав Гусман сво-
го державного співрозмовника в телепередачі «Формула влади». 
«Несмачна, гірка-гірка. Я вам прямо скажу».

Не важко уявити іронічну посмішку Гейдара Алійовича при 
думці про тернії на політичному шляху. І пригадати його рішу-
чість.

«Ті, хто хоче прийти до влади в Азербайджані, зобов’язані че-
кати 2003 року, коли в країні пройдуть чергові вибори глави дер-
жави, – говорив Президент, виступаючи перед прикордонниками. 
– Та вони повинні знати, що будуть конкурувати зі мною».

Тепер на президентських виборах одним із конкурентів був і 
власний син.

На адресу Ільгама Алієва, прем’єр-міністра Азербайджану, 
надходили телеграми й листи. Його привітали глави урядів Росії, 
Туреччини, Франції, України, Китаю, Пакистану, Індії, Болгарії, 
Нідерландів, Ізраїлю, Японії, голова ПАРЄ Пітер Шидер, гене-
ральний секретар Ради Європи Вальтер Швіммер…
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12 серпня делегація палати представників конгресу США вру-
чила Ільгаму Алієву привітального листа Президента США Джор-
джа Буша.

«Ваше призначення припадає на період міцного двосторонньо-
го співробітництва, що розширюється між Сполученими штатами 
Америки та Азербайджаном, – писав Дж. Буш. – В час, коли ви го-
туєтесь до майбутніх виборів, ми з нетерпінням очікуємо роботи 
з Вами, з Вашим урядом і з Парламентом Азербайджану для зміц-
нення демократичних інститутів Вашої країни. Ми продовжуємо 
співпрацювати з Вами також в основних областях, що сприяють 
подальшому зближенню наших країн, зокрема в області боротьби 
з тероризмом і регіональної стабільності, енергетики і довгостро-
кових політичних і економічних реформ.

Передаємо Вашому батькові і Вашій сім’ї свою увагу й молит-
ви. У творенні зв’язків США-Азербайджан Ваш батько відіграв 
основну роль».

Прем’єр-міністр Азербайджану щиро подякував Бушу за теплі 
привітання і добрі побажання. «Сьогодні розширення зв’язків між 
Азербайджаном і Сполученими Штатами у всіх областях, продо-
вження їх по висхідній лінії тішить нас, – підкреслив Ільгам Алі-
єв. – Наші успіхи, досягнуті в результаті тісної співпраці і спільної 
діяльності наших країн в низці важливих областей, у великомасш-
табних економічних проектах – серед них.

Я надзвичайно вдячний Вам за велику увагу та турботу про 
мого батька Президента Гейдара Алієва…»

На ці послання звернули увагу і в самому Азербайджані, і за 
його межами. «Ви знаєте, що президенти США вітають далеко не 
всіх навіть обраних президентами, – говорив Ільгам Гейдарович у 
інтерв’ю. – Та привітання у зв’язку з моїм призначенням… – по-
казник дуже високого рівня відносин між нашими країнами.

США для нас стратегічний союзник. При підтримці амери- 
канської держави ми будуємо трубопровід Баку – Джейхан. Ми 
були і серед перших країн, що підтримали Америку в Іракській 
війні і відправили 150 наших солдат в Ірак. Представники нашої 
армії на даний час спільно зі збройними силами США служать 
миру. Найбільша проблема для кожної держави – вторгнення ззов-
ні. І найбільша проблема, з якою зіштовхнувся Азербайджан і піс-
ля здобуття незалежності, – окупація 20 відсотків його територій 
збройними силами Вірменії. 

Азербайджан у забезпеченні своєї територіальної ціліснос-
ті покладав надії на зусилля США як співголови Мінської групи 
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ОБСЄ та особисто президента Джорджа Буша. Одночасно Азер-
байджан відправляв воїнів для участі в операціях, що проводи-
лись НАТО і США в Косово, Афганістані та Іраці. Приєднався до 
антитерористичної коаліції».

Призначення Ільгама Алієва на посаду глави уряду широко 
висвітлювала світова преса. Газета «Лос-Анджелес таймс», на-
приклад, писала, що нове призначення І. Алієва стане вагомим 
фактором на майбутніх виборах, при здійсненні демократичних 
реформ, а також в майбутті нафтопроводу Баку– Тбілісі – Джей-
хан. «Чикаго триб’юн» нагадала заяву заступника прес-секретаря 
державного департаменту Ф.Пікета: «Вашингтон вважає призна-
чення І. Алієва на посаду глави уряду таким, що повністю відпові-
дає Конституції Азербайджанської Республіки та сподівається на 
співпрацю з новим керівником кабінету міністрів».

Чи загрожує республіці монархія?

Переміни в Баку коментували російські та 
французькі СМІ, англійські та турецькі, преса інших країн. Інфор-
мація про призначення Ільгама Алієва прем’єр-міністром обійшла 
перші полоси всіх газет світу. 

Одне з перших інтерв’ю на своїй новій посаді Ільгам Алієв дав 
кореспондентам російської газети «Известия».

Питання: Ми не знаємо, як до вас звернутись. І все ж, якщо 
судити по азербайджанській пресі, вас слід називати Ваша Висо-
косте, або й Ваша Величносте. Ми розгубились…

Відповідь: Дякую. Я був готовий до такого початку. Якщо до-
зволите, скажу: я громадянин республіки, а не принц. Тим паче не 
король. Я належу республіці під назвою Азербайджан. Мої права 
захищені Конституцією Азербайджанської Республіки, як і права 
моїх співвітчизників. Я цим дорожу. 

Питання: Ви прийняли свою посаду з рук батька. Чи вважаєте 
ви це рішення правильним?

Відповідь: Вибачте, чому я повинен бути обділеним в правах? 
Тільки тому, що мій батько Президент? Президент прийняв рішен-
ня, я погодився. Якщо хочете, скажу так: я піддався волі глави на-
шої держави.

Питання: Це було прохання батька до сина?
Відповідь: Ні. Це було рішення Президента Азербайджанської 

Республіки. 
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Питання: Закінчуємо тему. Що попереду? Чи загрожує респу-
бліці монархія?

Відповідь: Ще раз кажу: я – законослухняний громадянин. Я 
підкоряюсь законам країни. Відповім так: я намагатимусь зробити 
так, щоб у Азербайджані не було монархії.

Питання: Чи означає ваше нинішнє призначення, що ви – май-
бутній Президент країни?

Відповідь: В Азербайджані Президент – Гейдар Алієв. Крити-
ки мого батька не раз за ці дні поширювали найстрашніші чутки. 
Живу й сильну духом людину весь час намагаються загнати в мо-
гилу. Безсовісно. Я тяжко переживаю це. Представники опозиції 
навіть хочуть поїхати в Клівленд, щоб переконатись: чи насправді 
там мій батько. Доводиться терпіти це безсоромство. Боляче, що 
таке роблять мої співвітчизники. Все. На цю тему я говорити біль-
ше не буду.

9 серпня Ільгам Алієв дав ексклюзивне інтерв’ю програмі 
«Вести» Російського телебачення. Перш за все він розповів про 
стан здоров’я Президента Азербайджану Гейдара Алієва. Попе-
редні результати обстеження Гейдара Алієва в клініці Клівленда 
задовільні. Про це повідомили медики. Тим не менш, за словами 
лікарів, йому необхідно пройти курс лікування.

– Стан здоров’я Президента Азербайджану Гейдара Алієва 
нормальний, – продовжував Ільгам Гейдарович. Я говорив бук-
вально декілька годин тому з супроводжуючими Президента нашої 
країни особами. Все добре, стан його здоров’я цілком нормаль-
ний. Сьогодні було також зроблене офіційне повідомлення клів- 
лендської лікарні про стан здоров’я Президента, де підкреслюєть-
ся, що разом із певними проблемами є дуже хороша позитивна ди-
наміка, і ми сподіваємось, що найближчим часом пан Президент 
повністю відновиться і повернеться на батьківщину.

Відповідаючи на питання про ситуацію в Азербайджані напе-
редодні виборів, в яких він сам також прийматиме участь, Ільгам 
Алієв сказав:

– Наша опозиція, на жаль, протягом десяти років так і не змо-
гла досягнути значного прогресу ні у своєму світогляді, ні в по-
шуках нових форм ведення політичної боротьби, ні у спробах 
завоювати хоч якусь серйозну підтримку в населення. Зараз при-
значення мене на посаду прем’єр-міністра викликає в опозиції ве-
лике занепокоєння й шок. Вони розраховували на те, що в зв’язку 
зі хворобою Президента Алієва – так вони думали чи намагались 
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уявити, – у правлячій команді почнуться якісь тертя, суперечки. 
Та, як зазвичай, вони прорахувались. Підтримка, виявлена мені 
парламентом одноголосно, повна підтримка з боку членів уряду 
ще раз показали, що в Азербайджані існує згуртована команда 
Гейдара Алієва, яка здатна сьогодні і в майбутньому втілювати 
його політику в життя.

Ільгам Алієв також заявив, що Азербайджан залишається при-
вабливим для іноземних інвесторів, що вже дає позитивні резуль-
тати в економіці Азербайджану.

– За наступні три роки 9 мільярдів доларів буде вкладено у на-
фтовий сектор Азербайджану. Якщо врахувати ті 5-6 мільярдів, 
що вже були вкладені, ми побачимо, що Азербайджан за об’ємом 
прямих іноземних інвестицій на душу населення знаходиться в 
перших рядах.

Щодо російсько-азербайджанських відносин, Ільгам Алієв за-
значив:

– Ми зараз дуже задоволені рівнем двосторонніх відносин між 
нашими країнами. На жаль, в минулому не завжди вдавалось мати 
гарні взаємодії, але повинен вам сказати, що з приходом на по-
саду Президента Володимира Путіна наші двосторонні відносини 
отримали новий імпульс, особливо після його офіційного візиту 
в Азербайджан і проведення тут переговорів, а також державно-
го візиту нашого Президента в Росію. Ми домовились по дуже 
широкому спектру питань і вже почали отримувати практичні ре-
зультати.

Звернімо увагу на вік нового прем’єра. Сорок років – пора роз-
квіту творчих сил. Гейдар Алієв, перетнувши цей вік, був затвер-
джений заступником голови Комітету державної безпеки Азер-
байджанської РСР, потім став головою і в 1969 році – першим се-
кретарем ЦК Компартії республіки. Син очолив уряд республіки 
у 41 рік. В такому ж віці Президентом США став Біл Клінтон, Во-
лодимир Путін – Президентом Росії, а Джон Мейджор – прем’єр-
міністром Великобританії… Список цей можна продовжити.

На початку книги ми помітили, що Ільгам Алієв народився під 
сузір’ям Козерога; повір’я обіцяє тим хто народився під цим зна-
ком досягнення вершин після 41 року. Можна по-різному стави-
тись до гороскопів, жартувати над коментарями численних тлу-
мачів чи вдумуватись у таємні знаки небес, та не можна не звер-
тати уваги на співпадіння сакральних мотивів з реальними віхами  
людської долі.
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«Хода, як у батька», – говорять у народі. Та як тоді поставитись 
до заяви: «У мене немає і не буде своєї команди?» Вона пролуна-
ла, як виклик кланам. Та і в адміністрації діючого президента, і в 
опозиції цей сигнал зрозуміли не всі.

… Голова уряду республіки Артур Расі-заде, за словами Ільга-
ма Алієва, найнадійніший соратник його батька, став заступником 
прем’єра. Ільгам Алієв, прийнявши високе призначення з дотри-
манням усіх конституційних норм, дав зрозуміти суспільству, що 
він готовий до боротьби на президентських виборах, готовий зай- 
няти місце глави держави, Президента.

Опоненти з дід-морозівським мішком

В 1993-1994 роках, як уже знає читач, Азербай-
джан охопило полум’я громадянської війни. Народ покликав на 
допомогу Гейдара Алієва. Подіям тих років присвячені докумен-
тальні книги «Азербайджан 1993. Від анархії до стабільності» і 
«Азербайджан 1994. Національна державність напередодні ви-
пробування». Задумав двотомник Гейдар Алієв, а створювались 
вони за безпосередньої участі Ільгама Алієва. Другий том вийшов 
напередодні 80-річчя Гейдара Алієва. Президент встиг погортати 
його…

Згадаймо – за повернення Гейдара Алієва до керівництва краї-
ною виступили і самі державці тих років, дилетанти та демагоги, 
які прорвались на капітанський місток.

«Президент – це символ країни. Тим більше такий Президент, 
як Гейдар Алієв! Президент, котрий врятував батьківщину, що 
розвалювалась, котилась у прірву в результаті діяльності тих, хто 
його критикує! Кращою відповіддю на ці дії опозиції може стати 
наша практична робота… Якщо згадати, яким був Азербайджан у 
недавньому минулому, в 1992 році, коли ці люди, опозиція, були 
при владі, і порівняти з сьогоднішнім днем, то можна помітити 
колосальні відмінності…» – так відповідав у 2003 році прем’єр-
міністр на запитання кореспондентів газети «Вашингтон пост».

«Та я примушую себе не сердитись на цих людей, – зізнавався 
він. – … Я можу зрозуміти і політичну боротьбу, і бажання знову 
прийти до влади, та все повинно відбуватись у цивілізованій фор-
мі… Якщо погортаєте опозиційні газети за останні два-три місяці, 
то в кожному номері ви зустрінете неправдиві, образливі, зовсім 
неетичні статті, пов’язані зі станом здоров’я президента…»
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Журналістів менш за все цікавила діяльність прем’єр-міністра. 
Вони розпитували про здоров’я Гейдара Алієва, допитувались, 
якою буде його участь у майбутніх виборах Президента Азербай-
джану.

Буває, що вибори глави держави приводять до корінної зміни 
курсу. В Азербайджані 2003 року повернення до влади претенден-
тів із опозиції означало би крок назад. Азербайджан обрав шлях 
демократичного розвитку, йому, як і Росії, були потрібні «не ве-
ликі потрясіння» (вислів П. Столипіна), а чесні, відкриті вибори. 
Передача влади мирним шляхом – найважливіший елемент полі-
тичної стабільності. Час вимагав приходу до влади не красномов-
них популістів з майданів, хоч би й помаранчевих, а компетентних 
людей, котрі гідно проявили себе в діловій, практичній, кропіткій 
роботі. Гросмейстерський хід Алієвих, батька й сина, ламав сце-
нарії радикальної опозиції.

Пустили підступні чутки, що Захід погодився з президент-
ством Ільгама Алієва, якщо він, прийшовши до влади, дасть добро 
на капітулянтський мир у вирішенні карабахського конфлікту.

«В моїй позиції. – відповідав Ільгам Алієв, – не відбулось 
жодних змін. Якщо ви звернули увагу, вже декілька років я ясно 
та відкрито висловлював свою думку, що територіальна ціліс-
ність Азербайджану повинна бути повністю відновлена, окупан-
ти повинні покинути азербайджанські землі. Після цього може 
йти мова про якусь мирну угоду. Ми не відступимо від цього 
принципу».

Противники Ільгама Алієва то називали його «наступником-
диктатором», то «несерйозною фігурою», «слабким суперником».

Доктор політичних наук Р.Мустафаєв не без гумору зауважив: 
«Влада створила заманливий політичний простір, опозиція кину-
лась в нього, транзитом через Лондон…». Пояснимо для читачів 
поза Азербайджаном, чому згадується Лондон. Саме там, на за-
тишних берегах Темзи, зійшлись лідери чотирьох опозиційних 
партій. Чотири дні намагались домовитись, та так і не змогли. В 
примарній надії на удачу підписали протокол з обіцянками під-
тримати того зі своїх, хто вийде у другий тур. Надії живлять юна-
ків… А політиків – розуміння великої гри. Лондонські партійці 
цим явно не відрізнялись.

– Мені подобається ця теза: «Політика – це засіб приносити ко-
ристь людям» – так сказав відомий політолог про Ільгама Алієва. 
Цю тезу, безумовно, виділив для себе і кожен виборець.
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Пізніше, коли Ільгам Алієв стане главою держави, він заявить: 
«Я – Президент кожного громадянина Азербайджану». Одна спра-
ва – відчувати суспільство, народ як масу, яку можна полонити за-
манливими обіцянками. Інша справа – відчувати у багатомільйон-
ному суспільстві кожного співвітчизника, розуміти його тривоги, 
турботи, надії…

В тому ж інтерв’ю – іронічний пасаж про опозицію: «Вони 
прийшли восени 2003 року зі старим дід-морозівським мішком з 
відомим всім нам із дитинства набором «подарунків».

Аналітик вашингтонського центру досліджень «Джемерстоун 
фундейшн» В. Сокорун писав у газеті «Уолл-стріт джорнел»: «На-
звіть єдину мусульманську країну в світі, де радянський держав-
ний устрій був би національним вибором, а прозахідна орієнтація 
базувалась би на політичному консенсусі, який об’єднує правлячу 
еліту, основні опозиційні партії та населення. Країну, де трансна-
ціональні нафтові компанії завоювали б справжню популярність, 
а до Ізраїлю плекали б дружнє ставлення. Де участь у антитеро-
ристичній коаліції перетворилась би на синонім національних ін-
тересів. Це – сукупність унікальних якостей, що характеризують 
Азербайджан – тюркську країну, більшість населення якої склада-
ють шиїти, де проживають 8 мільйонів представників мільярдного 
мусульманського світу».

Автор статті вважав важливим вирішення трьох серйозних 
проблем у Азербайджані після виборів.

Перше-фінансування з боку міжнародних організацій будів-
ництва нафтопроводу Баку-Тбілісі-Джейхан; друге – повернення 
окупованих у 1993 році Вірменією районів. Третє – захист Азер-
байджану від проникнення ісламського фундаменталізму та теро-
ристичних інфраструктур.

«Три основні опозиційні партії країни – прозахідної орієнта-
ції та їх лідери прийматимуть участь у президентських виборах… 
Проте опозиціонери своїми ж руками створили найсерйознішу пе-
решкоду для себе. Всі три партії і їхні керівники у 1992-1993 ро-
ках були при владі. А ці роки згідно суспільної думки однозначно 
характеризуються як період занепаду». Саме в силу цього автор 
статті передбачав неминучість перемоги Ільгама Алієва на пре-
зидентських виборах.

Було багато факторів, що відрізняли Ільгама Алієва від його 
політичних опонентів. «Мені нічого не відомо про програми моїх 
суперників – зазначав він. – Вони перед кожними виборами – пре-
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зидентськими й парламентськими заявляють, що у них є програ-
ма, є концепція. Та показують лише обгортку своєї програми. Ніде 
нічого не говорять, ніде не публікують. Я сумніваюсь. Що у них є 
якась серйозна концепція».

Аналіз інтерв’ю, виступів, заяв Ільгама Алієва свідчать: він ви-
робив свою систему поглядів у великій політиці. Прем’єр-міністр 
не задовольнявся перерахуванням успіхів, досягнутих за останні 
п’ять-десять років. Він умів точно оцінити проблеми, чітко позна-
чити майбутні завдання. 
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Глава Х
«Я вІРЮ ЙОМУ, ЯК САМОМУ СОБІ»

Роби велике, не обіцяючи великого.
Піфагор

Право бути обраним

Життєвий шлях батька був найяскравішим при-
кладом для Ільгама Алієва. Він зростав, пізнаючи національні 
основи Азербайджану, Сходу і світські цінності Заходу.

«Ільгам Алієв має такі ж права, як всі громадяни, зокрема і 
правом бути обраним. Та те, що він є моїм сином, не звільняє його 
від відповідальності», – говорив Гейдар Алійович.

Розбираючись з виборами, часто говорять про славнозвісний 
«адміністративний ресурс». Та є ще один ресурс любові, всена-
родної симпатії та визнання. Авторитет, пошана, вдячна любов, 
які здобули в народі його батьки, йоді діди й бабусі.

Ільгам Алієв ріс в осередку, який об’єднував у собі високі ду-
ховні традиції та моральні заповіти двох відомих в Азербайджані, 
вельми шанованих родів.

Мама Заріфа-ханум, теща Аіда-ханум Іманкулієва – живе 
уособлення благословенного материнства, жіночої гідності й ду-
шевності. Його супутниця життя Мехрібан-ханум втілює в собі 
генетичне благородство своїх батьків, живу пам’ять про жіночу 
доброту своєї свекрухи.

Мехрібан-ханум, ставши надійною опорою і підтримкою Іль-
гама, ніби підтверджує думку про те, що за всяким успішним ді-
янням стоїть велика жінка.

Заріфі Алієвій судилось іти по життю з людиною, котра очо-
лить суверенний Азербайджан, і виплекати сина, котрий також 
обійме посаду глави незалежної республіки. На жаль, їй не до-
велось побачити Алієва-чоловіка і Алієва-сина на високих верши-
нах нової історії батьківщини.
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Батько і син не обділяли увагою її останній прихисток. Нехай 
зрадіє її душа!

Багато радощів, та не менше й смутку випало на долю Алієвих. 
Алієв-батько, згадуючи ці обставини долі, міняв акценти в опти-
містичну сторону: «Скільки було в житті моєму важких періодів, 
стільки ж було і періодів світлих…»

– Як сприйняли в сім’ї ваше призначення?Ваша дружина, 
діти? – запитав журналіст Ільгама Алієва.

– Нормально сприйняли. Вони, мабуть, теж якоюсь мірою були 
до цього готові, тому особливих виявів радості не було. Ми всі за-
раз думаємо про батька та дідуся.

Я свідомо обрав такий спосіб життя. Я розумію, що сім’ї пре-
зидентів, сім’ї відомих людей бувають різними. Перед нами від-
криваються широкі можливості. Дехто обирає нормальний спо-
сіб життя, надає перевагу спокійному способу життя, інші живуть 
за межами країни, хочуть почувати себе там у більшій безпеці, в 
більш привабливому середовищі. А є такі, хто хочуть допомагати 
своїм батькам, їхній роботі. Та загалом, як жити, – це не суттє-
во, головне, що ти робиш і як допомагаєш. Що думають про тебе 
люди? Який внесок ти робиш у справу розбудови нової держави. 
Тому, як я вже сказав, я свідомо зробив цей вибір, ніколи не шко-
дую про це і щасливий від того, що хочу продовжити справу, роз-
почату батьком. Сподіваюсь, що ми разом із ним продовжимо цю 
справу.

За останні 200 років Тоні Блер був наймолодшим прем’єр-
міністром Великобританії. «Вік – не головне – говорив він. – Го- 
ловне, чи здатен впоратись із роботою чи ні. Іноді корисно бути 
молодим, це додає нетерпіння в роботі…з віком приходить му-
дрість і досвід».

А Президент США Джордж Буш у своїй книзі «Справа, за яку 
відповідаєш» пише: «Приклад діда і батька навчив мене тому, що 
якщо людині не подобається напрямок діяльності влади, з цим не 
обов’язково миритись, – цілком можливо щось зробити». Джордж 
Буш приймав участь у всіх виборчих кампаніях батька: і в пере-
можній президентській 1988 року, і в 1992 році, коли Буш-старший 
програв президентські вибори Біллу Клінтону.

Ільгам Алієв, котрий приймав участь у президентських вибор-
чих кампаніях батька і в 1993 і 1998 роках, з впевненістю заявляв 
про участь батька також і на виборах 2003 року.
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Питання: Чи може статись, що один з двох кандидатів пар-
тії «Єни Азербайджан» добровільно відкличе свою кандидатуру 
чи в якості кандидата від цієї партії оберуть вас?

Відповідь: Я вважаю, що на виборах як єдиний кандидат буде 
приймати участь Гейдар Алієв. Я цілком впевнений у цьому. Го-
ловне питання в тому, щоб здоров’я йому дозволило це. Я впев-
нений, що здоров’я дасть таку можливість, така ж думка лікарів. 
(Наш век, 30 серпня 2003 р.).

Передача влади за спадковістю в демократичній державі в 
принципі не вважається чимось негожим і сороміцьким.

Джавахарлал Неру відомий як видатний політичний діяч Індії 
та світової політики. Його донька Індіра Ганді гідно продовжува-
ла політичний курс батька, зміцнюючи авторитет Індії, як однієї 
з демократичних країн. Її син Раджив Ганді був також прем’єр-
міністром. Після його трагічної загибелі на політичну арену вий- 
шла вдова глави уряду Соня Ганді. Згадаймо також демократич-
ний прихід до влади Бхутто-доньки в Пакистані, Буша-батька та 
Буша-сина в Америці. Обставини «успадкування влади» не чини-
ли перешкод розвитку цих країн.

Ільгам Алієв вважає себе представником молодого покоління. 
«Я сподіваюсь на молоде покоління», – говорить він. Його полі-
тичне гасло: сильна влада – сильна економіка – сильна держава. 
На його думку, в Азербайджані повинна розвиватись цивілізована 
правова держава, що живе за світовими економічними законами. 
Що стосується фантазій опозиції про «диктатуру», він однозначно 
заявляв: «Моє ставлення до диктатури рішуче погане.

Диктатор – людина, яка ставить себе вище народу. Не рахуєть-
ся зі світовою суспільною думкою. Диктатора виводять на арену 
конкретні умови. Однак у цивілізованих суспільствах поява дик-
таторів на арені неможлива».

Будні прем’єра

Фрагменти з передвиборчого робочого графіку 
прем’єр-міністра.

3 вересня. Прем’єр-міністр І.Алієв прийняв делегацію парла-
менту Великобританії. Глава делегації, віце-президент Всесвіт-
нього європейського конгресу лорд Джанер висловив вдячність 
главі Азербайджанського уряду за теплий прийом і повідомив: 
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«Нас дуже гаряче й тепло зустріли у вашій країні. Хотіли би при-
вітати вас у зв’язку зі сходженням на посаду прем’єр-міністра.

Напевно, і наш прем’єр-міністр скаже вам, що це зовсім не лег-
ка робота».

4 вересня. Ільгам Алієв прийняв російського співголову  
Мінської групи ОБСЄ Юрія Мерзлякова. Прем’єр-міністр звернув 
увагу на те, що Мінська група останнім часом ніби самоусунулась 
від практичного рішення проблеми, в азербайджанському суспіль-
стві існує певне розчарування. Зараз ні для кого не таємниця, що 
Азербайджан – країна, територія якої окупована. Прем’єр-міністр 
рішуче заявив, що поки окуповані землі Азербайджану не будуть 
звільнені, ні про які зв’язки з Вірменією не може йти мови. У ХХІ 
столітті, в період, коли Азербайджан і Вірменія є членами таких 
міжнародних організацій, як СНД, Рада Європи, інтегруються в 
світові структури, продовження окупації неприпустиме.

5 вересня. В перший рейс іде танкер Каспійського пароплав-
ства «Професор Азіз Алієв». Прем’єр-міністр дає напуття екіпа-
жу, бажаючи за традицією сім футів під кілем. Людина, чиє ім’я 
написане на борту судна, все своє життя присвятила рідному на-
роду. Лікував людей. Був наркомом охорони здоров’я республіки. 
Бойовими орденами відзначений його внесок у Велику перемогу в 
роки Великої Вітчизняної війни. Виростив чудових дітей. Доньку 
його, теж лікаря, звали Заріфою. Заріфою-ханум.

8 вересня. Офіційний візит прем’єр-міністра Азербайджану 
до Туреччини – перший закордонний візит Ільгама Алієва на но-
вій посаді. Напередодні візиту він дав інтерв’ю турецькій газеті 
«Саба». Говорячи про здоров’я батька, не приховував, що пре-
зидент знаходиться у важкому стані. Зауважив, що якщо стан 
здоров’я Гейдара Алієва не дозволить йому приймати участь у 
президентських виборах, то сам він, Ільгам Алієв, прийме в них 
участь і набере не менше 60-65 відсотків голосів.

На спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Туреччини 
Реджебом Ердоганом Алієв говорить, що перший візит на цій по-
саді він «повинен був здійснити до Туреччини, так воно і сталось. 
Ця прекрасна традиція живе й буде жити… Я дуже радий знахо-
дитись тут. Туреччина– дуже дорога для мене країна, тут минув 
певний період мого життя. Я вважаю Туреччину своєю другою 
батьківщиною. Хочу запевнити вас в тому, що, знаходячись на цій 
посаді, і в своїй подальшій діяльності зроблю все можливе для ще 
більшого зближення наших країн. Це – наш стратегічний курс…»
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Виступаючи перед членами уряду, Ільгам Алієв висловив вдяч-
ність Турецькій державі та уряду за велику увагу й турботу, вияв-
лену до його батька, Президента Гедара Алієва в зв’язку зі  станом 
здоров’я, а також передав вдячність від імені азербайджанського 
народу.

Така в загальних рисах офіційна канва візиту, що почався з 
покладання вінка до Мавзолею засновника Турецької Республіки 
Мустафи Кемаля Ататюрка. В пам’ятній книзі Ільгам Алієв зро-
бив такий запис: «Схиляю голову перед безсмертним духом ве-
ликого лідера всього тюркського світу, великого політичного та 
громадського діяча двадцятого століття, розбудовника Турецької 
Республіки Мустафи Кемаля Ататюрка, вважаю честю висловити 
свою безсмертну любов турецькому народу» (Ікі сахіл, 10 вересня 
2003 р.).

Були, як завжди, і неофіційні версії. Одну з них, підсумовую-
чи матеріали турецьких ЗМІ, висловила «Независимая газета» (9 
вересня 2003 р.): «Офіційні відомості про візит Президента Гейда-
ра Алієва і його ймовірного наступника на посаді лідера держави 
є лише прикриттям справжнього підґрунтя поїздки, пов’язаної з 
тяжкою хворобою діючого президента».

І далі: «Дійсно, офіціоз з приводу візиту, по суті, в.о. першої 
особи держави до Туреччини досить скупий. Відомо лише, що в 
Анкарі Ільгам Алієв зустрівся з президентом Туреччини Редже-
бом Ердоганом, з яким обговорив взаємовідносини між двома 
країнами та іракську тематику».

Неофіційні джерела при цьому стверджують, що в Анкарі 
Алієв-молодший зустрівся  також із керівництвом військово-ме-
дичної академії «Гюльхане» (очевидно, в той час коли його VIP-
супутники відволікали пресу та громадськість, позуючи перед 
телекамерами в апартаментах турецької влади). Ці відомості, зо-
крема, оприлюднило бакинське «Ехо» з посиланням на джерела в 
дипломатичних колах. За інформацією видань, предметом обгово-
рення стало продовження лікування Гейдара Алієва в Туреччині. 
Викликано це начебто тим, що немає вже жодного сенсу залишати 
його в клівлендській клініці у США, в якій він знаходиться з 7 
серпня (до цього Гейдар Алієв лікувався якраз в «Гюльхане»)…

Спекуляції довкола «можливої передислокації хворого Прези-
дента» так само швидко вгасли, як з’явились. А ось номер опо-
зиційної газети «Хурійєт» залишиться, як нам здається, чорною 
плямою в історії журналістики. Ця газета розмістила на першій 
полосі портрет Гейдара Алієва і супроводила текстом про зник-
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нення глави держави з 8 липня, тобто з того дня, як він вирушив на 
лікування до Туреччини. За «достовірні відомості» щодо зникло-
го Президента гарантувалась винагорода. Такі оголошення газети 
зазвичай публікують, коли міліція (поліція) розшукує злочинців, 
коли рідні й близькі шукають зниклих людей. «Пішов з дому і не 
повернувся…» Не говоримо вже про журналістську, професійну 
етику тих, хто оголосив Президента країни у розшук. Некоректно 
це, м’яко кажучи. Хоча, можливо, колеги вважали свою публіка-
цію удачею.

Останній раз на публіці Гейдар Алієв з’явився 8 липня 2003 
року. Потім – довгий курс лікування. Спочатку в Туреччині, а з 6 
серпня – в Клівленді, США.

Уже було ясно, що настає пора зміни влади. Як завжди в та-
кій ситуації збадьорились опоненти. Лідер партії «Мусават» Іса 
Гамбар, кандидат у президенти, терміново прокотився до США. 
На публіці його візит подавався вельми успішним. Проте серед 
своїх відкрито говорили про інше: Іса Гамбар, мовляв, не міг при-
ховувати свою образу, що адміністрація США підтримала Ільгама 
Алієва.

Ширились чутки про арешти людей із близького оточення 
Аліва. Про таємні візити високопоставлених посадовців до Азер-
байджану. Прилетів глава адміністрації Президента Росії Олек-
сандр Волошин, якого називали (не без підстав) сірим кардиналом 
Кремля. Цитуємо «Ехо»:

«Протягом останнього десятиліття Олександр Волошин є одні-
єю з найвпливовіших фігур в російській політиці, тому його візит 
до Баку може пояснюватись лише дуже важливими причинами. 
Тим не менш зміст зроблених ним вчора публічних заяв носить 
вельми загальний характер. Вдень Волошина прийняв прем’єр-
міністр Ільгам Алієв. У присутності журналістів сторони висло-
вились за розвиток співпраці двох країн. Як наголосив азербай- 
джанський прем’єр, стратегічне партнерство, що склалось між 
Азербайджаном і Росією відповідає інтересам обох країн. Істо-
рично тісно інтегровані зв’язки Азербайджану й Росії, що дають 
реальну віддачу, необхідно і надалі зміцнювати і розвивати у всіх 
сферах, підкреслив Алієв. « ми дуже задоволені рівнем взаємо- 
відносин між Азербайджаном і Росією, що склались за останні 
роки», – заявив прем’єр. В свою чергу О.Волошин зазначив, що 
співпраця Росії та Азербайджану має потужний потенціал, «закла-
дений спільною історією та гарним рівнем взаєморозуміння між 
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двома президентами. … Для Росії Азербайджан є одним з найбільш 
пріоритетних партнерів. Азербайджан для нас не тільки близький 
і рідний – він важливий з точки зору і політичної, і економічної…» –  
резюмував глава адміністрації Володимира Путіна. Ввечері він 
провів прес-конференцію за підсумками бакинських зустрічей… 
Говоячи про результати переговорів з прем’єр-міністром Азербай-
джану, О.Волошин повідомив, що були обговорені питання, ви-
несені на порядок денний очікуваного 18-19 вересня саміту СНД 
у Ялті. « Там запланована зустріч Ільгама Алієва з Володимиром 
Путіним, на якій буде розглянутий весь спектр двосторонніх від-
носин», – сказав Волошин.

Цікавою виявилась відповідь глави путінської адміністрації на 
прохання прокоментувати передвиборчу обстановку в Азербай-
джані.

«Ситуація в Азербайджані носить вкрай передбачуваний ха-
рактер», – сказав він. За його словами, є «два очевидних лідери 
в президентських виборах, і обидва вони імпонують Росії. Проте 
імен «очевидних лідерів» Волошин так і не назвав».

18 вересня 2003 року, Ялта

Знаменитий Лівадійський палац. В 1945 році 
тут пройшла Ялтинська конференція – Сталін, Рузвельт, Чер-
чіль… Зараз в Лівадії – керівники країн СНД. Азербайджан на 
саміті представляє Ільгам Алієв. У цих зустрічей своя недовга іс-
торія, повна приколів. Один з них стався у сочинській резиденції 
«Бочарів струмок».

– Ми дуже раді тому, як проходять дні і навіть Рік Азербайджа-
ну в Російській Федерації, – сказав Володимир Путін, зустрічаючи 
Президента Вірменії Роберта Кочаряна.

Роберт Седракович делікатно поправив колегу. Путін попросив 
пробачення, але не зніяковів:

– Це гарна обмовка! Сподіваюсь, що це теж допомагатиме 
спільній роботі по врегулюванню відомих речей.

Обмовки, часом дуже смішні, прикрашають велику дипло- 
матію, як білі штани Бориса Немцова хроніку протокольних про-
колів.

Буш-молодший «прославився» багатьма невдалими вислова-
ми. Для них навіть слівце придумали – «бушизми». Один із сво-
їх чергових бушизмів Президент США промовив, виступаючи на 
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прийомі в честь англійської королеви Єлизавети ІІ у травні 2007 
року. За його словами виходило, що королева править Великобри-
танією з XVIII століття і їй має бути не 80 з лишком, а добре за 
двісті. Старенька могла дуже образитись, але стрималась.

– Пане Президент, – відповідала вона на прощальному банкеті 
в посольстві Великобританії, – я роздумувала, чи варто мені цей 
тост розпочати зі згадування про те, що я тут була в 1776 році, та, 
гадаю,  що не зроблю цього.

В Ялті Ільгама Алієва зустрічали з особливою увагою. Пере-
говори з Путіним, Назарбаєвим, Шеварднадзе, Кучмою… Прези-
дент України приймав Ільгама Алійовича в резиденції «Зоря», ра-
ніше відомій як «Форос». Будували розкішний «Форос» за вказів-
кою Горбачова та під суворим наглядом Горбачової. Добудували… 
Втім, це окрема тема – будівельні захоплення володарів. Чомусь 
кожному з них неодмінно хочеться мати свою резиденцію, круті-
шу, ніж у попередників.

Путін та Алієв обговорили широке коло питань, зокрема і зо-
всім вже близькі президентські вибори в Азербайджані. Ось сте-
нограма їхньої розмови.

В. Путін: Пане прем’єр-міністр, мені дуже приємно вас бачи-
ти, зустріти в новій якості. Хочу привітати вас із призначенням на 
цю високу посаду. Впевнений, що це вдалий вибір. Тим більше, 
що останнім часом наш товарообіг зріс на 70 відсотків, а за перші 
п’ять місяців цього року вже на 20. Динаміка дуже хороша. І я тішу 
себе надією, що це і наші зусилля з Президентом Азербайджану 
даються взнаки. Я вас хочу попросити, за першої зручної нагоди, 
при першій можливості передати Президенту найкращі побажан-
ня. І ми сподіваємось, що він поправиться, що все буде нормально. 
Ми знаємо, що зараз Азербайджан знаходиться в умовах передви-
борчої компанії, яка розгортається. Та хочу висловити надію на те, 
що всі ці внутрішні політичні процеси не відобразяться на темпі 
розвитку двосторонніх відносин, і він буде збережений.

І. Алієв: Велике дякую, пане Президент, за теплі слова. Насам-
перед я хотів би виконати прохання нашого Президента і передати 
його найкращі побажання, привіт вам, успіхів у вашій роботі. Нам 
теж дуже приємно, що відносини між нашими двома країнами 
розвиваються динамічно у всіх областях. І в політичному плані 
існує дуже хороша взаємодія; в економічному плані, як ви зазна-
чили, спостерігається стрімке зростання товарообігу і здійсню-
ється дуже багато взаємовигідних проектів. Та повинен сказати, 
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що, напевно, основний поштовх такому розвитку наші відносини 
отримали після вашого приїзду в Азербайджан. Ви знаєте, що в 
Азербайджані дуже давно чекали приїзду Президента Росії. І коли 
ви прийняли рішення, здійснили цей візит, ми одразу відчули піс-
ля цього візиту, як за всіма напрямками у нас відбувся дуже силь-
ний рух і активізація наших відносин. Ми це дуже цінуємо. Наш 
Президент заявляв, що Росія для Азербайджану – стратегічний 
партнер. Ця політика сьогодні проводиться і проводитиметься в 
майбутньому. Ми зі свого боку будемо робити все, що від нас за-
лежить, щоб на всіх рівнях міждержавних відносин ми досягали 
нових успіхів, тісніше взаємодіяли, приносячи користь нашим 
країнам і нашим народам. Також хочу, скориставшись моментом, 
висловити вам свою особисту вдячність за ту турботу, яку ви про-
явили до Президента Азербайджану в той час, коли він знаходився 
на лікуванні. І ми це дуже цінуємо. І в Азербайджані це дуже ціну-
ють і пам’ятатимуть завжди.

В. Путін: Я думаю, що за це навіть не варто дякувати, це свята 
справа. Можете розраховувати на нашу допомогу не лише з цих 
питань, але й з будь-яких інших. Ну, а якщо візити так допомага-
ють, то я хочу запросити вас у Москву з робочим, офіційним ві-
зитом. Треба тільки узгодити час з Урядом Російської Федерації… 
(сайт Президента Росії, 18 вересня 2003 р.).

За спільною думкою, делегація Азербайджану на чолі з Ільга-
мом Алієвим прийняла в роботі форуму глав держав Співдруж-
ності найактивнішу участь. В документах, підписаних на саміті, 
йшлось про створення вільної економічної зони в рамках СНД до 
2010 року, інтеграцію у Світову організацію торгівлі та світовий 
економічний простір, про підвищення ефективності використан-
ня національних транспортних комплексів, розробку і здійснення 
більш перспективних проектів у рамках СНД.

В минулому вересні в Баку проходив V Всесвітній конгрес ро-
сійської преси. Близькі й далекі країни представили сотні назв ро-
сійських газет і журналів – вони виходять по всьому світу. Найчас-
тіше у цих видань різні політичні погляди, та всіх об’єднує інте- 
рес до Росії, російської мови. Багато журналістів, видавців впер-
ше опинились в Баку і зі зрозумілим здивуванням відкривали для 
себе російську пресу Азербайджану.

– У вас російських видань стільки ж, скільки було в часи СРСР?
– Ні, значно більше, – відповідали господарі.
У Всесвітньому конгресі приймала участь дружина Президен-

та Росії Людмила Олександрівна Путіна. Звичайно ж, у неї була і 
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офіційна програма: покладання квітів до Вічного вогню на Алеї 
жертв; знайомство з роботою Російського культурно-освітнього 
центру «Московская аудитория» в Бакинському Слов’янському 
університету, зустріч у державній резиденції «Палац Улдуз» («Зір-
ка») з прем’єр-міністром Азербайджану Ільгамом Алієвим і його 
дружиною Мехрібан Алієвою… Як повідомили інформаційні 
агентства, центральною темою розмови Ільгама Алієва та Людми-
ли Путіної стали питання збереження російської мови і традицій 
російської культури в Азербайджані. «Людмила Путіна висловила 
захоплення тим, як у Азербайджані ставляться до російської куль-
тури». 

Ільгам Гейдарович розповів, що напередодні в Ялті у «форматі 
один на один» він зустрівся з Президентом Росії.

– Дуже важливо зберегти те хороше, що дали Азербайджану 
російська мова і російська культура, – підкреслив прем’єр-міністр. 
І додав, що в Баку до цих пір тепло згадують офіційний візит гла-
ви Російської держави, що відбувся у січні 2001 року. Людмила 
Олександрівна попросила передати їм найкращі з Володимиром 
Володимировичом побажання Гейдару Алійовичу Алієву.

Прем’єр-міністр Азербайджану Ільгам Алієв зустрівся з учас-
никами конгресу 20 вересня.

– Ставлення до російської мови, російської культури, видань в 
Азербайджані, – наголосив він, – може слугувати прикладом для 
багатьох інших країн світу. Проведення конгресу в столиці респу-
бліки допоможе донести правду про сьогоднішній Азербайджан 
до широкої громадськості в Росії, інших країнах.

22 вересня прем’єр-міністр Азербайджану вилетів у Нью-Йорк 
на 58-у сесію Генеральної Асамблеї ООН. На банкеті, влаштова-
ному Президентом США Джорджем Бушем в честь глав делега-
ції, гості звернули увагу на непротокольний жест господаря Бі-
лого дому, котрий тепло поговорив з прем’єр-міністром Ільгамом 
Алієвим, поклавши руку йому на плече, – ця деталь свідчить про 
багато що.

Гейдар Алійович вже близько двох місяців знаходиться на ліку-
ванні в Клівленді. Клініка закритого типу, інформація «на волю» 
надходить суто офіційна: стан здоров’я містера Алієва стабіль-
ний, продовжується курс реабілітації.

«Независимая газета» зі слів самого Ільгама Гейдаровича пи-
сала, що одразу після прибуття в США він мав телефонну розмо-
ву з Клівлендом і найближчими днями має намір відвідати батька 
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(Независимая газета, 26 вересня 2003 р.). «Новини звідти дуже 
добрі. Лікування президента триває. Процес відновлення прохо-
дить успішно», – заявив Алієв-молодший.

Продовжуючи тему, «Независимая газета» розмірковувала про 
те, що здоров’я Гейдара Алієва залишається головним питанням 
азербайджанської політики. «На кону – влада в країні. А між тим 
деякі експерти говорять, що ситуація в Азербайджані повністю 
контролюється Сполученими Штатами». В підтвердження цієї 
думки «НГ» навела точку зору керівника однієї з аналогічних 
служб: «Не Ільгам Алієв, а Вашингтон вирішує, якою мірою ін-
формувати когось про стан здоров’я глави республіки. Не виклю-
чено, що навіть діти Президента не мають повних даних про це».

Втім, з таким твердженням можна посперечатись. Можна і 
здивуватись безсоромності «вільної» преси, яка фабрикувала ін-
формацію про смерть Президента. «Доводиться терпіти це безсо-
ромство», – скаже в інтерв’ю Ільгам Алієв.

23-24 вересня він зустрічається з главами держав (Хорватія, 
Пакистан), з міністрами закордонних справ (Туреччина, Іран), з 
держсекретарем США Пауеллом.

24 вересня І.Алієв виступає на 58-й сесії Генеральної Асамблеї 
ООН. У вересні 1994 року в цій залі вперше виступив, представ-
ляючи Азербайджанську державу, його батько.

Про що говорив Ільгам Алієв з найавторитетнішої трибуни  
світу?

«Азербайджанська делегація неодноразово з цієї високої три-
буни привертала увагу міжнародної спільноти до триваючого вір- 
мено-азербайджанського конфлікту. Минає вже 10 років з при-
йняття Радою Безпеки чотирьох резолюцій. Ці резолюції вима-
гають негайного, повного й беззаперечного виводу вірменських 
окупаційних сил з територій Азербайджану. Разом з тим Вірменія, 
ігноруючи ці резолюції, кидає виклик міжнародній спільноті. А 
Рада Безпеки ООН і Мінська група ОБСЄ не приймають в зв’язку 
з цим жодних адекватних рішень… Азербайджан ніколи не пого-
диться з варіантом рішення на основі «існуючих реальностей». І 
не віддасть нікому ні п’яді своєї землі. Терпіння Азербайджану не 
безкінечне, і нехай ніхто не намагається зловживати цим. Відпові-
дальність за невирішеність питання лягає на державу-окупанта, а 
не на жертву окупації – Азербайджан. Позиція пасивного спосте-
рігача, яку займає міжнародна спільнота, може ще більше усклад-
нити безвихідне становище, що склалось…»
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В і’мя відновлення правди та справедливості Ільгам Алієв ви-
знав за можливе висловити критичні зауваження в адресу ООН: 
«І Мінська група ОБСЄ, і Рада Безпеки ООН відступили перед 
агресором і тим самим поставили під сумнів намір серйозно про-
довжувати свою діяльність…»

Заповіт Президента

1 жовтня 2003 року ЗМІ республіки оприлюд-
нили звернення Президента Гейдара Алієва до азербайджанського 
народу. Наведемо цей документ історичного значення повністю.

«Дорогі співвітчизники, шановні громадяни Азербайджану!
В ці дні виповнюється 34 роки з часу мого керівництва Азер-

байджанською Республікою загалом і 10 років керівництва в якос-
ті Президента незалежної Азербайджанської держави. В ці роки 
ідея всього мого життя як азербайджанця, громадянина Азербай-
джанської Республіки, а також її керівника, Президента полягала 
лише в служінні вам, азербайджанському народу, який я люблю 
більше життя, нашій державності, економічному, політичному, ду-
ховному розвитку нашої країни. Всю свою силу та волю на цьому 
шляху я черпав лише в мого мудрого та вдячного народу. В най-
важчі моменти, в найскладніших ситуаціях я опирався тільки на 
мій народ. Це надавало мені витримки, волі, забезпечувало всі мої 
успіхи.

Азербайджанський народ зайняв своє гідне місце в низці най-
передовіших народів світу. Сьогодні вже усім відомі його багатий 
духовний світ, гідний вклад у скарбницю світової культури, здат-
ність долучення до цінностей світової цивілізації. Зараз нікого 
не дивує, що азербайджанці, завдяки своїй праці, таланту, посту-
пово все інтенсивніше інтегруються в сім’ю народів світу у всіх  
сферах.  

Сьогодні наша незалежна держава розвивається, використо-
вуючи найпередовіший досвід і цінності країн світу. Керуючись 
принципами демократичного суспільства, правової держави, вер-
ховенства прав людини та громадянина, політичного плюралізму, 
Азербайджан здійснює діяльність пліч-о-пліч з найбільш передо-
вими, могутніми державами Європи й світу. Наша країна зайняла 
гідне місце в міжнародній спільноті. Сьогодні основні стратегічні 
і глобальні питання світу, регіону та оточуючого нас зовнішньо-
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го світу не вирішуються без врахування нашої думки, наших ін- 
тересів. Нас знають, приймають, з нами рахуються в головних пи-
таннях.

Економічне життя Азербайджану перебудовується, відроджу-
ється та розвивається з високим динамізмом. З кожним роком 
зростає об’єм внутрішніх і зовнішніх капіталовкладень в еконо-
міку країни, модернізується аграрний сектор, харчова й легка про-
мисловість, в економіці підвищується частка нафтового сектору, 
зберігається стабільність манату, збільшуються валютні ресурси, 
відкриваються все нові й нові робочі місця з високою заробітною 
платнею. Все це – результат нової нафтової стратегії економічного 
розвитку, що здійснюєься з 1994 року. Впевнений, що якщо ми 
продовжуватиме в тому ж дусі, то в наступні кілька років в Азер-
байджані не залишиться жодної безробітної чи незаможної лю-
дини. Високими темпами зростатимуть заробітна платня, пенсії 
і загальні доходи людей. Азербайджанська держава, наші ділові 
люди зможуть приймати участь у найперспективніших і вигідних 
проектах, вкладати інвестиції не тільки в нашій країні, а й закор-
доном.

Наша держава поступово нарощує свою обороноздатність, вій-
ськову міць. Наша раціональна армія освоює передовий досвід і 
технології, молодь охоче йде в армію.

Все це далось нелегко. За минулий період ми з вами попере-
дили вкрай небезпечну реакцію, провокації та інші антиазербай-
джанські акції як всередині країни, так і ззовні, подолали великі 
труднощі. Вам чудово відомо про це.

Через нерішучість азербайджанського керівництва не був сво-
єчасно попереджений авантюристський націоналістичний сепара-
тизм, розв’язаний вірменами в Нагірному Карабасі з 1988 року. 
Вірменська армія, що скористалась спалахнувшою в нашій респу-
бліці в 1990-1993 роках політичною кризою влади, некерованістю 
й хаосом, окупувала азербайджанські землі, перетворила біль-
ше мільйона наших співвітчизників на біженців і переселенців. 
Громадян країни всередині республіки підбурювали на збройні 
зіткнення, протистояння, докладались величезні зусилля для зни-
щення, зруйнування нашої держави й державності. Ми попереди-
ли все це. Проте нам все ще не вдалось вирішити проблему по-
рушену в період хаосу та анархії територіальної цілісності Азер-
байджану, повернення біженців і переселенців до рідних домівок. 
Впевнений, що ми неодмінно вирішимо і це питання.
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Незважаючи на це, за минулі роки нам вдалось вирішити пи-
тання, що мають доленосне значення для нашого народу та дер-
жави.

Насамперед ми домоглись суспільно-політичної стабільності, 
що складає основу нашої державності, заклали фундамент гро-
мадянського суспільства, яке опирається на національну єдність 
і верховенство законів.

По-друге, перебудували, вивели на шлях розвитку економіку 
країни, що є ціллю кожної держави, її існування.

По-третє, нам вдалось побудувати сильну, демократичну дер-
жаву, що має у своєму розпорядженні всі відповідні інститути та є 
вираженням бажань і сподівань азербайджанського народу, забез-
печити незворотність її незалежності.

Лише з незалежною державою, що володіє національною єд-
ністю, суспільно-політичною стабільністю, економікою, що ди-
намічно розвивається, має у розпорядженні сильні державні ін-
ститути, опирається на демократичне й громадянське суспільство, 
можна вирішити всі питання, зокрема проблему територіальної 
цілісності. Впевнений, що так воно і буде.

Дорогі громадяни Азербайджану, дорогий мій народ!
Рівно 60 років свого свідомого життя я жив сьогоденням і май-

буттям свого народу. З них останні 10 років минули в служінні 
незалежній Азербайджанській державі. Вам відома робота, зро-
блена в цьому напрямку, та в мене ще багато незавершених пер-
спективних планів. Певні проблеми зі здоров’ям, що виникли 
останнім часом, не дозволяють мені закінчити всю цю розпоча-
ту роботу, результати котрої для мене очевидні. Незважаючи на 
це, моя кандидатура також висунута й зареєстрована для участі 
в наступних президентських виборах 15 жовтня 2003 року. Сотні 
тисяч людей, включившись до виборчої кампанії, ведуть агітацію 
на мою користь. Користуючись нагодою, висловлюю цим людям, 
всім членам партії «Єни Азербайджан», котрі висунули та підтри-
мали мою кандидатуру, представникам інших суспільно-політич-
них організацій, діячам науки, освіти й культури, представникам 
інтелігенції і всьому азербайджанському народу, котрий мене під-
тримав, глибоку вдячність. Сподіваюсь, найближчим часом, від-
новивши здоров’я, повернутись на батьківщину і знову бути разом 
з моїм народом. А зараз я відкликаю свою кандидатуру на користь 
Ільгама Алієва.

Звертаюсь до вас – мої співвітчизники, закликаю підтримати 
на наступних президентських виборах кандидата в президенти, 
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мого політичного наступника, першого заступника голови партії 
«Єни Азербайджан» Ільгама Алієва. Він є високоінтелектуаль-
ною, енергійною та ініціативною особистістю з прагматичним 
мисленням, котра чудово розбирається в сучасній світовій полі-
тиці й економіці. Запевняю вас в тому, що як Ільгам Алієв, так 
і партія «Єни Азербайджан» і надалі, тісно згуртувавши довкола 
себе гідних синів і доньок нашого народу, багато зроблять на шля-
ху розвитку Азербайджанської держави та благополуччя нашого 
народу. Вірю, що з вашою допомогою і за вашої підтримки Іль-
гам Алієв зможе завершити доленосні питання, плани, які мені не 
вдалось довести до кінця. Я вірю йому як самому собі і покладаю 
великі надії на його майбутнє».

Під зверненням дата – 1 жовтня 2003 року. Ці виважені, ви-
страждані слова стали останнім посланням великого лідера своє-
му народу. По суті, це його заповіт…

Слова послання до народу визрівали в тиші клівлендської клі-
ніки, не два дні, вони вибудовувались у суворі ряди в ході зустрі-
чей з сином, котрий провідував батька, коли розмови затягувались 
допізна, можливо, до світанку.

Гейдар Алійович, розповідали нам, любив згадувати давню 
холодну зимову ніч у Нахчивані, що минула в розмові з поетом 
Халілом Улутюрком. Вони говорили про майбутнє Азербайджану. 
Халіл Рза у властивй йому манері запитав прямо:

– Куди ми тримаємо шлях, Гейдар-бек?
– Хоча сутність наша – Схід, та шлях – до Заходу…
– Захід – осередок зла, розбрату, – відгукнувся поет. – І сонце 

заходить на Заході…
Алієв відповів так само образно:
– Сонце заходить на Заході, щоб зійти на Сході…
В палату зайшов молодий чоловік у білому халаті. Назвався:
– Я черговий лікар. Прізвище моє – Аксакал.
– Послухай, синку, хто з нас аксакал, ти чи я? – розсміявся Пре-

зидент. – І продовжив: – В Баку моїм гостем був відомий турець-
кий співак Бариш Манчо. Я пам’ятаю його чудову пісню:

Помни, бренен мир цветущий,
Дал Аллах – и отнял душу.
Как могу забыть тебя,
Если я не отдал душу…
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Ця мудра людина більше за все на світі любила Азербайджан. 
Свою батьківщину, свою Країну Вогнів, а не власну владу, як, 
наприклад, пан… Втім, обійдемося без прізвищ: читачам – оче-
видцям і свідкам розпаду Радянського Союзу зрозуміло, про кого 
йдеться. Гейдар Алієв навіть заради найвищої влади не міг би по-
жертвувати країною, її єдністю. Весь свій потужний інтелект, дар 
організатора він присвятив збереженню народу, відродженню рес-
публіки. Тому-то його і нарекли загальнонаціональним лідером. 
До азербайджанського народу з клініки міста Клівленда звертався 
його визнаний лідер. Щасливий народ, котрий породжує таких лі-
дерів.

Клівлендські ночі

Зараз у Баку настає ранок. Сонце сходить над 
Каспієм. Спадає спека. Потускніла трава на газонах, листя чинар 
пожовкло. Поріділи приморські пляжі. Господині варять варен-
ня – інжирове, кизилове… Прилавки ломляться від осінніх дарів: 
бурштинові грона винограду, запашні дині, крутобокі гранати, 
найсмачніші в світі…

Можливо, уже й перші дощі окропили апшеронські піски, і 
перші пориви норду гонять опале листя. А небом потягнулись у 
далекі краї ключі журавлів. 

«Задержите в полете крыло, журавли…» – згадуються вірші 
Вагіфа, поета і візира Карабахського ханства. Курличуть зграї пе-
релітні, в їхніх тривожних кликах-перекликах чути смуток роз-
лучених душ.

Там, далеко, над Президентським палацом вітер з моря тихо 
колихає трьохколірний прапор республіки, і згадка про це знамено 
наповнює серце гордим почуттям. Блакитно-червоно-зелене і пів-
місяць із восьмикутною зіркою. Як пір’я казкового птаха Сімург, 
що витає в небі.

Тепер у столиці, у всіх містах і селищах Азербайджану разом із 
трикольором видніються передвиборні плакати, присвячені йому, 
пацієнту клівлендської клініки, і його сину.

Тиждень назад Ільгам привіз із собою відеокасети. Президент 
проглянув їх у палаті, послухав розповідь сина про настрої на 
батьківщині, атмосферу в республіці. Порадів відеозаписам улю-
блених пісень.
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Він слухав знайомі з дитинства мелодії, подумки переносився 
в рідні краї, в місця, які обійшов крок за кроком.

Минулого літа він побував у Нахчивані, в батьківському домі, 
доторкнувся серцем до основи основ. Побачився з земляками, 
друзями дитинства та юності. (Про ту поїздку тепло написав жур-
наліст А.Гасанов в газеті «Азербайджан муаллими».)

… На базарі Гейдар Алійович зупинився біля зовсім неприміт-
ної чайхани: «Сюди в юності ми заходили почаювати…»

Подали чай. Хтось сказав, що повіяло тонким, терпким арома-
том «Кекоту». «Не кекоту, а кяклик-оту*, – поправив він. – Чудова 
назва, що ви скажете?» Завів розмову про користь чаю. Подали 
цукерки до чаю. «Чай пють не з цукерками, а з цукром. Причому з 
кусковим». І, вмочив цукор у чай…

З боку здавалось, що літній чоловік, мудрий аксакал не хоче 
розлучатись з Нахчиваном. Все вбирав добрими, потеплілими 
очима. Вдихав рідне повітря, що має ледь вловимий запах гірсь- 
ких лугів. Що шукав його погляд у розпростертому до гір просто-
рі? Можливо, дитинство, що полетіло назавжди…

Прикордонний Аракс, плакучі верби над рікою… Як гарно 
сказав Самед Вургун: «И ночного Аракса медлительный ход», 
«журавлиные очи твоих родников…»

Гянджа, Шекі, Шемаха, Куба, Ленкоран… У кожного куточ-
ка своя неповторна краса. А над Карабахом все клубляться чорні 
хмари. Здається, лише вчора там, у благословенній Шуші відкри-
вали Мавзолей великого Вагіфа.

Густо падав сніг. Машини проїхали Ханкенді (тоді Степана-
керт) і вирушили до Шуші. Біля джерела, названого іменем На-
теван, видатної поетеси, машина першого секретаря забуксувала. 
Шушинці підняли її та на руках внесли в місто.

Ільгам давню Шушу бачив вперше. Гянджинські ворота, бу-
динки, домівки, що берегли пам’ять про славних творців слова, 
музики, науки, мечеті, медресе. Фортечні стіни оперезали місто-
твердиню. Навколишні гори – Кірс, Гирхгиз і Сари-баба – немов 
вічні вартові. Ось і Джідир-дюзю – плато, що обривається скеляс-
тим схилом. Далі запаморочлива безодня ущелини… Колись тут 
загинув Вагіф.

Біломармуровий мавзолей піднісся високо – на 25 метрів. 
Шана пам’яті творця, останній притулок поета, гідний його іме-

* К я к л и к - оту – чебрець. В розмовній мові вживається і скорочене «ке-
коту».
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ні. Трошки віддалік – надмогильний пам’ятник іншого мудре- 
ця – Мір-мохсуна Навваба, знавця музики, літератора, поціновува-
ча культури. Шуміли заповідні ліси Топхани… І хто міг подумати, 
що загарбники ростріляють пам’ятники Натеван, Узеїра Гаджи-
бекова, Бюль-Бюля, зруйнують будинки-музеї співака Джаббара, 
Гарягди-оглу, поета Закіра, Рашида Бейбутова, медресе, де вчите-
лював Вагіф?!

В далекому Клівленді Гейдар Алійович згадував той сніговий 
день в Шуші…

«Шановні шушинці, – говорив він, – дорогі співвітчизники! 
Сьогодні ми з вами стаємо свідками дуже великої історичної по-
дії. Ми зібрались на відкритті мавзолею нашого улюбленого поета 
Молла-Панаха Вагіфа, у своїх проникливих, ліричних, чарівних 
віршах він натхненно і з любов’ю оспівував наш рідний край, його 
незрівнянну красу. Він одночасно – дипломат. Зверніть увагу на 
контраст: поет з чуйною, тонкою душею і дипломат, котрий ма-
неврує в світі політики.

…Я сьогодні приїхав сюди зі своєю сім’єю. Шуша для нас 
найсвященніше місто, Шуша – місто пам’яток. Кожну реліквію, 
пов’язану з багатою історією краю, необхідно дбайливо берегти, 
відновлювати давні будівлі».

Після відомих поетів і письменників – Мірзи Ібрагімова, Бах-
тіяра Вагабзаде, Сулеймана Рустама, Набі Хазрі – до трибуни вий-
шов молодий поет, член літературного об’єднання «Джерело Вагі-
фа». Його неслухняне кучеряве волосся запорошив сніг.

Шуша, Джидыр-дюзю… Все свято здесь.
И кручи гор под бездною небес,
И стих, и слово родины моей.
Здесь творчества народного музей…

Коли молодий поет завершив читання віршів, Гейдар Алієв за-
питав його, чи не холодно без папахи.

– Ні, хіба можна замерзнути поруч з вами?!
Юнак запропонував проводити Дні поезії Вагіфа в Шуші, на 

прикладі Днів поезії Сабіра, Вургуна, Мушфіка…
І вже влітку того ж 1982 року в Шуші пройшли Дні поезії Ва-

гіфа. Це було свято всього Карабаху. Разом із азербайджанськими 
коллегами в урочистостях брали участь і вірменські літератори, 
котрі жили в Нагірному Карабасі, Баку, Єревані…
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Вони читали вірші про Вагіфа, про дружбу народів, про чу-
довий Карабах… За десять років Шуша стане полем бою. Роз-
стріляні бюсти великанів азербайджанської культури випадково 
виявлять у торговців металом у сусідній республіці, викуплять і 
перевезуть до Баку. В 1942 році в окупованому Харкові фашис-
ти також розстріляли пам’ятник Тарасу Шевченку. Вбили кулю в 
лоба великому українському поету. Пам’ятник варварства.

Один із авторів цієї книги напише розповідь про пам’ятники 
Шуші – «Розстріляні пам’ятники». І ще – про винищення мирного 
населення в Ходжали («Каяття»)…

В «Зимовій казці» Шекспіра один із героїв каже: « Не ті єре-
тики, котрих спалюють на вогнищі, а ті, хто палить людей на вог-
нищі». А як назвати тих, хто знищував мавзолей Вагіфа, інші свя-
тині?

У Вагіфа, Відаді, його сучасника та друга, у Закіра є вірш на 
одну й ту ж тему – «Журавлі».

Ось вірші Відаді:

За станицей станица взмываете ввысь,
Что вас в небо извечно зовет, журавли?
Что протяжно и сиро курлычите вновь?
И куда вы стремите полет, журавли?

… Под Багдадом иль Басрой – родимая весь,
Ваши перья ласка ют господ скую спись,
Но корда вы затянете гру сную песнь,
Сердце болью мое изойдет, журавли!

Уповаю у вас состраданье найти,
Напишу письмецо – это вам по пути,
Вы печальную весть о больном Видади
Донесете до дальних широт, журавли?
                             (Переклад Володимира Кафарова)

Вірші, покладені на музику, долетіли до заокеанського Клів-
ленда… Пісня розливалась в нічній тиші, як сумний журавлиний 
клекіт в осінньому захололому небі…

Лікарі просили його не хвилюватись, відганяти від себе три-
вожні думки, берегти серце… Ох, містер Дебейкі, добрий, любий 
Майкл Дебейкі.

Коронарне шунтування допомогло втомленому комочку в 
грудях, що ось уже вісім десятиліть справно гнав кров по венах, 
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невтомному трудівнику, котрий ввібрав у себе всі тривоги жит-
тя, радощі й смуток, вихори неласкавої епохи. Пригадався Назим 
Хікмет:

Разве можно лечить сердце мое?
Сердце мое – лечить?

В клініці панувала тиша, замовкли голоси, звуки чужої мови, 
привітання медсестер: «Гуд монінг, містер Алієв…», «Гуд найт…» 
Як самотньо на чужині! Як не вистачає йому Заріфи-ханум, її жи-
вого дихання, голосу, участі. Свідомість втихомирює біль: вона 
знайшла спокій на рідній землі, і образ її осяює сумною посміш-
кою всіх, хто приходить в пантеон народної пам’яті в Нагірній 
частині Баку. Вона повернулась в лоно рідної землі в день свого 
народження.

«… Сьогодні – найдорожчий день для мене. Одночасно– дуже 
сумний день. Сьогодні – день народження Заріфи-ханум… Заріфа-
ханум дуже дорога мені як супутниця життя. Тому що була мені 
опорою в житті на пройдених мною шляхах… тому що ощасливи-
ла моє сімейне життя…

Сьогодні я схиляю голову перед її могилою…
Я ні на хвилину не забував і не забуду її. І мої діти виховува-

лись у цьому дусі. Наше життя, ви знаєте, проходило найчастіше 
через важкі етапи. Відхід із життя Заріфи-ханум для нас у Москві 
став великою трагедією. Ми з оточуючими тоді мене високопос-
тавленими колегами поховали її.  Та моєю постійною мрією було 
її повернення на рідну землю. І така можливість видалась, і за це 
я надзвичайно вдячний долі. Я вважаю себе щасливим тим, що 
пройшов життєвий шлях разом із Заріфою-ханум…

Тому що, скільки б не було важких періодів у житті моєму, 
стільки ж було і світлих періодів… І один із них в тому, що я вже 
зміг повернутись на батьківщину і мені вдалось доправити остан-
ки Заріфи-ханум на свою батьківщину, свою землю, і віддати зем-
лі поруч з її батьком. Це було моє велике сподівання, велика обі-
тниця моя. І це здійснилось. Аллах наділив мене цією долею».

Вдячність долі… Вона обдарувала його сина чудовою обрани-
цею. І батько вірив, що Мехрібан буде сину такою ж гідною со-
ратницею, якою була Заріфа-ханум для нього.

Зараз син на порозі великого випробування.
Батько подумки просив долю скоротити ув’язнення в клів- 

лендських ночах, відсунути граничну межу земного терміну, мо-
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лив всемогутнього Господа про милосердя… Адже його чекав 
Азербайджан… Стільки розпочатих, та не завершених справ… 
Стільки нерозв’язаних вузлів, стільки несправджених надій, ка-
рабахський біль…

Сплило в пам’яті самоіронічне зізнання Черчіля: «Я готовий 
зустріти свого Творця. Інше питання: чи готовий Творець на таке 
суворе випробування, як зустріч зі мною?..»

Губ його торкнулась слабка посмішка. Сер забажав вислови-
тись ефектно… та якщо серйозно, він, Гейдар Алієв, відчував у 
критичні хвилини долі якусь невидиму силу, прихильність фор-
туни, що охороняла його від небезпеки… «Немає людини, котра 
б не мала віри. Я за своїми коренями належу до мусульманської 
віри…»

… У 1943 році, коли сім’я залишилась без батька, мати і він 
принесли обітницю Мір-мохсун-азі, бакинському святителю й 
провіснику, котрий дарував людям надію.

Минули роки. Він відвідав усипальницю Мір-мохсун-аги в 
1998 році вже як Президент Азербайджану. Виступаючи там, го-
ворив, що це – «місце надій нашого народу… Вважаю, такі свя-
тилища дуже важливі задля закликання нашого народу до правед-
ності, чистоти, доброчесності, благих діянь…»

І ці моральні устави тим більше важливі у відношенні людей, 
які служать на державних теренах.

«… Щоб дійсно керувати республікою, мало одного бажання. 
Ти повинен знати – чи вистачить на це твоїх знань, вміння, еруди-
ції, грамотності? По-друге, чи є в тебе для цього воля, характер? 
По-третє, чи є в тебе управлінський досвід…

Людина, нетверда в моральному відношенні, неохайна, нечис-
та, не має права працювати на великій державній службі…»

У служінні людям, азербайджанському народу бачив свою най-
вищу мету Гейдар Алієв. І це було найбільшим повчанням для Іль-
гама Алієва.

4 жовтня Ільгам Алієв прийняв американського сенатора Джо-
на Маккейна. Гість розповів, що пильно стежить за процессами, 
що відбуваються в Азербайджані, з симпатією спостерігає за успі-
хами свого співрозмовника. Знає про його послідовну діяльність 
у Раді Європи, про кроки, направлені на зміцнення міжнародного 
іміджу Азербайджану.

Сенатор був переконаний у перемозі Ільгама Алієва на прези-
дентських виборах: «Як політик з багатим досвідом, можу сказати 
з повною впевненістю, що ініціативність таких лідерів, як Іль-
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гам Алієв, цілком дозрівших у політиці, завжди завойовує повагу 
електорату».

«все моє життя перед очима нації»

Свою передвиборчу кампанію Ільгам Алієв по-
чав з телевізійних виступів. Першу зустріч він провів, як це робив 
батько, з представниками інтелігенції, людьми, які здавна корис-
туються в Азербайджані глибокою повагою. «Ми всі хотіли б, щоб 
шановний пан Президент приймав участь в цих виборах, – гово-
рив він. – Можливо, найбільше цього хотів я… Я переконаний, що 
переважна більшість народу проголосувала б за нього. Та пробле-
ми, що виникли з його здоров’ям, не дали цієї можливості».

«Політиці Гейдара Алієва в Азербайджані альтернативи  
немає, – стверджував Ільгам, і зали відповідали йому аплодисмен-
тами. – Ця політика вивела Азербайджан із анархії, хаосу до ста-
більності, розвитку».

За декілька місяців до виборів із уст Ільгама пролунало щире 
зізнання: «Я пишаюсь, що є сином Гейдара Алієва. Я живу цим по-
чуттям з дитячих років і пронесу його крізь все життя. Про нього 
як про політика, особистість, наділену незвичайними здібностями 
і високими людськими якостями, написано багато книг, статей, 
наукових праць. А для мене насамперед – улюблений батько, дід 
моїх дітей.

Бути сином Гейдара Алієва – велике щастя і одночасно – вели-
ка відповідальність… Відповідальність насамперед в тому, щоб 
бути гідним його імені. З дитячих літ я знав, що якщо щось зро-
блю неправильно чи допущу несправедливість, то люди скажуть: 
«Це зробив син Гейдара Алієва». Мій помилковий вчинок буде 
переадресований моєму батькові. А цього я ніколи не зможу до-
пустити. Також сприймаю, що мої досягнення пов’язуються з іме-
нем Гейдара Алієва. Так, все, чого я досягнув в житті, результат 
виховання, яке мені дав батько.

Гейдар Алієв – переможець. Він у всі часи отримував і отримує 
перемоги. Це визнають всі. Однак інші, дивуючись, запитують як 
же це вдається. Звичайно, на це питання можна відповісти досить 
ґрунтовно. А якщо коротко, то відповідь така: «Добро завжди пе-
ремагає». Перемога Гейдара Алієва – торжество правди та спра-
ведливості. Правда– в його сутності, природі, натурі…
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Гейдар Алієв – лідер народу, нації, людина, котра уособлює 
Азербайджан. Азербайджан потребує його як лідера і сьогодні, і 
завтра, і потребуватиме ще багато років. Під його керівництвом 
наша країна буде розвиватись, набиратись сил, зміцнюючи свою 
незалежність, перетвориться на економічно сильну державу.

Я згадую семидесятиліття мого батька. 10 травня 1993 року, 
коли він жив і працював у Нахчивані, у батька зібралось багато 
людей. Це були його співробітники, гості, які не побоялись мож-
ливих репресій з боку тодішніх керівників республіки і приїхали в 
Нахчиван, активісти партії «Єни Азербайджан», люди, котрі щиро 
любили батька, однодумці й родичі. Вони приїхали, щоб приві-
тати мого батька й одночасно відкрито висловити протест проти 
дій некомпетентних керівників республіки. Та влада втратила до-
віру народу, привела країну до розору, заради відсторонення Гей-
дара Алієва від влади в Нахчивані була готова навіть піти на такий 
страшний крок, як скасування Нахчиванської Автономної Респу-
бліки.

Я в той час жив у Туреччині. Приїхав в Нахчиван на машині, 
через Ерзурум. Ми разом провели декілька чудових днів. В той 
час нікому не могло спасти на думку, що пройде менше місяця, як 
режим розпадеться. І ті, хто мав намір знищити Гейдара Алієва, 
самі благатимуть його повернутись до Баку і врятувати їх. Гейдар 
Алієв повернувся до Баку заради того, щоб врятувати не їх, а свій 
народ, свою батьківщину. Звичайно, того дня, 10 травня 1993 року, 
ми про це не думали. Просто раділи іменинам батька, тому, що в 
день ювілею ми знаходимось поруч. Всі ми того весняного дня 
були в піднесеному настрої; в ясному, весняному небі сяяло слі-
пуче сонце. Той чудовий травневий день в Нахчивані мені ніколи 
не забути.

Земляки не хотіли, щоб Гейдар Алієв відлітав до Баку. А він 
дав слово, що повернеться через кілька днів. Напевно, це був єди-
ний випадок, коли він не виконав свою обіцянку. Та в Нахчиван 
він ще повертатиметься неодноразово – як Президент Азербай-
джанської Республіки.

В цьому році моєму батьку виповнюється 80 років. Я щасли-
вий, що сьогодні мої діти – його онуки – проходять школу життя, 
яку пройшов я у батька».

1 жовтня Ільгам Алієв виступає на відкритті Ширванського 
національного парку, що простягнувся від Сальян, Нефтчали до 
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Карадага. Підкреслює, що охорона природи – серед пріоритетних 
державних завдань. Оспіваний поетами джейран  потрапив до 
Червоної книги. Пригадуються рядки Самеда Вургуна:

Будь добр, охотник! В эту степь – ни шагу
Убийством не пятнай свою отвагу,
Вели не злу ей послужить, а благу!
Мне прямо в сердце поглядел джейран!

– Тепер у нафтовій промисловості здійснюються великі еко-
логічні заходи, – говорив Ільгам Алієв. – І можу зазначити: за 
найвищими світовими стандартами. Я підкреслюю це неспроста. 
Бо знаю, що на цій території діють іноземні нафтові компанії, зо-
крема «Сальян-ойл». Я впевнений, що вони проведуть всі роботи, 
зокрема і з охорони навколишнього середовища, на рівні світових 
стандартів. Інакше і не може бути. Азербайджан наша батьківщи-
на, наша рідна земля, і ми повинні берегти цю землю.

Того ж дня прем’єр-міністр приймав участь у церемонії від-
криття рибницького заводу «Осетр» в селищі Хіли Нефтчалин-
ського району. Цей захід створили за ініціативою Гейдара Алієва: 
на проведення проекту було виділено 8 мільйонів доларів, з них 
5,5 мільйонів отримані за пільговими кредитами від Світового 
банку, решту дала республіка. 1 ж жовтня Ільгам Алієв приві-
тав новоселів у Білясуварському районі. Там побудували селище 
для біженців і вимушених переселенців. 1560 сімей, обездолених 
нав’язаною війною, переселились з наметів у зручні будинки.

– Сьогодні я побував у гостях в однієї сім’ї. Мене зустріли 
дуже радісно. У мене є мрія – вважаю, що це мрія всіх нас, – при-
їхати гостем в Джебраіл; після звільнення Джебраіла від окупації 
ми там побудуємо для вас ще кращі будинки, – ці слова Ільгам 
Алієв адресував вимушеним переселенцям. – Тут говорили – це 
не селище, а місто. Це дійсно так, подивіться, скільки побудовано 
будинків, шкіл, медпунктів, клубів, прокладені дороги, проведено 
світло…

«Проведено світло» – символічний вислів. Світло надії на кра-
ще життя. На подолання незгод, надія на відродження.

– Ми маємо намір за дуже короткий час перетворити Азер-
байджан на багату державу, і ми це зробимо, – скаже прем’єр 2 
жовтня, повернувшись до Баку, на відкритті нового підприєм-
ства в Хатаінському районі столиці. Прем’єр – міністр обійшов 
цехи, познайомився з виробництвом, німецьким і американським 
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обладнанням для антикорозійного покриття труб. Ільгам Гейда-
рович нагадав, як успішно розвивається співпраця з нафтовими 
компаніями; за часткою інвестицій на душу населення, зауважив 
він, Азербайджан вийшов на одне з перших місць в СНД і Східній 
Європі. Розповів про перспективи транспортної інфраструктури 
для експорту нафти й газу. Ця тема – козир всіх кандидатів. 

У Ільгама Алієва в цій сфері явна перевага перед опонентами. 
В країні, в ділових колах світу його сприймали як першокласного 
менеджера нафтового бізнесу.

– Опозиція вважає, що ми повинні зберегти нафту для майбут-
нього, її потрібно видобувати в якості, що забезпечує внутрішні 
потреби… Я вважаю це недалекоглядним підходом. Переконаний, 
що в найближчому майбутньому Каспійський регіон перетворить-
ся на другий ринок нафти й газу в світі і певною мірою може ста-
ти альтернативою ОПЕК. За законами і перспективами ринку це 
цілком можливо…

Ось яка цікава логіка в інших «поціновувачів» національних 
інтересів: видобувай нафти і газу рівно стільки, скільки потрібно 
для вітчизняних потреб, і ні на тону, кубометр більше, а інші кра-
їни тим часом будуть виходити на світові ринки, інтегруватись у 
світову економіку, розширяти виробництво, залучати інвесторів, 
накачувати економічні м’язи. Ти ж живи у закритому просторі, як 
у гірському аулі, відрізаному від білого світу.

Та без контрактів з найбільшими компаніями світу, без освоєн-
ня нових моських родовищ нафти й газу не було б і грандіозних 
транснаціональних проектів. Нафтопровід Баку – Тбілісі – Джей-
хан, газопровід Баку – Тбілісі – Ерзурум видались би нездійснен-
ною примхою. Не було б потоку багатомільярдних інвестицій, 
приросту доходів, Нафтового фонду, коштів, що йдуть на нужди 
мільйонів біженців, на будівництво житла, підприємств, об’єктів 
культури, підвищення заробітної платні, створення тисяч і тисяч 
нових робочих місць.

Звернімо увагу на відповіді Ільгама Алієва з інтерв’ю тих днів.
«Питання: Дехто говорить, що для Азербайджану потрібен 

більш вольовий, сильний лідер. У вас характер, як вважають, 
більш м’який, ніж у Президента. Це так?

Відповідь: Я – син свого батька. Не треба шукати в мене якісь 
слабкі сторони. Я думаю, що Азербайджан зробив вибір в сторо-
ну розвитку й інтеграції у світову спільноту, у світову економі-
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ку та політику. Хочеться, щоб Азербайджан став частиною євро- 
пейського простору у повному розумінні цього слова.

Питання: Отже, жорстка рука Азербайджану не потрібна?
Відповідь: Я думаю, що зараз вона не потрібна. Вона потрібна 

була десять років назад, вона потрібна була п’ять років назад, коли 
була небезпека для нашої незалежності, коли були спроби пере-
воротів. Зараз все це в минулому. Я сподіваюсь, це не повернеть-
ся. Якщо, не дай боже, знову виникне небезпека для державнос-
ті Азербайджану, для його незалежності, я впевнений, що в нас  
знайдуться сили для того, щоб жорстко все це придушити. Щоб 
відстояти незалежність і територіальну цілісність країни. Та я 
сподіваюсь, що необхідності в цьому не буде» (Известия, 15 серп-
ня 2003 р.).

Ми з вами, читачу, знаємо, що нафтопровід Баку – Новоро-
сійськ і Баку – Супса вже доповнила гігантська артерія Баку – Тбі-
лісі – Джейхан і газова магістраль, що доставляє «блакитне пали-
во» з Каспію через Грузію в Ерзурум. У 2003 році про ці артерії 
говорили ще в майбутньому часі.

А поки продовжуються передвиборчі зустрічі. 3 жовтня Ільгам 
Алієв в Ісмаілінському районі. У зустрічах із ним прийяли участь 
більше 40 тисяч осіб. Сім’ям героїв і інвалідів Карабахської  
війни передається новий житловий будинок. Напередодні, 2 жов-
тня, було опубліковане звернення Президена Гейдара Алієва до 
азербайджанського народу. 

«Ми всі дуже хотіли, щоб пан Президент приймав участь у цих 
виборах… Але проблеми, що виникли з його здоров’ям, не дають 
цієї можливості. Ми постійно підтримуємо зв’язок, процес реа-
білітації успішно продовжується та в найближчому майбутньому 
він повернеться на батьківщину, буде разом із вами…»

Звичайно, син сподівався на краще.
Приїзд у Габалу був присвячений відкриттю нового моста че-

рез ріку Гарачай, про який давно мріяли габалинці. Ільгам гово-
рить про політику творення, пов’язану з іменем Гейдара Алієва. 
«За короткий термін тільки в самому Габалинському районі капі-
тально відремонтовано більше 20 шкіл, зведені мости, створені 
інші інфраструктурні об’єкти. Вдіновлено великий стадіон… Схо-
жі процеси йдуть і в інших регіонах Азербайджану. Сьогодні під 
час відвідання Шемахинського району (три райони за один день! 
– Авт.) у мене була зустріч з виборцями на новому Олімпійському 
комплексі, що будується там…»
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Ільгам Алієв, як завжди, був осторонь популізму, обіцянок, 
котрі багато не вартують. Його виступи динамічні, конкретні. На 
питання, що таке для вас політика, він відповідає: «Політика – це 
засіб, щоб приносити людям користь». Людям всіх поколінь. Мі-
щанам і селянам. І напевне, насамперед обездоленим. Тим, кого 
з’їдала туга за спаленими рідними гніздами, біль за споганени-
ми могилами. Нереально розраховувати на те, що справедливість 
восторжествує одразу. Перш за все треба забезпечити жертвам ві-
йни та лихоліття нормальні умови життя, дім, оселю, роботу, що 
дала б змогу прогодувати сім’ю і не покладатись весь вік на гума-
нітарну допомогу. Спасибі, звичайно, добрим іноземним панам, 
філантропам, та, погодьтесь, неможливо почувати себе повноцін-
ною особистістю, громадянином, стоячи з витягнутою рукою…

На одній із зустрічей прем’єр-міністр говорив: «Найбільше 
щастя, найбільша оцінка в тому, щоб народ підтримував тебе. Сьо-
годнішнє ваше добре відношення надає мені сил. Ще більше на-
дихає мене. Я вдячний вам за це. Я хочу запевнити, що виправдаю 
вашу довіру…»

Передвиборне турне Ільгама Алієва завершувалось на бать-
ківщині Нізамі – в давній Гянджі. Рівно десять років тому там у 
братовбивчому протистоянні пролилась кров. Винні покарані. Чи 
можна їх зараз пробачити? Кандидат в президенти обіцяє повер-
нутись до цього питання після виборів.

Так, міняються обставини, змінюються й акценти, імперативи 
політики. Вміння зрозуміти їх і відрізняє політиків від політика-
нів. 29 грудня 2003 року Президент Ільгам Алієв оголосив амніс-
тію великій групі в’язнів, котрі відбували покарання за різнома-
нітні злочини.

Черговим наказом про амністію 17 березня 2004 року глава дер-
жави подарував свободу арештованим під час подій 15-16 жовтня 
2003 року, спровокованих радикальною опозицією. До сімей тоді 
повернулось 129 осіб. До речі, тим самим наказом Президент рес-
публіки помилував і бунтівного полковника Сурета Гусейнова, ко-
лишнього прем’єр-міністра, засудженого до довічного ув’язнення. 
Вийшовши на волю, Сурет Гусейнов вирушив до могили Гейдара 
Алієва й тричі вклонився його праху. Каяття буває і таким.

13 жовтня 2003 року. Ільгам Алієв провів прес-конференцію 
для журналістів закордонних ЗМІ в зв’язку з очікуваними 15 жов-
тня президентськими виборами. Він підкреслив, що вибори прой- 
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дуть на основі нового виборчого кодексу, «дуже демократичного 
документу, що отримав позитивний відгук міжнародних організа-
цій»; сказав про те, що для всіх кандидатів створені рівні умови й 
забезпечені рівні права.

– Не хочу займати багато вашого часу, знаю, що у вас є питання 
до мене. Я готовий відповісти на ці запитання.

Прем’єр ґрунтовно відповів на питання представників най-
більших світових агентств, теле– і радіокомпаній, видань.

Ільгам Гейдарович, вважаючи нескромним говорити про свої 
шанси на перемогу, безсумнівно, великих і очевидних для неупе-
реджених спостерігачів, зазначав, що народ судить про кандидатів 
не за передвиборчими деклараціями, а за реальними справами: «Я 
можу пишатись своїм внеском, зробленим у розвиток демократич-
ного Азербайджану… тому я йду на ці вибори не з порожніми сло-
вами, а конкретними справами й результатами. Минули вже часи, 
коли хтось вірив у порожні обіцянки».

На питання, чи буде ситуація в Азербайджані стабільною після 
15 жовтня, прем’єр-міністр відповідав так: «Я впевнений, що ста-
більність буде. Тому що Азербайджан сформувався як держава, 
ми не дозволимо нікому порушувати закони. Я вже сказав, що ви-
бори пройдуть в чесній і відкритій обстановці».

15 жовтня 2003 року. Перші вибори Президента Азербайджа-
ну в новому тисячолітті. Вісім кандидатів: Ільгам Алієв – прем’єр-
міністр; Лале Шовкет Гаджиєва – голова ЛДП; Хафіз Гаджиєв – 
голова Сучасної мусаватської партії; Гудрат Гасанкулієв – голо-
ва об’єднаного крила партії Народний фронт Азербайджану; Іса 
Гамбар – глава партії «Мусават»; Етібар Мамедов – голова партії 
Національної незалежності; Сабір Рустаханли – голова партії Гро-
мадянської солідарності; Ільяс Ісмайлов – голова партії «Адалет» 
(«Справедливість»).

Передвиборчі моніторинги, опитування прогнозували безу-
мовну перемогу Ільгама Алієва. Прогнози повністю справдились.

За повідомленням агентства АЗЕР-ТАДЖ, Президент Азер-
байджанської Республіки Гейдар Алієв 15 жовтня о 8.30 за місце-
вим часом (за бакинським часом о 17:30) проголосував у клініці 
міста Клівленд.

6-а виборча дільниця 29-го Сабаільського виборчого округу 
Баку розташувалась у приміщенні школи №6 – читач, мабуть, зга-
дає, що це пенати Ільгама Алієва. Об 11.00 сюди прийшли про-
голосувати кандидат у президенти Ільгам Алієв з дружиною Мех-
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рібан-ханум і донькою Лейлою. Квіти, репортери, телекамери… 
Опустивши бюлетень в урну, прем’єр-міністр відповідає на запи-
тання журналістів.

– Хотіли би знати вашу думку в зв’язку з виборами. Яке ваше 
ставлення до виборчої кампанії?

– Ставлення моє вельми позитивне. Впевнений, що ці вибори 
є важливим кроком до щасливого майбутнього Азербайджану. Я 
бажаю, щоб наша країна перетворилась на сильну, багату державу. 
Щоб кожна людина, котра живе в Азербайджані, мала нормальне 
життя. Впевнений, що так і буде.

– Чи можна дізнатись про ваші перші кроки у випадку обрання 
вас Президентом?

– Якщо мені буде виявлена довіра, то всі мої кроки будуть на-
правлені на зміцнення державності, суверенітету й незалежнос-
ті Азербайджану. Економічний розвиток, вирішення соціальних 
проблем, особливо покращення умов життя біженців, вимушених 
переселенців, справедливе вирішення проблеми Нагірного Кара-
баху, що відповідає міжнародним правовим нормам.

– Чи впевнені ви в тому, що переможете в першому турі?
– Я не хочу наперед оцінювати свої шанси чи шанси інших 

кандидатів і вважаю, що це неправильно. Нікому не раджу роби-
ти передчасних висновків. Але хочу сказати, що передвиборча 
кампанія і виявлене до мене відношення громадян Азербайджану 
створили в мене переконання, що вони зробили свій вибір і цей 
вибір знайде своє відображення в результаті виборів…

Між тим опозиційна преса вкинула «сенсацію». Мовляв, 
прем’єр-міністр зібрався 16 жовтня тікати з країни. Газета «Єни 
мусават» в номері від 14 жовтня 2003 року писала: «Ільгам Алієв 
тримає напоготові в Баку вертоліт і спеціальний літак, що нале-
жить Росії.

Вертоліт і літак, які суворо охороняються 16 жовтня будуть 
підготовлені до вильоту. Дружину Ільгама Алієва Мехрібан Алі-
єву з дітьми доставлять на борт. Ільгама Алієва з сім’єю відвезуть 
в будинок, що знаходиться за 35 кілометрів від Москви, і забезпе-
чать охороною. Потім його переправлять до Англії».

Придумано, як у дешевому детективі.
Навіть у день виборів представники партії «Мусават» праг-

нули переконати виборців проголосувати за свого кандидата Ісу 
Гамбара. А башкан (глава) партії торочив про те, що набере 60-70 
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відсотків голосів, уже уявляв Расула Гулієва, котрий проживає в 
Америці, як майбутнього прем’єр-міністра. 

На питання журналіста, якою буде доля Ільгама Алієва, баш-
кан відповідав: «Я не вважаю, що долю окремих громадян пови-
нен визначати Президент. Доля громадян визначається, з одного 
боку, їх власними діями, з іншого боку, волею Аллаха, в той же 
час законами країни, де ці люди проживають». Іса Гамбар уже ба-
чив себе главою країни: «Я готуюсь до церемонії інавгурації, ду-
маю про те, яких співаків запрошу на концерт після інавгурації». 
« Не кажи гоп, поки не перескочиш, – говорять в таких випадках в 
Азербайджані, втім, як і в Росії.

Восени 2003 року азербайджанський народ зробив свій вибір. 
Обрав Президентом країни Алієва Ільгама Гейдар оглу. Його те-
пло привітали лідери провідних країн світу.

«Ваша переконлива перемога на виборах показала, – зауважив 
у своїй телеграмі Президент РФ Володимир Путін, – що азербай-
джанський народ підтримує запропоновану Вами виважену про-
граму з розвитку країни і лінію зовнішньої політики Азербайджа-
ну». Президент США Джордж Буш підкреслив, що вибори прой- 
шли в умовах прозорості. «Наша ціль – міцна і багатостороння 
співпраця з Азербайджаном, котрий опирається на демократичні 
принципи. Я буду прагнути поглиблення співпраці з Вами – Пре-
зидентом Азербайджану та азербайджанським народом». Ось 
слова з телеграми Президента Франції Жака Ширака: «Перед-
чуваю радість співпраці з Вами в майбутньому як продовження 
зразкової діяльності, розпочатої Вашим батьком. Після прийняття 
вас у Парижі минулою весною буду радий прийняти Вас в Пари-
жі з офіційним візитом найближчим часом, коли дозволить Ваш 
календар». Президент Туреччини Ахмед Недждет Сезер: «Всім 
серцем вірю в те, що дружній і братський Азербайджан, стрімко 
рухаючись вперед шляхом прогресу й модернізації під Вашим лі-
дерством, підпишеться під успіхами, що є зразком на міжнародно-
му рівні, в посиленні й розвитку близьких відносин між нашими 
країнами у всіх сферах».

Наведемо й судження великого художника сучасності Чингіза 
Айтматова, висловлені авторам цієї книги.

– У киргизів і азербайджанців є спільне висловлювання: «Тра-
ва росте на своїх коренях». Воно знайшло своє підтвердження в 
тому, що у Гейдара Алієва виріс гідний наступник. Коли Азер-
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байджанський народ обрав своїм Президентом Ільгама Алієва, я 
зрадів цьому як успіху свого народу. Він дуже розумний, вміє вло-
вити пульс світу. Взагалі, дуже добре, що до влади приходять полі-
тики типу Ільгама Алієва, політики, для яких самий великий закон 
– духовність, моральність. Своїми справами вони затверджують у 
суспільстві цю норму.

У привітальній телеграмі з Брюселю Чингіз Торекулович Ай-
тматов, посол Киргизії в Бельгії та ЄС, писав:

«Шановний Ільгам Гейдарович! Прийміть мої привітання ак-
сакала серед численних привітань Ваших сучасників у зв’язку з 
обранням Вас Президентом Азербайджану. Це вже дійсність. Сві-
това спільнота дуже уважно слідкувала за ходом загальнонарод-
них виборів і, треба сказати, що наші надії та сподівання справди-
лись, втілились в життя.

Сам по собі неординарний факт наслідування, пов’язаний з пе-
реходом державної посади від батька до сина, – свідчення того, що 
народ відчуває глибоку повагу саме до Вас. Саме так відбувається, 
коли особа, яку обирають росте в очах народу духовно, явно і з 
честю, коли його політичний рейтинг формується в ході процесу 
спостереження за його громадською діяльністю і особистим жит-
тям.

Ви справедливо заслужили таке високе ставлення нації: Без-
сумнівно, що відповідно цьому, Ви чудово усвідомлюєте і відпо-
відальність перед Вашими сучасниками і країною».

«Я буду Президентом кожного  
громадянина Азербайджану»

Інавгурацію Президента призначили на 31 жов-
тня у палаці «Республіка». Вже було ясно, що урочиста подія про-
йде без Гейдара Алієва: в далекому Клівленді він мужньо боровся 
за життя, даючи свій останій урок сину, народу, Азербайджану. 
Отже, церемонія повинна бути, хоч і піднесеною, але й скромною, 
святковою і разом з тим стримано-суворою.

«Інавгурація – на латині означає «представлення». Сучасне 
суспільство, звільняючись від застарілих, помпезних ритуалів, 
тим не менш не обходиться без знакових, символічних церемо-
ній, що несуть в собі традиції народу і націю, яка консолідуєть-
ся. Давньогрецький реформатор, афінський законодавець Солон 
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говорив: «Державі можуть допомогти не церемонії і законодавці, 
а особистості, здатні повести народну масу за собою. Якщо вони 
ведуть масу вірним шляхом, тоді церемонії та закони приносять 
користь».

У сучасній Росії процедура вступу глави держави на свою по-
саду проходить у Кремлі, всім своїм барвистим змістом підкрес-
лює апофеоз державної урочистості. «… Вперше за всю історію 
Росії вища влада країни передається найдемократичнішим, най-
простішим шляхом, у відповідності з волею народу, законним і 
мирним шляхом» – це думка зі звернення другого президента Ро-
сійської Федеації Володимира Путіна на церемонії інавгурації 7 
травня 2000 року.

У США інавгурації проводяться кожні чотири роки, 20 січня. І 
завжди – під відкритим небом; пощастило Вашингтону з погодою. 
Новий господар Білого дому вимовляє присягу. В ній лише три 
з половиною десятки слів. Зазвичай присягають, поклавши руку 
на Біблію, яку тримав у руках ще перший президент Джордж Ва-
шингтон. Та Біл Клінтон, лейтмотивом виборчої кампанії якого 
була пісня «Постійно думайте про завтрашній день», на інавгура-
цію приніс сімейну Біблію.

Перед церемонією Ільгам Алієв відвідав Алею Героїв і вшану-
вав пам’ять синів Вітчизни, котрі полягли в боротьбі за свободу, 
незалежність і територіальну цілісність Азербайджану, поклав ві-
нок до Вічного вогню. Звідти, з нагір’я, він окинув поглядом па-
нораму рідної столиці, широчінь каспійської бухти. Тут вони лю-
били бувати з батьком…

Як писали наступного дня азербайджанські газети, про те, що 
в палаці «Республіка» на посаду вступає Ільгам Алієв, нагадували 
лише перекриті поруч із палацом вулиці й рекламні плакати з зо-
браженнями сина та батька Алієвих, що залишились від виборів. 
«Стабільність і розвиток», «Наш шлях– демократія», «Наша неза-
лежність непорушна»…

Святкова подія співпала з мусульманським постом. Повага до 
почуттів віруючих виявилась і в тому, що не було масових гулянь –  
тільки барвистий феєрверк на улюбленій набережній бакинців.

«В Рамазан неможна обманювати: це великий гріх, – сказав 
журналістам газети «Известия» літній бакинець. – Тому подвійне 
значення набувають ті слова, які промовить Ільгам Алієв, стоя-
чи поруч із Кораном і Конституцією держави». І він сказав – без 
папірця, без підготовки. Перекладачі іноді закривались у своїх 
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кабінках, що свідчило про те, що жодної програмної промови не 
було. Промова Алієва, який на початку церемонії, трохи зніяко-
віло просив аплодуючи залу зайняти свої місця, декілька разів 
переривалась бурхливими оваціями: коли він говорив про батька 
і обіцяв бути гідним попереднього президента, коли сказав про 
те, що потрібно мати сильну армію, коли підтвердив, що питання 
Нагірного Карабаху треба вирішувати мирними способами, та на-
гадав, що терпіння азербайджанського народу не безмежне.

Голова Конституційного суду Азербайджану Фархад Абдул-
лаєв говорив про те, що Конституційний суд затвердив результа-
ти, зафіксовані в протоколі ЦВК, і оголосив пана Алієва Ільгама 
Гейдар оглу обраним Президентом Азербайджанської Республіки. 
(За Алієва проголосували 76,84% виборців від загальної кількості 
громадян республіки, котрі прийняли участь у виборах.) Голова 
Конституційного суду відповідно статті 103 Конституції країни 
запрошує новообраного главу держави до прийняття присяги.

Ільгам Алієв схвильований, про це можна здогадатись за його 
натхненним обличчям, підкреслено чітким крокам, жестам, уро-
чистій, прямій поставі. Дипломатичний вишкіл і досвід допома-
гають стримати емоції. Він кладе руку на Конституцію країни: 
«Клянусь, здійснюючи повноваження Президента Азербайджан-
ської Республіки, дотримуватись Конституції Азербайджанської 
Республіки, відстоювати незалежність і територіальну цілісність 
держави, гідно служити народу…»

Рука Президента прикладається до священного Корану: 
«… Клянусь, що буду вірним національно-духовним ціннос-

тям і традиціям, що створювались азербайджанським народом 
протягом століть, і буду завжди їх шанувати».

«15 жовтня азербайджанський народ, прийшовши на виборчі 
пункти, проголосував за політику Гейдара Алієва, – говорить Пре-
зидент у своїй першій промові. – Проголосував за мир, безпеку, 
прогрес, розвиток, творіння, стабільність…

Азербайджан розвивається у всіх областях, Азербайджан під-
носиться, досягає успіхів у міжнародному світі… Виріс престиж 
Азербайджану. Тепер рахуються з Азербайджаном… Всі міжна-
родні, великомасштабні проекти в регіоні втілюються в життя за 
участі Азербайджану, з врахуванням його національних інтере- 
сів…»

Того ж дня Ільгам Алієв виступає на урочистому прийомі в па-
лаці «Гюлістан» («Квітник»).
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– Сьогодні дуже знаменний день у моєму житті. В результаті 
виявленої мені підтримкою азербайджанського народу великої до-
віри я сьогодні приступаю до виконання обов’язків Президента…

Думаю, що людина, яка радіє більше всіх і очікувала цього 
дня – пан Президент Гейдар Алієв. Сучасний Азербайджан, що є 
його творінням, піде шляхом, який визначив він сам. Його політи-
ка буде жити і принесе азербайджанському народу нові перемоги. 
Тому я хочу, щоб ми підняли перший келих за здоров’я пана Пре-
зидента Гейдара Алієва, побажали йому довгого житя і здоров’я. 
Ми всі з нетерпінням чекаємо його повернення на батьківщину…

Привітати Алієва приїхали глава Ради Федерації Сергій Миро-
нов, віце-прем’єр Туреччини Абдуллатіф Шенер, віце-президент 
Ірану Мохаммад Алі Абтахі, український прем’єр Віктор Януко-
вич – в такому порядку Алієв їх привітав і сказав, що записав їх у 
своє серце.

«Це дуже добре, що нове століття починається з висунення на 
вищі посади в різних державах нових молодих політиків. Зараз із 
рук Гейдара Алієва ви прийняли чудову країну – бережіть її так 
само, як беріг її ваш батько. Нехай його ім’я та мудрість осяюють 
всі ваші вчинки», – сказав Сергій Миронов Ільгаму Алієву на уро-
чистій вечері в палаці «Гюлістан».89

«Я вітаю всіх вас зі святом всього азербайджанського народу. 
Ільгам Гейдарович, я знаю, що ви перейняли у своїх батьків бага-
то, – звертається до Президента прем’єр-міністр України Віктор 
Янукович. – Вони, напевно, продумали і тоді, коли дали вам ім’я 
«Ільгам»*. Думаю, що ви будете черпати натхнення у своєму на-
роді, у ваших друзях і вашій сім’ї. Я бажаю вам миру і благодаті».

Президент Ільгам Алієв, привітавши закордонних гостей, ска-
зав: «…Хочу ще раз висловити свою вдячність нашому народу за 
виявлену мені 15 жовтня довіру. На церемонії інавгурації не змо-
гли взяти участь всі бажаючі люди. Знаю, що наші громадяни хоті-
ли б бути присутніми також і в цій прекрасній залі. Звичайно, для 
цього немає можливості. В той же час знаю, що в різних місцях 
Азербайджану – в Баку, інших містах проводяться святкування. 
Сьогодні сотні тисяч людей, зібравшись в цей же час на площі 
Азадлиг** в Баку, відзначають цей день, радіють, вітають одне од-
ного… Для мене саме в цьому найбільше щастя…

* Нагадаємо: Ільгам азербайджанською означає натхнення.
** Свободи
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Я буду Президентом кожного громадянина Азербайджану. Не-
залежно від його національності, віросповідання, політичних пе-
реконань…»

Згасли іскри святкового салюту. Настали будні. Перше інтерв’ю 
після інавгурації:

– Звичайно, я був трохи схвильований, думав про майбутнє, 
думав про плани. Я повинен виправдати виявлену мені довіру. Ви-
правдати надії. Домогтися за підтримки народу такого розвитку 
Азербайджану, щоб у найближчому майбутньому наша республі-
ка перетворилась на сильну державу. Я повинен продовжити по-
літику Гейдара Алієва.

Переді мною багато завдань, я переповнений рішучості зроби-
ти багато справ. Думав про все це. Природно й те, що думав про 
роботу, виконану в минулому…

– Як, по-вашому, які справи вас очікують, легкі чи складні?
– І легкі, і складні. Легкі в тому сенсі, що в Азербайджані 

створене чудове підгрунтя для всебічного розвитку нашої країни. 
За десять років політика Гейдара Алієва заклала в Азербайджа-
ні дуже потужний фундамент. І зведення прекрасної будівлі на 
цьому фундаменті може видатись легкою справою. Але життя не 
стоїть на місці. Постають нові вимоги, нові завдання. Звичайно, 
напевно, будуть і труднощі. Та я готовий до цих труднощів. Якщо 
б я не відчував у собі таку готовність, ніколи би не ступив на цей 
шлях. Я готовий і до відповідальності, і до труднощів. Впевнений, 
що за підтримки азербайджанського народу з честю виконаю всі 
майбутні завдання. Я говорив: азербайджанський народ побачить, 
що я буду хорошим президентом для Азербайджану, для нашого 
народу…»

Президент вважав необхідним досягнення консолідації між по-
літичними партіями в республіці; заявив про намір ґрунтовно за-
йматись соціальними питаннями, будівництвом армії, покращен-
ням умов життя біженців і переселенців, ветеранів, пенсіонерів.

Біл Клінтон свій перший день у якості Президента почав з 
того, що привів маму в Трояндовий сад, щоб показати їй те місце, 
де він стояв майже тридцять років назад. Тоді йому потиснув руку 
Президент Кеннеді… Знаменний епізод, наповнена великим зміс-
том зустріч. Напевно, Ільгам Алієв хотів би, щоб улюблені батьки 
в такий день були поруч із ним. На жаль! Доля не дала йому такого 
щастя. Батько – в далекій клініці, а мами – немає.



248

Перше велике інтерв’ю для російських читачів Президент 
Азербайджану Ільгам Алієв дав «Российской газете».

– Ільгам Гейдарович, прийміть наші щирі вітання з такою пе-
реконливою перемогою.

– Дякую.
– Ваша перемога була забезпечена високою популярністю Пре-

зидента Гейдара Алієва, потужними адміністративними ресур-
сами чи ще чимось?

– Насамперед вірою азербайджанців у те, що шлях, обраний 
Гейдаром Алієвим, буде продовжуватись і його наступником. 
Люди переконались, що Азербайджан твердо слідує політиці де-
мократичних реформ, що здійснюються під керівництвом Гейдара 
Алієва. У нас було прийнято багато законів, які дозволяють успіш-
но розвивати розбудову нашої держави. А хто ці закони створював 
і втілював у життя? Знову ж Гейдар Алієв і його команда. А я – 
член цієї команди і буду продовжувати курс на розвиток вільного 
суспільства й демократії. Тому що це необхідно насамперед азер-
байджанському народу. Нинішній Азербайджан – це витвір Гей-
дара Алієва, і про те, що він зробив для країни, можна говорити 
годинами. І його курс ми повинні продовжити.

– Ваш батько, звичайно, великий політик. Як ви оцінюєте його 
президентство? І якими будуть перші кроки нового президента?

– Гейдар Алієв – лідер азербайджанського народу. Все його 
життя було присвячене служінню Азербайджану, незалежно від 
того, яким був політичний клімат у країні. Якщо б у 1993 році за 
волею народу він не повернувся до Баку і не був обраний Пре-
зидентом, напевне Азербайджан зіштовхнувся би з катастрофіч-
ними труднощами і наслідками безвідповідальної та шкідливої 
політики, що здійснювалась його тодішніми керівниками, котрі 
сьогодні знову претендували на владу.

Візьміть найважливіше питання – про місце та роль нашої 
країни в світовому просторі. Політику Азербайджану за останні 
десять років і в майбутньому я вважаю незалежною від будь-чиїх 
інтересів. Вона повинна базуватись на дотриманні власних цін-
ностей і вирішувати доленосні завдання. Азербайджан повинен не 
перетворюватись на поле суперництва, а стати плацдармом  спів- 
праці в регіональному й світовому масштабі. У нас немає якихось 
певних орієнтацій у зовнішній політиці.

Наша орієнтація заснована на тому, щоб своєю зовнішньо-
політичною діяльністю сприяти досягненню поставлених цілей, 
зміцненню місця Азербайджану в світі, а також нашому економіч-
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ному розвитку через взаємовигідну співпрацю з рештою світу. Ця 
політика проводилась до цих пір, і вона буде продовжена. І, якщо 
хочете, це будуть перші кроки нового президента й уряду шляхом, 
прокладеним Гейдаром Алієвим. Я завжди прагнув і буду праг-
нути бути схожим на батька. Я вдячний долі, що народився й ви-
ріс у такій сім’ї. Його діяльність як Президента відома багатьом, 
та мало кому відомі його особисті якості – мужність, сміливість, 
відкритість і справедливість. В найтяжчих умовах він залишався 
мужньою людиною, людиною з великої літери.

– З ким ви будете працювати?Чи не бентежить вас перспек-
тива увійти в історію лише в якості наступника справи Гейдара 
Алієва, а не президента-новатора?

– В історії Азербайджану уже були схожі «новатори», які хо-
тіли закрити школи з російською мовою, Академію наук, творчі 
спілки… Так ось всім цим «новаторам» наш народ показав на две-
рі. А команду міняти я не збираюсь. Ці люди довели, що вони мо-
жуть працювати на благо Азербайджану.

– Першим, хто вас привітав з обранням, був Президент Росії 
Володимир Путін. Як будуть розвиватись відносини Баку з Мо-
сквою?

– У нас дуже високий івень співпраці. І ми надаватимемо й далі 
велике значення економічній співпраці з Росією, і готові в будь-
яких напрямках цю співпрацю розвивати. Ми здійснюємо проек-
ти, які важко було уявити в минулому. Все це завдяки волі керівни-
цтва двох країн. Контакти між керівниками двох країн, Гейдаром 
Алієвим і Володимиром Путіним, взаєморозуміння, покращення 
розвитку політичних відносин привели до хороших економічних 
результатів. Достатньо сказати, що за останні сім років щорічне 
зростання ВВП Азербайджану складає десять відсотків. І тут не 
останню роль відіграла наша співпраця з Росією.

Тільки в січні-вересні цього року об’єм капітальних внесків у 
економіку країни став на 70,9 відсотків більше, ніж за той самий 
період минулого року. А об’єм іноземних інвестицій зріс за цей же 
період на 81,2 відсотки.

– Як будуть розвиватись відносини зі США?
– Відносини між нашими країнами також розвиваються успіш-

но ось уже більше десяти років. В політичній сфері наші контак-
ти дуже активні, в економічному плані ми користуємось великою 
підтримкою Вашингтону. Ми дуже задоволені нинішнім станом 
наших відносин і сподіваємось на їхній подальший розвиток.
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– Найболючіше питання для Азербайджану – це врегулю-
вання карабахського конфлікту. Які кроки ви здійсните в цьому 
плані?Що робиться для покращення життя біженців?

– Найбільше досягнення народу Азербайджану – це забезпе-
чення незалежності країни. Незважаючи на труднощі, ми повинні 
зберегти незалежність Азербайджану, зміцнювати державність і 
забезпечити цілісність його території.

Ми ще не втратили надію на мирне вирішення нагірно-кара-
бахського конфлікту. Та шляхи вирішення повинні опиратись на 
міжнародне право і територіальну цілісність країни. Міжнародні 
організації підтримують Азербайджан у цьому процесі, причому 
позиції нашої країни на міжнародній арені посилюються. Тільки 
зі звільненням окупованих територій можуть бути повністю ви-
рішені проблеми біженців і вимушених переселенців. Наприклад, 
лише в Сумгаїті живе до 60 тисяч біженців. Ми по мірі можливос-
ті вирішуємо їхні соціальні проблеми, будуємо для них селища. 
Як тільки нафта почала приносити прибуток, ми одразу перера-
хували 70 мільйонів доларів на покращення становища біженців. 
Недавно біля 10 тисяч людей переселили з наметів у облаштовані 
будинки зі всіма зручностями, надали матеріальну допомогу і ви-
ділили земельні паї. Та тільки зі звільненням територій і повер-
ненням біженців у свої будинки можна буде говорити про повне 
вирішення їхніх проблем.

Якщо всі наші зусилля з мирного врегулювання карабахсько-
го питання ні до чого не приведуть, ми будемо змушені вдатись 
до інших способів. Наша армія міцніє, і Азербайджан може за-
стосувати всі засоби, передбачені міжнародним правом, для від-
новлення територіальної цілісності країни. Я впевнений, що чіт-
ка позиція Азербайджану, його народу, співголов Мінської групи 
ОБСЄ, демонстрація єдиної позиції міжнародної спільноти нада-
дуть можливість вирішити цю проблему миром. Але ми повинні 
бути готові до різних варіантів розвитку подій навколо Нагірного 
Карабаху.

– Зразу ж після закінчення виборів в Баку почались масові без-
ладдя, організовані опозиціонерами, зокрема партією «Мусават». 
Пролунали  звинувачення в фальсифікації виборів, у жорсткому 
придушенні несанкціонованих мітингів. Постраждали люди…

– Мені дуже важко про це говорити. Але не ми почали без-
ладдя, а лідер «Мусават» Іса Гамбар і його соратники. Вони, як 
вандали, нищили місто, били вітрини, скло в машинах. Збитки в 
Баку від їхніх дій попередньо склали мільйон доларів. Першими 



251

постраждали поліцейські, біля 70 співробітників МВС були пора-
нені. І що, треба було мовчки дивитись на свавілля мусаватистів? 
Ті, хто підбурював людей на протиправні дії, будуть відповідати 
перед законом. Ви згадайте події 1992-1993 років. Тоді ці люди 
також пролили братерську кров, втягнули країну в хаос і зникли. 
Однак цього разу в них нічого не вийде і не вийде ніколи. Вся 
відповідальність за те, що сталось лягає на опозиційну партію 
«Мусават» і її керівництво. Лідера «Мусават» очікує загальне осу-
дження азербайджанського народу як провокатора і людини, через 
яку пролилась кров. (В результаті зіткнення в центрі Баку 15-16 
жовтня загинула одна, поранено близько ста осіб. – Авт.)

– Останнє запитання про здоров’я Гейдара Алієва.
– Здоров’я Гейдара Алієва покращується. Він дуже уважно 

слідкував за ходом передвиборчої кампанії, я кожного дня інфор-
мував його про ситуацію в країні. Поки що, за словами лікарів, 
складно говорити про конкретні терміни виписки та його повер-
нення в Баку. Та всі ми сподіваємось незабаром побачити його на 
батьківщині (Российская газета, 21 жовтня 2003 р.).
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Глава ХІ
ПРОЩАННЯ

Народ хранит при себе
только любимого человека.

Федор Достоевский

Чорна звістка з Клівленду

Говорять, чорна звістка крилата, як вітер. Чор-
на звістка перелетіла океан: в Сполучених Штатах, в лікарні Клів-
ленда в ніч з дванадцятого на тринадцяте грудня 2003 року помер 
Гейдар Алірза оглу Алієв.

Зранку тринадцятого вулиці Баку, всіх міст, селищ, сіл Азер-
байджану стали чорно – червоними від жалобних стрічок і гвоз-
дик. Чорні стрічки на прапорах, на автобусах, чорні стрічки при-
клеєні скотчем до турнікетів у метро. Люди йшли і йшли до Пре-
зидентського палацу. Там, на парапеті, зразу після півночі, коли 
телеведуча, перервавши програму, сказала, що Гейдар Алієв по-
мер, з’явились перші червоні гвоздики й запалені свічки. Гейдар 
Алієв дуже любив ці квіти, і люди несли їх до Президентського 
палацу. 

Ще не так давно він легко піднімався цими сходинками. Жалю-
гідної, немічної старості в ньому не було. Бакинці любили пере-
повідати, як Президент відмовився затвердити на посаді одного з 
нових міністрів: «Тямущий парубок, але чому такий товстий? Не-
хай спочатку приведе себе в порядок». Кандидат у міністри привів 
себе в порядок, скинув зайві кілограми. І Президент, як завжди, 
дотримав своє слово. Так у уряді з’явився ще один «хрещеник» 
Алієва.

Лунає в ефірі жалобна музика. На телеекрані – кадри з життя 
Алієва, першого секретаря ЦК Компартії республіки, першого за-
ступника Голови Ради Міністрів СРСР, Президента країни. 
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Гейдар Алієв, як чуйний сейсмограф, вловлював політичні 
струми часу. І пропускав їх через своє серце. В травні 1987 року, 
як ми вже писали, в нього стався інфаркт. «Страшний інфаркт», –  
уточнив в одній з наших розмов Євген Максимович Примаков. 
Йому розповіла про це його дружина, Лаура Василівна, лікар-кар-
діолог кремлівської клініки, котра, на жаль, вже пішла з життя. 
Алієва тоді списали в пенсіонери. «Та він поправився після ін-
фаркту, – додає Євген Максимович, – і це також свідчення його 
волі, вміння мобілізувати всі життєві сили». В чорну суботу, 13 
грудня 2003 року, Євген Максимович Примаков одним із перших 
прийшов до посольства Азербайджану в Москві, щоб попроща-
тись зі своїм великим другом. «Це була людина, яка творила іс-
торію» – так написав Примаков про Алієва в книзі співчуттів. «Це 
була людина, яка би зробила честь будь-якій нації» – слова депу-
тата Держдуми Сергія Бабуріна. «Геній», «великий син азербай-
джанського народу» – найчастіші записи в цій скорботній книзі.

…Нескінченна верениця людей скорботно проходить повз сце-
ну Палацу республіки, де встановлена труна, накрита знаменом 
республіки. Хтось голосить, хтось молиться на ходу. І в кожного 
в душі – свій Алієв. Одні його знали тільки з телеекранів. Другим 
пощастило зустрітись, треті з ним працювали з дня в день, як ге-
нерал Вагіф Ахундов.

16 вересня у генерал-лейтенанта день народження. Всі попе-
редні роки в цей день Президент запрошував його до себе, тепло 
вітав… У вересні 2003-го вони були в Клівленді. В одній пала-
ті Президент, у сусідніх охорона, президентська й американська. 
Про що завгодно міг подумати генерал Ахундов в той день, тільки 
не про те, що Президент запрошує його, щоб привітати з днем на-
родження.

– Я попрощався з Гейдаром Алійовичем 27 вересня, – розпо-
відав нам пізніше Вагіф Ахундов. – Він виглядав чудово, настрій 
у нього був дуже гарний. Я поцілував його в праву руку, ліва була 
підключена до системи. Він притягнув мене до себе, теж поці-
лував. Сказав: « До зустрічі!» «Як тільки пройдуть вибори, я по-
вернусь за вами, і ми разом полетимо в Баку», – відповів я. Мені 
належало забезпечити безпеку Ільгама Гейдаровича – він був тоді 
прем’єр-міністром. Я звідси телефонував у Клівленд, доповідав, 
ми розмовляли… І ось дванадцяте грудня, коли сталось це не- 
щастя…

Прощаються закордонні делегації – Президент Туреччини Ах-
мет Сезер і прем’єр-міністр Реджеб Таіб Ердоган…
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Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв вповільнює крок і 
шанобливо схиляє голову перед труною.

Президент Російської  Федерації Володимир Володимирович 
Путін вважав своїм обов’язком прилетіти до Баку, щоб поклони-
тись пам’яті видатного політичного діяча сучасності –від себе 
особисто, від імені росіян, від імені російського народу.

Залишаючи Баку, в інтерв’ю журналістам Путін скаже: «Я 
дуже поважав Гейдара Алійовича. Я ставився до нього не просто з 
великою повагою, а з любов’ю. Це був видатний державний діяч. 
Без перебільшення – політична брила. Він завжди вмів дивитись 
вперед».

Зі всього світу надійшли в Баку телеграми співчуття: з Берліну, 
Вашингтону, Токіо, Пекіну…

Караван скорботи обходить Президентський палац…
Напевно, в далекій заокеанській клініці Алієв дізнався, встиг 

дізнатись, хто замінить його на посаді глави держави, і на обличчі 
засяяла посмішка радості.

Тіло Гейдара Алієва під гарматні постріли віддається землі в 
Першій алеї почесного поховання. Землі рідній. Віднині освяченій 
його останнім прихистком. Землі, яка стане навіки місцем покло-
ніння азербайджанського народу.

Земля дихає, і її тепле, пріле дихання, змішуючись з запахом 
палого листя, витає над людським морем.

лейла присвятила дідусю «Елегію»

Мине неповний рік. І 3 листопада 2004 року, 
завершивши свій перший робочий рейс по Каспію, в Баку при-
швартується танкер «Гейдар Алієв». На його борту 777 тон казах-
станської нафти – щасливе число.

Пливе танкер, розсікаючи круту каспійську хвилю, несе на 
борту ім’я Людини, для якої не було на всьому білому світі моря 
миліше. Десь на морських перехрестях зустрінеться з «Деде Кор-
кутом», перемовиться про життя, що протікає швидко-швидко, як 
пісок між пальцями. А що залишається?

Відповідь знає мудрий прабатько Коркут. Він йде зі своєю коб-
зою від сторіччя до сторіччя, від покоління до покоління; він знає 
все – хто з мужів відважний, хто негідний, все, що він говорить, 
здійснюється.
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– Де ж воїни-беки, про кого я розповів, хто говорив: весь світ –  
мій? Їх викрала смерть, сховала земля; за ким залишився тлінний 
світ? Земне життя, ти приходиш і йдеш; останній твій кінець – 
смерть, земне життя! Останній кінець (навіть) довгого життя 
смерть, розлука. Я дам пророцтво, хан мій; коли настане смерт-
ний час, і не розлучить (тебе Бог) з чистою вірою; і буде місцем  
твого білобородого батька – рай; і буде місцем твоєї сивоволосої 
матері – небесна оселя!

А синам, донькам жити гідними своїх батьків, тішити сім’ю 
онуками і онучками. 

Лейла Алієва, старша донька Ільгама і Мехрібан-ханум, так ж, 
надзвичайно гарна, як її мама, сказала нам, що збирається напи-
сати книгу про дідуся. Впевнені: в неї вийде чудова книга – сплав 
спостережень і почуттів, таких же проникливих, як її «Елегія», 
присвячена Гейдару Алійовичу.

Если бы звезды ступеньками стали,
И луна осветила бы путь,
Я взошла бы на самое небо,
Чтоб тебя вновь на землю вернуть.

Если б ветер услышал мой голос
И донес бы его до тебя,
Я бы крикнула, как я тоскую,
Как страдаю, скорбя и любя.

Голос твой в моем сердце звучит,
Голос ласковый, добрый, желанный.
Если б реки могли повторить
Музыку воспоминаний…

Если б птицы могли показать
Мне к тебе неземную дорогу,
Полетела б на крыльях, ей-богу,
Чтоб ладонь твою к сердцу прижать.

Тучи громом ответили мне,
Отчего море слез проливают.
Обратилась к печальной луне,
Что за тайну, бледнея, скрывает?

Горы в горе сомкнули ряды.
Их туманит тоска расставанья.
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Но свеченье твоей доброты
Ощущаю на расстоянии.

Если б молния стала тропой.
Я по ней до тебя б добежала,
Обо всем, что держу про себя,
Я с улыбкой тебе б рассказала.

Если б вдруг раскололась бы мгла,
И судьба – твои годы продлила,
Я бы крепко тебя обняла
И уйти никуда б не пустила.

Ты был лучшим из лучших на свете.
Мне тебя никогда не забыть.
Буду ждать без конца нашей встречи,
Буду верить. Помнить. Любить.
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Глава ХІІ
ЗА БАТЬКІвСЬКИМИ ЗАПОвІТАМИ

Заслуги батька на сина
не розповсюджуються.

М. Сервантес

«Назавжди в сини тобі даний»

Чому одних королів, імператорів, президентів 
історія величає Великими, а інших ледь пам’ятає? Лаконічну від-
повідь знаходимо в записних книжках Пушкіна. За його свідчен-
нями, Государиня (Катерина ІІ) говорила: «Коли хочу зайнятись 
якимось новим установленням, я наказую пошукати в архівах і 
знайти, чи не говорили вже про це за Петра Великого, – і майже 
завжди знаходиться, що можлива справа була вже ним обдумана».

Небагато правителів в історії людства відрізнялись такими до-
стоїнствами. Мало кого небеса наділили талантом бачити через 
десятиліття і мужністю приймати рішення, які визначають долю 
народів. До цих великих обранців історія безсумнівно зараховує 
Гейдара Алієва, загальнонаціонального лідера Азербайджану. 
Продовжувати і творчо розвивати його великий спадок, звичай-
но, з врахуванням нових реалій, нових викликів випало Ільгаму 
Алієву.

Зрозуміло, не всім його дії подобаються, і це нормальний факт 
для будь-якого суспільства, президент – не карбованець, не долар, 
щоб подобатись всім; він, як і інші люди, може помилятись. Та в 
чому його критики, опоненти абсолютно неправі – в постійних по-
рівняннях з батьком, зрозуміло, не на користь сина. Мовляв, немає 
в нього, Ільгама, «нічого, що навіть близько нагадує батьківську 
харизму». А чим вона, ця сама харизма, вимірюється? Балами 
аплодисментів на мітингах? Популярністю в натовпу? Ця попу-
лярність мінлива, як бакинський вітер.
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… Прочитаємо декілька рядків з автобіографічної книги «Сиг-
нал тревоги» Гасана Алієва, академіка, рідного брата Гейдара Алі-
йовича.

«Настала весна. Заспівали птахи. Пробудилась земля. Дід взяв 
мене з собою на посівну дільницю. Посадив мене поверх хомута. 
Погнав биків. По мірі того, як рало розпорювало плоть землі, на-
вколо розливались п’янкі пахощі. Це був запах землі.

Раптом моя сорочка зачепилась за кущ, що стирчав поблизу, і я 
гепнувся з ярма об землю…

Поплакав, біль вщухла, говорю: «Давай, дідусю, зріжемо цей 
кущ». Дід втупився на мене суворим поглядом, який я ніколи не 
бачив: «Хіба я посадив цей кущ, щоб тепер зрізати і викинути? 
Дитинко, були люди добрі. Які садили цей кущ, і нехай кожен та-
кий кущик колючий, але вони підтримують плодючість землі на-
шої…»

Істинний зміст дідівських слів я збагнув набагато пізніше. Я 
зрозумів, що ці землі належали діду діда мого, і ці кущики він 
посадив. Дід мій дивився на ці безмовні, безслівні кущі як на ре-
ліквію».

Так, істинна мудрість – в гармонійному поводженні з приро-
дою, з рідною землею. Напередодні свята Навруз навесні 2007 
року за ініціативою Мехрібан-ханум Алієвої на пустельних зем-
лях в околицях Баку міщани посадили 20 тисяч дерев. Так почав 
втілюватись зелений проект Фонду Гейдара Алієва: «Кожен поса-
дить по дереву!» рахунок саджанців уже йде на сотні тисяч. Як ба-
гато означають «зелені легені» для такого індустріального міста, 
не потрібно пояснювати. Брати Нобелі ще на початку ХХ століття 
привозили в Баку чорнозем із інших регіонів. Нобелі посадили 80 
тисяч дерев, розбили парк; пізніше його перейменували в «Роте 
фане» («Червоне знамено») – взнак солідарності з німецькими ан-
тифашистами… Гейдар Алієв згадував, як у його молоді роки у 
дворі будинку, де він жив, хтось спробував зрубати платан, мов-
ляв, заважає будівництву гаража; весь багатоповерховий будинок 
став на захист дерева і відстояв його. Бакинці пам’ятають, як Алі-
єв, уже перший секретар ЦК КП республіки, приїжджав на субот-
ники і недільники – на Шихівське узбережжя, оточене піщаними 
пагорбами. Зараз там милує око чиста зелень.

А які алеї тягнуться від прохідних Азербайджанського газо-
переробного заводу до траси! Прижились дерева на просоленій, 
промазученій землі. Тому що виходжували їх люди, для яких зем-
ля – рідна, своя. Так що справа не лише в екології.
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Если родина сыном меня назовет,
Был бы рад на скале ее мхом прорасти.

Так писав про рідну землю натхненний Мамед Араз.
Іноді маленька на перший погляд деталь, репліка, інтонація, 

жест можуть розповісти про це проникливе сокровенне почуття 
більше, ніж довгі описи. Як, наприклад, щасливі сльози Ільгама 
Алієва на Сіднейській олімпіаді…

Його великий батько з боку здавався міцнішим за кремінь. В 
найважчу годину, в фатальні миті випробувань він був прикладом 
самовладання і стійкості. Тільки двічі бачили його сум’яття: в 
скорботні хвилини прощання з Заріфою-ханум і на урочистостях 
після інавгурації в 1998 році, коли він був знову обраний Прези-
дентом незалежної республіки. Свій проникливий виступ Гейдар 
Алієв закінчував чудовими рядками Самеда Вургуна:

Весь я твой. Навсегда в сыновья тебе дан,
Азербайджан, Азербайджан!

Останнє слово Азербайджан він повторив чотири рази зі зрос-
таючим наголосом! Скільки вистражданої любові, болі, гордості 
було в цьому рефрені! У Президента клубок підступив до горла. 
Всі піднялись із місць, аплодуючи. Ільгам, який стояв трохи по-
заду батька, щось схвально прошепотів, легенько доторкнувшись 
рукою…

Завершувались перші сто днів президенства Ільгама Алієва. 
Ця межа – традиційний термін для перших аналітичних викладок 
і прогнозів; для оцінок зовнішньої та внутрішньої політики Пре-
зидента.

4 лютого в столиці Азербайджану був підписаний пакет доку-
ментів щодо фінансування проекту нафтопроводу Баку-Тбілісі-
Джейхан. Подія світового масштабу.

В Бакинському бізнес-центрі Президент зустрівся з підприєм-
цями республіки. Уважно вислухав їхні турботи. Обіцяв всіляку 
підтримку на державному рівні. Фахівці розробляли – за доручен-
ням Президента – затребувані часом поправки до митного, подат-
кового й кредитного законодавства.

Гарну оцінку країни і міжнародних організацій отримав наказ 
про амністію 168 в’язнів. В ці ж дні І.Алієв висунув концепцію 
регіонального розвитку, яка конкретизувалась в урядових і відо-
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мчих програмах і проектах; почались заходи зі створення нових 
робочих місць.

Перші офіційні візити нового Президента – у Францію та Ро-
сію (детальніше розповімо нижче) підтвердили наступність зба-
лансованого зовнішньополітичного курсу, основи якого були за-
кладені Президентом Гейдаром Алієвим.

Ільгам Алієв дав вказівки розпочати реалізацію двох важли- 
вих проектів. Перший – видання енциклопедії Азербайджану; 
другий – видання латинізованою графікою кращих творів азер-
байджанської та закордонної літератури.

Аналітично-інформаційний центр «Сел» провів соціологічне 
опитування в Баку і Сумгаїті. Було опитано 1000 осіб; з них 87% 
– люди різних професій, 10% – домогосподарки, 3% – безробітні; 
52% респондентів – чоловіки, 48% – жінки.

Трошки більше половини опитаних – молодь, 39% – літні 
люди, решта 10% -пенсіонери.

Результати опитування:
1. Чи задовольняє вас зовнішньополітична лінія Президента, 

що проводилась у перші сто днів його діяльності?
Сверджувально відповіли 86% опитаних;
негативно – 10%;
не змогли відповісти – 4%.
2. Як, на вашу думку, чи відповідає діяльність Президента обі-

цянкам з економіки, що були дані в передвиборчій кампанії?
а) так – 62%;
б) ні – 20%;
в) не знаю – 18%.
Ці числа свідчать про те, як багато треба було зробити. 24 лис-

топада 2003 року Президент підписав наказ «Про заходи з при-
швидшення соціально-економічного розвитку Азербайджанської 
Республіки». На основі цього програмного документу були роз-
роблені й представлені Президенту програми зі скорочення безро-
біття, збільшення зайнятості молоді суспільно корисною працею, 
рівномірного розвитку регіонів, посилення ненафтового сектору, 
виробництва й експорту продукції, що відповідає світовим стан-
дартам, завершення реформ у сільському господарстві.

3. Чи задовольняє вас увага Президента до соціальних про-
блем?

Так – 83%;
Ні – 14%;
Не змогли відповісти – 3%.
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Більшість позитивних відповідей, коментували соціологи, 
пов’язана з продовженням політики, що проводилась Гейдаром 
Алієвим в області соціального захисту. Це і розробка нових про-
грам із соціального забезпечення, і перехід поліклінік на безко-
штовне обслуговування, і чітка видача пенсій.

4. Ваше ставлення до кроків Президента, пов’язаних зі збере-
женням національно-духовних цінностей за минулий рік?

Дуже позитивне – 61%;
Позитивне – 25%;
Негативне – 7%;
Дуже негативне – 3%;
Не змогли відповісти – 4%.
Відволікаючись від статистики, зазначимо, що сто чи навіть 

більше перших днів президентства – відрізок часу достатньо 
умовний і малий, щоб робити хоча б приблизні висновки про 
ефективність державної діяльності по відношенню до такої тонкої 
і довгочасної матерії, як національно-духовні цінності. Говоримо 
це, аніскільки не применшуючи праці соціологів і певного значен-
ня опитувань. Так само як неможливо числами висловити значен-
ня цих цінностей, ризиковано категорично судити про масштаб 
і ефективність кроків глави держави за такий короткий термін. 
Адже мова йде про збереження і захист того, що живе сторіччями 
в свідомості, в історичній пам’яті народу, нації, передається з по-
коління в покоління, впливає на формування морального, естетич-
ного образу громадян, на почуття національного менталітету.

Потрібна певна дистанція, щоб оцінити державні кроки і дії 
зі збереження духовного надбання, національного спадку, тради-
цій… Але й сучасники знають, бачать.

… У щойно відновленому Зеленому театрі в Баку йде концерт 
народної музики. Серед почесних гостей – Президент і перша 
леді. Виступаючи на церемонії відкриття, Ільгам Алієв з посміш-
кою згадав епізод, що викликав загальний веселий сміх:

– Кожного разу, коли я телефонував меру міста Абуталибову, 
який займався відновленням театру, запитував: «Де ти?», слідува-
ла незмінна відповідь: «В Зеленому театрі». Як бачите, відновлен-
ня театру завершено…

Цікаво, які приводи знайде мер міста в майбутньому для ви-
правдання свого місцезнаходження?..»

У Президента Азербайджану, слава богу, з почуттям гумору 
все в порядку. Це, можна сказати, спадкове. Гейдар Алійович лю-
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бив добрі жарти, від душі сміявся, вгледівши якусь курйозну ситу-
ацію, вмів сам при нагоді вставити гостре слівце.

– В Зеленому театрі у виконанні співака-ханенде лунав мугам. 
Мугами (їх цілий канонічний ряд зі своїм ладом, звуковою та емо-
ційною драматургією) – це своєрідні музичні сповіді, роздуми про 
життя, про призначення людини, про кохання, віру, надію, радість 
і смуток, про гідність і вічність, дорогі кожному азербайджанцю. 
Ще в радянські часи один із супутників, відправлених у космос, 
«подарував» нашому найближчому супутнику – Місяцю диск-
пластинку з записом мугаму. Космос – і мугам…А в наші дні, в 
2003 році, азербайджанський мугам з легкої руки Мехрібан-ханум 
був визнаний одним із шедеврів нематеріального і творчого спад-
ку людства. Зазначимо, до речі, що в «охоронну грамоту» ЮНЕС-
КО ввійшли й комплекс Ширваншахів у Ічері-шехер, давньої ци-
таделі Баку, і перлина давнього зодчества «Дівоча вежа».

А тепер напередодні завершення президентської стоденки по-
слідуємо за Ільгамом Алієвим до Москви.

6 лютого 2004 року, Москва

Один із перших закордонних візитів Ільгам 
Алієв здійснив у Москву. Зі своїм російським колегою він обго-
ворював підготовку чергової зустрічі глав п’яти прикаспійських 
держав, спільні проекти в паливно-енергетичному комплексі. 
Добрі слова про велику людину пролунали і на спільній прес-
конференції президентів.

– Особливу роль (в розвитку російсько-азербайджанських від-
носин) відіграв Гейдар Алійович Алієв, і ми збережемо добру 
пам’ять про цього видатного державного діяча, непересічну люди-
ну та щирого друга Росії, – говорив Володимир Володимирович. 
– Сьогодні я передав Ільгаму Гейдаровичу для збереження орден 
апостола Андрія Первозваного. Ця нагорода – визнання вийнятко-
вого внеску Президента Азербайджану Гейдара Алійовича Алієва 
в зміцнення дружби й довіри між нашими народами.

Сьогодні ми провели з Президентом Азербайджану змістов-
ні переговори. За їх підсумками підписали, як ви бачили, Мос- 
ковську декларацію. Вона не тільки підтверджує наше спільне  
прагнення розвивати стратегічне партнерство, але й визначає 
основи співпраці на подальшу перспективу.
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В ході зустрічі ми ще раз підтвердили, що в наших двох країн 
єдині або схожі підходи до вирішення важливих проблем сучас-
ності. Так, ми однаково дивимось на необхідність об’єднання зу-
силь у боротьбі з тероризмом. Реально бачимо й інші можливості 
для нарощування взаємодії в регіональних і міжнародних справах, 
у протистоянні іншим глобальним загрозам.

Обговорюючи ситуацію на Закавказзі, ми ще раз підкреслили 
значення співпраці в рамках «кавказької четвірки». Переконані, 
що прямий діалог президентів Росії, Азербайджану, Вірменії і 
Грузії дозволить зміцнити стабільність в регіоні і зняти цілу низку 
застарілих проблем.

Обговорювали також і правовий статус Каспійського моря. 
Серйозну увагу приділили проблемі Нагірного Карабаху. В Росії з 
задоволенням сприйняли відновлення азербайджано-вірменсько-
го діалогу. І сьогодні я знову підтвердив готовність виявити необ-
хідне сприяння в пошуку взаємоприйнятного для сторін врегулю-
вання ситуації, що склалась.

Президент Росії розповів, як буде розвиватись ділова співпра-
ця, взаємодія в гуманітарній сфері на 2004-2006 роки. Володимир 
Володимирович особливо наголосив, що в Росії високо цінують 
«політику Ільгама Гейдаровича по відношенню до російської 
мови в Азербайджані».

– Чи є в Росії конкретні пропозиції з вирішення вірмено-азер-
байджанського, нагірно-карабахського конфлікту? – запитали 
журналісти.

– Я вже висловився на цю тему, – відповідав В.Путін. – Можу 
повторити. Ми готові шукати рішення, навіть активувати свої 
зусилля в цьому напрямку, та ми нічого не будемо нав’язувати і 
вважаємо себе не в праві нав’язувати ні народу Азербайджану, ні 
народу Вірменії. Самі народи двох країн повинні знайти це рішен-
ня. Ми готові прийняти участь в пошуку цього рішення й готові 
виступити в якості гарантів тих домовленостей, які можуть бути 
досягнуті.

Зовсім недавно я обговорював цю тему з Президентом Франції 
паном Жаком Шираком, котрий мені телефонував…знаючи, що у 
нас повинна відбутись зустріч з Президентом Азербайджану.

Ми разом із міжнародною спільнотою будемо намагатись, 
щиро прагнути врегулювання. Єдине, що я можу сказати цілком 
точно і напевне: Росія зацікавлена в тому, щоб всі конфлікти, зо-
крема й нагірно-карабахський конфлікт, були вирішені. Тому що 
це розв’язує нам руки до повноцінної співпраці як із Азербайджа-
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ном, так і з Вірменією, чого ми дуже хочемо. Продовження такої 
ненормальної ситуації, яка має місце, є природним обмежувачем 
в розвитку двосторонніх зв’язків як на одному, так і на іншому 
напрямку. Ми вкрай зацікавлені в тому, щоб ця ситуація була 
змінена, і будемо все робити для того, щоб це відбулось якомога 
швидше. Будемо підтримувати зусилля двох президентів на цьому 
напрямку.

Що стосується розвитку двосторонніх зв’язків в контексті 
сьогоднішнього візиту, то я не сумніваюсь, що це буде гарним ім-
пульсом, і зазначаю, що діючий Президент Азербайджану глибоко 
занурений в тканину наших двосторонніх відносин. Він явно не 
новачок у цих справах, знає глибоко, предметно. Ми майже годи-
ну, може, навіть більше розмовляли віч-на-віч. І причому в дета-
лях обговорювали цілком конкретні речі в економічному й полі-
тичному плані. Це стосується і міжнародних справ, і еокономічної 
взаємодії. Впевнений, що корегування у відповідності з тими по-
бажаннями, які висловив Президент, будуть зроблені і в діяльнос-
ті певних російських міністерств і відомств. Це піде на користь 
двостороннім відносинам. Сумнівів в цьому немає жодних (сайт 
Президента Росії, 6 лютого 2004 р.).

Переговори президентів. Підписання Московської декларації, 
інших офіційних документів. Прийоми, промови, тости… І в цій 
офіційній, протокольній суєті – зустріч у рідному МДІМВ. 15 ро-
ків життя віддано цьому інституту. «Кращі роки життя, – як сам 
Ільгам Гейдарович говорить про той час. І продовжує: – Почуття 
ностальгії, безумовно, існує. Тут дуже багато друзів, знайомих…»

В архівах МДІМВ збереглась залікова Ільгама Алієва – в ній 
жодної трійки! (Якраз час згадати казку про те, що студент Алі-
єв щось не здав і знайшов порятунок у Києві.) Заліковку ректор 
МДІМВ Анатолій Васильович Торкунов дарує Президенту Азер-
байджану. Нагадує про те, що він із відзнакою захистив диплом. 
А ось студентський квиток Ільгама Алієва, говорить, залишимо в 
музеї МДІМВ. Професор Наталія Капітонова додає: «Фахівець з 
Британії він класний. Його багато хто в інституті згадує добрим 
словом. Ільгам – скромна, порядна й гідна людина. Гідний син 
свого батька. І ми пишаємось тим, що це перший Президент серед 
випускників нашого інституту. І Президент гідний!»
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Уроки дипломатії

Цю оцінку розділяє та доповнює Станіслав 
Іванович Чернявський, відомий дипломат і вчений, доктор істо-
ричних наук. Дипломатії він віддав 40 років, працював у Канаді і 
Бельгії, Алжирі й Швейцарії. Останнє велике відрядження – Баку, 
радник-посланник Посольства Росії в Азербайджані. «Новий 
шлях Азербайджану» – так називається змістовна книга Черняв-
ського, в якій він на основі великого фактичного матеріалу, сво-
їх особистих спостережень роздумує про політичне, економічне 
життя республіки на межі століть і тисячоліть. Азербайджаном 
він цікавиться і зараз – як директор Міжнародного інституту мо-
ніторингу розвитку дипломатії, заступник керівника секретаріату 
Ради Міжпарламентської асамблеї СНД.

Ми запитали Станіслава Івановича, коли Алієв-старший став 
говорити Ільгаму про роль президента.

– Про це наговорено дуже багато – і реального, і фантастич-
ного, – відповідав Чернявський. – В 2003 році мені доводилось 
зустрічатись з багатьма лідерами опозиції, зокрема з Ісою Гамба-
ром та іншими. І всі вони говорили про Ільгама як про хлопчака, 
несерйозну людину, любителя якихось розваг. Я їм сказав, в тому 
числі й Гамбару: «Ви знаєте, шановний Іса, трагічно недооціню-
вати своїх супротивників. Це ваш прямий противник, якого еліта 
буде виставляти на майбутні президентські вибори, я не думаю, 
що Гейдар Алійович не намагався передати своєму єдиному сину 
той досвід, що був ним накопичений. Мені здається, що, викорис-
товуючи Ільгама на різних посадах, підключаючи до різних пере-
говорів, Алієв думав про майбутнє сина, якщо не політичного ді-
яча, то великого бізнесмена, гідного продовжувача справи батька. 
Словом, Ільгам Алієв – це глибока особистість, добре підготовле-
ний фахівець. І те, що ви його недооцінюєте, зіграє з вами злий 
жарт». Так воно і сталось.

У Ільгама батько вклав свою душу, всі свої знання, зробив дуже 
багато для його теоретичної (вибір вузу) і практичної підготов-
ки, – продовжував Станіслав Іванович. – Звичайно, у Ільгама, як у 
будь-якої людини, яка дорослішає, були свої перегини. Але навіть 
ці декілька років його знаходження при владі показали, що він – 
гідний продовжувач справи свого батька.

Ми попросили нашого співрозмовника розповісти про зустрічі 
з Гейдаром Алієвим. 
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– Мені хотілось би, кажучи про Гейдара Алійовича Алієва, ві-
дійти від шаблонних фраз про його феноменальну пам’ять, заці-
кавлений, творчий підхід до всіх людей, з якими він зустрічався, 
– говорить Станіслав Іванович. – Це насправді так, але вже відомо. 
А мені хотілось би сказати про те, про що раніше не згадувалось. 
Яким був Алієв у складних, критичних ситуаціях?

… Одна з таких ситуацій – літо 1993 року. Сурет Гусейнов го-
товий повести танки на Баку. Гейдар Алієв вирушає до бунтівного 
полковника сам. Без посередників. Проти Гусейнова і його сол-
датів Алієв виклав свій головний козир – накопичений за десяти-
ліття досвід вправного політика. Вкінці червня (1993 р.) між ним 
і Гусейновим почалась «шахова партія», яка, безумовно, гідна по-
чесного місця в підручниках політичного мистецтва.

В розмовах із Гусейновим Алієв м’яко, але наполегливо нама-
гався переконати його в тому, що бути лідером республіки – не-
легка робота. Вона вимагає досвіту й знань. Алієв делікатно не 
торкався теми знань та інтелектуальних здібностей Гусейнова, та 
прямо заявляв, що досвіду йому не вистачає. Проти цього аргу-
менту співрозмовникам Алієва заперечити не було що. Тому після 
деяких роздумів Гусейнов і його оплічники почали схилятись до 
думки про можливість задовільнитись посадою прем’єр-міністра. 
В оточенні Гусейнова складалася думка, що Алієв – аксакал по-
хилого віку – буде правити один-два роки, а потім передасть владу 
молодому Гусейнову, котрий за цей час набереться досвіду. Саме 
в ці дні Алієв, як мені здалось, немов постарів, почав сутулитись.

Є, втім, і інші свідчення тих днів. Одне з них залишив пись-
менник Олександр Проханов. Алієв прийняв московського гостя 
пізно вночі.

«Я знав, що вже тиждень він спить не більше чотирьох годин 
на добу, – написав про ту нічну розмову російський прозаїк. – 
Мені на зустріч піднявся сухий, гнучкий у талії чоловік без слідів 
втоми. Його суха долоня в рукостисканні була теплою та міцною. 
Продовгувате обличчя покрите засмагою і не здається обличчям 
старого. На ньому дорогий, чудово скроєний костюм. Краватка, 
не манірна, а дуже світська, ошатна, затягнута елегантним вузлом. 
Очі блискучі, швидкі, з ціпкими зрачками, які вмить загоряються. 
І у всьому його образі відчувається артистизм, – здатність момен-
тально вгадувати співрозмовника, вловлювати його настрій і за-
думи.

І ще – в кабінеті не було запаху тютюна, а тонкий, ледве влови-
мий аромат дорогого одеколону».
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Співставляєш ці два портрети і навіть не віриться, що вони 
відображають одну й ту ж людину. А можливо, і Чернявський, і 
Проханов точні в своїх спостереженнях? Ключове слово в етюді 
Олександра Проханова – артистизм. Тепер згадаймо, як відповів 
Алієв одному з акторів, котрий говорив, що хотів би зіграти Аліє-
ва: «Я себе сам добре граю!»

…В країні наростали очікування перемін в Нагірному Караба-
сі. Дехто намагався використати ситуацію в своїх інтересах.

– І тоді, – продовжує Станіслав Іванович Чернявський, – Пре-
зидент пішов на цілком несподіваний крок. Він запропонував 
зібрати надзвичайне засідання парламенту. Тема гостра– що ж 
зроблено керівництвом країни останнім часом по Нагірному Ка-
рабаху? Президент, як завжди, був підтягнутий, чудово одягнутий. 
На засідання були запрошені, я би сказав, наполегливо запрошені, 
глави всіх дипломатичних місій, акредитованих у Баку. Найбільш 
крайня опозиція засідання ігнорувала, стверджуючи потім, що їх 
не запросили, але це не так. В ході обговорення Президент де-
кілька разів звертався до опонентів. Одним пояснював, що в пе-
реговорах зі всіма лідерами держав, навіть з тими, хто не знає, 
де знаходиться Азербайджан, нагадує про окуповану територію. 
Про трагедію, що спіткала азербайджанський народ. Іншим, впев-
неним і самовпевненим, котрі обіцяли вирішити цю проблему в 
ООН, в Раді Європі за тиждень, пропонував: «Поїдь туди на два-
три тижні. Ми беремо тобі квиток, лети і вирішуй цю проблему. 
Весь народ Азербайджану і я особисто будемо вдячні тобі».

Після засідання ми зустрілись з Гейдаром Алійович…
– Ми – це хто?
– Посол Росії Микола Тимофійович Рябов і я… Західники роз-

біглись. Гейдар Алійович після напруженого поєдинку був під-
креслено енергійний. Та його холоднуваті руки і бліде обличчя 
контрастували з невичерпним, здавалось би, життєлюбством. У 
спільній розмові ми з послом сказали Алієву, що він дуже точно 
говорив з опонентами. «Знаєте, – відповідав він нам, – треба роз-
мовляти людською мовою. Будь-якого демагога треба зупиняти 
нормальною людською мовою. Мене до цього привчили в моло-
дості, мене до цього привчила моя партійна і державна робота. 
Думаю, так ці люди мене краще зрозуміли».

Взагалі мене дуже цікавило, як Гейдар Алійович будує свою 
мову. Його виступи, як правило, відрізнялись великою триваліс-
тю, рідко менше сорока хвилин. В літньому, похилому віці, почи-
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наючи свій виступ, він виглядав втомленим. І раптом в якісь миті 
починав змінюватись. Обличчя набувало звичного для нього при-
вітного виразу, з’являлась посмішка. Він випрямлявся, наче отри-
мував якесь глибинне підживлення. Жести були дуже скупими й 
виразними. Жодних почісувань, спроб поправити краватку, чи ще 
щось. Ця людина була зібрана й підтягнута.

Ще одна деталь натури Алієва,яка запам’яталась Чернявсь- 
кому:

– Він був дуже привітний зі всіма й особливо з делегаціями, 
які прибували з Росії. Очевидно, залишалась ностальгія за тими 
часами, коли він був одним із керівників Радянського Союзу, жаль 
через незавершені справи, розпочаті ним в той період.

У розмовах завжди дивувала конкретність його підходу до тих 
чи інших проблем, прагнення розібрати найскладнішу проблему 
на якісь, як зараз прийнято говорити, блоки і вирішувати одне за 
одним, розпочавши з чогось більш простого чи доступного.

В російсько-азербайджанських відносинах були різні періоди. 
Був дуже складний період, коли взаємні звинувачення дійшли до 
межі, коли МЗС Росії та інші відомства отримали вказівки про 
розробку візового режиму з Азербайджаном. В Баку прилетіла 
делегація МЗС Росії, щоб визначити порядок роботи з видачі віз.

І тут Гейдар Алійович прийняв мудре рішення – він запропону-
вав терміново розібратись з усіх складних питань, що накопичи-
лись до того часу в двосторонніх відносинах, і запропонував Росії 
серйозні переговори.

Загострення почали накопичуватись в зв’язку з тим, що Росія 
поставила (чи залишила) Вірменії великі партії озброєння. Алі-
єв відправив у Москву велику делегацію, щоб зняти всі питання, 
перш за все по Чечні. І коли рух пішов у обидві сторони, уряд 
Росії очолив Путін. Виступаючи на зустрічі глав держав СНД в 
Києві, він звернувся до Алієва з дуже теплими словами. Сказав 
про те, як цінують Гейдара Алійовича в Росії, і це відіграло велику 
роль. Психологічно була зламана крига відчуження, що існувала 
між Єльциним і Алієвим з відомих причин. І з’явилась можли-
вість вивести відносини на новий етап. Спочатку дуже хитка. По-
чали опрацьовувати заходи з ліквідації нагальних проблем. Азер-
байджанське керівництво прийняло дуже серйозні рішення, щоб 
припинити проникнення чеченських бойовиків через Дагестан. 
Росія в обмін на це відмовилась від введення візового режиму. І 
це була фактично наша відповідь на кроки, здійснені Алієвим. По-
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тім почали опрацьовувати питання про можливий візит Путіна в 
Азербайджан.

Для нас, співробітників Міністерства закордонних справ, це 
було завдання номер один. Я приїхав у посольство радником-по-
сланником за чотири місяці до візиту Путіна. Прямо скажу: було 
багато людей, які намагались не допустити цього візиту…

– В Москві?
– Не тільки. Їх  багато повсюди. До останнього тижня ми не 

були впевнені в тому, що візит відбудеться. Було багато причин – і 
політичних, і військових. Політичні моменти іноді створювались 
через нерозуміння сторін. Гейдар Алійович опублікував програм-
ний документ «Азербайджан у ХХІ столітті», своєрідне звернення 
до нації. В ньому йшлось про стратегію Азербайджану, але тіль-
ки раз, якщо не помиляюсь, згадувалась Росія, і то в негативно-
му контексті. А на перспективу серед союзників своєї країни він 
Росію не згадав. Ті, кому не подобалось покращення російсько-
азербайджанських відносин, тут же спробували довести Москві, 
що азербайджанська сторона лукавить, а насправді не збирається 
кардинально покращувати відносини з Росією.

Крім того, чеченські сепаратисти намагались підготувати свої 
криваві акції, аж до спроби замаху на Президента Росії. Але всі 
служби працювали ефективно та за чотири дні до приїзду Путі-
на загрозу ліквідували. Вдалось зняти і політичне роздратування 
окремих високопоставлених російських посадовців, пов’язане з 
документом, про який я говорив. Словом, до моменту візиту об-
становка, врешті, вщухла.

Про сам візит писалось багато. Зауважу лише, що Гейдар Алі-
йович вів себе підкреслено дружньо. Не допускав ні панібратства, 
ні напускного «батьківського» відношення. А Путін не прихову-
вав свого ставлення до Алієва як людини старшої, більш досвід-
ченої. Він підкреслював великий досвід Гейдара Алієва. Звичай-
но, враховуючи традиції поваги до старших, багато в чому зараз 
втрачені, особиста симпатія між двома лідерами була очевидна. 
Це і відіграло велику роль у різкому покращенні відносин. Я маю 
на увазі розширення обміну політичними візитами, зміцнення вза-
ємодії зі спірних питань. Хто міг передбачити, що вже через три-
чотири місяці в Азербайджан, країну мусульманську, приїде Свя-
тійший Патріарх і його візит пройде з колосальним успіхом. Хто 
міг передбачити, що одне з найболючіших питань, пов’язане із 
військовим об’єктом – Габалинською радіолокаційною станцією, 
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буде вирішене? Були вирішені і багато інших питань. І головне – 
націленість на суперечку, розмовку з азербайджанською стороною 
вдалось уникнути.

Переконаний, все це було уроками дипломатії для Ільгама.

Габала служить миру

Затримаймо увагу на згадуванні Габали. Ця на-
зва, до пори до часу не надто відома за межами Азербайджану, 
ввірвалась на перші полоси світових ЗМІ влітку 2007 року. Те літо 
було найбільш спекотним за всю історію метеоспостережень. Пла-
вились від спеки Прага й Будапешт, Братислава й Рим, Бухарест 
і Бєлград… А ось в політичному кліматі явно попахувало гроза-
ми «холодної війни». Блок НАТО продовжував наступ на Схід. 
Не рахуючись з масовими протестами суспільної думки в Чехії 
та Польщі, американці готували майданчики для розташування в 
цих країнах, поблизу російського кордону, системи ПРО, проти-
ракетної оборони. Вона вмикає радар недалеко від Праги і базу з 
десятьма ракетами-перехоплювачами на сході Польщі. Формаль-
ний привід – надумана загроза з боку Ірану і… Північної Кореї (!). 
Аргументація, явно розрахована на простаків. В Європі вперше 
можуть з’явитись і швидше за все з’являться елементи американ-
ської стратегічної зброї. У липні Пентагон замовив компанії «Бо-
інг» ці ракети. Наростає пряма загроза Росії.

На саміті «великої вісьмірки» в Німеччині Президент Росії Во-
лодимир Путін запропонував Джорджу Бушу разом використову-
вати для захисту від гіпотетичних загроз Габалинську РЛС, яку 
Росія арендує в Азербайджану, і радар, що будується під Армаві-
ром. Зрозуміло, для Баку це не стало несподіванкою. Президент 
Ільгам Алієв висловився за підтримку пропозицій Росії. Прези-
дент США назвав ініціативу колеги Путіна цікавою, але…

«Але американці не розміняють свої плани, свою систему ПРО 
на те, щоб приймати участь спільно з Росією в Габалинському 
проекті», – переконаний генерал-полковник Івашов, президент 
Академії геополітичних проблем. Леонід Григорович – один із 
найбільших військових фахівців. 

На його думку, пропозиція Путіна підвищила роль і місце Азер-
байджану в системі міжнародних відносин, у світовій політиці. «І 
я вдячний Президенту Азербайджану Ільгаму Алієву за те, що він 
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продовжив курс свого батька. В Росії добре пам’ятають, який тиск 
робили американці на шановного Президента Гейдара Алієва, 
щоб Габалинська РЛС була закрита. Я пам’ятаю, як тодішній мі-
ністр закордонних справ Азербайджану Гасан Гасанов пред’являв 
настійливі претензії Росії з вимогами вивести РЛС і т.д. Та мудрий 
Гейдар Алієв сказав: «Я закладав перший камінь у цей дорогий 
об’єкт. Він нікому не загрожує, він служть справі миру. Я не  хочу 
його підривати чи ліквідовувати будь-яким чином». Його позиція 
була чіткою, і сьогодні Президент Ільгам Алієв демонструє кон-
структивний підхід», – підкреслив генерал-полковник.

Габалинську РЛС Леонід Івашов вважає важливим фактором 
своєчасного попередженя загроз міжнародній стабільності. Та чи 
прислухається Америка до пропозицій Росії, Азербайджану? Чи 
зверне увагу на масові протести в Чехії та Польщі, та і в інших 
країнах, народи яких не хочуть бути заручниками вашингтонських 
яструбів?

Азербайджан запросив Олімпіаду

Азербайджанці, як і інші народи, здавна лю-
блять помірятись силами в спритності, влучності, майстерності. 
Наприклад, герої епосу «Книга діда Коркута», змагаються в бо-
ротьбі, стрільбі з лука, перегонах. Разом із чоловіками вправність 
демонстрували й жінки. В середині першого тисячоліття зароди-
лась гра човкан, щось на кшталт поло на конях. З глибини віків 
в наші дні прийшли поєдинки борців-силачів на весіллях і тор-
жествах. Для цих змагань відводились спеціальні місця –зорхана 
(«зор» – сила, «хана» – дім, приміщення).

Азербайджанські атлети разом із товаришами з інших респу-
блік гідно представляли Радянський Союз на олімпійських іграх. 
Як суверенна держава Азербайджан долучився до олімпійського 
руху в 1992 році, коли в республіці був створений Національний 
олімпійський комітет. В 1996 році Азербайджан вперше приймав 
участь у XXVI Олімпійських іграх у Атланті. 29 червня, перед від-
буттям до США, спортсменів прийняв Президент Гейдар Алієв. В 
Атланті було представлено 197 країн. Медалі завоювали коман-
ди 69 країн, Азербайджан у цьому почесному списку – шостий. 
Борець з вільної боротьби Намік Абдуллаєв завоював тоді срібну 
медаль.
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«Ми проводили вас у Атланту, на Олімпійські ігри з дуже ве-
ликими надіями і, безперечно, ми очікували більш високих досяг-
нень, – такими словами зустрів Гейдар Алієв олімпійців. – Але 
кожну подію потрібно розцінювати на основі реальності…»

31 червня 1997 року були обрані новий Виконавчий комітет і 
президент НОК. Ним став Ільгам Алієв.

Три роки як країна вийшла з полум’я війни. Які можуть бути 
пріоритети у держави, зайнятої клопотами про мільйони біженців 
і вимушених переселенців, боротьбою з розрухою, криміналом, 
відновленням економіки?!

Та республіка думала про майбутнє. Скажемо точніше: Прези-
дент республіки Гейдар Алієв думав про майбутнє. Він розумів – 
не можна жити, не заглядаючи в завтрашній день. І тому попросив 
Ільгама взяти на себе ще одну ношу – політику держави в області 
спорту, фізичного виховання молоді.

О Спорт,
Ты – Мир!
Ты добровольный проводник
Народов мира. Ты сближаешь их…
… Так учится всемирная семья,
Соперничая, уважать себя,
И так вся пестрота народов мира,
Объединенных общностью кумира,
Ведущих честный, благородный спор,
Слагается в многоголосый хор.

( Ода спорту. Переклад Сіявуша Мамедзаде)

П’єр де Кубертен, засновник Олімпійського руху, в своїй «Оді» 
розкриває багатомірне значення спорту, – ствердження краси, гар-
монії, радості руху, азарт боротьби, жадобу досконалості, гіркоту 
поразки і через неї – прагнення до перемоги.

Пройде час – не раз пролунає гімн республіки на міжнарод-
них аренах, з’являться призери і олімпійські чемпіони з вільної 
боротьби, фехтування, дзюдо, греко-римської боротьби, стендової 
стрільби та інших видів спорту…

«Олімпійські ігри – не тільки спортивне змагання, але й велика 
політика. Тому там потрібно проводити напружену гостру бороть-
бу» (Олімпія, серпень 2002 р.). Так вважав Ільгам Алієв і почав, 
за його словами, «з нуля» створювати спортивну інфраструктуру 
республіки. Нові спортивні комплекси, навчально-тренувальні 
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бази, спеціальні стипендії для перспективних спортсменів і їхніх 
тренерів.

19-20 березня 1998 року в Лозанні відбулась зустріч членів 
МОК з делегаціями національних олімпійських комітетів країн 
СНД. При зустрічі з маркізом Хуаном Антоніо Самаранчем азер-
байджанські колеги підняли питання про стан Олімпійської весло-
вої бази в Мінгечаурі, її можливого відновлення. Самаранч обіцяв 
направити в Азербайджан експерта для розробки плану заходів 
із відновлення бази, а також допомогу МОК. Експерта він дійсно 
прислав. Та близьке знайомство з базою виявилось сумним. Вес-
лова база «Кура» прихистила біженців і вимушених переселенців.

В останні роки в Азербайджані пройшло багато міжнародних 
змагань: чемпіонат світу з художньої гімнастики, олімпійські від-
біркові турніри з волейболу, боксу, теквондо, чемпіонат світу з 
шахів серед юніорів, турнір «Гран-прі» національних жіночих ко-
манд із волейболу, міжнародний турнір шахісток…

Досвідчені азербайджанські тренери і спортсмени, котрі пра-
цювали за кордоном, повертаються на батьківщину. І це прямий 
результат турботи глави держави про спорт. До речі, НОК Азер-
байджану розробив спеціальну пенсійну програму для олімпійців. 
В інших державах Співдружності такої програми немає. Більше 
50 спортсменів, тренерів, ветеранів отримують щомісячну пенсію 
НОК. Ільгам Алієв говорить про ветеранів: «Вони присвятили все 
життя спорту. Тому ми надаємо їм постійну допомогу… Я пиша-
юсь нашими спортсменами, вдячний їм за їхні успіхи. І кожного 
разу, коли піднімається наш прапор на міжнародних змаганнях, 
серце моє переповнює патріотичне почуття…» (Ірс, жовтень 
2002 р.).

Один із спортсменів, котрі отримують спеціальну стипендію, –  
юний, талановитий шахіст Теймур Раджабов. Ільгам Алієв по-
просив президента ФИДЕ Кірсана Ілюмжинова звернути увагу на 
цього шахіста; він же запросив в Баку відомого шахіста Віктора 
Корчного позайматись з Теймуром. За словами чемпіона світу, у 
Теймура Раджабова чудові перспективи.

Увагу світової спортивної спільноти привернула ініціатива Іль-
гама Алієва провести літню Олімпіаду – 2016 у Азербайджані.

– Виступаючи з цією ініціативою, ми, звичайно ж, оцінювали 
наші можливості. Я вважаю, що Азербайджан має всі можливості 
для проведення Олімпійських ігор. Найближчі роки покажуть, чи 
поповнить Баку список олімпійських столиць. Ми щиро сподіває-
мось, що так і буде.
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– А які, цікаво, особисті спортивні захоплення президента 
НОК, Президента країни?

– Дуже активно займався, та і тепер займаюсь плаванням, – 
відповідав на це запитання Ільгам Алієв. – Окрім того, дуже лю-
блю гірськолижний спорт, давно і з великим захопленням займа-
юсь цим видом спорту. Можна сказати, кожного року намагаюсь 
хоча би десять днів позайматись гірськими лижами.

– Яким видом спорту хотілось би вам, щоб займався ваш син?
(Син Ільгама Алієва, Гейдар, як усі хлопці, любить футбол. –

Авт.)
– Та я намагатимусь зацікавити його плаванням, – продовжує 

батько. – Як на мене, це один із тих видів спорту, який дуже гармо-
нічно розвиває людський організм – впливає на поставу, статуру, 
дихання. Людина і задоволення отримує, і зміцнює здоров’я. А 
доньки мої ходять на лижах краще за мене. Швидкості не бояться, 
прямо літають.

Ільгам Алієв з великою увагою і захопленням слідкує за кін-
носпортивними змаганнями. Очоливши НОК, він ініціював ство-
рення Кінноспортивного клубу, щорічно на манежі державного 
іподрому в Баку проводяться змагання на кубок Російської Феде-
рації і кубок Азербайджану. Одне з яскравих змагань такого роду –  
турніри на кубок імені Гейдара Алієва, які щорічно проводяться 
в Стамбулі та Баку. Президен МОК Жак Рогге вважає діяльність 
азербайджанського Національного олімпійського комітету зраз-
ком для всіх національних олімпійських комітетів, створених на 
пострадянському просторі. За авторитетною оцінкою віце-прези-
дента МОК Віталія Смирнова, Азербайджан накопичив великий 
досвід проведення великих міжнародних змагань. Все це дає під-
стави сподіватись, що Азербайджан гідний проводити змагання 
не тільки європейського, але й світового рівня. Президент ЄОК 
Патрік Хікеж, відвідавши республіку в 2007 році, побував і в Ма-
саллинському районі, де був відкритий новий Олімпійський комп-
лекс. Звертаючись до Ільгама Алієва, він сказав: «Шановний пане 
Президент, можливо, ваша країна в географічному відношенні 
знаходиться далеко від центру Європи. Однак спортом і будівни-
цтвом таких чудових комплексів, як у Масалли, ви займаєте місце 
в самому серці Європи. В багатьох випадках, коли політика та ди-
пломатія неспроможні, спорт може виступати як засіб, що згурто-
вує народи в умовах єднання й дружби». Ільгам Алієв впевнений 
у блискучому майбутньому азербайджанського спорту:
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– Настане день, коли олімпійський вогонь прибуде в давню 
Країну Вогнів!

До речі, Олімпійський комплекс в Масалли почали будувати 
зовсім недавно – 9 листопада 2004 року Президент Азербайджан-
ської Республіки Ільгам Алієв, як повідомили тоді газети, «при-
йняв участь у церемонії закладення фундаменту Олімпійського 
спортивного комплексу в місті Масалли». Новий комплекс буду-
вався за Державною програмою розвитку регіонів. В ньому перед-
бачені зали спортивних ігор, боротьби, боксу, важкої атлетики і 
гімнастики, два критих плавальних басейни, два тенісних корти, 
футбольне поле. Гроші на будівництво комплексу, що став прикра-
сою давнього міста, виділив Національний олімпійський комітет 
Азербайджану.

– Приблизно рік назад, в переддень президентських виборів, 
знаходячись в Масалли, я провів чудові зустрічі, – нагадав Прези-
дент. – В ході зустрічей була висунута пропозиція про будівництво 
в Масалли Олімпійського спортивного комплексу.

До мене надійшло звернення, і я в своєму виступі сказав: якщо 
є така пропозиція, то я виконаю її. Сьогодні, приїхавши сюди, я 
заклав фундамент цього Олімпійського комплексу. Рік назад я обі-
цяв, що в Масалли буде створений сучасний комплекс нового типу 
для занять спортом, і сьогодні він створюється. Це свідчить про 
те, що у всіх областях, у всіх напрямках кожне дане слово, кожна 
заявлена програма знаходять своє втілення в житті. Це головне. 
Основне питання полягає в тому, щоб народ вірив своєму керівни-
ку. А керівник повинен так поставити справу, так працювати, щоб 
народ підтримував його. В Азербайджані існує така єдність, така 
співпраця між народом і урядом. І це – один із найосновніших, 
найголовніших факторів нашого теперішнього та майбутнього 
розвитку.

Моє завдання, мій обов’язок полягає в тому, щоб розвивалось 
кожне селище, кожне село, кожен район Азербайджану, – продо-
вжував Президент, звертаючись до масаллинців. – Саме цю мету 
переслідують поїздки, які я здійснюю в регіони. Я особисто зна-
йомлюсь із ситуацією, намагаюсь все побачити на власні очі, ви-
вчаю на місці наявні проблеми і здійснюю кроки для прийняття 
відповідних рішень. Так і повинно бути. Кожен куточок Азербай-
джану, кожна п’ядь його землі дорогі й любі мені. Це моя бать-
ківщина. Ви знаєте, що і до Масалли я маю особливе ставлення. 
Я неодноразово бував у цьому чудовому куточку Азербайджану, 
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проводив тут зустрічі. Я бував тут і напередодні президентських 
виборів, але як Президент Азербайджанської Республіки я вперше 
знаходжусь у Масалли. Як це було завжди, я і зараз отримую від 
масаллинців велику підтримку, відчуваю їхню велику довіру. Ця 
довіра надає мені ще більше сил. Керівник тоді стає сильним, коли 
народ підтримує його. Я дуже радий, що всі заходи, вжиті про-
тягом цього року, здобули підтримку азербайджанського народу, і 
буду намагатись слідкувати цим шляхом і надалі…

Олімпійський комплекс в Масалли давно вже діє; сюди поспі-
шають хлопчики й дівчатка зі всього регіону. Можливо, комусь  
із них належить з роками зійти на вищі ступені олімпійської по-
шани – побажаємо успіху. Та головне все ж у іншому. На цих май-
данчиках, в залах, оснащених найсучаснішим обладнанням, наби-
рається сил, зміцнює здоров’я молоде покоління Азербайджану. 
А місто Масалли – лише одна з адрес на спортивній карті респу-
бліки.

«Коли я був обраний президентом Національного олімпійсь- 
кого комітету, – нагадав Ільгам Алієв у інтерв’ю телеканалу 
«Спейс», – я поставив перед собою одну мету. Вона полягала в 
тому, щоб забезпечити виступ азербайджанських спортсменів на 
високому рівні на Олімпіаді 2000 року…» І ця мета була досяг-
нута.

Невелика, але показова деталь: В Сіднеї президенту кожно-
го НОК подавали машину з водієм; Ільгам, вирушаючи в Олім- 
пійське селище, відмовився від машини, пішки з’явився до зем-
ляків, посидів з ними в столовій, пообідав, перекинувся жартами, 
поцікавився «олімпійсько-сільським» життям-буттям…

Мехрібан-ханум Алієва згадує:
– Під час підготовки до Олімпійських ігор в Сіднеї ми спо-

стерігали, скільки зусиль витрачає Ільгам, як вболіває душою 
за справу; як намагається, щоб наші спортсмени гідно предста-
вили Азербайджан. В перші дні нашого перебування там, зви-
чайно, було певне занепокоєння. Адже і в спорті все можливо. 
Ми тривожились: як воно станеться, чи будуть медалі, чи не 
будуть? Та я й тоді була дуже рада, рада і зараз, що наша краї-
на – Азербайджан зайняла гідне місце, і праця Ільгама не була 
марною. Прапор Азербайджану тричі піднімався, двічі лунав 
наш гімн. Я ні з чим не можу порівняти ті миті, пережиті там 
почуття.
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Особливо під час виступу Наміка* я бачила й розуміла які по-
чуття переживає Ільгам. Він сидів, жодного слова не промовив. 
Бій, врешті, завершився. І стало зрозуміло: золота медаль – за 
Азербайджаном. Ільгам так схопився з місця, так бурхливо радів…

Я була дуже рада, тому що вірила, що будуть ці результати. Я 
бачила, знала, скільки він зусиль доклав заради цього. Та й резуль-
тати виявились чудовими.

Проведення Дня Азербайджану на іграх було задумом Ільгама. 
Тому ми ще в Баку почали готуватись. Крім того, в нього була дум-
ка провести там виставку та продемонструвати азербайджанські 
килими, вироби наших художників. Ми намагались відтворити 
ніби куточок Ічері-шехер (давньої Бакинської цитаделі. – Авт.). 
Всі гості, котрі відвідували виставку, дивувались, захоплювались. 
Той вечір видався на славу. Ільгам відкривав вечір, виголосив чу-
дову промову… Можна сказати, що всі були зачаровані ним.

В Сіднеї, на Олімпійських іграх був і декан факультету між-
народних відносин МДІМВ професор Ю.А. Булатов. Він згадує:

– Я отримав запрошення на прийом, влаштований азербай-
джанським Національним олімпійським комітетом, почув про-
мову Ільгама. Він говорив англійською дуже добре, з чистою ви-
мовою. Мене охопило законне почуття гордості. Адже виступав 
випускник нашого інституту… Він говорив розкуто, вільно, від-
повідав на запитання, не заглядаючи в папірці…

Звичайно, спорт спортом, медалі, перемоги – своїм ходом, та 
значення спортивної розбудови ширше, мова йде, як ви вже помі-
тили, і про фізичну культуру, здоров’я підростаючого покоління. 
Загалом, крізь всю діяльність Ільгама Алієва проходить «молодіж-
на» нота.

Капітан команди КВК «Парни из Баку», депутат парламенту 
республіки Анар Мамедханов розповідає:

– В 1995 році після зустрічі з одеситами ми хотіли розійтись. 
Нам не дав розпастись Ільгам Алієв. За це я завжди буду вдячним 
йому. Команда, люди, які купують касети з нашими виступами, 
азербайджанці повинні бути вдячними Ільгаму Алієву… Те, що 
ми не розпались, і ці люди, проглядаючи касети, піднімають собі 
настрій, – результат турботи Ільгама Алієва. «Парни из Баку», пе-
ремігши команду Вірменії, стали чемпіонами КВК ХХ століття. 
Ця перемога не відбулась би без допомоги Ільгама Алієва. Сло-
вом, він разом із нами чемпіон двадцятого століття!

* Намік Абдуллаєв, чемпіон Сіднейської олімпіади з вільної боротьби, вага 
до 54 кг.
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Фазіль Іскандер в одній із повістей пише про звичаї абхазько-
го села: якщо новий сусід починав будувати будинок, старожили 
ставились поважливо: отже, людина серйозна, не зальотний птах.

Республіка, п’ята частина якої окупована, будує будинки, олім-
пійські комплекси – в Баку, Шекі, Масалли, Гянджі, Шемасі, Бар-
ді, Габалі, Ленкорані…І це свідчить про віру народу в завтрашній 
день.
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Глава ХІІІ
ЗОлОТЕ СЕРЦЕ

Уроки першого року

У справах і турботах пролетів рік після смерті 
Гейдара Алієва. Яким він був, цей важкий рік, «перший курс» для 
Президента й сина?

– Цей рік для нашої країни був дуже важливим, – відповідав 
Ільгам Алієв в телеінтерв’ю Михайлу Гусману, опублікованому в 
«Российской газете». – Відхід із життя Гейдара Алієва – велика 
трагедія та горе для всього азербайджанського народу. Та наше 
суспільство мобілізувалось, стало єдиним, згуртованим. Я думаю, 
що це також досягнення політики саме Гейдара Алієва: справа, 
яку він розпочав, живе, система, яку він створив працює без збоїв. 
Нам вдалось зберегти все позитивне, зберегти стабільність, гро-
мадський порядок, ми продовжуємо йти далі шляхом розвитку 
економіки, процесів демократизації, шляхом Алієва.

Це єдиний правильний вибір, який забезпечив стійкий розви-
ток незалежного Азербайджану, і, звичайно ж, майбутнє Азербай-
джану пов’язано з цією політикою. Альтернативи їй немає. Країна 
буде розвиватись, зміцнювати свій економічний потенціал. Ми бу-
демо більш активно приймати участь в міжнародній, регіональній 
політиці, співпрацювати з нашими сусідами та друзями.

– Звичайно, нас цікавить те, яке значення ви як Президент 
країни надаєте розвитку відносин з Росією?

– Ці зв’язки для нас дуже важливі. На жаль, після розпаду Ра-
дянського Союзу в силу як об’єктивних, так і суб’єктивних при-
чин відносини між нашими країнами не завжди складались так, як 
нам би хотілось. Та з приходом до влади Президента Володимира 
Путіна ситуація змінилась. Між Президентом Гейдаром Алієвим і 
Володимиром Путіним склались дуже дружні особисті відносини, 
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було досягнуте взаєморозуміння, і ми одразу ж відчули реальну 
віддачу від цього. Сьогодні між керівництвом Росії та Азербай-
джану існують довірливі, близькі відносини. У нас дуже високий 
рівень політичного діалогу. З року в рік зростає товарообіг. І Росія, 
і Азербайджан динамічно розвиваються, і у нас, звичайно, дуже 
великий потенціал для нарощування співпраці.

Мені було дуже приємно побувати недавно в Москві і разом із 
Володимиром Путіним прийняти участь у відкритті з’їзду Всеро-
сійського Азербайджанського конгресу (детальніше про це в на-
ступній главі). І в Азербайджані дуже добре ставляться до росіян, 
взагалі до всіх національностей, які проживають у нашій країні. 
У нас дуже толерантне суспільство. В нашій країні за весь період 
незалежності не було жодного, нехай навіть побутового, конфлік-
ту на національному грунті, жодна з російських шкіл в Азербай-
джані не була закрита, навпаки, ми створюємо умови для більш 
повного вивчення російської мови. У нас діє єдиний на просторі 
СНД Слав’янський університет, де готують викладачів російської 
мови, вивчають російську мову та літературу.

Відносини з Росією є дуже важливим елементом нашої зовніш-
ньої політики можуть слугувати зразком добросусідства. Між 
нами не існує сьогодні жодного невирішеного питання.

– Якими вам бачаться в найближчій перспективі можливості 
вирішення конфлікту навколо Нагірного Карабаху?

– Повинен бути єдиний уніфікований підхід у вирішенні такого 
роду конфліктів, для цього існують і розроблені норми й принципи 
міжнародного права. Територіальна цілісність держави є одним із 
основних елементів міжнародного права. Сьогодні територіальна 
цілісність Азербайджану порушена Вірменією, котра окупувала 
20 відсотків азербайджанської території – власне Нагірний Кара-
бах і сім районів за межами адміністративних кордонів Нагірно-
Карабахської області. В результаті цієї окупації, а також вигнання 
азербайджанців із Вірменії у нас сьогодні більше пів мільйона бі-
женців і вимушених переселенців, внутрішньо переміщених осіб, 
які живуть у дуже важких умовах. Це велика політична, соціальна 
та економічна проблема.

Вірменська сторона висуває тезу про самовизначення нації, яка 
також дуже важлива, і ми її поважаємо, але в даному випадку вона 
не працює, тому що вірмени як нація самовизначились в рамках 
Вірменської держави. І важко передбачити ситуацію, за якої вони 
будуть самовизначатись всюди, де живуть. Тоді в світі, з’явилось 
би, мабуть, дуже багато вірменських держав. Азербайджанці та-
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кож живуть у багатьох державах як національна меншина і ніколи 
не виступали та не виступають з вимогами відокремлення. Се-
паратизм – це спільна біда. Росія постраждала від сепаратизму. 
Азербайджан постраждав від сепаратизму.

В основі всіх цих конфліктів лежить одне зло – агресивний се-
паратизм. Ми сподіваємось, що світова спільнота візьме врешті-
решт за основу норми міжнародного права. Ми не вимагаємо ні-
чиєї території, нам своєї достатньо. Ми просто вимагаємо, щоб 
окуповані землі Азербайджану були звільнені. Хочемо вирішити 
це мирним шляхом. Ми не хочемо вдаватись до крайніх заходів. 
Але в той же час ми не можемо жити в такій ситуації. Якщо не 
буде мирного вирішення, то рано чи пізно неминуче з’являться 
інші шляхи.

 – Ким ви мріяли стати в дитинстві?
– Я мріяв стати генералом.
– Ну, політично це відбулось.
– Можна і так сказати. Пам’ятаю, батьку присвоїли звання ге-

нерала в 1967 роціі. Я був тоді ще малий, але на мене, звичайно ж, 
це справило сильне враження. Тому що тоді, як, напевно, і зараз, 
діти часто грали у війну, в партизанів. Пізніше, загалом, був не 
проти військової кар’єри, але врешті-решт вступив у МДІМВ…

Гейдар Алієв влучно підмітив в синові задатки політика і, зви-
чайно ж, допоміг їх розвинути.

– Він дуже обдарована і в політиці людина, – говорив Алієв-
старший про свого сина. – Тому я вважаю, що він може продо-
вжувати і в сфері політики свою діяльність. Я би цього хотів, тому 
що я все ж, маючи великий життєвий досвід і досвід політичний, 
вважаю, що він цими даними володіє… Розумієте, для кожної 
професії повинні бути ще якісь генетичні здібності. Не в кожного 
вони є. У нього це є. 

«Яка гарна пара»

Вся діяльність Ільгама Алієва, його політика, 
його повсякденні справи підтверджували цей висновок батька. 
Наприклад, відвідуючи регіони республіки, де місцева влада на-
магається до пунктика дотримуватись протоколу, Президент, на-
впаки, любить його порушувати. Він може заглянути на неперед-
бачений чай у сім’ю новоселів-біженців чи шанобливо прийняти 
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запрошення аксакала «вдарити в нарди». Співробітників люблять 
запитувати, чи задоволені вони керівниками підприємства, сели-
ща, району, міста. Відверті судження, зауваження допомагають 
корегувати дії влади. В компанії добрих друзів охоче розповість 
анекдот. Зізнається, що з дитинства любив анекдоти – «і слухати, 
і розповідати, і запам’ятовував, що найголовніше. Бувало, навіть 
батько мене викликав і вимагав: «Ну, давай розповідай». Анекдот, 
до речі, дуже важливий при спілкуванні».

Президент сам, буває, сідає за руль, хоча охорона проти. Так 
було, наприклад, в Кубинському районі. Там є унікальне гірське 
село Хиналиг. Його історія нараховує тисячоліття. Так-так, тися-
чоліття, а не століття. Горяни вільно володіють азербайджанською, 
але бережуть і мову пращурів. Там зберігся свій устрій. Роками, 
десятиліттями потрапити до захмарного селища можна було лише 
верхи. І ось село з великим світом зєднало сучасне шосе. І по ньо-
му виїхав на «джипі» Президент! А поруч із ним Мехрібан-ханум! 
Привезли горянам подарунок Фонду Гейдара Алієва – телефонну 
станцію. Тепер світ насправді стане ближчим.

– Будемо і вам, пане Президент, телефонувати.
– Яка гарна пара! – сказав хтось із горян, знаючи напевне, що 

він далеко не перший помітив це.

Їхній союз називають щасливим і гармонійним. Хоча буває, 
що дві яскраві індивідуальності не вживаються під одним дахом, і 
дисонанс характерів так чи інакше проявляє себе. Буває і так, що 
лідируючою виявляється прекрасна стать, а керованою – сильна… 
навіть у політиці.

Популярний російський щотижневик «Неделя», додаток до 
газети «Известия», весною 2007 року присвятив цій темі дві по-
лоси, розворот, як говорять журналісти. «Вони будять зранку пре-
зидентів» – так називається ця цікава публікація. Відкриває її фо-
токартка Мехрібан Алієвої, першої леді Азербайджану. Компанію 
їй склали Людмила Путіна (Росія) і Сара Назарбаєва (Казахстан), 
Катерина Ющенко (Україна) і Тетяна Карімова (Узбекистан), Бел-
ла Кочарян (Вірменія) і ще одна Тетяна – Бакієва (Киргизія), Сан-
дра Руловс (Грузія) і Таісія Вороніна (Молдавія), Ірина Абельська 
(Білорусія) і Азізмо Асадуллаєва (Таджикістан). Троє з тих, хто 
«будить зранку президентів», – медики: Мехрібан-ханум, Ірина 
Абельська, дружина Олександра Лукашенко, і Белла Кочарян. Дві 
перші леді – іноземки. Катерина Ющенко – американка, Сандра, 
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бойова подруга Михаїла Саакашвілі, – піддана Нідерландів. Май-
же всі дами займаються благодійними проектами, пишуть кни-
ги… Та головне, що цікавило репортерів «Недели», як впливають 
перші леді на політичні лінії своїх чоловіків. Оцінки виставлялись 
за п’ятибальною системою. І який же результат?

Жодної зірочки – нульовий вплив – «Неделя» не виставила дру-
жинам президентів Грузії, Молдавії, Росії, Таджикістану. По од-
ній – мінімальний вплив – отримали перші леді Киргизії та Узбе-
кистану, дві – Белла Кочарян. Чотири зірки у Катерини Ющенко, 
Сари Назарбаєвої й Ірини Абельської. На думку «Недели», Ірина 
впливає на політичне рішення Президента, її мати він призначив 
міністром охорони здоров’я. 

Мехрібан-ханум Алієвій за ступенем впливу на чоловіка «Не-
деля» визначила перше місце – п’ять зірок. «Мехрібан – кандидат 
філософських наук, Посол доброї волі ЮНЕСКО і глава Федерації 
гімнастики Азербайджану, – представляє газета першу леді краї-
ни, а також – член парламенту від партії «Новий Азербайджан»…» 
(Неделя, 2 березня 2007 р.).

Посол доброї волі

«Неделя» перерахувала далеко не все, чим енер-
гійно та талановито, душевно й вимогливо займається перша леді 
Азербайджану. Та давайте послухаємо її, як це бути дружиною 
Президента. Ось як відповідала Мехрібан-ханум (ім’я її в пере-
кладі на російську мову означає – добра, ласкава, мила) в інтерв’ю 
газеті «Известия». Розмовляв із нею журналіст Олег Циганков:

– Якщо одним словом, то дуже відповідально. Життя ж, можна 
сказати, не змінилось. Мене з дитинства оточувало середовище, в 
якому був якийсь постійний елемент публічності. Якщо врахува-
ти, що я була студенткою першого курсу, коли стала членом сім’ї 
Гейдара Алієва, то ясно, що більше двадцяти років численні фак-
тори обумовлювали певний усталений тип поведінки. Тому мені 
важко стверджувати, що з’явились якісь дуже вагомі зміни. Зміни-
лось інше – щось, що знаходиться в мені. Моє життєве кредо за-
вжди полягало в тому, щоб жодним чином не афішувати те добро, 
яке ти намагаєшся зробити. Зараз я цього практично позбавлена. В 
статусі першої леді я вже не можу собі дозволити провести якусь 
благодійну акцію, щоб вона залишилась поза суспільною увагою. 
Цей елемент публічності не те що гнітить, та все ж вносить певні 
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нюанси в моє буття, які я повинна сприймати як належне. Мені, як 
людині зовсім не публічній, це дається нелегко.

– А як діти до цього ставляться?
– По-різному. Гейдар, напевно, просто не помічає. Для нього 

незалежно ні від чого ми найголовніші люди, сильніших, розум-
ніших та добріших за яких, звичайно ж, не може бути. А дівчатка 
вже дорослі, і, мені здається, вони гідно несуть свою ношу відпо-
відальності.

– В політичному житті країни неможливо без опозиції, без 
свободи слова. Як у вас у сім’ї зі свободою слова і чи є «опозиція»?

– Сім’я – це перш за все однодумці. Це люди– чоловік і жінка зі 
схожими життєвими принципами та моральними цінностями. Так 
що опозиції, в радикальному розумінні цього слова, на мій погляд, 
в сім’ї бути не повинно. У мене з Ільгамом спільні уявлення про 
багато речей. Ми зростали приблизно в схожому середовищі. Це 
та азербайджанська інтелігенція, яка, незважаючи на всі труднощі 
минулого століття, змогла зберегти вірність своїм ідеалам, духо-
вним цінностям, національним традиціям. Просто щастя мати такі 
корені.

Дружина, навіть якщо вона дружина Президента, перш за все 
жінка, вона гарант миру, злагоди і любові в сім’ї. Для мене дуже 
важливо, що чоловік після неймовірно насиченого і напруженого 
робочого дня приходить додому, де його розуміють і підтримують, 
де його цінують і люблять. Я хочу бути і другом, і коханою.

– Вам це, напевне, вдається.
– Вдається чи ні – потрібно запитати Ільгама.
– Якщо б ви порівняли риси батька та сина. Які якості вам 

особливо запам’ятались в Гейдарі Алійовичу?
– Безперечно, схожість є. Виявляє вона себе багато в чому. 

Перш за все в інтелекті та характері.
На питання про Гейдара Алійовича неможливо відповісти в 

рамках одного інтерв’ю. Про нього написано чимало книг, та всі 
вони, на жаль, не відображають велетенського масштабу цієї осо-
бистості. Перш за все, звичайно ж, у Гейдара Алійовича яскраво 
виражена харизма. Його енергетика була здатна змінити все на-
вколо. Достатньо було йому десь з’явитись, як всі мінялись. Його 
фантастична пам’ять, інтелект, безмежна інформованість, дозво-
ляли йому вирішувати, здавалось би, нерозв’язні проблеми. 

І по суті, феномен Гейдара Алієва до цих пір не розкритий. Ба-
гато пишуть про Алієва в радянський період історії, намагаються 
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зрозуміти, яким чином йому вдалось в корені змінити ситуацію 
в Азербайджані, здавалось би, найбільш безвихідну, або ж нама-
гаються зрозуміти, яким чином Алієву вдалось стати «майстром 
влади». Та все це про одну й ту ж людину. Тут не вистачає фі-
лософського осмислення того, яким чином цей лідер умів бути і 
прагматиком, і стратегом.

Він був надзвичайно простим у сім’ї, в повсякденному спіл-
куванні. З дітьми, з онуками його не просто пов’язували родинні 
відносини. При всій своїй зайнятості він виявляв зворушливу тур-
боту про кожного з них.

А порівнювати його дуже складно. Гейдар Алієв – велетенська, 
неповторна особистість! Якісь його риси, особливості характеру 
живуть в його дітях, в його внуках. Та, звичайно, вони інші. Новий 
час вимагає інших підходів, життя не стоїть на місці.

– Лора Буш займається серйозними програмами, Хіларі Клін-
тон розпочала свою політичну кар’єру. Ви могли би піти в полі-
тику?

– Звичайно, відкриваються великі можливості. Та все залежить 
від індивідуальності. Якщо тобі близька політична діяльність, то, 
звичайно, старт буде набагато легше забезпечений. Я не займаюсь 
політикою, я просто допомагаю людям. Якщо вважати це політи-
кою, то, будь-ласка, вважайте. Часто, коли говорять про політи-
ку, це асоціюється з тим, що людина починає прагнути завоювати 
владу. Я не владна людина і не прагну влади. Це не моє.

І як Посол доброї волі ЮНЕСКО і як президент Фонду Гейдара 
Алієва я відчуваю свою необхідність. Щоденно на моє ім’я над-
ходить більше 200 листів. Жоден з них не залишається без уваги. 
Я хочу робити конкретну справу, допомагати конкретним людям. 
Вирішувати конкретні проблеми, відчувати радість, якщо вдалось 
допомогти, засмучуватись від того, що не вдалось в силу якихось 
не залежних від тебе обставин щось зробити, страждати, усвідом-
люючи іноді всю міру свого безсилля перед долею, невиліковною 
хворобою, і знову радіти, бачачи посмішку врятованої дитини. Це 
мій вибір» (Известия, 26 травня 2005 р.).

Членом ЮНЕСКО* Азербайджан став у 1992 році. Та повною 
мірою співпраця з однією з найавторитетніших міжнародних ор-
ганізацій розгорнулась у наступні роки, і це, безумовно, особиста 

* Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки й культури. Ство-
рена 16 листопада 1945 р. Штаб-квартира ЮНЕСКО розташована в Парижі. 
Членами організації в даний час є 188 держав.
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заслуга Мехрібан-ханум Алієвої. Високим визнанням її внеску у 
справу збереження історичної пам’яті народу, духовного спадку, 
реліквій національних культур стало затвердження пані Алієвої 
Послом доброї волі ЮНЕСКО. Азербайджан у 2005 році був об-
раний членом Виконавчої ради ЮНЕСКО – і це теж свідчення 
міжнародного визнання ролі й діяльності Азербайджану на ниві 
культури.

Бути Послом доброї волі – висока честь і відповідальність – 
перед усім світом, перед батьківщиною. Нагадаймо лише деякі 
імена з тих, хто був удостоєний цього високого звання раніше: 
Мстислав Ростропович, Клаудіа Кардинале, принцеса Марокко 
Лала Мерієм, Марія-Тереза, Велика герцогиня Люксембурзька, 
Зураб Церетелі… А всього послів доброї волі в області охорони 
культурного та суспільного спадку, одного з основних принципів 
ЮНЕСКО, – 30. Куди менше, ніж Президентів, не без гумору за-
значив з цього приводу Ільгам Алієв.

…Ханум – пані… Це споконвічне шанобливе звернення до 
представниць прекрасної статі на Сході; хатун – теж з цього ряду, 
особливо шанобливого ставлення до Матері, Жінки, визнанням  
її обраності, високого походження та благородства, розуму й гід-
ності.

Діяльність Мехрібан-ханум на теренах культури, соціально-
го захисту, збереження духовного спадку органічно вписується в 
коло державних турбот Президента Ільгама Алієва. 

Мехрібан-ханум успішно продовжує велику гуманістичну мі-
сію добра й милосердя, витоки якої сягають далекого минулого і 
являють народу блискучі імена. Серед них – донька карабахського 
хана Натеван. Про зустріч із нею захоплено писав відомий Олек-
сандр Дюма, автор багатьох і багатьох захоплюючих книг, попу-
лярних у всьому світі й сьогодні. Хуршуд-Бану Натеван стала кла-
сиком азербайджанської поезії, в рідному Карабасі, Азербайджані 
вона прославилась і благодійністю.

Примітний факт. Президент Франції Жак Ширак приймаючи 
свого часу главу Азербайджанської Республіки Ільгама Алієва та 
його дружину Мехрібан-ханум, згадав про зустріч Дюма з Нате-
ван.

З іменем Мехрібан-ханум Алієвої пов’язана низка проектів за-
гальнонаціонального регіонального й світового масштабу: Фонд 
Гейдара Алієва, Фонд друзів азербайджанської культури, жур-
нал «Азербайджан – Ірс» («Наследие»), що виходить азербай- 
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джанською, російською та англійською мовами. Нагадаймо, що 
Мехрібан-ханум – депутат парламенту республіки, керівник робо-
чої групи з міжпарламентських зв’язків Азербайджану та США, 
член Політради партії «Єни Азербайджан», президент федерації 
гімнастики Азербайджану, член Національного олімпійського ко-
мітету. В 2007 році (29 червня – 1 липня) в Баку пройшов 23-й 
чемпіонат Європи з цього чудового виду спорту.

За відродження фольклорних і музичних традицій в 2004 році 
Мехрібан-ханум Алієва була удостоєна почесного звання «Посол 
доброї волі ЮНЕСКО».

Фонд Гейдара Алієва, очолюваний першою леді Азербайджану, 
головним напрямом своєї діяльності вважає збереження й пропа-
ганду духовного спадку нації. Під особистим наглядом Мехрібан 
Алієвої будується унікальний центр мугаму – безцінного надбан-
ня музичної культури Азербайджану. Зокрема і музична бібліо-
тека. Перший театр, перша опера і пізніше перший балет на му-
сульманському Сході народились в Азербайджані в кінці ХІХ і на 
зорі ХХ століть. Біля витоків національної симфонічної та опер-
ної музики стоять великий Узеїр Гаджибеков і Муслім Магомаєв. 
Дід відомого співака й музиканта створив оперу «Шах Ісмаїл», що 
разом із гаджибеківськими творіннями «Лейлі і Меджнун», «Кор 
оглу», «Аршин мал алан» ввійшла в золотий фонд азербайджан-
ського мистецтва. Композитори Кара Караєв, Фікрет Аміров, То-
фік Кулієв, Аріф Меліков, блискучий дирижер і композитор Ніязі, 
виконавець мугамів Хан Шушинський, неповторний Бюль-Бюль, 
Рашид Бейбутов, джазмен Вагіф Мустафазаде, який з’єднав наці-
ональний мелос із джазовою стихією. Під патронажем Мехрібан 
Алієвої знову видані всі творіння геніального Узеїра Гаджибекова, 
випущені CD і DVD із записом його творів. За ініціативою Мехрі-
бан-ханум Фонд Гейдара Алієва здійснив видання альбому «Кара-
бахські ханенде» – один із перших проектів зі збереження скарб-
ниці мистецтва, що сягає глибокої давнини. Вибір назви нагадує 
про одвічну приналежність Карабаху Азербайджану. До слова, 
Узеїр Гаджибеков, автор «Аршин мал алану», і кращий викона-
вець ролі Аскера Рашид Бейбутов – вихідці з Карабаху. Народ-
ний поет Бахтіяр Вагабзаде в статті, присвяченій пам’яті Рашида 
Бейбутова, пише: «Згадую, як в останніх числах березня я зна-
ходився в Шуші. З-під снігу на Джідир-дюзю, оточеному зі всіх 
сторін крутими горами й відвісними скелями, виглядали фіалки. 
Раптом з боку однієї з гір почулись звуки мугаму. Співала дитина. 
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Не встигла вона закінчити, як із протилежного боку гори мелодію 
підхопив інший хлопчик, потім третій, четвертий… В перші дні 
весни в Карабасі не тільки люди, але й трави, гори, ущелини і ске-
лі вітають одне одного мовою мугаму. Ось чому цей чудовий край 
завжди називали консерваторією Азербайджану. Такі великі діячі 
музичної культури азербайджанського народу, як Навваб, Узеїр 
Гаджибеков, Бюль-Бюль, Сеїд Шушинський, Джаббар Гарягдио-
глу, Садихджан народились на цій землі.

Серед них на початку століття було відоме й ім’я співака Ме-
джида Бейбутова, чий гарний голос часто лунав на весіллях і на-
родних святкуваннях. В 1915 році в сім’ї співака народилась ди-
тина. Батько назвав його Рашидом. Рашид – від слова «рашадат» –  
хоробрість, відвага, мужність, сила. Цій дитині судилось бути Ра-
шидом Бейбутовим – народним артистом своєї країни» (Ірс – На-
следие, №5, 6, 2005 р.).

90-літтю Рашида Бейбутова цей чудовий журнал присвятив 
спеціальний випуск.

Лихо надета на бок папаха,
Эхо разносит топот коня.
Мальчик веселый из Карабаха –
Так называют всюду меня…

– Мугам – унікальна перлина світової музичної культури. Він 
дуже шанований в Азербайджані. Я люблю мугам, а також народ-
ні пісні, національні інструменти. За найменшої можливості я на-
магаюсь послухати наші народні пісні – говорить Ільгам Алієв.

Мехрібан Алієва вважає, що глибока філософія мугаму «повин- 
на передаватись від покоління до покоління». Під її керівництвом 
виходить новий журнал «Мугам». Він видається трьома мовами – 
азербайджанською, російською та англійською.

«Карабахське шікесте» – пісенний шедевр фольклору, що зій-
шов на мугамному мелосі, прикраса будь-якого концерту й народ-
ного святкування. В цій пісні, сповненій пронизливого почуття 
простору, привілля, кровної причетності до рідної землі, бачиться 
давня Шуша з її запаморочливими кручами, оточеними смарагдо-
вою розкішшю лісистих схилів, ущелинами, в долонях яких срі-
бляться гірські потоки.

В передмові до книги відомого азербайджанського вченого 
Чингіза Гаджара «Стара Шуша» Мехрібан Алієва пише:
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«… У світі немало міст, в силу певних культурних, історич-
них чи політичних обставин, що стали містами-символами. При 
згадуванні їх імені в пам’яті… спливає багато спогадів, відтво-
рюючих образ цього міста. Таким містом для кожного азербай-
джанця є Шуша. Шуша – музична академія Сходу. Тут, на кара-
бахській землі, зійшов геній Узеїра Гаджибекова, якому судилось 
було воз’єднати та синтезувати скарби національного мелосу з до-
свідом світової симфонічної культури, розробити наукові основи 
мугамних ладів і структур…

Дім-музей Узеїр-бека в Шуші, як і його бакинський дім-музей, 
був місцем паломництва любителів і поціновувачів азербай- 
джанської культури.

Відомо дванадцять основних мугамів і дванадцять основних 
ладів. Мугам тісно пов’язаний з поетичною творчістю.

Мір Мохсун пояснює походження деяких мугамів і назв. Так, 
назва мугамів Азербайджан, Нішапур, Забул, Багдаді, Ширвані, 
Каджар, Шах Хатаї та інші він пов’язує з іменами їхніх творців 
і назвами місцевостей. Мугам Раст пов’язує з подихом весняно-
го вітру, Рахаві – з краплями дощу, Чагаргях – з гуркотом грому, 
Дугях – із дзвінкими струменями фонтану, Хумаюн – з польотом 
птахів, Нава– з хвилюваннями нещасних закоханих, Махур – із 
течією води, Шахназ – зі співом солов’їв, Ушшаг – з рухом птаха, 
Уззал – з польотом метеориту…

Відомий музикознавець В.Виноградов у книзі «Узеїр Гаджибе-
ков і азербайджанська музика» (Москва, 1938 р.) писав про те, що 
Шуша здавна відома як колискова музики й прославилась на все 
Закавказзя як невичерпне джерело народних музичних талантів. 
Шушинські музиканти творили історію азербайджанської музики 
і презентували її на батьківщині і в інших країнах Сходу.

У 1989 році Шуша провела Перший міжнародний фестиваль 
«Хари бюль-бюль»*. З Кафану в Баку вже ринули перші потоки 
вигнанців. В Степанакерті (Ханкенді) горіли будинки азербай-
джанців. Офіційною мовою це називалось «етнічною чисткою».

В 1992 році на шушинський фестиваль чекали гостей із 30 кра-
їн. Але вирувала неоголошена війна. 

В ніч із 8 на 9 травня в Шушу увірвались вірменські бойовики. 
Постріли зброї заглушили пісню.

* Х а р и – б ю л ь б ю л ь – унікальна рослина, що зустрічається лише в 
околицях Шуші. «Хар» - шип, «бюльбюль» - соловей. Квітка нагадує обрисами 
соловя над пуп’янком.
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Народ с народом – не враги,
Их ссорят ложные идеи
И августейшие злодеи,
И им послушные штыки…

Від ненависті до любові, може, шлях довгий, до дружби й ро-
зуміння – також. Будемо реалістами, але нам, азербайджанцям і 
вірменам, грузинам і осетинам, і абхазам, і росіянам, і чеченцям, 
жити під спільним небом, жити на спільній планеті Земля…

«Мугам дорогоцінне надбання вже не тільки нашого Азербай-
джану, а й всього світу, – справедливо вважає Мехрібан Алієва. – І 
мугам, і ашугська творчість, і незрівнянні мелодії наших націо-
нальних музичних інструментів – лише частина спадку, який ми 
зберегли до наших днів і покликані берегти в ім’я днів майбутніх. 
Діяльність Фонду друзів азербайджанської культури орієнтована 
саме на цю мету. І вся моя подальша діяльність як Посла доброї 
волі ЮНЕСКО буде спрямована на цю мету» (з виступу М.Алієвої 
на церемонії присудження звання Посла доброї волі ЮНЕСКО в 
Парижі 9 вересня 2004 р.).

В альбом «Карабахські ханенде» включені мугамні фрагменти 
у виконанні 24 видатних майстрів. За ініціативою Посла доброї 
волі в філармонії імені Мусліма Магомаєва, діда відомого співака, 
проводяться традиційні вечори мугаму.

Заслуги Мехрібан-ханум у збереженні й популяризації мугаму 
і загалом духовного спадку Азербайджану, в долученні національ-
ного глядача й слухача до зразків світового мистецтва не можуть 
не викликати захоплення.

«В житті місце й долю кожного визначає історія. Яким ти є, 
таким і будь. Не потрібно грати чужу роль» – таке її кредо.

«Є дійсно така теорія, що ім’я, яким назвали людину при на-
родженні, впливає на всю її долю. Не можу сказати, наскільки ця 
теорія оправдовує себе в реальному житті, та такі поняття, як до-
брота, милосердя для мене дійсно найголовніші поняття. Як на 
мене, милосердя в широкому змісті – одне з кращих і піднесених 
якостей…»

Фонд Гейдара Алієва енергійно займається відродженням ду-
ховних цінностей, вихованням почуття національної гордості, 
збереженням історичної пам’яті й пам’ятників. В Гянджі віднов-
лена тюрбе – усипальня патріота Джавад-хана, могили Джомерд 
Гассаба, поблизу Баку, в мардакянах – святилище Пір Гасан; в 
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столиці відремонтований будинок, де жив класик азербайджансь- 
кої літератури Абдулла Шаік. До переліку світового культурного 
спадку внесений знаменитий Гобустанський історико-художній 
заповідник.

Мехрібан-ханум говорить про ключові турботи фонду: «Ми 
уважно слідкуємо за подіями, що відбуваються в сфері інтере- 
сів країни, і докладаємо всіх зусиль для вирішення проблем, які 
виникають. Я розцінюю відновлення історичних пам’ятників, 
пов’язаних з іменами відомих синів і доньок Азербайджану, не 
тільки як повагу до минулого й відновлення історичної істини, але 
й одночасно як основний елемент виховання молодого покоління 
в національному патріотичному дусі, як розвиток ідеології Гейда-
ра Алієва про азербайджанство».

4-7 грудня 2006 року перша леді республіки, депутат парла-
менту побувала з візитом у США, провела низку зустрічей із ко-
легами в конгресі, зустрілась із главою фонду бібліотеки Прези-
дента Джорджа Буша, колишнім радником з питань національної 
безпеки генералом Брендом Скоукроффом.

В ході поїздки вона відвідала військово-медичний центр імені 
Уолтера Ріда, музей ткацтва в Вашингтоні. Тут Мехрібан-ханум 
розповіла про спільні проекти з Азербайджанським музеєм кили-
моткацтва, вельми успішні.

6 грудня в честь першої леді Азербайджану в Вашингтоні від 
імені Американсько-азербайджанської торгової палати був даний 
прийом. Співголова палати Джеймс Бейкер, перш ніж вручити 
Мехрібан Алієвій премію «Посол доброї волі 2006 року», надав 
слово гості. Вона говорила англійською. Тепло подякувала госпо-
дарям «за дуже гарну гостинність». Підкреслила внесок палати 
в розвиток партнерства між Азербайджаном і США, організацію 
нових гуманітарних і освітніх проектів, зокрема програми кас- 
пійських досліджень в Гарвардському університеті.

– Ми приділяємо особливу вагу вихованню нашої молоді, – 
сказала Мехрібан-ханум. – За останні три роки побудовано 735 
середніх шкіл. В минулому місяці Президент підписав наказ про 
Державну програму, пов’язану з підвищенням студентських сти-
пендій для навчання молодих обдарованих азербайджанців закор-
доном… Вважаю, що інвестиції в освіту – найкращі інвестиції…

Сподіваюсь, більша частина студентів прибуде для отримання 
освіти в Америку. Підтримка освіти – один із основних пріорите-
тів діяльності Фонду Гейдара Алієва.
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Джеймс Бейкер, віддаючи належне діяльності першої леді на 
громадських теренах, тепло і сердечно зазначив, що найважливі-
ша сторінка в її біографії почалась із 1983 року, коли вона створи-
ла сім’ю з Ільгамом Алієвим. 

Мехрібан-ханум таку думку не заперечує: «З дитинства мені 
прищеплювалась думка про те, що сім’я – це основа основ». 

Генеральний директор ЮНЕСКО Коішіро Мацура заслуги 
Мехрібан-ханум називає неоціненними. «Вона веде успішну ді-
яльність не лише в Азербайджані, не лише в регіоні, але, я б ска-
зав, у глобальному масштабі».

Це дійсно так. Разом із відновленням історичних пам’ятників у 
Азербайджані фонд приймає участь і у відродженні закордонних 
пам’яток світового значення. Одна з найбільш примітних адрес –  
Версальський палац поблизу Парижу. Інший приклад – проект жі-
ночої школи в Пакистані, здійснений фондом. 

Фонд Гейдара Алієва набуває визнання на службі загально-
людських цінностей як духовна ланка, що пов’язує історію та 
сучасність. На його рахунку, наприклад, конференція на тему 
«ЮНЕСКО –Азербайджан: міст у майбутнє», що відбулась в Баку 
у серпні 2005 року.

«Сьогодні ми живемо у вік сучасної техніки та глобалізації, – 
роздумує пані Алієва. – Я гадаю, один із найбільших дисонансів 
епохи полягає в тому, що, хоча досягнутий прогрес, комунікативні 
можливості створюють умови до єднання людей, більш широкого 
спілкування, зростає прірва між людьми. Ми не тільки не прислу-
хаємось до голосу людства, ба навіть сусід не чує сусіда, брат не 
простягає руку допомоги брату.

Сьогодні одна з найболючіших проблем, з якими зіштовхуєть-
ся світ, – це інфляція духовних ідеалів, підміна їх фальшивими 
справами…»

Вона приймає участь у найбільших світових форумах, міжна-
родних конференціях, «круглих столах» і повсюди відстоює ідеа-
ли гуманізму.

«Нестерпно, що на землі мільйони людей і підлітків залиши-
лись без освіти, -говорить з трибуни конференції Мехрібан-ханум 
Алієва. – Всі проблеми виникають через неосвіченість…»

Підкресливши значення форуму, Мехрібан Алієва знову нага-
дала про найболючішу проблему, з якою зіштовхнувся Азербай-
джан – про становище мільйона біженців і вимушених переселен-
ців, які рятувались від вірменської агресії. Розповіла про те, як 
Азербайджан допомагає дітям з обездолених сімей отримати осві-
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ту. Азербайджан, який тісно співпрацює з ЮНЕСКО та ИСЕСКО, 
може стати регіональним центром із вивчення проблем освіти, на-
голосила М. Алієва. 

Їй належить ідея створити в Баку дім кавказьких народних тра-
дицій. Ця ініціатива пролунала в ЮНЕСКО.

Забігаючи трохи вперед, наведемо два повідомлення з 2007 
року. В січні у Женеві 120-а сесія виконкому Всесвітньої організа-
ції охорони здоров’я (ВООЗ) нагородила Мехрібан Алієву, депу-
тата Міллі меджлісу Азербайджану, премією ВООЗ «За виняткові 
заслуги в охороні і зміцненні здоров’я матері, дитини та сім’ї». 
А 27 травня 2007 року в Москві першій леді Азербайджану була 
вручена міжнародна премія «Золоте серце». Цієї високої нагоро-
ди вона удостоєна за широкомасштабну благодійну діяльність, 
видатні досягнення в служінні ідеалам людства. Хвилююча це-
ремонія проходила в Музичному театрі імені Станіславського й 
Немировича-Данченко за участі італійської кінозірки Софі Лорен. 
Разом із Лорен премію «Золоте серце» і почесний знак «Лауреат 
міжнародної премії» Мехрібан Алієвій вручали Сергій Миронов, 
голова Ради Федерації, і Ігор Іванов, секретар Ради безпеки. Було 
зачитано тепле привітання Президента Росії Володимира Путіна.

– Я думаю, що добрі справи лауреатів і номінантів – це заклик 
до милосердя, – відповідала Мехрібан Алієва на привітання, – за-
клик до того, щоб ми вміли співчувати й хвилюватись, щоб ми на-
вчились чути та розділяти біль тих, хто поруч, і тих, кому потрібна 
наша допомога.

Я хочу побажати, щоб з кожним роком лауреатів цієї премії 
ставало більше, і тим самим світлих, добрих справ на світі також 
буде більше, а болю і страждань, нехай трішки, але менше. «Золо-
те серце» об’єднує різних людей із різних країн, людей різних про-
фесій і покликів довкола універсальної та вічної ідеї – ідеї добра. 
Щорічна церемонія нагородження за особливо важливий внесок у 
служіння гуманістичним ідеям проходить під патронажем Комісії 
Російської Федерації у справах ЮНЕСКО, уряду РФ, Російсько-
го товариства Червоного Хреста, Ради Федерації, Благодійного 
Фонду «Золоте серце», ІТАР-ТАРС та низки інших організацій. В 
2007 році номінантами премії «Золоте серце» також стали 13-літ-
ня Ольга Козлова та Дмитро Філюшин, котрі врятували дітей при 
пожежі, сім’я Сорокіних, які всиновили більше 60 дітей…Збори 
від гала-концерту за участі зірок російської естради спрямовані на 
потреби благодійної програми «Лінія життя».
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Якось Мехрібан-ханум зізналась, що все життя слідувала пра-
вилу «не виставляти напоказ здійснене добро». « О, благородство, 
ты конспиративно!» – вигукнув з такого ж приводу чудовий радян-
ський поет Михайло Светлов. На жаль, сам статус першої леді не 
дає можливості залишати в тіні благодійні акції. « І хоча цей фак-
тор гнітить мене, – продовжувала Мехрібан Алієва, – я сприймаю 
його як належне, як людина, зовсім далека від самомилування».

В Азербайджані добре це знають. І коли доводиться зовсім су-
тужно, звертаються до фонду, що заслужено носить ім’я Гейда-
ра Алієва. «Часом людина потрапляє в таке становище, коли всі 
двері, в які вона стукає, залишаються закритими, – говорить про 
цю ситуацію президент фонду. – І вона залишається наодинці зі 
своєю бідою, своєю поблемою. І їй здається, що ніщо і ніхто вже 
не зможе допомогти. В такому випадку він звертає погляд на наш 
фонд. Я не хочу сказати, що ми вирішуємо всі її проблеми одразу. 
Та тут людина не зіткнеться з байдужістю, ні з холодним став-
ленням, і обов’язково будуть використані всі можливі засоби для 
вирішення її проблем. Напевно, доброчинність, людинолюбство, 
милосердя – одне з чудових якостей, притаманних менталітету 
азербайджанського народу, традиціям, що формувались протягом 
століть, і ми сьогодні, як Фонд Гейдара Алієва, прагнемо продо-
вжувати ці традиції».
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Глава XIV
НАЙГОлОвНІШИЙ ІНТЕРЕС

Королі йдуть, а народи залишаються.
В. Гюго

Незважаючи на відстань

Статистика, яка, як відомо, знає все, перелічила 
всіх азербайджанців у світі – більше 50 мільйонів осіб. «Трошки 
менше 8,5 мільйонів азербайджанців живуть у Азербайджанській 
Республіці, близько 42 мільйонів – за її межами: більше 30 мільйо-
нів у Ірані і приблизно 12 мільйонів у інших країнах. В Туреччині 
близько 3 мільйонів етнічних азербайджанців, в Росії – порядку 2 
мільйонів, в Америці – 1,5 мільйонів, 500 тисяч – в Україні, 350 
тисяч – у Франції, 400 тисяч – в Німеччині» (Известия, 28 грудня 
2006 р.).

Коментуючи ці числа, «Известия» писали про те, що мова йде 
про величезну націю, розсіяну по всьому світу. Внутрішня солі-
дарність в таких умовах – це, без будь-яких перебільшень, питан-
ня виживання і збереження національної самобутності та культу-
ри. Територіальне розсіяння народу по всьому світу, підкреслюва-
ла газета, «ще більше підносить значення таких факторів, як рід, 
культура, мова, історична традиція…».

У світі, розділеному колючим дротом, десятиліттями (!) не мо-
гли зустрітись, обнятись навіть рідні й близькі, які живуть на різ-
них берегах Араксу. 31 грудня 1989 року народ зніс загородження 
на радянсько-іранському кордоні – між Нахчиванською Автоном-
ною Республікою та Південним Азербайджаном. Очевидці роз-
повідали, як, плачучи й радіючи, обнімались родичі, розпитували 
одне одного про долі братів і сестер, друзів дитинства… Зворуш-
лива та неповторна мить єднання людей однієї крові, кровних братів.

За два роки, вже повернувшись у Нахчиван, Гейдар Алієв прий- 
няв заступника начальника штабу Закавказького прикордонного 
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округу Костянтина Тоцького. В ті дні Верховний меджліс обгово-
рював пропозицію щодо Дня національної солідарності та єднан-
ня азербайджанських тюрків. День цей пропонувалось «відзначи-
ти на державному рівні в пам’ять про події 31 грудня 1989 року, 
коли були знесені загородження з колючого дроту між Нахчи- 
ванською Автономною Республікою та Південним Азербайджа-
ном – на радянсько-іранському державному кордоні».

Гейдар Алієв підкреслював велике значення прикордонно-
го руху, дій патріотичної молоді: «Знаходячись у Москві, я став 
свідком того, що цей рух був представлений як якась злочинна ак-
ція. ЦК КПРС і ЦК КП Азербайджану дали наклепницьку оцінку 
цьому патріотичному руху. Я вважаю, що необхідно увіковічнити 
пам’ять учасників цього руху, котрі стали жертвами».

Заступник начальника штабу прикордонокругу самовільні дії 
на кордоні розцінював, зрозуміло, по-іншому.

Мине дев’ять років, і на зустрічі з Президентом Азербайджану 
генерал-полковник Тоцький,  директор Федеральної прикордонної 
служби Росії, пригадають їхні нахчиванські діалоги.

– В 1991 році я мав честь бути прийнятим вами в Нахчивані. 
Ви дали мені дуже багато цінних порад. Становище тоді було дуже 
непростим. Ви ставились до цього дуже тверезо, ставили конкрет-
ні завдання. Тоді це сприймалось досить важко. Зараз минув час, 
ми все усвідомили, що так і повинно було бути. Є конкретна те-
орія, є цей народ, є влада, і не тільки Москва повинна була вста-
новлювати порядки на кордоні. Ви це дуже чесно розмежували. 
Є порядки загальнодержавного масштабу, є місцеві проблеми, які 
теж потрібно враховувати.

16 грудня 1991 року голова Верховного меджлісу Нахчиван-
ської республіки «започаткував спеціальний святковий день, на-
звавши 31 грудня Днем солідарності азербайджанців світу». З ро-
ками це свято наповнюється все більшим змістом, нагадуючи всім 
синам і донькам Азербайджану про рід, народ, батьківщину…

У жовтні 2004 року гостями ІІ з’їзду Всеросійського азербай-
джанського конгресу були президенти Росії та Азербайджану Во-
лодимир Путін і Ільгам Алієв. З’їзд проходив у одній з найпре-
стижніших зал Москви – Колонній залі Будинку спілок.

– Хотів би підкреслити дві обставини, – сказав звертаючись 
до делегатів з’їзду В.Путін. – Перш за все ми в Росії вважаємо 
азербайджанську громаду важливим фактором зміцнення відно-
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син між нашими двома державами. Її ініціативи йдуть на користь 
і нашій політичній і діловій співпраці. І друге, ми всі знаємо, що 
конгрес створювався за участі – мені б хотілось говорити тут ви-
соким стилем – видатного сина азербайджанського народу та щи-
рого, дійсно щирого, друга нашої країни – Гейдара Алійовича Алі-
єва. І те, що тут присутній Президент Азербайджану, син людини, 
котру ми всі любили й поважали, Ільгам Гейдарович Алієв – це не 
тільки серйозний символ, це свідчення спадковості відносин, най-
щирішої дружби та партнерства між нашими народами.

Президент Росії нагадав про спільну історичну долю Росії та 
Азербайджану. Про подвиги більш ніж півмільйона синів і доньок 
азербайджанського народу, котрі воювали на фронтах Великої 
Вітчизняної, про героїчну працю нафтовиків Азербайджану. – У 
після воєнні роки бакинські нафтовики допомагали освоювати 
родовища Сибіру, закладали основи потужного паливно-енерге-
тичного комплексу країни. А десятки тисяч російських фахівців 
зміцнювали виробничий, аграрний потенціал Азербайджану, до-
помагали створювати нові вузи та наукові центри…

Переконаний, що сьогодні ми зобов’язані зберегти і примно-
жити наш безцінний, зароблений працею та кров’ю спадок до-
бросусідства та співпраці, повинні створити всі умови для пред-
ставників наших народів, зробити все, щоб російські люди, які 
проживають в Азербайджані, та азербайджанці, які проживають 
в Росії, почували себе комфортно. Ці важливі складові благопо-
луччя двох народів і за наших днів, і їх процвітаючого розвитку в 
майбутньому…

Як своєрідний перегук з добрими словами Володимира Путіна 
пролунали слова Ільгама Алієва:

– Створення Всеросійського азербайджанського конгресу ста-
ло етапом цілеспрямованої політики нашого загальнонаціональ-
ного лідера Гейдара Алієва з формування відповідних структур 
азербайджанців, котрі проживають закордоном. Як ви знаєте, рі-
шенням Гейдара Алієва був створений спеціальний комітет по ро-
боті з азербайджанцями, які проживають в закордонних країнах, а 
також був проведений І з’їзд азербайджанців всього світу. Я дуже 
радий, що Всеросійський Азербайджанський конгрес за короткий 
час перетворився на дуже потужну, дієву структуру, що зуміла 
об’єднати довкола себе всі регіональні організації і працює як у 
напрямку захисту прав азербайджанців, котрі проживають в Ро-
сії, так і в напрямку зміцнення та укріплення наших двосторонніх 
зв’язків. В цьому напрямку конгрес відіграє дуже важливу роль.
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З великим задоволенням хочу сказати, що за останні роки саме 
завдяки зусиллям Президента Російської Федерації Володимира 
Володимировича Путіна та Президента Азербайджану Гейдара 
Алійовича Алієва відносини між нашими двома державами досяг-
нули зовсім нового рівня. Можна з впевненістю сказати, що ними 
був закладений фундамент сучасних добросусідських відносин 
між нашими країнами.

Ми знову переконались в тому, що Росія та Азербайджан ма-
ють дуже великий потенціал співпраці у всіх областях. І саме піс-
ля візиту Володимира Володимировича в наших економічних від-
носинах розпочався новий етап…

Сьогодні, знову повторююсь, з радістю хочу сказати, що між 
нашими країнами не існує жодних невирішених проблем. Існує 
дуже високий рівень політичного діалогу, контактів…

Все це свідчить про ставлення, про те, наскільки бережливо 
ми ставимось до нашого минулого, наскільки ми хочемо зберегти 
і зміцнити ці зв’язки з тим, щоб нові покоління наших громадян, 
покоління росіян і азербайджанців, котрі вже ростуть і формують-
ся в цілком іншому середовищі, в середовищі незалежності, щоб 
вони продовжували ті хороші та добрі традиції, які були закладені 
попередніми поколіннями.

В цьому зв’язку я хотів би зауважити один момент, який також 
відіграв дуже важливу роль в тому високому рівні нашої співпра-
ці, яку ми сьогодні відчуваємо. А саме особисті почуття симпатії, 
дружби між нашим загальнонаціональним лідером покійним Пре-
зидентом Гейдаром Алієвим і Володимиром Путіним. Між нами 
існували найбільш довірливі, щирі, дружні відносини. Я це, як 
кажуть, знаю не з чуток. І звичайно ж, ці відносини також значно 
сприяли тому, що сьогодні Росія та Азербайджан є партнерами, я 
би сказав стратегічними партнерами. І в цьому напрямку, так само 
як і у всіх інших сферах діяльності нашої країни, політика Гейдара 
Алієва продовжується.

«Ільгам може тримати удар»

Невдовзі після парламентських виборів (лис-
топад 2005 року) один із коментаторів написав, що Азербайджан 
знайшов розумний баланс між демократією та стабільністю, по-
літичною традицією та інновацією. Ільгам Алієв і цього разу «по-
казав, що може тримати удар».
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Мались на увазі справи, заведені проти корупціонерів у вищих 
ешелонах влади. Світова, та й азербайджанська преса писала про 
арешти міністрів, бізнесменів, вчора ще всесильних, під крикли-
вими заголовками: «Ільгам Алієв вийшов із оточення», «Чистка 
продовжується», «Тонуть і непотоплювані…»

Що ж сталось на другому році першого президентського ман-
дата Ільгама Алієва? Як він зумів змінитись? Куди дівся «непе-
ревірений політик» з вельми неоднозначною репутацією? Чому 
«майже новачок у політиці», за яким «закріпилась репутація ди-
летанта та плейбоя», «слабкого сина яким маніпулюють», зумів 
обіграти тих, хто вважався політичними важковиками, а насправ-
ді вийти з корумпованого оточення? Вийти.. Чи, точніше сказати, 
прорватись?

Поставимо й інше питання: може, жодних змін не було? Шану-
вальники й прихильники штампів типу «неоднозначної репутації» 
могли потрапити у власну пастку, не розгледівши, не зрозумівши 
характер, натуру Алієва-молодшого. Ця версія видається близь-
кою до істини.

Давайте згадаємо, як оцінював Ільгам Алієв перший рік сво-
го президентства: «… Наше суспільство мобілізувалось, стало 
єдиним, згуртованим. Я думаю, що це теж досягнення політики 
саме Гейдара Алієва: справа, яку він розпочав, живе, система, яку 
він створив, працює без збоїв». На жаль, за рамками «Российской 
газеты» опинилась відповідь Ільгама Алієва на питання Михайла 
Гусмана, що було найважчим для Президента в цьому році?

«Можливо, найбільш серйозним випробуванням для Азербай-
джану, звичайно ж, була консолідація суспільства, влади та недо-
пущення небажаних ексцесів, недопущення дестабілізації обста-
новки, – відповідав Ільгам Гейдарович. – На жаль, спроби вкинути 
Азербайджан в хаос, в анархію, в громадянську війну одразу ж 
після президентських виборів були здійснені аналогічні тому, яки-
ми вони були на початку 90-х, коли в Азербайджані через кожний 
рік шляхом збройного перевороту змінювався уряд. Та в даному 
випадку наша влада показала свою силу, азербайджанське сус-
пільство не підтримало ці екстремістські радикальні елементи та 
ми змогли зберегти стабільність у суспільстві».

Ключові слова у виважених відповідях-роздумах Президента: 
стабільність, консолідація. До цього вели його всі попередні роки: 
навчання та викладання у МДІМВ, страшні дні лихоліття, націо-
нального розпаду, з якого виривав батьківщину батько, щасливий 
та вимогливий час роботи пліч-о-пліч із ним…
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Ось в тій же розмові з Михайлом Гусманом, відповідаючи на 
питання про розвиток нафтової індустрії Азербайджану, Ільгам 
Алієв між іншим каже: «Ми-нафтовики…» Право на ці слова йому 
надали майже десять років роботи в Державній нафтовій компанії 
Азербайджану, особиста участь в реалізації нової нафтової стра-
тегії країни. Точно так само він міг би сказати: ми – історики, вче-
ні, чи ми –дипломати, ми – парламентарії, ми – організатори олім-
пійського руху… За кожною такою формулою роки напруженої 
праці, здобування нових знань, осягнення найголовнішої науки в 
світі людських відносин – науки управляти. Так працювати, щоб 
за словом слідувала справа.

За дорученням Президента обновили трасу Ленкоран – Лерік, 
півсотні з лишком кілометрів. Наче і не така вже відстань, а спро-
буй по серпантину видертись на верхівку! Району виповнилось 
70 років, та вперше глава республіки дістався гірського райцен-
тру. Йому розповіли: найболючіша проблема – опалення. Немає в 
Леріку газу, отже, рідіють унікальні тутешні ліси. Президент по-
обіцяв: буде газ. І за півтора місяці приїхав на пуск газопроводу. 
«Блакитне паливо» прийшло в Лерік. А ще в районі побудували 
дев’ять шкіл. Обновили старі та побудували нові мости. Створили 
більше чотирьох тисяч робочих місць.

Перед президентськими виборами Ільгам Алієв обіцяв: в рес-
публіці за п’ять років додасться 600 тисяч робочих місць. Програ-
ма виконувалась з випередженням.

Республіка будувала нові селища. Освоювала нафтові та газо-
ві родовища. Прокладала трубопроводи… А панове аналітики з 
чужого голосу віщували Баку «помаранчеву революцію». За укра-
їнським меню. На роль штурмана майбутньої бурі призначили 
колишнього главу азербайджанського парламенту Расула Гулієва, 
котрий нині живе в США. На батьківщині проти нього порушена 
кримінальна справа. Гулієва звинувачують у викраданні держав-
ного майна у великих розмірах.

Спочатку він збирався прилетіти до Баку 17 жовтня. День оби-
рали з натяком – в Лондоні королева вручала Президенту України 
Ющенку нагороду за «помаранчеві» подвиги. Естафету Києва та 
Тбілісі планувалось передати Баку. 

Місцеві соратники запевняли емігранта в тріумфальному по-
верненні. Мовляв, в бакинському аеропорті його зустрінуть 50 ти-
сяч прихильників. Приписки – слабкість усіх політиканів.
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Масова демонстрація народної волі або ж добре проплаченої 
акції типу українського Майдану могла справити враження на 
країну та світ. В азербайджанській пресі наводились такі факти: 
отримання замовних грантів стало в республіці національним 
промислом для інакодумців. В ньому годуються більше 1400 (!) 
активних неурядових організацій – правозахисники, асоціації, всі-
лякі дослідницькі центри. В середньому одній конторі крапає по 
10-15 тисяч доларів за місяць.

Влада не пустила події напризволяще. До аеропорту підтяг-
нули поліцію, бронетранспортери. І це було державне рішення. 
Зустрічати «вождя» наважились заледве тисяча осіб. Дізнавшись 
про це, Расул Гулієв дав вказівки посадити зафрахтований літак 
у Криму, в Сімферополі. Йому приписують таку фразу: «Знав би, 
що мене буде зустрічати стільки військових, приземлився би в 
Степанакерті».

Азербайджанська сторона вимагала затримати екс-спікера 
та екстрадувати до Баку. Українська влада відмовилась. Гулієва 
звільнили з-під варти в залі суду.

«Після невдалого візиту Расула Гулієва Баку відвідали вико-
навчий секретар СНД Володимир Рушайло та директор російської 
Служби зовнішньої розвідки Сергій Лебєдєв. З боку це виглядало 
як пряме санкціонування силового, андіжанського варіанту» (Ого-
нек, №4, 2005 р.).

Андіжан, нагадаємо, пережив погроми. Щоб відновити нор-
мальний хід життя, владі Узбекистану довелось вдаватись до 
крайніх заходів. У місті пролилась кров. Блюзнірським виглядає 
порівняння ситуації в Азербайджані та Узбекистані, тим більше 
спроби пов’язати «силовий, андижанський варіант» з Росією. Не 
виглядало це так ні з боку, ані зблизька.

Говорять: не йде в жодне порівняння… Інше може взагалі 
відвести від теми. Нам видається більш точним погляд журналу 
«Эксперт»: «Свою роль відіграє і страх політичних потрясінь: за-
надто свіжа в азербайджанському суспільстві пам’ять про трагічні 
події початку 90-х ( №40, 2005 р.). Кажучи простіше, про свавілля, 
яке охопило тоді країну. І у великих містах, і в провінції люди оці-
нили стабільність, громадський порядок, консолідацію, економіч-
ний ріст, словом, все, що зробив Гейдар Алієв і тепер продовжує 
Ільгам Алієв.

… Всі опитування громадської думки показують, що підтрим-
ка нинішньої влади в провінції близька до 90%, а в Баку – 55-60%. 
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За оцінками закритого дослідження, проведеного однією з ро- 
сійських соціологічних служб, в Азербайджані опозиція могла 
розраховувати навіть за найбільш сприятливого результату на  
10-11 мандатів зі 125. Що ж стосується дружини Президента Іль-
гама Алієва Мехрібан, яка балотується в одному з бакинських 
округів (опозиція вже сьогодні заявляє, що вибори там будуть 
сфальсифіковані), то вона, за даними і незалежних опитувань, і 
того ж закритого дослідження, перемагає з великим відривом».

Залишимо «народний міф» осторонь. Головне – Ільгам Алієв 
спутав карти «революціонерів». 16 жовтня в Баку арештували ко-
лишнього міністра фінансів Фікрета Юсіфова. Його називали «ка-
сиром перевороту, що готується». «Через два дні були арештовані 
й інші «спонсори перевороту», верхівка політичної еліти Азер-
байджану», – писали газети. Так, ці імена звучали! Міністр еко-
номічного розвитку Фархад Алієв; його брат, президент найбіль-
шої в Закавказзі нафтової приватної компанії «Азпетрол» (70% 
роздрібного обігу нафтопродуктів) Рафік Алієв (однофамільці 
Президента); міністр охорони здоров’я Алі Ансанов; президент 
державної компанії «Азерхімія», «господар» Сумгаїту Фікрет Са-
дигов. Були арештовані заступник начальника управління поліції 
одного з районів і начальник поліції другого за величиною міста 
республіки Гянджа, глава Управління справами Президента Акіф 
Мурадвердієв.

За інформацією обізнаних джерел, Ільгам Алієв збирався від-
правити у відставку Інсанова ще в 2004 році. Але тоді це начебто 
не вдалось. За іншою версією, «нова спроба виявилась успішною, 
тому що була проведена лише силами Міністерства національної 
безпеки, яке очолив новий шеф – Ельдар Махмудов».

Імена арештованих – одне гучніше за інше. Алі Інсанов, доктор 
медичних наук, міністр охорони здоров’я. Вважався одним із най-
впливовіших осіб в республіці.

Прочитаймо тепер спільну заяву Генпрокуратури, міністерств 
національної безпеки та внутрішніх справ. В цьому документі, зо-
крема, йдеться:

«…В ході оперативно-розшукових заходів за кримінальною 
справою про спробу здійснення насильницького захоплення влади 
екс-спікером Міллі меджлісу Расулом Гулієвим було виявлено, що 
екс-міністр охорони  здоров’я республіки Інсанов був одним із тих, 
хто повинен був забезпечити фінансову сторону цього плану…» І 
передав колишньому міністру фінансів 100 тисяч доларів США.
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«… В ході оперативно-слідчої операції в очолюваному Алі Ін-
сановим міністерстві були виявлені факти зловживання службо-
вим становищем, витрати, отримання хабарів у великих об’ємах 
при видачі ліцензій.

… Затриманий також начальник відділу фармацевтики та ме-
дичної техніки Міністерства охорони здоров’я А. Магеррамов.

В ході обшуків у особистій справі Інсанова та на його дачі ви-
явлені 1 мільйон доларів, 884 тисячі євро, 25 кг виробів із діа-
мантів і золота та злитків золота у формі цеглин, документи, що 
підтверджують володіння численними об’єктами, 17 картин, які 
складають художню цінність. 

В будинку А.Магеррамова виявлено 1 мільйон 217 тисяч до-
ларів, в робочому кабінеті – 8900 доларів».

Журнал «Эксперт», продовжуючи тему, писав, що зразу ж піс-
ля арешту Юсіфова та затримання Гулієва опозиційні ЗМІ спро-
бували апелювати до міжнародної спільноти та влади західних 
країн, однак, незважаючи на повідомлення про «масові арешти 
родичів і друзів Гулієва по всьому Азербайджану (в Гянджі, Сум-
гаїті та Баку)», очікуваної реакції не послідувало. Більше того, 
міжнародні агентства чомусь не включили цю інформацію в свої 
зведення. А американський посол Ріно Харніш, замість того, щоб 
закликати владу Азербайджану до відповіді, спочатку заявив,  
що «демократія в Азербайджані та Узбекистані якісно відрізня-
ється і проведення паралелей між двома пострадянськими держа-
вами – неправильна позиція», а потім ніби зник. Натомість в Баку 
прибув його шеф, помічник держсекретаря США з питань Європи 
та Євразії Деніел Фрід, названий сірим кардиналом «помаранче-
вих» революцій. Та і він говорив зовсім не про демократію, а про 
те, що США повністю виключає військовий варіант вирішення  
вірмено-азербайджанського конфлікту (нагадаємо, один із голо-
вних опозиційних гасел, звернених не до Заходу, а до азербай-
джанців, – повернення Карабаху будь-якою ціною). Словом, під-
водить підсумки журнал, американці «прийняли, врешті, рішен-
ня відкласти від гріха подалі революційний задум, оскільки при 
очевидній ефективності самої технології «кольорових» революцій 
їх результати сьогодні навіть для американців не виглядають оче-
видно благородними. В ситуації ж із Азербайджаном, країною, що 
видобуває нафту та межує з Іраном, американцям тим більше не 
потрібні експерименти зі стабільністю.

І найбільш, мабуть, головний висновок авторитетного журна-
лу: «… Своїми різкими діями Ільгам Алієв показав, що хлопчик 
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виріс і став повноцінним правителем, схожим на батька… Те, 
що син показав себе здатним захистити Азербайджан від нових 
сум’ять, може помітно підняти його популярність у населення».

Алі Інсанов не визнав пред’явлених йому звинувачень. Опо-
зиційна преса час від часу публікує його досить різкі заяви, і це 
теж, до речі, свідчить про рівень свободи преси та слова в Азер-
байджані».

15 лютого 2007 року:
« Проти мене висунуті надумані звинувачення. В результаті пе-

ревірок, проведених після мого арешту, не було виявлено жодного 
фактору присвоєння мною державного майна за 12 років роботи 
міністром. Я витратив частину коштів, отриманих мною в якості 
вченого-винахідника, на фінансування партії «Єни Азербайджан». 
Прошу вас пошвидше завершити судовий процес, моє терпіння 
закінчується».

28 лютого:
«Я 15 років вчився у Гейдара Алієва, а ви навіть жодного разу 

не вітались з ним за руку… – відчитав Інсанов держобвинувача. – 
Мене звинувачують у розкраданні в особливо колосальних розмі-
рах, та більш законослухняного платника податків серед вчених, 
ніж я, в Азербайджані навряд чи можна знайти. Алі Інсанов, обі-
ймаючи високу посаду, лише домігся того, що його син привати-
зував гараж, в мене немає власного бізнесу, ні літака, ні потяга, у 
мене немає навіть отари овець. Якщо хтось може виставити свої 
аргументи, нехай скаже. Скажу: лише за рахунок моїх ліків з Індії 
в Азербайджан надійшло більше 3,5 мільйона доларів… З цього 
дня я в опозиції, ця влада безмежний час говорила, що бажає фак-
тичної опозиції, тепер нехай отримує її!»

Незалежні ЗМІ називали відомство Інсанова «зразком корупції 
по-азербайджанськи». Суд у справах про важкі злочини засудив 
екс-міністра до 14 років позбавлення волі.

Ну, а тепер про самі вибори. Партія «Єни Азербайджан» отри-
мала 62 мандати – дві треті місць у парламенті країни. Головному 
опозиційному блоку «Азадлиг» дісталось 5 місць. Майже всі ліде-
ри опозиції – екс-спікер меджлісу Расул Гулієв, інший екс-спікер 
Іса Гамбар, колишній президент Азербайджану Аяз Муталібов, 
лідер Партії національної незалежності Етібар Мамедов, екс-
керівник секретаріату президента Ельдар Намазов – програли в 
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своїх округах практично безвісним суперникам. Опозиція в Азер-
байджані підтримки суспільства не здобула.

На мітингах вона закликала до заступництва США, але безна-
дійно, зовнішнього тиску на Азербайджан ніхто виявляти не став. 
Ільгам Алієв заручився підтримкою і США, і Росії. Представник 
американської асоціації міжнародних стратегічних досліджень 
Йозеф Ботанський заявив, що парламентські вибори відповідали 
«нормам демократії, міжнародного права та національного зако-
нодавства, і жодних втручань з боку влади в процес голосування 
нами не було зареєстровано». Те саме констатував глава місії спо-
стерігачів від СНД Володимир Рушайло.

«Барвистої революції  
в Азербайджані не буде»

«Ільгам Алієв, лідер восьми мільйонів грома-
дян Азербайджану, почуває себе демократом, якого неправильно 
зрозуміли, – писала зразу після парламентських виборів німецька 
газета «Зюддойче цайтунг». – Невтомно досконалою англійською 
мовою він в останні тижні представлявся гостям як гарант вільних 
виборів. І нічого дивного в тому, що в неділю після голосування 
в Баку Алієв оголосив, що він задоволений. «Вибори проходять 
нормально», – оцінив він ситуацію, що було схоже на самовихва-
ляння».

Залишімо цю репліку на совісті репортера. А ось з останнім 
висновком можна й погодитись: «Алієв небезуспішно займаєть-
ся своїм іміджем. І хоча йому катастрофічно не вистачає харизми 
батька, в особистій розмові, він вміє подати себе як відкритого 
всьому світу ліберала. «Ми повинні будувати вільне суспільство, –  
мрійливо говорить він, – і тоді в нас буде менше корупції»».

Правильно говорить Президент. Йому, нагадаємо, в 2006 році 
виповнилось 45 років. Для державного діяча країни вік зовсім не-
великий. Згадайте, у скільки років очолив Азербайджан Гейдар 
Алієв – у 46. І що, зразу здобув шарм, який зачаровує всіх? Ні, це 
приходило з часом. З досвідом.

А завершити цю главу ми хотіли б словами чудового азербай-
джанського письменника Максуда Ібрагімбекова. Журналіст «Не-
зависимой газеты» Григорій Заславський у розмові з метром звер-
нув увагу на те, що в Баку багато портретів Гейдара Алієва.
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– Без будь-яких супроводжуючих напуттів і гасел – просто 
усміхнене обличчя. Та зміст зрозумілий: справа Алієва живе та 
перемагає. А що це за справа?

– Ці портрети не несуть спеціального символічного наванта-
ження, – відповідав Максуд-муаллім. – Швидше за все це елемен-
тарна вдячність людині, яка, не маючи ні армії, ні грошей, при-
йшла в 1993 році на задимлені руїни та зуміла воістину чудом 
змінити керований хаос на процвітаючу перспективну державу. 
Мені незнайома технологія, яку він тоді використовував, та він 
зробив це на наших очах, коли всі були у відчаї та розгубленості. 
Ці портрети – загальна вдячність йому, що фінансується владними 
структурами. Як і в будь-якій благородній справі, виконавці, мож-
ливо, перестарались, і завдяки цьому перебору вам видалось, що 
більшість портретів несуть в собі якийсь прихований ідеологіч-
ний зміст. Справа Гейдара Алієва живе й процвітає, але, запевняю 
вас, аж ніяк не завдяки його портретам.

– Як складаються сьогодні ваші відносини з письменницькою 
та іншою громадськістю, адже в своїй п’єсі «Нефтяной бум 
улыбается всем» ви фактично відкрито підтримали теперішню 
владу і навіть попередили, що, як кажуть, інша позиція подібна 
смерті. Півтора року назад ми в «НГ» написали про це, бувають 
часи, коли велика сміливість і великий громадянський вчинок – в 
тому, щоб не бути фрондером. При тому що інтелігенції звичні-
ше фрондерствувати.

– Ви це написали, і я вам вдячний за розуміння. Після цих не-
год і потрясінь, які випали на долю населення на початку 90-х 
років, будь-яка розсудлива людина, незалежно від того, чи є вона 
творчим інтелігентом чи працівником фізичної праці, дуже до-
рожить своїм Президентом. Так, я відкрито заявив, що є переко-
наним прихильником Президента Ільгама Алієва. І ніхто, навіть 
мої найзліші вороги, не можуть сказати, що я підтримую його, ви-
ходячи з особистих інтересів. Немає в мене особистих інтересів, 
вичерпались. Що мені Гекуба, що Гекубі до мене… А інтерес в 
мене один – благополуччя моєї країни. Реальність полягає в тому, 
що розумна надзвичайно освічена людина європейської орієнтації 
Президент Ільгам Алієв сьогодні єдиний, хто може забезпечити 
стабільність в Азербайджані, тобто вберегти країну від нових по-
трясінь. Немає йому гідної заміни ні у владних структурах, ані в 
рядах опозиції. Дієздатної опозиції в нас немає.

А як хочеться, щоб в Азербайджані була б розумна конструк-
тивна опозиція. Ерудовані лідери, здатні вести з представниками 
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влади насичений політичний діалог. Люди, яких хвилювали б не 
тільки кар’єра і особисті інтереси, але й державні проблеми. Це 
було б дуже корисно, тому що правильне рішення часто виникає 
в ході розумної, змістовної полеміки. А може, вони є? Можливо, в 
стані опозиції якісь кущі приховують від громадськості майбутніх 
лідерів на кшталт Черчіля, чи де Голя, чи, у найгіршому разі, Че 
Гевару і Сухе-Батора? Ні, не приховують. Немає нікого за головни-
ми кущами, порожньо й за резервними. Часу для спостережень 
було достатньо, та серед лідерів опозиції я так і не помітив люди-
ни, яка б навіть віддалено нагадувала політичного діяча держав-
ного масштабу.

Звичайно, серед лідерів опозиції є розумні життєздатні люди, 
і навіть можна було б деяким з них довірити управління містом 
зі стадіоном, великим готелем, перукарнею та хімчисткою. Мож-
на було б, ризик – благородна справа. Адже кожен з цих мало-
освічених амбіційних людей мріє про владу не над містечком 
районного масштабу, а над країною, тобто над всіма нами. Вони 
готові заплатити за владу безладом, насиллям і кров’ю, не своєю, 
зрозуміло. Зараз вони живуть мріями про кольорову чи барвисту 
революцію. Для того щоб влаштувати барвисту (заради зручності 
я дозволив собі об’єднати назви «кольорові» та «барвисті») рево-
люції, як мінімум необхідно декілька взаємопов’язаних речей – 
злиденна економіка, завжди невдоволене населення, опозиція, що 
об’єдналась довкола сильного лідера, і слабка державна влада. Всі 
ці чотири умови у нас відсутні… Тема цікава, але час зупинитись. 
Я хочу написати для однієї з бакинських газет статтю під назвою 
«Контрреволюционный этюд». Обов’язково пришлю вам, мені 
цікаво дізнатись вашу думку. Прошу мені повірити – барвистої 
революції в Азербайджані не буде. Як кажуть, хто попереджений –  
той озброєний! Превентивні заходи вживаються (Независимая га-
зета, 13 травня 2005 р.).



308

Глава XV
РІК ПРЕЗИДЕНТА

Чим більше і тісніше пов’язані 
думки й дії, тим більше вони активні.

Найщасливіша людина та, 
чиє мислення та дії узгоджені.

Дж. Неру

«Ця політика  
відповідає національним інтересам»

В Азербайджані президента обирають на п’ять 
років. Ільгама Алієва «коронували» в жовтні 2003 року. П’ять пре-
зидентських років спливають у 2008-му. Який же рік нам обрати, 
щоб послідовно, тиждень за тижнем, місяць за місяцем, пред-
ставити повсякденну діяльність глави держави? Мабуть, зупини-
мось на серединних 2006-2007-му, коли пройдено вже половину 
дистанції і можна реально співставити передвиборчі обіцянки та 
справи.

Напередодні нового, 2006 року Президент Азербайджану по-
просив парламент урізати його зарплатню. Міллі меджліс про-
хання врахував. 24 грудня, прямо до дня народження. Комусь би 
такий жест видався популістським. Та громадська думка загалом 
відгукнулась доброзичливо.

Доходи населення послідовно зростають, підвищується заро-
бітна плата. Знижується рівень бідності. Забігаючи трохи вперед, 
зауважимо: до кінця 2006 року – до 20 відсотків. «В майбутньо-
му, – впевнений Президент, – ми повністю ліквідуємо бідність в 
Азербайджані».

28 грудня Національний банк Азербайджану представив країні 
нові манати. Нові – в тисячу разів дорожчі за старі. Тисячі «ста-
реньких» ледве вистачало на номер газети.
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В презентації прийняв участь Ільгам Алієв. Він говорив про те, 
що останні десять років економіка країни впевнено зростає, і це 
дало можливість зміцнити національну валюту.

За традицією, прийнятою в багатьох країнах, лідери держав 
звертаються до народу з новорічними привітаннями. Лунають по-
бажання щастя, благополуччя, добра кожній сім’ї, кожній люди-
ні. І Президент Азербайджану, вітаючи співвітчизників, бажав їм 
миру, здійснення всіх надій… Болем всього Азербайджану, кож-
ного азербайджанця залишається Карабахська трагедія. Зусилля 
міжнародних структур і співголов Мінської групи ОБСЄ поки не 
дали результатів. 

«З почуттям гордості сьогодні я можу сказати, що Азербайджан 
проводить незалежну в повному змісті слова політику, – підкрес-
лив Президент. – Ця політика відповідає національним інтересам 
азербайджанського народу. Ця політика перетворює Азербайджан 
на державу – лідер в регіоні. Сподіваюсь, що вся пророблена ро-
бота ще більше збільшить нашу силу. Азербайджан зміцнить свою 
державну незалежність… і азербайджанський народ, громадяни 
Азербайджану житимуть ще краще в умовах миру, безпеки, благо-
получчя. Ось моя ціль. У мене немає іншого завдання…»

Президент тепло привітав співвітчизників і з Днем солідарнос-
ті азербайджанського світу (31 грудня), побажав їм щастя, благо-
получчя, єднання.

Свого часу Гейдар Алієв говорив про роль традиційних зви-
чаїв, пов’язаних з ісламом, в його житті. Загальнонаціональний 
лідер Азербайджану став прикладом бережливого ставлення до 
традиційних релігійних інститутів своєї країни, поваги до почут-
тів віруючих громадян, державної турботи про осередки тради-
ційної віри. І разом з тим – ствердження й зміцнення благородної 
толерантності між концесіями, представленими в Азербайджані 
(іслам, православ’я, іудаїзм, католицизм).

Ільгам Алієв пам’ятає про мудрі уроки батька. 9 січня він 
звернувся з привітанням до віруючих у зв’язку зі святом Курбан –  
Днем солідарності і братства одновірців-мусульман. Світло та 
гордо пролунали його слова про те, що азербайджанський народ, 
незважаючи на заборони, «ніколи не відривався від своїх історич-
них коренів, зберіг до наших днів свої національні звичаї й тради-
ції, вірування та обряди. Серед таких наших неминущих звичаїв 
і Курбан-Байрам, котрий щорічно відзначається на державному 
рівні в незалежній Азербайджанській Республіці, де нині утвер-
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дились демократичні правові принципи, свобода совісті й вірос-
повідання».

Рік 2006-й енергійно перегортав сторінки календаря. У Пре-
зидента свій графік, спланований на багато місяців наперед. А з 
врахуванням великих міжнародних акцій і далі. Калейдоскоп зу-
стрічей, візитів, прийомів, виступів, розпоряджень… Посли Пор-
тугалії, Мадагаскару, Нігерії, Словакії, Киргизії, Бразилії, Канади 
вручають вірчі грамоти. Робоча нарада з приводу хронічних авто-
мобільних «корків» на бакинських вулицях (проблема, добре зна-
йома і москвичам) і створення нової транспортної інфраструкту-
ри. Без неї столиця просто захлинеться; за 2004 і 2005 роки в Баку 
додалась сотня тисяч машин!

20-го, в день Чорного січня, Президент схиляє голову біля мо-
гил героїв на Алеї Полеглих…

Приймає в Президентсьокму палаці і вітає керівників і футбо-
лістів клубу «Нефтчі» – переможця турніру «Кубку Співдружнос-
тей», що відбувся в Москві.

З цього калейдоскопу повсякденних справ і турбот ми виді-
лимо дві події, знаменні, на наш погляд, і значущі. Перша – це 
Рік Росії в Азербайджані, яскраве й логічне продовження Року 
Азербайджану в Росії. А друга – урочистий пуск нафтопроводу 
Баку–Тбілісі–Джейхан, розпочатого передбаченням і волею Гей-
дара Алієва. Та про все по порядку.

Січнева преса не пропустила добру звістку – за підсумками 
опитування, проведеного в 30 країнах менеджерами Каспійського 
інтеграційного ділового клубу (об’єднує 1500 компаній), Прези-
дент АР Ільгам Алієв став лауреатом міжнародної премії «Caspian 
Energy Integration Award – 2006» – «Гран-прі». Раніше цієї премії 
були удостоєні Гейдар Алієв, Нурсултан Назарбаєв, Володимир 
Путін, Мехрібан Алієва.

24 січня в Баку прилетів віце-прем’єр, міністр оборони РФ 
Сергій Іванов, нині перший заступник голови уряду. Як писали 
газети, і російські, і азербайджанські, одна з головних тем в його 
переговорах з І.Алієвим, колегами в уряді – Нагірний Карабах. 
На думку Іванова, військове рішення цього конфлікту не має пер-
спективи. «Росія готова виділити суттєвий ресурс для того, щоб 
конфлікт був врегульований дипломатичним шляхом», говорив 
Іванов. На думку московської газети «Новые Известия», візит 
Сергія Іванова в Баку переслідував «негласну ціль зі створення 
вісі Росія–Азербайджан–Іран для протистояння американському 
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впливу в Каспійському регіоні, а також в країнах Ближнього Схо-
ду і Перській затоці. Причому для подібних загадок є і непряме 
підтвердження – це зміна зовнішньополітичного курсу Баку на 
користь Москви і несподіване потепління в азербайджансько- 
іранських відносинах…»

Гіпотетична «осьова конструкція» видається дещо спрощеною 
картинкою в дусі відомої політики «дружити з кимось обов’язково 
проти когось». Особливо, якщо врахувати збалансовану зовнішню 
політику суверенного Азербайджану.

європейський вектор

29-31 січня 2007 року, Париж. Державний  
візит Президента Азербайджану Ільгама Алієва у Францію. «Па-
риж вже не перший раз радісно зустрічає азербайджанську деле-
гацію», – написали в своєму звіті «Азербайджанские известия». 
Насправді, це була не протокольна ввічливість, не офіційно-стан-
дартні посмішки, а саме привітність. Найбільш точне слово для 
характеристики відносин двох країн, двох народів. В книзі «Гей-
дар Алієв» ми звернули увагу на схожість політичних долей Шар-
ля де Голя і Гейдара Алієва, нагадали й про те, що перший за-
кордонний візит в якості глави Азербайджанської держави Гейдар 
Алієв здійснив у Францію. Це було в грудні 1993 року. Тоді Пре-
зиденти Франції та Азербайджану підписали Угоду про дружбу, 
взаєморозуміння та співпрацю.

І ось нова зустріч глав двох держав. Переговори Ільгама Аліє-
ва та Жака Ширака в Єлисейському палаці: політика, економіка – 
окремою темою процес врегулювання вірмено-азербайджансько-
го, нагірно-карабахського конфлікту. Журналісти звернули увагу 
на примітний факт. В день зустрічі президентів співголови Мінсь- 
кої групи ОБСЄ розповсюдили підсумкову заяву з результатів 
останньої поїздки в регіон. Дипломати Франції, Росії та США ви-
словили задоволення конструктивним підходом лідерів Азербай-
джану та Вірменії, який надихнув їх.

«Президенти активно захищають свої національні інтереси, 
але роблять це в манері, яка створює умови для продовження мир-
ного процесу, – вважають посередники. – Співголови закликали 
сторони вжити заходів для збільшення довіри та взаєморозуміння, 
а також дотримуватись режиму припинення вогню.
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«Жак Ширак в лютому 2005 року приймав у Парижі лідерів 
Азербайджану та Вірменії, в кінці того ж року був у цій країні з ві-
зитом, так що, зазначають «Азербайджанские известия», знає про 
карабахську кризу не з чуток. « І на цей раз він цікавився останні-
ми новинами про стан переговірного процесу».

Ільгам Алієв і Жак Ширак підписали спільну заяву. В докумен-
ті підкреслюється, що обидві сторони дотримуються принципів, 
перелічених у  Угоді про дружбу, взаєморозуміння й співпрацю 
між Азербайджанською та Французькою Республіками. «Франція 
ще раз заявила про підтримку незалежності, суверенітету й тери-
торіальної цілісності Азербайджану». Обидві сторони підкресли-
ли: успішно розвивається економічна співпраця, зокрема, в сфері 
енергетики.

2 лютого 2006 року. Ільгам Алієв приймає учасників Між-
народної конференції керівників європейських митних служб 
Всесвітньої митної організації, що проводилась в Баку. Врахову-
ючи заслуги цієї авторитетної організації в розвитку міжнародної 
співпраці, Президент підписав наказ про нагороду її генерального 
секретаря М.Дане орденом «Шохрет» (Слава) і вручив йому ви-
соку нагороду. Того ж дня І.Алієв прийняв делегацію Грузії на 
чолі з віце-президентом Торгово-промислової палати республіки 
Д.Інаішвілі.

2-3 лютого, Астара, Ленкоран. В Астарі, на кордоні з Іраном, 
прийнята в експлуатацію перша електростанція модульного типу. 
Її побудували азербайджанські й закордонні фахівці. Президент 
тепло подякував їм за дружню, енергійну роботу. В Ленкорані Іль-
гам Алієв цікавився ходом будівництва, лікувально-діагностично-
го центру, зокрема, як він буде забезпечений теплом, водою, енер-
гією. Мехрібан Алієва відвідала школи, які будуються за проек-
том очолюваного нею фонду «Оновленому Азербайджану – нові  
школи».

9 лютого. Дзвінок із Вашингтону. Пані Райс дає високу оцінку 
участі миротворчих сил Азербайджану в Іраці, Афганістані, Ко-
сово; особливо відзначає братську допомогу Азербайджану Гру-
зії під час критичної енергетичної ситуації сусідньої республіки. 
Держсекретар США, зазначають спостерігачі, зателефонувала 
Президенту Азербайджану напередодні його зустрічі з главою Ві-
рменії у Франції.

Тисячі й тисячі людей в Азербайджані та Вірменії, та й за їх 
межами, сподівались, що зустріч у палаці «Рамбуйе» поблизу Па-
рижу (10-11 лютого) стане переломною. Однак… На другий день 
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переговорів Президент Вірменії повідомив про те, що помер бать-
ко міністра оборони Сержа Саркісяна і він, Президент, змушений 
поспішно повернутись в Єреван, щоб розділити горе соратника.

Ось такий дипломатичний маневр.

14 лютого, Берлін. Характерний заголовок, який дала сво-
їй статті, опублікованій напередодні візиту Ільгама Алієва в Ні-
меччину, німецька газета «Берлінер цайтунг». «Козир – нафта». 
«Навіть тому, хто черпає інформацію про світову політику тільки 
з фільмів про Джеймса Бонда, дещо відомо про Азербайджан, – 
пише газета. – Навіть якщо він сам цього не усвідомлює. В карти-
ні «И целого мира мало» мова йде про Кавказ, нафту, ікру, інтри-
ги, кумівство, корупції, інтереси великих гравців. Трубопроводи й 
терористи. Все це відіграє свою роль також в Азербайджані… В 
епоху коли різко скорочувались ресурси і зростала невпевненість 
у майбутньому курсі енергетичної політики Росії європейський 
інтерес до цього регіону та сусідньої Середньої Азії на даний час 
зростає. Два тижні назад в Берліні побував Президент Нурсултан 
Назарбаєв, тепер приїхав його азербайджанський колега Ільгам 
Алієв.

Цей збіг, звичайно, не випадковий. Німеччина як голова ЄС ра-
зом із багатьма іншими поставила перед собою завдання сформу-
лювати європейську стратегію у відношенні Кавказу та Середньої 
Азії. В Каспійському регіоні, де разом із Казахстаном та Азербай-
джаном розташована також Туркменія, запаси нафти оцінюються 
в більш ніж 100 млрд. барелів. Запаси природного газу там також 
величезні. Битва за ці ресурси давно почалась. Активність про-
являють Росія, Китай, США. Європа вступила до неї з деяким за-
пізненням…» (Берлінер цей тунг, 15 лютого 2007 р.).

Насправді це не зовсім так, або й зовсім не так. Європейські 
компанії – французькі, німецькі, англійські – успішно діють в 
Азербайджані. І даремно німецька газета закликала Президента 
Алієва «не лише пропонувати нафту Заходу, але й надати йому 
достовірні гарантії з забезпечення політичної та економічної про-
зорості і прав власності, а також правового захисту інвесторів. 
Тільки тоді Азербайджан може стати надійним стратегічним парт-
нером».

Автора, схоже, не бентежить покладена на себе роль такого 
собі верховного судді: надати гарантії – і крапка! Президент Азер-
байджану в ході свого другого за останній рік візиту в Німеччи-
ну не вступав у полеміку з безглуздими закликами. Виступаючи 
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в Фонді Конрада Аденауера, котрий організував обговорення на 
тему «Азербайджан у ХХІ столітті –розвиток і перспективи», Іль-
гам Алієв ґрунтовно розповів про досягнення Азербайджану, про 
проекти в рамках нафтової стратегії, інвестиційне середовище в 
республіці. Президент особливо підкреслив роль Азербайджану 
в забезпеченні енергетичної безпеки Європи, важливість альтер-
нативних проектів із постачання природних ресурсів на світові 
ринки.

Як належить згідно суворого дипломатичного протоколу, по-
руч із Президентом Азербайджану – перша леді. Наведемо ще де-
кілька рядків з її розмови з журналістом «Известий» Олегом Ци-
ганковим, на яку ми вже посилались.

– Вам важко дотримуватись протоколу під час поїздок?
– Ви знаєте, всі ці перельоти, регламент компенсуються тим, 

що зустрічаєшся з дуже цікавими людьми. Як правило, президен-
тів оточують видатні особистості. Показують найцікавіше в краї-
ні. Я вважаю, що це щастя мати можливість їздити, знайомитись з 
людьми, з культурою інших народів.

– Президент приїжджає з дружиною, в нього переговори, зу-
стрічі, політичні заходи. У дружин своя програма?

– Так, у дружин своя, окрема програма, за виключенням цере-
монії зустрічі та інших особливо урочистих моментів. Дружинам 
перших осіб намагаються показати найцікавіше, що є. Це гарна 
можливість познайомитись зі столицями. Коли ще видасться така 
можливість все побачити і подивитись найбільш знакові та ціка-
ві місця світу?.. Фізично це досить важко, перельоти виснажливі, 
регламентовано все до хвилини, але нічого не поробиш. Витри-
муємо. Потрібно завжди бути в формі і гідно представляти свою 
країну».

«Москва – милування моє»

В Баку вже зовсім по-весняному пригріває со-
нечко. Місто, країна готуються до відкриття Року Росії в Азербай-
джані. Афіші кличуть на виставки й концерти. Підприємці збира-
ються зустрітись на ІІ Бакинському російсько-азербайджанському 
економічному форумі. Читачі чекають відкритя першого Міжна-
родного фестивалю російської книги. Як щиро лунали знову слова 
Сергія Єсеніна:



315

Но пронесу, как счастье, до могилы
И волны Каспия, и балахонский май…

Їм відгукувались щирі рядки Самеда Вургуна:

Москва! Непреложно твое бытие,
Отрада моя, любованье мое…

Старт національному Року Росії в Азербайджані 21 лютого 
2006 року дали Володимир Путін і Ільгам Алієв.

За словами Президента Росії, це воістину знакова подія, дуже 
важлива для сучасного розвитку відносин наших країн.

– Не сумніваюсь, – говорив В.Путін, – що програма Року так 
само популярна і затребувана в Азербайджані, як і Рік Азербай-
джану в Російській Федерації. Рік Азербайджану в Росії показав, 
наскільки тісно переплетені долі наших народів, наскільки сильне 
їхнє прагнення жити в мирі, в злагоді одне з одним, сприяти спіль-
ному розвитку, взаємно збагачувати одне одного… Позитивний 
характер наших відносин – це фактор політичної стабільності у 
всьому регіоні. Тут нам належить шукати і разом втілювати в жит-
тя нові ефективні моделі кооперації, більш повно використовувати 
не тільки двосторонні можливості, але й інтеграційні процеси на 
пострадянському просторі…

Щирістю світився Ільгам Алієв:
– Хочу від всієї душі привітати нас всіх з цією знаменною по-

дією. Впевнений, що Рік Росії в Азербайджані пройде успішно. 
За цей рік наші країни й народи стануть ще ближчі, ми ще краще 
пізнаємо одне одного, будемо ще більш активно співпрацювати за 
різними напрямками і таким чином сприятимемо тому, щоб і Ро-
сія, і Азербайджан в майбутньому залишались хорошими сусіда-
ми, добрими друзями й партнерами. Це відповідає нашим інтере- 
сам.

…Сьогодні ми з Володимиром Володимировичем відвідали 
виставку російських виробників в Азербайджані і ще раз переко-
нались, наскільки величезний потенціал ефективної економічної 
співпраці. За два роки товарообіг між нашими країнами збільшив-
ся удвічі, і сьогодні він перевищує один мільярд доларів. Оцінюю-
чи економічні можливості наших країн, темпи зростання економі-
ки, розвитку промисловості, можна з впевненістю сказати, що це 
не межа, і ми будемо намагатись і надалі нарощувати економічні 
відносини.
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В Азербайджані з великою любов’ю і повагою ставляться до 
російської культури, до російської мови. Хочу сказати, що освіта 
російською мовою в Азербайджані здійснюється в тому ж об’ємі, 
як і в часи Радянського Союзу. Тут не закрилась жодна школа, 
практично у всіх державних вищих навчальних закладах нашої 
країни існує навчання російською мовою…

В Азербайджані проживає дуже багато росіян, і дуже багато 
азербайджанців проживають в Росії. Цей фактор також є важли-
вим у відносинах між нашими державами. Впевнений, що рік, 
який ми починаємо сьогодні церемонією відкриття Року Росії в 
Азербайджані, буде дуже успішним. Він ще більше дозволить нам 
активно співпрацювати, ми станемо ще ближчими. Ми – сусіди, 
і добросусідські відносини між Росією та Азербайджаном дуже 
міцні, засновані саме на фундаментальних принципах добросусід-
ства: щирості, надійності, передбачуваності й дружбі.

На прийомі в палаці «Гюлістан» в честь президента РФ гла-
ва Азербайджанської Республіки говорив про великі надії країни: 
«Ми сподіваємось, що Росія, як наш сусід, як велика держава, як 
співголова Мінської групи ОБСЄ із врегулювання вірмено-азер-
байджанського, нагірно-карабахського конфлікту, і надалі докла-
датиме зусиль до вирішення цього конфлікту мирним шляхом…»

«Звичайно, ми розуміємо, що Азербайджан стоїть перед дуже 
складними міжнародними проблемами, найголовніша з яких – 
проблема вирішення Карабахського конфлікту, – сказав у відпо-
віді Володимир Володимирович Путін. – Це лягає важким тягарем 
на народи Азербайджану та Вірменії і ставить перед керівниками 
обох країн на перший погляд просто нерозв’язні завдання. Проте 
я переконаний, що за наявності доброї волі можна знайти варіанти 
врегулювання…»

Святкова зустріч завершилась концертом майстрів мистецтва 
Росії та Азербайджану. І добра атмосфера урочистостей, російські  
роздольні пісні та азербайджанський мугам, оперні арії та іскро-
метні танці свідчили про велику підкорюючу силу мистецтва, що 
об’єднує та ріднить народи й країни. В радянські часи легко можна 
було уявити в цій барвистій поліфонії азербайджанське «ялли» та 
вірменське «кочарі», і пісню азербайджанських землеробів «хол 
авар», і пісню вірменських орачів «оровел». Самі назви співзвуч-
ні, а «кочарі» тюркське, на думку філологів, слово, наводить на 
думку про точки зіткнення музичного фольклору двох народів – 
сусідів, які мріють про мирне небо.
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Серед найважливіших подій 2006 року ми виділили Рік Росії в 
Азербайджані. Так, це була подія ключового значення – і для обох 
наших країн, і для політичного клімату на пострадянському про-
сторі, де все ще продовжуються суперечки про «сфери впливу», 
так розкреслюються карти під загальні заклики про інтеграцію, 
співпрацю, боротьбу проти дійсних і уявних загроз. 

Рік Росії подарував Азербайджану щасливе, живе спілкування 
зі світом прекрасного, творчістю видатних майстрів російського 
мистецтва. Фестиваль російської музики, концерти, а у вересні – 
Перший міжнародний фестиваль російської книги в Баку.

23 лютого, Москва. На світанку цього святкового дня (в Росії 
відзначається День захисника Вітчизни, раніше –День Радянської 
Армії) обвалився дах Бауманського ринку в Москві. Будівля була 
побудована в 1974 році за проектом архітектора Нодара Канчелі, 
за рік до цього обвалилась ще одна будова – аквапарк «Трансва-
аль». Тоді загинуло 28 осіб. Мер Москви Лужков обіцяв переві-
рити всі будівлі, спроектовані Канчелі, але, видно, не встиг. Цього 
разу жертв було більше – 66 осіб, майже всі азербайджанці. Вони 
готувались до святкової торгівлі…

Біда сталась в четвер, а за два дні, на Вселенську батьківсь- 
ку суботу, в храмах Російської православної церкви були возне-
сені молитви про загиблих в результаті трагедії на Бауманському 
ринку – мусульман і православних, азербайджанців, росіян, укра-
їнців…

Москва й Баку надали допомогу сім’ям постраждалих. Глибокі 
співчуття висловили президенти Володимир Путін і Ільгам Алієв.

25 лютого. Президент поклав вінок біля пам’ятника «Заклик 
Батьківщини». Він споруджений у Хатаінському районі Баку й на-
гадує про жертви Ходжалинської трагедії. В ніч із 25 на 26 лютого 
1992 року вірменські збройні загони захопили селище Ходжали. 
Сотні вбитих, сотні понівечених невинних людей…

26 лютого о 17.00 по всьому Азербайджану була оголошена 
хвилина мовчання в пам’ять про безвинно вбитих співвітчизників.

27 лютого. Ільгам Алієв відвідує дитбудинок №1 в Нізамінсь- 
кому районі Баку. Там проводиться церемонія в рамках кампанії 
з комунікації проти кору та краснухи (27 лютого – 12 березня). 
Кампанія охопила три мільйони осіб – від 7 до 23 років. А в Баку 
додатково молодь від 23 до 29 років. Учасники цієї програми – 
Всесвітня організація охорони здоров’я, ЮНІСЕФ, Міжнародне 
агентство розвитку США, Фонд Вишневської-Ростроповича і 
Мінздрав Азербайджану – роком раніше, в липні 2005 року, під-
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писали меморандум. Проект, вперше здійснений в Кавказькому 
регіоні, потягнув на 3,1 мільйони доларів.

Того пам’ятного дня маестро Мстислав Ростропович зустрі-
чав главу Азербайджанської держави перед дитячим будинком. В 
актовій залі вони виступали на церемонії, присвяченій кампанії, 
значення якої для здоров’я підростаючого покоління важко пере-
оцінити.

Ми пишемо ці рядки, задумуючись про діапазон турбот глави 
суверенного Азербайджану та ще – про світлий образ великого 
музиканта, який, незважаючи на літній вік, знаходив час і вважав 
своїм обов’язком приймати безпосередну участь в турботі про 
юну зміну країни, де він народився й виріс.

Здрастуй, Карабах!

1 березня. Черговий візит Президента – в при-
фронтову зону, в Агдамський район, частково окупований зброй-
ними силами Вірменії. Ільгам Алієв побував у селищі Дорд-йол 
(Чотири дороги). В селищі Гузанли приймав участь в закладці 
Олімпійського спорткомплексу.

Символічна подія – селище, що знаходиться на відстані гар-
матного вистрілу від вірменських позицій, будує не дот, не ракет-
ну шахту, а мирний об’єкт. Тут же розташовується виконавча вла-
да Агдамського району. Райцентр зрівняла з землею війна.

В селищі Бановшелер (Фіалки) Президент заглянув до інваліда 
Карабахської війни Шакіра Алієва. До речі, раніше цього селища 
не було на карті. Новий населений пункт. 

Мине ще один рік, і Азербайджан ліквідує останнє наметове 
містечко. І Президент, виступаючи 1 серпня 2007 року на засіданні 
Кабінета міністрів, скаже:

– Питання ліквідації наметових містечок є першим етапом ро-
боти. Вам відомо, що прийнята програма, і на наступні роки по-
винні бути підготовлені нові пропозиції. Як тільки вони будуть го-
тові, ми обговоримо їх. Державному комітету у справах біженців і 
вимушених переселенців надані вказівки.

… Перед воїнами енської частини в Агдаринському районі Іль-
гам Алієв з’явився у військовій формі, як і належить Верховному 
Головнокомандуючому.

Ми чуємо слова Президента, звернені до захисників вітчизни: 
«… Дванадцять років, як ми живемо в умовах припинення вогню, 
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та немає жодного результату» (в урегулюванні конфлікту. – Авт.). 
В Азербайджані створюється дуже сильна регулярна високопро-
фесійна армія, і вона забезпечується найдосконалішою технікою 
та зброєю, боєприпасами. Конфронтуюча сторона повинна зро-
зуміти, що в Азербайджані будівництво армії йде стрімко, і цей 
процес продовжуватиметься й надалі. А ви, солдати, які стоять об-
личчям до обличчя з супротивником, гідні особливої уваги».

Можливо, комусь слова Президента Азербайджану про інтен-
сивне військове будівництво видадуться підкреслено войовничи-
ми. Та ось стара істина: дія породжує протидію. Неможна безкар-
но правити бал на зруйнованих домівках і спаплюжених могилах.

З Агдамського району кортеж Президента вирушає в сусідній 
Тертерський район, також прифронтовий. Мирні будні затьма-
рюють автоматні й гарматні черги з вірменських позицій. Що це, 
якщо не провокація напруженості? А згодом ЗМІ повторюють від-
працьовані формули: «Вогнем у відповідь змусив супротивника 
замовкнути».

Про мораль, вірність слову, про дотримання міжнародних прав 
говорити не доводиться. Президент приймає участь в урочистій 
церемонії відкриття пам’ятника Гейдару Алієву, зустрічається з 
представниками громадськості району. Далі – Барда, одне з давніх 
міст країни.

Барда 14 раз зустрічала Гейдара Алієва – і як першого секре-
таря ЦК КП республіки, і як Президента Азербайджану. Про ці 
пам’ятні зустрічі розповідають матеріали Музею Алієва. А тепер 
в місті – пам’ятник лідеру азербайджанського народу.

Того ж дня Ільгам Алієв заклав капсулу в фундамент лікуваль-
но-діагностичного центру, що будується в Барді.

Нарада, присвячена питанням соціально-економічного розви-
тку трьох сусідніх районів. Ільгам Алієв говорить:

«Сьогодні від ранку я в Карабахському регіоні… Ми приймали 
участь у відкритті нового містечка… Люди, довгі роки відірвані 
від рідних земель, повертаються… Коли ми приймали рішення 
про закладку цього містечка, я керувався саме цим фактором, щоб 
вимушені переселенці з Агдаму були поселені саме на території 
Агдамського району…

Виконується й програма регіонального розвитку. Відкрито 340 
тисяч нових робочих місць. З них переважна більшість – в райо-
нах. В розвиту сільського господарства досягнуті чудові резуль-
тати. Створення АТ «Агролізінг» – велика підмога селянам, фер-
мерам. І техніка надається, і кредити, добрива видаються. Об’єм 
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кредитів, які отримає в цьому році приватний сектор, – приблизно 
100 мільйонів доларів. Це велика підтримка приватному сектору».

Вислухавши виступи глав виконавчої влади трьох районів, Іль-
гам Алієв підвів підсумок.

«Я дуже хочу, щоб Карабахський регіон розвивався ще більше. 
Це наш історичний край, прифронтовий регіон, йому необхідна 
особлива увага. Тут не повинно бути соціальних проблем. Світло 
повинно горіти завжди, повинен бути газ, хороша соціальна інф-
раструктура.

Нехай Карабах завжди буде міцним, нехай Карабах – опора 
Азербайджану – процвітає!»

Перша леді мехрібан-ханум Алієва побувала в нових школах, 
побудованих у карабахських районах.

Типова інформація з азербайджанських ЗМІ: Посол доброї 
волі ЮНЕСКО, президент Фонду Гейдара Алієва, депутат Міллі 
меджлісу Мехрібан-ханум Алієва відвідала сільську школу… А 
далі йдуть назви сіл у різних районах республіки – від моря до гір. 
Так стає реальністю проект «Нові школи для оновленого Азербай-
джану», розроблений за ініціативою Мехрібан-ханум.

Загалом в республіці будуються 288 нових середніх шкіл – на 
100 тисяч місць.

В план 2006 року за програмою Фонду Гейдара Алієва було 
включено будівництво 100 шкіл. Зокрема в селах Геранли й Га-
шелти Гарагоюнлу Геранбойського району, в селах Талалар і 
Гереклі Балакенського району, в селі Агдаш Джалілабадського 
району… І це не просто «коробка» – всі школи з сучасними ка-
бінетами, комп’ютерними класами, спортивними залами… Дуже 
гарно сказала з цього приводу Мехрібан Алієва: «…Ми довели, 
що, якщо є віра, вміння правильно налагодити роботу, будь-яка 
проблема протягом короткого часу знаходить своє рішення».

Це дійсно так. Свій урок в рамках будівництва нових шкіл 
отримали і великі підприємства, компанії, наприклад АТ «Азер-
нержі» та інші. Звичайно ж, нові школи відкриваються і в Баку. На 
відкритті однієї з них побував Ільгам Алієв.

– У вас, молодь, створені всі умови для гарного навчання, – го-
ворив Президент. – Ми хочемо, мріємо, щоб всі школи в Азербай-
джані стали такими ж. Це вкрай необхідно. Діти повинні вчитись 
у чудових умовах, отримувати гарні знання. Сьогодні всім нам ві-
домо про всесторонній розвиток Азербайджану. Про це знаємо і 
ми, знає і міжнародна спільнота. За темпами економічного росту 
Азербайджан знаходиться в числі передових країн. Ми повинні 
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перетворити ці матеріальні цінності, наш економічний потенціал 
на людський капітал: адже освіченість, знання людини визнача-
ють його подальше життя, служать всебічному розвитку країни, 
зміцнюючи, таким чином, і її інтелектуальний потенціал. Зараз 
настав час вкладати інвестиції саме в цю сферу, оскільки політи-
ка успішних економічних реформ Азербайджану сьогодні дозво- 
ляє це.

Слова про те, що Ільгам Алієв продовжує курс Гейдара Алієва, 
повторюються часто, часом, зауважимо відверто, заради красного 
слівця. Але ось увага до школи, освіти, а по суті, виховання мо-
лодого покоління – це насправді втілена в нових реаліях стратегія 
першого секретаря ЦК Компартії Азербайджану, а згодом і Пре-
зидента країни Гейдара Алієва.

Початок березня. Офіційний візит у Японію. Показово, що й 
там Ільгам Алієв намагався донести до слухачів правду про Нагір-
ний Карабах. Він виступав у японському Інституті міжнародних 
відносин. Аудиторія – державні й громадські діячі, вчені. В осно-
ві конфлікту, зазначив Президент, агресивний сепаратизм. «Тобто 
намагаються забрати територію в Азербайджану й приєднати до 
Вірменії. Наприкінці 1980-на початку 1990-х років збройні сили 
Вірменії окупували територію Азербайджану. Ми впевнені, що 
справедливість з політичної, юридичної та історичної точки зору 
буде відновлена. Бо історично Нагірний Карабах ніколи не був 
територією Вірменії. Вірмени не жили на тих землях, а були пе-
реселені туди за рішенням царської Росії. Це відбулось у першій 
половині дев’ятнадцятого століття…

… Часом говорять, давайте, нехай обидві сторони домовляться 
між собою, – підкреслив І.Алієв. – Ні, цей шлях не спрацьовує. 
Ми хочемо внести в питання ясність – що відбулось, хто розпочав 
агресію, хто чию територію захопив, хто проводив політику етніч-
ної чистки. А вже потім, абсолютно чітко усвідомлюючи резуль-
тат, повинні знайти вирішення конфлікту на основі міжнародних 
принципів. Я вважаю, що цим шляхом ми можемо просунутись 
вперед…»

10 квітня. Президент Азербайджану зустрівся з прем’єр-
міністром Японії Дзюньїтіро Коідзумі. Були підписані документи 
про двосторонню співпрацю, зокрема й Спільна заява про подаль-
ший розвиток дружби й співпраці між Азербайджанською Респу-
блікою та Японією. 

13 березня, Баку. Ільгам Алієв прийняв у Президентському 
палаці американського співголову Мінської групи ОБСЄ Стівена 
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Менна. Були обговорені питання, пов’язані зі станом переговор-
ного процесу з врегулювання вірмено-азербайджанського, нагір-
но-карабахського конфлікту. Наступного дня Президент приймає 
заступника держсекретаря США з питань Європи та Азії Даніеля 
Фріда.

16 березня, Баку. В столиці республіки пройшов ІІ Всесвітній 
з’їзд азербайджанців. Вперше всіх своїх побратимів Азербайджан 
прийняв у грудні 2001 року, тоді до них із теплим напуттям звер-
нувся Гейдар Алієв. І ось нова зустріч. З’їзд готувався відповідно 
наказу Президента про «Проведення ІІ Всесвітнього з’їзду азер-
байджанців». 1218 делегатів і 388 гостей представляли 49 країн. 
З’їзд пройшов під патронажем президента Азербайджанської Рес-
публіки Ільгама Алієва.

Ільгам Алієв виступив перед співвітчизниками з розгорнутою 
промовою. Підкресливши думку про необхідність консолідації 
сил і згуртування діаспор, він схвильовано сказав і про спільний 
карабахський біль: «Якщо пройдуть навіть століття, Карабах зали-
шиться невід’ємною частиною Азербайджану». Ці слова зустріли 
тривалими аплодисментами.

«Нас – 50 мільйонів, – сказав наостанок Президент. – Це ве-
ликий народ у масштабах світу. У нас у всіх одна батьківщина –  
Азербайджан. Ми повинні намагатись зміцнити нашу рідну ві-
тчизну, зробити її багатшою, перетворити на могутню державу. 
Бажаю всім вам успіхів у цьому». Ільгам Алієв був обраний голо-
вою Координаційної ради азербайджанців світу.

17 березня. Президент підписав наказ про нагороду голови 
«Російської громади» в Азербайджані, депутата Міллі меджлісу 
Михайла Юрійовича Забеліна орденом «Шохрет» (Слава). Зазна-
чимо, до речі, що Забелін –співавтор книги «Гейдар Алієв: лідер, 
політик, друг», почесний професор Азербайджанського міжнарод-
ного університету, член правління партії «Єдиний Азербайджан».

«Можна з цілковитою впевненістю стверджувати, що на по-
літичному небосхилі Азербайджану засяяла нова яскрава зірка. 
Президент Путін був у захваті від зустрічі з Ільгамом Алієвим. 
Про нього високої думки і на Заході. Багато хто розуміє, що з при-
ходом Ільгама Алієва до влади Азербайджан отримав молодого і 
в той же час досвідченого, енергійного, професійного лідера» (За-
белін М., Татаренко В. Гейдар Алієв: лідер, політик, друг. Баку, 
2005).

17 березня. Ільгам Алієв прийняв спеціального представника 
Євросоюзу з Південного Кавказу Пітера Семнебі. Президент при-
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вітав гостя з новим призначенням і побажав успіхів у діяльності. 
В діловому графіку – прийом делегації Латвії на чолі з міністром 
з особливих доручень в питаннях інтеграції Айнарсом Латковскі-
сом; делегації Фонду стратегічних і соціальних досліджень Туреч-
чини (група «Мермере») на чолі зі співголовою фонду Акканом 
Сувером.

Навруз – свято добра 

Навруз – одне з найдавніших і улюблених свят 
азербайджанського народу. Воно пов’язане з до ісламськими об-
рядами й повір’ями. В перекладі – це Новий рік, день весняного 
рівнодення, початок пробудження, оновлення природи. В перенос-
ному значенні – символ відродження, надії та віри у світлі начала 
життя, в торжество миру, добра й злагоди. Іншими словами, запо-
віти Навруза об’єднують людей, допомагають вихованню почуття 
національної єдності, самосвідомості. Та в недавні роки нівелю-
вання національних духовних цінностей свято було в державній 
немилості. Проте воно жило під кожним дахом, і в нахчивансько-
му будинку, де ріс Гейдар Алієв, також. А потім знову вирвалось 
на площі міст і сіл, не постаріло з віками, молоде й життєрадісне. 
На народних гуляннях загорілись багаття. І умільці стрибали че-
рез полум’я, щоб – за давнім повір’ям – відвести напасті. І місто 
прикрашали плакати, символ Навруза – семені (зелені паростки 
пшениці вирощують на блюдах до свята).

На площі Молоді бакинці зустрічають Президента та його 
сім’ю. Оплески, квіти, посмішки. Дівчина, яка символізує Весну 
(Бахар-гиз), привітала главу держави з Байрамом, побажала йому 
здоров’я, щастя, успіхів у діяльності на благо рідного народу. Пло-
ща перетворилась на концертну залу під відкритим небом. Діти в 
національному одязі виконували народні танці. Лунали пісні, ві-
рші на славу Наврузу. 

Ільгам Алієв привітав усіх хто зібрався зі святом, потім з сім’єю 
вирушив до Ічері-шехер, пройшов старими вулицями, милуючись 
святковими веселощами, посміявся зі всіма, слухаючи ряджених –  
Косу і Кечала…

22 березня. Президент привітав будівельників самопідйомної 
платформи, створеної для видобутку газу на родовищі «Шах-
Деніз». Проект стає реальністю.
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За рік з невеличким, підводячи підсумки соціально-економіч-
ного розвитку країни в першій половині 2007 року, Президент від-
значить: «Успішно розвивається нафтова стратегія Азербайджану. 
В цьому році ми змогли отримати перший газ із родовища «Шах-
Деніз». Азербайджан став країною, яка видобуває та експортує газ 
у великому об’ємі. 

Ми на 70-75 відсотків забезпечуємо своїм газом ринок Грузії. 
Газ, що видобувається як із родовища «Шах-Деніз», так і Держав-
ної нафтової компанії, покриває більшу частину потреб Грузії. Я 
впевнений, що найближчим часом азербайджанський газ надійде 
на ринок Туреччини, а потім – в європейські країни.

Підписаний нами в минулому році з Європейським союзом 
Меморандум про стратегічне партнерство в цій сфері створює 
чудові правові рамки. В майбутні роки ми будемо укладати конт- 
ракти напряму з європейськими споживачами. Найближчим часом 
між Туреччиною та Азербайджаном почнуться переговори про 
транзитну угоду, вже прийнято політичне рішення про це. 

Ця транзитна угода дозволить Азербайджану напряму прода-
вати свій газ європейським країнам. В Азербайджані є величезні 
запаси газу – більше одного трильйона кубометрів. Можу сказати, 
що протягом багатьох років Азербайджан робитиме свій незамін-
ний внесок в енергетичну безпеку регіону та Європи» (Всеросій-
ський  Азербайджанський конгрес, №8 (46), 2007 р.).

Газ родовища «Шах-Деніз» вже надходить до Туреччини.
31 березня. У зв’язку з Днем геноциду азербайджанців Пре-

зидент звертається до народу. Він рішуче засудив ненависну по-
літику, «що втілюється в життя вірменськими націоналістами», 
висловив співчуття рідним і близьким жертв геноциду, побажав їм 
терпіння, а полеглим – упокій душ від Аллаха. 

4 квітня. Ільгам Алієв і Роберт Кочарян зустрілись в рамках 
Чорноморського форуму діалогу й партнерства. Спочатку Прези-
денти розмовляли за участі міністрів закордонних справ Ельмара 
Мамедьярова та Вардана Осканяна, голови ОБСЄ та інших офі-
ційних осіб. Згодом – один на один.

Цікаво згадати дещо з практики Гейдара Алієва. Щоб домови-
тись, не раз помічав він, потрібно зустрічатись, слухати партнера, 
висловлювати свої аргументи…

25 квітня, Вашингтон. Президент Азербайджану Ільгам Алієв 
прибув до США з візитом за запрошенням Джорджа Буша.

Напередодні глава Азербайджану вперше заявив про те, що Вір- 
менії в Карабахській війні допомагала російська армія: «Вірменія 
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у війні не виграла. Можливо, ця країна досягла якихось переваг за 
допомогою суттєвої підтримки інших держав. І ця допомога віді-
грала доленосну роль. Тим не менш війна ще не закінчена».

Друга заява, на яку звернула увагу світова преса, стосувалась 
Ірану. «Між Азербайджаном і Іраном, – підкреслив Ільгам Алієв, 
– є чітка угода, в якій йдеться про те, що території наших країн не 
можуть бути використані з метою нападу на одну з них».

Три дні в США, більше 20 зустрічей, розмов, переговорів…Не 
будемо переказувати їхній хід, а прислухаємось до їхніх оцінок, 
котрі пролунали у виступах політологів за «круглим столом», про-
веденим за підсумками візиту. Він відбувся у штаб-квартирі партії 
«Єни Азербайджан» 5 травня, а 6 травня звіт опублікувала газета 
«Каспій». Вів обговорення заступник виконавчого секретаря пар-
тії, депутат Міллі меджлісу Мубаріз Гурбанли.

– Ми вважаємо, що Президент проводить дуже прагматичну, 
вірну, я би сказав, корисну для Азербайджану політику. Наша зо-
внішня політика збалансована, і інтереси Азербайджану постав-
лені вище всіх інших інтересів. Азербайджан успішно підтримує 
контакти зі США, Росією, Туреччиною, Іраном і іншими суміж-
ними країнами, за виключенням Вірменії. Заяви Президента Іль-
гама Алієва та його загалом успішний візит до США ще раз по-
казали, що Азербайджан – лідер серед країн регіону, – відзначив 
М.Гурбанли.

Політолог Фазаіл Агамали заявив, що в Білому домі Азербай-
джан був названий «ключовим союзником у стратегічно важли-
вому районі світу» і «цінним партнером, котрий надає важливу 
допомогу по Іраку». Знаходячись у Вашингтоні, Ільгам Алієв під-
твердив прихильність Азербайджану ідеалам світської держави 
та соціально-економічної модернізації, зацікавленість у співпраці 
в військовій сфері, боротьбі з тероризмом і розвитку енергетики. 
Політолог відзначив блискучу політику глави держави. З одно-
го боку, Ільгам Алієв заявив, що не бачить можливості для учас-
ті Азербайджану в якихось потенційних операціях у сусідньому 
Ірані, а з іншого – дав зрозуміти, що подальший розвиток амери- 
кансько-азербайджанських відносин напряму залежить від пози-
ції США з нагірно-карабахського врегулювання, і відновлення те-
риторіальної цілісності є для Баку пріоритетним завданням.

В свою чергу депутат Самед Сеідов назвав політику, що про-
водиться в Азербайджані, дуже ефективною.

– Азербайджан в черговий раз продемонстрував прихильність 
так званій політиці «гойдалок». Вміння «бути своїми» і в Вашинг-
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тоні, і в Москві стало відмінною рисою зовнішньої політики по-
страдянського Азербайджану. На фоні масштабної ескалації на-
пруженості у відносинах між США та Іраном офіційний Баку, 
незважаючи на всі складнощі в азербайджансько-іранських відно-
синах, навчився бути «своїм» ще й у Тегерані. Прихильність цій 
політиці вже принесла Азербайджану значні дивіденди…стала 
ефективним засобом не лише збереження, але й посилення впли-
ву на пострадянському Сході. Сьогодні у стабільному й сильному 
Азербайджані зацікавлені всі суміжні регіональні країни, а також 
США та Євросоюз. США бачать в Азербайджані світську державу, 
що перешкоджає поширенню радикальних ісламських елементів. 
Росія, зіткнувшись зі «обновленським ісламом» в Дагестані та на 
всьому Північному Кавказі, хоче бачити на своїх південних кордо-
нах державу, готову надавати допомогу в контртерористичній бо-
ротьбі. А Іран акцентує увагу на приналежність Азербайджану до 
ісламського світу й небажання його лідерів втягнути свою країну 
в зовсім не маленьку, і не факт, що переможну (але точно руйнів-
ну), війну (Каспій, 6 травня 2006 р.).

Під звуки «вагзали»

30 квітня, Баку. В столиці республіки «зіркове 
весілля». Наречена – Лейла Алієва, старша донька Ільгама й Мех-
рібан Алієвих. Вона керує представництвом Фонду Гейдара Алі-
єва в Москві, навчається у МДІМВ і очолює Азербайджанський 
клуб, діючий у цьому вузі. Народний артист СРСР, голова Коміте-
ту у справах культури Держдуми Йосип Кобзон подивився фільм 
про фонд, що носить ім’я Гейдара Алієва, послухав слова «його 
чудової онучки Лейли-ханум про цей фонд і подумав, що треба б 
деяких наших міністрів направити туди на практику…»

Наречений – Емін Агаларов, також людина відома, фінансовий 
директор компанії «Крокус», син одного з найбільших підприєм-
ців Росії Араза Агаларова. Його за правом вважають одним із най-
талановитіших бізнесменів молодого покоління. Преса називає 
його «спадкоємцем торгівельної імперії». А він ще й талановитий 
музикант, популярний виконавець. 22 квітня Емін Агаларов пре-
зентував вимогливим московським слухачам свій перший сольний 
альбом «Still».
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– Музика для мене більше, ніж просто хобі, – говорив він в од-
ному зі своїх інтерв’ю. – Це частина мене, і я ставлюсь до неї так 
само серйозно й зворушливо, як до бізнесу наприклад.

І ще з того ж інтерв’ю журналу про розкіш «Sur La terre»:
«– Який він, герой нашого часу? Ви відчуваєте себе ним?
– Мені складно говорити про себе як про героя. Я намагаюсь 

слідувати тим правилам виховання, які мені прищепив батько: 
бути чесним, справедливим, поважати старших. 

– Ви вважаєте, що це сьогодні актуально?
– Це актуально у всі часи. Можу сказати цілком точно, що се-

ред мого оточення всі гідні люди».
Приклад у житті бере з батька: він починав з нуля і всього до-

сягнув сам.
Для Лейли та її молодшої сестри Арзу найкраща людина на 

світі мама. Так говорить Наргіз-ханум, сестра Мехрібан, додає: 
«Вона ніколи не відступає перед труднощами».

Особисте життя відомих людей – глав держав, великих полі-
тиків, зірок естради й спорту завжди приваблює обивателів. Дея-
ких громадян хлібом не годуй, тільки дай попліткувати, хто з ким 
одружився чи хто з ким розлучився, як ділять сімейне добро… 30 
квітня головною світською новиною світової преси було весілля 
Лейли та Еміна Агаларова. Про бакинське весілля написала навіть 
газета «Новое русское слово», яка виходить в Америці.

«У Ільгама Алієва та його дружини Мехрібан, яскраві красуні й 
діячки, що ледве не затьмарюють славу самої леді Діани, четверо 
дітей. (Взагалі-то троє, та за кордоном про це не знають. – Авт.).

Лейла Алієва – старша донька Ільгама Алієва. Їй 21 рік, вона 
отримала освіту в Бакинському державному університеті… За 
чутками з ешелонів влади, вона улюблениця Мехрібан Алієвої.

Напевно, часті турне столицями закордонних країн, зокрема і в 
Росію, привернули увагу Еміна Агаларова. Фінансовий директор 
і спадкоємець торгової імперії «Крокус» був вражений в саме сер-
це красою Лейли та перспективами династичного шлюбу. Весілля 
відбулось 30 квітня в столичному палаці «Гюлістан».

Гості проходили в залу крізь подвійний стрій танцюристів Дер-
жавного ансамблю пісні й танцю, одягнутих у національні костю-
ми. Найбільшою прикрасою зали були фонтани з білих голандсь- 
ких троянд і орхідей. Під звуки «Вагзали» з’явились молодята 
Лейла Алієва та Емін Агаларов…»
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Ця плавна, прониклива, граціозна мелодія здавна супроводжує 
азербайджанські весільні обряди. Виконується вона при проводах 
нареченої з батьківського дому в дім нареченого. При всіх нових 
нюансах, європеїзація весільних обрядів (марш Мендельсона, на-
пуття в загсі і т.д.) ця чарівна мелодія живе й прикрашає свято 
народження нової сім’ї. 

Очевидно, назва мелодії відноситься до часу появи першої за-
лізниці на Південному Кавказі й пов’язана з вокзалом у сучасному 
значенні цього слова. Та саме слово «вокзал» (або «воксал», як у 
словнику В.І. Даля) існувало задовго до появи залізниці, – ще у 
XVIII столітті, і пов’язано з назвою присадибного парку і місця 
веселощів поблизу Лондона, що належали такій собі пані Джейн 
Вокс.

Звичайно, ті, хто вперше виконував мелодію «Вагзали» на ба-
лабані*, гара-зурні під розмірені ритми нагари (східного великого ба-
рабану), навряд чи чули про лондонських леді та джентльменів, котрі 
розважались у залі пані Вокс, де лунала зовсім інша музика…

Музика супроводжувала й супроводжує всі життєво значущі 
обряди, і, можливо, назва «Вагзали» виникла пізніше за появу са-
мої мелодії. ЇЇ основу (в ритміці ¾) складає мугамний лад, кон-
кретно – лад мугаму «сейгях». Виконується в повільному темпі, 
кажучи професійною  мовою – andante.

Отже, уявімо собі картину традиційного обряду – проводи на-
реченої в будинок нареченого. Весільний поїзд (в давнину – фае-
тони, нині –автівки) готується в дорогу. Батьки нареченої, брати, 
сестри, вочевидь розчулились, не обходиться без сліз, та й самій 
нареченій важко стримати свої почуття, в яких змішались і радість 
торжества, і сум розлуки з рідною домівкою. Заливається зурна, її 
підхоплює балабан, а розмірені удари нагари не встигають за при-
скореними ударами серця.

«Вагзали» – із тих канонічних мелодій, яку музиканти викону-
ють без імпровізацій.

Гара-зурна, за тембром звучання дуже схожа на гобой, звива-
ється на верхні нотах, ніби повідомляючи всюди навкруги про 
світлу і в той же час забарвлену сумом подію. Адже весілля – це і 
поєднання з коханою людиною, судженим, обраним, і розлучення 
з рідними… «Вагзали» навіває думки про красу життя, про свя-
тість сімейної домівки, заповіти добра й благородної пам’яті. 

* Б а л а б а н (не плутати з барабаном) – азербайджанський духовий музич-
ний інструмент.
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Вбрання молодят, підношення–хонча підкреслюють це відчут-
тя чистоти й краси свята.

Чудово передав цю гаму переживань, атмосферу весільної по-
дії поет Тофік Байрам у вірші «Вагзали»:

Ты, прикрывшись фатой, собираешься в путь.
И соседки цветы в твои косы вплетают.
Ах, какое волненье теснит твою грудь!
«Вагзалы» зазвучало… Мать слезы роняет…

Уезжаешь к тому, кто избранник души,
Окрыливший твои сокровенные грезы.
Не о том ли мечтала и мама? Скажи!
Отчего же вот эти внезапные слезы?

Вот подруги плывут в плавном танце, кружась.
Втайне суженых, может, себе, подбирают.
Рады гости, улыбками дружно светясь.
И гремит «Вагзалы». Мама слезы роняет…

Свет очей из гнезда упорхнет, убежит.
И из дома в другой переселится счастье.
Мать одна проводить свою дочь не спешит.
А другая не может невестки дождаться.

Утешать ее, право, нужды никакой.
И в слезах материнских брезжит отрада,
Счастье скажется плачем, бывает порой,
Это сладкая горечь святого обряда.

Уезжаешь, сестра, в добрый час, дорогая!
«Вагзалы» все звенит и звенит, не смолкая.
Пусть все матери мира – мечты нет святей –
Плачут только на свадьбах своих дочерей…
                       (Переклад Сіявуша Мамедзаде)

А між тим в «Гюлістані» весілля співало й танцювало. Держав-
ний ансамбль танцю… Лев Лещенко, Ігор Крутий… відомі моде-
льєри Юдашкін, Зайцев… Французька музична група…

Президент Азербайджану щойно повернувся зі США. Як ка-
жуть, з корабля на бал. Він оголосив теплі вітальні телеграми сво-
їх колег Володимира Путіна й Джорджа Буша, що стало приємним 
сюрпризом і для молодят, і для гостей. А потім видав рок-н-ролл.
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За звичаєм батьки провели нареченого та наречену під звуки 
«Вагзали» до машини. На ранок весільний караван вирушив у ае-
ропорт. Там молодят очікував «боїнг», що незабаром вилетів до 
Москви – дому жениха. І старовинна мелодія «Вагзали» мчала на-
вздогін…

Хлюпнути водою услід за від’їжджаючими в далеку дорогу – 
звичай.

Так і сльозинка материнська, джерельної чистоти – при про-
водах доньки – добре напуття.

Травень розпочався й завершився двома великими міжнарод-
ними конференціями, одну з яких Азербайджан приймав, а в ін-
шій приймав участь. 5 травня в Баку відкрився 11-й саміт дер-
жав-членів Організації економічної співпраці та розвитку (ОЕСР). 
Політичні оглядачі звернули увагу на те, що глави держав підтри-
мали позицію Азербайджану в Карабахському конфлікті. А в Киє-
ві пройшов саміт ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова. 
Свого часу в це об’єднання входив і Узбекистан, тоді абревіатура 
була повнішою – ГУУАМ).

«Зустріч президентів України, Грузії, Молдавії та Азербайджа-
ну планувалась давно, і з врахуванням вочевидь прозахідного кур-
су, взятого Тбілісі, Києвом і Кишиневом, не треба було гадати про 
її політичне направлення, – написала в своєму коментарі «Неза-
висимая газета» (24 травня 2006 р.). – На перший погляд випадав 
із «київської четвірки» хіба що Президент Азербайджану Ільгам 
Алієв, підозрювати котрого у відсутності лояльності до Москви 
підстав начебто не було. Та він на цей саміт ГУАМ прилетів, при-
чому навіть раніше, ніж грузинський та молдавський гості Пре-
зидента Віктора Ющенка. І не виключено, що саме його участь в 
саміті матиме вирішальне значення: Алієв може зрештою як зце-
ментувати й енергетично посилити свій новий облік, який урочис-
то презентував вчора, і формат ГУАМ, так і зруйнувати його. Пер-
ший сценарій буде реалізований у випадку, якщо слідом за Тбілісі, 
Києвом і Кишиневом Баку вважатиме своїм основним партнером 
США. Другий – якщо Алієв вирішить, що союзництво з Росією 
вигідніше чи перспективніше. Діалоги азербайджанського лідера 
з Вашингтоном і Москвою преса давно означила терміном «по-
літика гойдалок». І Алієв встиг довести, що вміє маніпулювати 
співрозмовниками, уникаючи прямого тиску, але вміло використо-
вуючи для досягнення власних цілей «ворогів своїх друзів».
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Нагадаємо, продовжувала «НГ», коли Володимир Путін відві-
дав Баку в рамках відкриття Року Росії, азербайджанський лідер 
запевнив Москву у відданості та партнерстві. Приблизно в той же 
час заступник міністра закордонних справ Азербайджану Араз 
Азімов заявив, що його країна не має наміру «бути членом коалі-
цій проти когось і хоче будувати добросусідські відносини зі всіма 
країнами регіону». За декілька днів Алієв почергово зустрічався з 
президентами Казахстану та Грузії, пообіцявши кожному активну 
участь у незалежному від Росії проекті транспортування нафти за 
маршрутом Баку – Тбілісі-Джейхан. Причому перша зустріч (з На-
зарбаєвим) акцентувала роль СНД у розвитку співпраці, а друга (з 
Саакашвілі) підкреслювала значення регіональних об’єднань на 
кшталт ГУАМ. Потім Алієв демонстративно дружньо прийняв мі-
ністра оборони Ірану й вирушив з візитом до Вашингтону.

Фактично за декілька днів офіційний Баку запропонував своїм 
основним партнерам умови, на яких вони повинні були зробити 
хід у відповідь. Після чого азербайджанський лідер міг би розгля-
нути пропозиції та обрати союзника. Судячи з низки заяв Алієва, 
вирішальну роль у цій грі відіграє позиція США і Росії в питанні 
карабахського врегулювання.

Завідуючий відділом російського Інституту політичного та  
військового аналізу Сергій Маркедонов, коментуючи заяви, зро-
блені Алієвим в ході візиту до Вашингтону, зазначив: «Схоже, 
Баку насамперед турбує відновлення суверенітету над бунтівною 
територією за допомогою сильного союзника. Можливість по-
дальшого зміцнення американсько-азербайджанської співпраці 
цілком і повністю залежить від позиції США щодо Карабаху і го-
товності Вашингтона натиснути на Єреван…» У випадку «про-
риву» на карабахському напрямку Баку готовий стати поступливі-
шим у «іранському питанні».

Ймовірно, влада США серйозно задумалась над запропоно-
ваним розкладом. Принаймні, в Вашингтоні сталось неможливе: 
Алієву жодного разу не нагадали факти порушення прав людини 
чи недотримання норм демократії. Хоча саме в дні вашингтон-
ських переговорів суди в Баку винесли вироки представникам 
опозиції, і це питання вважалось головним у американсько-азер-
байджанських переговорах.
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Круті маршрути

16 червня, Алма-Ата. Дипломатична практика 
знає різні візити – державні, офіційні, робочі; часто глави держав 
ведуть переговори в рамках формальних і неформальних самі-
тів… Наприклад, чергова зустріч президентів Росії та Азербай-
джану відбулась 16 червня 2006 року в Алма-Аті в рамках наради 
зі взаємодії та заходів довіри в Азії. Прес-служба Президента Росії 
повідомила про цю зустріч таке.

«В.В. Путін: Здрастуйте, Ільгам Гейдарович.
У нас не тільки зустрічі проходять регулярно, але й двосторон-

ні відносини розвиваються вельми завзято. Це стосується і еко-
номіки, це стосується гуманітарної сфери. І не в останню чергу 
завдяки тій лінії, яку проводить керівництво Азербайджану про-
тягом останніх років. Враховуючи об’єм відносин і всебічний ха-
рактер наших зв’язків, нам буде сьогодні про що поговорити.

І.Г.Алієв: Дякую, Володимир Володимирович.
Дуже радий вас бачити знову. Пам’ятаю, останнього разу ми 

зустрічались в Баку, коли відкривали Рік Росії в Азербайджані, 
котрий почався дуже успішно й успішно продовжується. І сьо-
годні також радий можливості побачитись, обговорити питання 
двосторонніх відносин. Ми дуже задоволені тим, як розвиваються 
відносини між нашими країнами. Позитив у всіх напрямках: в по-
літичній площині, товарообіг стрімко зростає. Ми його вже подво-
їли. Зараз, мабуть, будемо подвоювати вже подвоєний товарообіг. 
В гуманітарній сфері також дуже хороша співпраця, і ми цьому 
дуже раді.

І звичайно ж, для нас відносини з Росією мають пріоритет-
ний характер, і ми дуже задоволені таким динамічним розви-
тком наших відносин. Вони засновані на дружбі, добросусідстві, 
рівноправ’ї та партнерстві».

В Алма-Аті Ільгам Алієв провів переговори з Нурсултаном На-
зарбаєвим. Призиденти підписали Угоду про надання підтримки 
й створення умов для транспортування нафти з Казахстанської 
Республіки через Каспійське море і територію Азербайджанської 
Республіки на міжнародний ринок.

19 червня, Баку. У палаці «Гюлістан» проходить 33-а сесія Ради 
Міністрів іноземних справ країн-членів Організації «Ісламський 
конгрес» (ОІК). Ільгам Алієв виступив на конференції з промовою.

21 червня. Після реконструкції відкривається Бакинський мор-
вокзал. Президент приймає участь у церемонії відкриття. Наступ-
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ного дня за його участі відкривається новий хірургічний корпус 
Центрального військового клінічного госпіталя Міноборони.

29 червня. Главу держави і першу леді тепло зустрічають в 
Уджарському районі. В районному парку вони приймають участь 
у церемонії відкриття пам’ятника Гейдару Алієву і музею, при-
свяченого його життю та діяльності. Сім’ї героїв і інвалідів Кара- 
бахської війни отримують нові квартири. 

А в селі Гизилгушлов відкривається лікарня імені академіка 
Заріфи Алієвої, мами президента. Перед будівлею бюст незабут-
ньої Заріфи-ханум. Квіти. Символічна стрічка розрізана.

Напередодні в селі прийняв перших гостей Дім туриста. Зараз 
там – весілля. Батьки молодят запрошують високих гостей роз-
ділити їхнє сімейне свято. Президент тепло відає молодят, бажає 
миру та щастя в сімейному житті.

12 липня, Стамбул. В районі «Сарийєр» відкритий парк імені 
Гейдара Алієва. Разом з керівниками Туреччини, представниками 
міської влади Стамбулу Ільгам кладе квіти до пам’ятника Гейдара 
Алієва. Того ж дня віце-президент Туреччини Абдуллах Гюль вру-
чає Президенту Азербайджану нагороду «Політик року в Євразії».

13 липня, Джейхан, Туреччина. В цьому портовому місті про-
йшла офіційна церемонія відкриття нафтопроводу Баку–Тбілісі–
Джейхан, про який стільки сперечались, будували здогадки ( чи 
буде що качати?) і просто будували. Всупереч прогнозам і мало-
вірам.

В портове містечко, раніше відоме лише місцевим рибакам і 
контрабандистам, приїхали президенти Азербайджану Ільгам 
Алієв, Туреччини – Ахмед Недждет Сезер, Грузії – Михаїл Са-
акашвілі… Запрошували президентів США, Росії та Казахстану, 
але вони на церемонію не прилетіли.

Лунають гімни Азербайджану, Грузії та Туреччини. Демон-
струється документальний фільм про будівництво основного екс-
портного нафтопроводу… Хвилюючі, зворушливі кадри живої іс-
торії…

Президенти Азербайджану, Грузії, Туреччини, прем’єр-міністр 
Ердоган, президент «БП» символічно змикають трубопровід.  
І. Алієв та Р.Т. Ердоган підходять до стенду з портретом Гейдара 
Алієва і написом «Джейханський термінал імені Гейдара Алієва» і 
фотографуються. Потім обидва лідери відкрили Парк імені Гейда-
ра Алієва та Парк братства Туреччини й Азербайджану. Вони по-
клали квіти до пам’ятників Мустафі Кемалю, Ататюрку й Гейдару 
Алієву. 
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Масштабне будівництво продовжувалось 12 років. І стало ре-
альністю. «Успішно функціонує нафтопровід Баку–Тбілісі–Джей-
хан, – відзначив Ільгам Алієв на програмній нараді у серпні 2007 
року. – В майбутньому році він запрацює на повну потужність. В 
Азербайджані зростає видобуток нафти і разом з тим знаходять 
своє рішення наші економічні проблеми. Словом, нафтова страте-
гія, розпочата великим лідером Азербайджану Гейдаром Алієвим, 
що успішно реалізується, відіграє незамінну роль у всебічному 
розвитку нашої країни. Ми виконали всі завдання, реалізували 
нашу програму в енергетичному секторі загалом, в області видо-
бутку і транспортування нафти й газу».

23 липня, Москва. Цієї суботи весь «світ» російської столиці 
стягнувся на Центральний іподром – перегони на приз Президен-
та Росії! В третій раз! Раніше, писали газети, змагання такого рів-
ня проводились лише до Лютневої революції 1917 року. Остан-
ній Імператорський приз був розіграний в 1916 році, навіть війна, 
Перша світова, не завадила царській забаві. А після Лютого імпе-
ратор залишився не лише без перегонів, а й без Росії. Крім Імпера- 
торського приза, в Москві розігрувався приз Государині Імпера-
триці Марії Федорівни – обидва по 30 тисяч рублів, величезні на 
той час гроші; в Петербурзі розігрували приз Государині Олексан-
дри Федорівни – 50 тисяч рублів, найдорожчий приз у дореволю-
ційній Росії.

Для порівняння. В майстерні №9 заводу №1 акціонерного то-
вариства механічних заводів «Г.А. Леснер» працював токарем Ми-
кола Ілліч Косигін, батько Олексія Косигіна, майбутнього Голови 
Ради Міністрів Радянського Союзу. Токарю Косигіну, як і його на-
парникам, заробітна плата встановлювалась погодинно – 14 ½ ко-
пійки. За день, точніше за зміну, Микола Ілліч виробляв 8.50–8.70. 
І навіть перед революцією, коли день за днем дорожчали продукти 
та товари першої необхідності, він міг на свою зарплату пристой-
но забезпечити сім’ю. Ну, а на приз державниці біля свого станка 
на Виборгській стороні Петрограду Микола Ілліч Косигін не за-
робив би і за півтора століття.

Сума президентського призу-2006 – 6 мільйонів рублів. Мож-
ливо, це випадковий збіг чисел. Якщо не випадковий, то в пере-
гонах 2008 року дістанеться 8 мільйонів. А що, до речі, означали 6 
мільйонів влітку 2006 року в Москві? В столиці Росії на ці гроші 
можна було купити однокімнатну квартиру.

Та ті, хто вболівав за своїх скакунів, в таких квартирах воче-
видь нужди не мали. Перелічімо тепер вболівальників-президен-
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тів: В.В. Путін, І.Г. Алієв, Н.А. Назарбаєв, К.С. Бакієв, В. Воронін, 
Е.Ш. Рахмонов, І.А. Карімов, а також Ю.М. Лужков, М.Ш. Шаймі-
єв, Р.А. Кадиров і Б.В. Громов…

На старт дистанції в дві тисячі метрів вийшли 12 коней – же-
ребці та кобили у віці трьох років і старші. За їхньою пропискою 
легко вгадати, хто за них вболівав. Джасіл (Чеченська Республіка), 
Ламборі (Татарстан), Ланіто (Казахстан), Сателіт (Московська об-
ласть), Смертін (Таджикістан), Хайєст Лавер (Вірменія), Ешнія 
(Азербайджан)… Перемогли Сателіт і Ешнія, закінчивши перего-
ни голова в голову. Навіть фотофініш не міг визначити, хто «пер-
ший». Жокей Сателіта М. Каплушев, Ешнія – Б.Курду. Жеребець 
Ешнія, зазначалось на сайті Московського іподрому, до старту в 
призі Президента був невідомий московській публіці, хоча на його 
рахунку вже значилось 60 стартів. І перемога в перегонах на приз 
Президента Туреччини. Путін і Алієв підняли за спільну перемогу 
по келиху червоного вина, до них приєднався Рахмонов, а Назар-
баєв і Карімов запили гіркоту поразки чаркою горілки.

Говорять, що Ільгам Гейдарович захоплюється перегонами, це, 
мовляв, його хобі. Чи так це? На пряме запитання, чи захоплюєть-
ся Президент Азербайджану перегонами чи ні, він відповів так: 
«Ні. Перегони –це, звичайно, дуже гарний вид спорту. Та в даному 
випадку, я думаю, це більше є приводом для того, щоб зустрітись, 
просто на перегони я би нікуди не поїхав».

Додамо. Перегони на Московському іподромі проходили в 
рамках неформальної зустрічі глав держав Співдружності.

31 липня, Баку. Президент приймає Пітера Томсона – директо-
ра інфраструктурного сектору Світового банку з Європи та Цен-
тральній Азії. І.Алієв зазначає, що успішне здійснення нафтогазо-
вих проектів створює можливості посилення ненафтового приват-
ного сектору та інфраструктури. Виважена економічна політика 
дає гарні результати. Гість повідомив, що Світовий банк із заці-
кавленістю слідкує за успіхами Азербайджану, який за темпами 
економічного росту займає лідируючі позиції в світі.

1 серпня. І.Алієв приймає делегацію Татарстану на чолі з 
прем’єр-міністром республіки Рустамом Мінніхановим. Гість 
розповів про переговори, проведені в Баку, про спільні проекти. 
Один із них – збірка в Азербайджані знаменитих КамАЗів. Ці ма-
шини вже вийшли на траси.

4 серпня. Президент прийняв вірчі грамоти від нового посла 
Росії в Азербайджані Василя Істратова. Зазначимо, що російська 
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дипмісія залишалась без посла непристойно довго. Напевно, по-
меншало на Смоленській площі кадрів.

10 серпня. І.Алієв приймає делегацію Ірану на чолі зі спеціаль-
ним представником президента ІРІ з питань Каспію, заступника 
міністра закордонних справ Мехті Сафарі.

Того ж дня – поїздка президентської пари в Сальянський ра-
йон. Тепла зустріч із жителями, знайомство з ходом робіт на бу-
дівництво Олімпійського центру. Наступного дня – зустрічі в дав-
ній Ленкорані. Квіти до пам’ятника Гейдара Алієва, прогулянка 
по парку імені двічі Героя Радянського Союзу Азі Асланова. Від-
криття лікувально-профілактичного центру, нового молокозаводу, 
центру народного прикладного мистецтва, нового стадіону фут-
больного клубу «Хазар-Ленкоран».

17 серпня. Прийом делегації на чолі з Верховним комісаром 
ООН у справах біженців Антоніо Гетеррешем. Президент повідо-
мляє  про тяжку участь мільйона співвітчизників, про заходи до-
помоги людям, обездоленим війною, агресією Вірменії. 

21 серпня. Прийом делегації США на чолі з головою Сенату з 
закордонних зв’язків сенатором Річардом Лугаром.

27-29 серпня. Офіційний візит Президента Азербайджану Іль-
гама Алієва до Словенії. Ця республіка, так як і Азербайджан, 
лише наприкінці минулого століття стала незалежною – після роз-
паду Югославії; щасливо уникла громадянської війни.

Три дні ввібрали в себе і участь у роботі стратегічного форуму 
«Caspian Outlook-2008», на якому розглядались проблеми тран-
спортування енергоресурсів з Каспійського регіону в Західну Єв-
ропу, і переговори з керівниками Словенії. Високим гостям, Іль-
гаму Алієву та його дружині Мехрібан Алієвій, показали все, чим 
пишається Словенія. І казкові замки Бледа, і відому печеру По-
стійна Яма з її незвичайної краси сталактитами та сталагмітами, 
і давню Любляну, столицю республіки. Зрозуміло, знайомство з 
окрасою країни лише відтіняло основну частину програми. Пере-
говори з Президентом Словенії Янезом Дрновшеком. А крім того, 
Президент Азербайджану прийняв спеціального представника ді-
ючого голови ОБСЄ П’єра Шевальє, президента Європейського 
банку реконструкції та розвитку Жака Лем’єра, співголови Мінсь- 
кої групи ОБСЄ від США Метью Брайзу…

Словенію в Азербайджані знають, мабуть, краще, ніж будь-яку 
іншу з семи республік, які колись складали Соціалістичну Феде-
ративну Республіку Югославію. І ось чому.
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…Велика Вітчизняна війна, Друга світова війна перевернула 
долі мільйонів людей. По-різному складались їхні життя у фрон-
тових обставинах. Когось полита кров’ю доріжка довела до Бер-
ліну чи Праги і назад додому, а для декого обірвалась оточенням, 
полоном. Гітлерівці формували з полонених, перебіжчиків наці-
ональні частини – Російську визвольну армію генерала-зрадника 
Власова, Українську повстанську армію, Туркестанську дивізію, 
Азербайджанський національний легіон… Так, в цих частинах 
безперечно служили й зрадники. Чекісти знаходили їх серед ре-
патріантів і в перші післявоєнні роки, і через багато-багато ро-
ків. Багато полонених втекли з таборів, із фашистських частин і 
воювали пліч-о-пліч з партизанами у Франції і Чехії, в Італії та 
Югославії, в Словаччині й Норвегії… Долею одного з таких пар-
тизанів, Гусейнзаде Мехті Ганіфа оглу, довелось зайнятись трьом 
бакинським чекістам – А.Мамедову, Г.Алієву, В.Банцереву. Вони 
по крихтах відновили бойовий шлях старшого лейтенанта Гусейн-
заде. З-під Сталінграду він писав своїй сестрі Хуррієт: «Я не знаю, 
чи залишусь в живих чи ні, але даю вам слово, що не  доведеться 
вам опускати голову через мене, і колись ви про мене почуєте. 
Якщо я загину, то загину як герой, смертю хоробрих».

В одному з боїв Мехті був тяжко поранений і захоплений в по-
лон. А рідним надійшло повідомлення, що він зник без вісті. Між 
тим, підлікувавши полоненого, німці запропонували йому всту-
пити в Туркестанську німецьку дивізію. З цієї дивізії він і втік до 
югославських партизанів. На його рахунку багато зухвалих опе-
рацій. За російського партизана «Михайло», як почали називати 
його однополчани, фашисти обіцяли винагороду в 300 тисяч ма-
рок. В одному з боїв Мехті загинув. Бойові товариші винесли його 
тіло на територію, що контролювалась партизанами, і поховали 
під залпи автоматних черг біля села Чеповану в Словенії.

11 квітня 1957 року Президіум Верховної Ради СРСР присвоїв 
Гусейнзаде Мехті Ганіфу оглу звання Героя Радянського Союзу 
(посмертно). Для соратників відважного партизана, його рідних і 
близьких, для всього Азербайджану це був урочистий день. А по-
дарували його рідній республіці, народу чекісти – Мамедов, Алі-
єв, Банцерев – в такій послідовності їхні прізвища перелічені в 
довідці про героїчну діяльність Гусейнзаде.

За ініціативою першого секретаря ЦК Компартії Азербайджа-
ну Г.А. Алієва 9 травня 1973 року в Баку був відкритий пам’ятник 
Герою Радянського Союзу Мехті Гусейнзаде.
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3 вересня, Стамбул. В цьому місті на стику Європи й Азії від-
кривається штаб-квартира Молодіжного форуму ОІК «За співп-
рацю та діалог». В урочистій церемонії приймають участь лідери 
Туреччини, Азербайджану, Пакистану, Організації «Ісламський 
конгрес».

5 вересня, Баку. Ільгам Алієв тепло прийняв групу учасників 
засідання Міжнародної ради російських співвітчизників.

17-18 вересня, Анталія. Місто біля моря зустріло гостей – учас-
ників Х з’їзду дружби та співпраці тюркомовних країн. Президент 
Азербайджану виступив на з’їзді з промовою. 

20 вересня, Баку. Азербайджан святкує День нафтовиків, най-
головнішої, найбільш шанованої професії в республіці. Приморсь- 
кий національний парк в Баку, набережні, сквери повні людей. 
Сміх, жарти, музика. Сюди приходять сім’ями. І Президент, теж із 
сім’єю, серед бакинців. 

21 вересня. Президент приймає радника держсекретаря США 
Д.Гроса.

22 вересня, Берлін. В столиці Німеччини проходить міжнарод-
ний форум «Бертеламан-2006». Обговорюються регіональні кон-
флікти.

– Нагірно – карабахський конфлікт – велика перешкода в роз-
витку зв’язків Європи та Південного Кавказу, – заявляє Президент 
Азербайджану.

Президент Румунії Троян Басеску підтримав позицію Азербай-
джану: 

– Неможливо, щоб кожна національна меншина створювала 
свою державу. Є досвід автономії, і такі конфлікти повинні вирі-
шуватись на основі цих принципів.

26 вересня, Баку. Ільгам Алієв приймає в Президентському 
палаці Фармана Курбановича Салманова, видатного геолога, од-
ного з першовідкривачів великої сибірської нафти. Фарман Сал-
манов – Герой Соціалістичної Праці, лауреат Ленінської премії, 
член-кореспондент Російської Академії наук. Президент сердечно 
привітав Фармана Курбановича з 75-літтям, побажав здоров’я та 
успіхів.

Все життя Салманова – приклад беззавітного служіння улю-
бленій справі, професії, обраній в юнацькі роки, приклад мужнос-
ті. Його віру, його інтуїцію підтвердили фонтани нафти й газу, від-
криття століття.

Вірилось: геолог Салманов, незважаючи на роки, ще багато 
встигне зробити… Проводжати його в останню путь прийшли со-
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тні та сотні нафтовиків, газовиків, геологів Росії та Азербайджану, 
керівники Всеросійського Азербайджанського конгресу. З Баку за 
дорученням Президента прилетів міністр палива й енергетики На-
тік Алієв.

16 жовтня. Ільгам Алієв приймає посланця США при СОТ 
П.Алгернера.

21 жовтня, Мінськ. Білорусія підводить підсумки першого 
офіційного візиту Президента Азербайджану, переговори з главою 
республіки Олександром Лукашенком. Батька, як називають біло-
руси Олександра Григоровича, постарався, тим більше, що Алієв 
взагалі вперше прилетів у Білорусь. На висоті протокол – екскорт 
мотоциклістів, рота почесної варти, прапори та гімни… Втім, це 
лише парадна частина візиту. Головне діється за закритими двери-
ма. Алієв і Лукашенко розмовляють один на один декілька годин. 
Про що?

Джерела, близькі до Лукашенка, шанобливо говорять про «не-
абияку гнучкість Ільгама Гейдаровича». Він вміє дружити і з За-
ходом, і з Росією. «В чому тут таємниця? Напевно, насамперед в 
тому, що у Азербайджану є нафта…» А у нас, в Білорусії, можна 
було б додати, немає, але є самоскиди, трактори, словом ділова 
та взаємовигідна співпраця. Але замість цього напускається по-
літичний туман: «… Азербайджан все ще знаходиться в пошуку 
своєї основної геополітичної ніші. Шукає, де йому вигідніше – не 
сьогодні, а в довгостроковій перспективі! І ось в цю саму мить 
Баку отримує дуже ясний та чіткий, як нині прийнято говорити, 
message, сигнал, а простіше пропозицію від Мінська. Це, звичай-
но ж, пропозиція про співпрацю, причому настільки цікава, що 
викликала необхідність ознайомитись і пропрацювати її на місці –  
точніше, приїхати в Мінськ з першим офіційним візитом».

А через декілька рядків той же автор, не помічаючи власних 
протиріч, цитує Алієва: візит був присвячений до саміту СНД, 
але, хоч саміт перенесли, з візитом вирішили не відкладати…

Втім, не будемо прискіпуватись. Чим міцніші, різноманітніші 
зв’язки в рамках СНД, тим сильніша сама Співдружність. І пора-
діємо за обидві республіки, які підписали стратегічні документи: 
Угоду про соціально-економічну співпрацю до 2015 року та Про-
граму довгострокової економічної співпраці. І це правильно. Еко-
номіка, навчав Володимир Ілліч, найголовніша політика. На жаль, 
до Хрущова, Брежнєва, Горбачова це не дійшло.
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Рубінове світло

18 жовтня в Фонді Гейдара Алієва зустрічали 
гостей. Вони прийшли на церемонію вручення президента фонду, 
Послу доброї волі ЮНЕСКО Мехрібан Алієвій ордену «Рубіно-
вий хрест» Міжнародного благодійного фонду «Меценати століт-
тя». Це знаменна подія в житті республіки. В основі благодійної 
діяльності Мехрібан-ханум, йшлось на церемонії, лежить благо-
родство.

– Все, що вона робить, як вона проводить зустрічі з людьми 
в різних куточках нашої країни, все супроводжується саме цим 
словом. Все це вона робить з величезним, великим благородством, 
яке їй притаманне від природи. Я думаю, що це теж не випадково, 
тому що всі ми знаємо, яку велику, змістовну, чудову, чарівну за 
красою школу вона пройшла у великого азербайджанця, нашого 
незабутнього Президента Гейдара Алієва. Ця школа життя і сьо-
годні їй допомагає. Сьогодні багато хто займається благодійністю 
по всьому світу. Та дуже багато представників нашої інтелігенції, 
різноманітних прошарків нашого суспільства не припиняють за-
хоплюватись не тільки тим, що Мехрібан-ханум Алієва сьогодні 
робить, а й тим, як вона це робить. Це духовне піднесення має 
двосторонній зв’язок. Мехрібан-ханум, я думаю, і сама духовно 
підноситься, і робить так, щоб той, на кого звернена увага, погляд 
і ця діяльність, місія, також духовно збагачувався, підносився, від-
бувається велике духовне злиття, яке так відрізняє діяльність Мех-
рібан-ханум Алієвої в Азербайджані. І не тільки в Азербайджані, 
а й всюди, де вона буває.

У вчених колах високо оцінили наукові пошуки Мехрібан Алі-
євої. Вона захистила дисертацію «Евтаназія та проблеми гуманіз-
му в медицині», стала кандидатом філософських наук. А найго-
ловніше, нам здається, з іншої, правда, нагоди сказав про свою 
доньку академік Аріф Пашаєв: «Мехрібан люблять за її простоту, 
за те, що вона природна…» Дуже точно назвали дівчинку при на-
родженні: Мехрібан. Означає, нагадаймо: добра, ласкава, мила.

27 жовтня. Президент Азербайджану дає прес-конференцію 
для закордонних журналістів.

«Наша позиція базується на нормах і принципах міжнародного 
права, визнаних світовою спільнотою. Територіальна цілісність 
Азербайджану – не предмет переговорів. Вірменія повинна ви-
конати чотири резолюції Ради Безпеки ООН, що вимагають без-
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заперечного й невідкладного виводу окупаційних сил з території 
Азербайджану… Керівництво Вірменії повинно ясно зрозуміти, 
що Азербайджан у питаннях територіальної цілісності не піде на 
будь-які поступки».

9 листопада, Москва. Переговори президентів Путіна та Алі-
єва. В столицю Росії Ільгам Гейдарович прилетів з Брюселю. Во-
лодимир Володимирович привітав колегу з успішною поїздкою в 
Бельгію, «де були досягнуті важливі домовленості з точки зору 
участі Азербайджану в загальноєвропейських справах у сфері 
енергетики».

Така складно вибудувана фраза, вимовлена Путіним у живій 
розмові, зазначила наступного дня московська газета «Время 
новостей», змусила припустити, що він хотів би уникнути вжи-
вання формулювань, які могли б виглядати неналежно неприві-
тно. Справа в тому, продовжувала газета, що Євросоюз розглядає 
Азербайджан у якості потенційної альтернативи Росії в області 
постачань енергоресурсів і прагне більш тісної співпраці з Баку. З 
Брюселю Ільгам Алієв відвіз підписану з ЄС угоду про співпрацю 
в енергетичній сфері.

Посилаючись на дипломатичні джерела в ЄС, «близькі до пе-
реговорів з Президентом Азербайджану», газета «Время ново-
стей» порушила тему відносин з Україною. За її інформацією, пан 
Алієв просив керівництво Євросоюзу виявити тиск на Україну в 
важливому для Баку питанні. Азербайджан вкрай зацікавлений у 
прокачці своєї нафти нафтопроводом  Одеса-Броди для доставки 
її, оминаючи російську територію, на європейський ринок. Однак 
після призначення прем’єр-міністром України Віктора Янукови-
ча Київ втратив інтерес до співпраці з Баку в цьому питанні, і це 
вкрай непокоїть азербайджанського Президента.

Навряд чи Володимир Путін міг не знати, чим і ким був невдо-
волений Ільгам Алієв, повертаючись з Брюселю додому. Можли-
во, тому Путін був надзвичайно політкоректним, зауважив Алієву, 
що досягнуті ним домовленості «дуже радують, так як і в нас від-
бувається постійний діалог з цього питання з ЄС». «Незабаром у 
нас чергова зустріч у Фінляндії, – сказав Путін.– Мені буде цікаво 
почути, як проходив ваш діалог з європейськими партнерами».

Пресі не дано було дізнатись, що розповів у відповідь азер-
байджанський гість. Замість цього їй довелось почути, як швидко 
зростає товарообіг між двома країнами, що перевищував уже мі-
льярд доларів. І що «в найближчі два-три роки, – як вважає Пу-
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тін, – ми його подвоїмо». В привітальних словах Ільгама Алієва 
особливо запам’ятались фрази про «високу ступінь ефективності 
рішень» Москви й Баку, їх «динамізм» і «позитивізм», а ще про 
«добросусідство, що сприяє стабілізації регіону загалом».

На ці слова Ільгама Алієва звернула увагу і англійська радіос-
танція Бі-Бі-сі (ВВС): взаємовідносини двох країн «мають дуже 
високу ступінь динамізму, вони дуже ефективні, побудовані на 
добросусідстві, на дружбі та співпраці. І ми бачимо практичні ре-
зультати». Та, звичайно ж, Бі-Бі-сі не була б сама собою, не підки-
нувши ложку дьогтю. Вона навела думку азербайджанського по-
літолога Расіма Мусабекова, котрий вважає заяву про зміцнення 
стратегічних відносин занадто пишномовними. За його словами, 
останнім часом стало дуже модно всі відносини називати страте-
гічними. В Азербайджану стратегічні відносини і з Америкою, і з 
Грузією, і з Туреччиною, і з Росією, і з Україною. Політолог згоден 
із тим, що «Росія – велика сусідня держава – для Азербайджану 
має величезне значення.

…Та не думаю, що це формулювання означає, що Азербайджан 
готовий повернутись на російську орбіту», – вважає Мусабеков.

А навіщо, зазначимо на полях. У Азербайджану своя орбіта – 
азербайджанська.

Взагалі політ фантазії та коментаторів безмежний. Так. Газета 
«Коммерсантъ» висловилась, що «Москва запропонувала азер-
байджанській стороні вступити в газову і взагалі енергетичну бло-
каду Грузії». Це як? Перекрити енергопотоки, які йдуть з Азербай-
джану через Грузію до портів? Маячня якась…

До речі, центральна преса в Росії, зараз говорять федераль-
на, майже не помітила, що 10 листопада Ільгам Алієв відвідав 
мерію столиці. «Перший візит Алієва в московську мерію по-
чався з огляду зимового саду. Після тривалої розмови в цьому 
живописному місці Юрій Лужков провів високого гостя в одну 
з кращих урочистих зал мерії – Червону залу. Там Алієв роз-
писався в книзі почесних гостей. Мер Москви, вітаючи гостя, 
підкреслив, що Москва та Азербайджан використовують всі 
можливості для співпраці. Та й теперішні показники цілком 
прийнятні».

Читачі, звичайно ж, зауважили численні закордонні поїздки 
Ільгама Алієва, людини легку на підйом. Так ось, перше місце в 
його 72 закордонних поїздках (дані за три роки) займає Росія, далі 
слідують Туреччина, Франція, Грузія, Польша…
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15 листопада, Баку. Президенту Азербайджану присуджена 
міжнародна премія «За успішну політику в області охорони при-
роди в Азербайджані». Грошову частину премії (15 тисяч євро) 
Ільгам Алієв передає на екологічні програми.

28 листопада, Мінськ. В столиці Білорусі проходить саміт 
СНД. Президенти Азербайджану та Вірменії провели переговори 
в посольстві Росії.

4 грудня, Баку. В Театрі опери та балету пройшла церемонія 
урочистого закриття Року Росії в Азербайджані. В ній прийняв 
участь Президент Ільгам Алієв, міністри, депутати Міллі меджлі-
су, діячі мистецтва та культури. Російську делегацію очолив голо-
ва уряду Михайло Фрадков (тепер уже колишній).

– Проведення національних років стало яскравим свідченням 
глибокої, щирої зацікавленості народів наших країн, багатовікової 
дружби та добросусідства, – говорив Михайло Єфимович. Заходи, 
що відбулись, продемонстрували багатий потенціал наших дер-
жав, який слід активно використовувати для подальшого розвитку 
нашої багатопланової взаємодії…

Все так…І Рік пройшов успішно, і святковий вечір складався 
добре, і зала дружно аплодувала Фрадкову, але … «незважаючи 
на почесті, виявлені гостю Президентом Азербайджану Ільгамом 
Алієвим, і підтверджене всіма учасниками зустрічі бажання роз-
вивати добросусідські відносини, події останніх днів аж ніяк не 
дозволяють дивитись у майбутнє з оптимізмом. За три дні до при-
їзду Фрадкова Алієв дав доручення уряду вирішити питання про 
скорочення прокачки нафти трубопроводом Баку – Новоросійськ. 
Так Баку відреагував на намір ВАТ «Газпром» скоротити в 2007 
році поставки газу в Азербайджан з 4,5 до 1,5 мільярда кубоме-
трів і підвищити ціну на нього до 230 доларів» (Родная газета, 7 
грудня 2006 р.).

12 грудня. День пам’яті будівника незалежного Азербайджану 
Гейдара Алієва. Президент Ільгам Алієв із членами сім’ї відвідав 
Алею почесного захоронення. Він прийшов як син до батька, як 
продовжувач його справи до лідера великої нації.

Президент поклав вінок на мармурову плиту; поруч кладуться 
квіти від його супутників – рідних і близьких. Згодом сім’я Алі-
євих вшанувала пам’ять незабутньої Заріфи-ханум Алієвої, мами 
Президента, бабусі його дітей. Ільгам, Мехрібан-ханум кладуть 
квіти і до могили Азіза Алієва, його сина Тамерлана, професора, 
брата Заріфи Азізівни.
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Пам’яті Гейдара Алієва поклонились того дня тисячі й тисячі 
бакинців і громадян із всіх районів республіки, дипломати й депу-
тати, міністри, школярі та студенти…

Того ж дня в Москві у гостинному посольстві Азербайджа-
ну письменник Рудольф Іванов представив свою нову книгу 
«Генерал-ад’ютант Його Величність», присвячену відомому пол-
ководцю Гусейн хану Нахчиванському.

Чотири покоління хана Нахчиванського чесно, вірно та кра-
сиво служили Вітчизні, подаючи приклад високої моральності та 
відчайдушного героїзму, – сказав на зустрічі письменник, автор 
багатьох історичних романів і повістей. – І я пишаюсь, що мені 
вдалось повернути з небуття ім’я цієї чесної та відданої людини.

«Генерал-ад’ютант Його Величність» побачив світ при най-
більш активній підтримці Фонду Гейдара Алієва. Посол Азербай-
джану в Росії Полад Бюль-Бюль оглу особливо підкреслив роль 
президента фонду, Посла доброї волі ЮНЕСКО, депутата Міллі 
меджлісу Мехрібан Алієвої:

– Мехрібан-ханум з великою увагою поставилась до творчості 
Рудольфа Миколайовича Іванова, підтримавши його при виданні 
цього чудового історичного твору. 

Політологи називають Мехрібан-ханум дуже яскравою осо-
бистістю. Гарно, але, мабуть, неповно. Вона почуває себе, як вдо-
ма, на найвишуканішому дипломатичному прийомі в Парижі, Пе-
кіні чи Вашингтоні, не говорячи вже про Москву, де навчалась, і 
в глухому селі, де першу леді республіки могли б сприйняти як 
посланця з іншої планети. Та неповторна Мехрібан і тут своя. 

Вона відмінниця по життю. Відмінно робить все, за що береть-
ся. З золотою медаллю закінчила середню школу, з відзнакою – 1-й 
Московський медичний інститут імені Сєчєнова. І така ж успішна 
у всіх інших областях – в науці, в благодійній діяльності, в сім’ї. 

За її ініціативою в жовтні 2006 року в ЮНЕСКО пройшов День 
Азербайджану. Мехрібан Алієва тепло привітала гостей, які при-
йшли на презентацію Дня Азербайджану, а особливу вдячність 
висловила «генеральному директору ЮНЕСКО пану Коішіро Ма-
цуро за те, що сьогодні він разом із нами».

Виступ її зовсім невеликий, та дивовижно ємкий. 
– Азербайджан – це давній край, що відрізняється великим 

культурним спадком і традиціями, – говорила Мехрібан Алієва. 
– Протягом століть Азербайджан відігравав важливу роль у про-
веденні діалогу між цивілізаціями. Наша країна розташована на 
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межі Сходу та Заходу. В 1918 році саме в Азербайджані була ство-
рена перша на Сході демократична республіка. Це була перша у 
всьому ісламському світі парламентська республіка європейсько-
го типу.

Разом із тим в Азербайджані вперше серед ісламських країн 
сформувались опера, балет, театр, жіночі школи, вільний друк, 
рівне для чоловіків і жінок виборче право.

Сьогодні Азербайджан став сучасною країною, що сприймає 
європейські цінності та повністю усвідомлює шлях, яким йде. 
Один із важливих факторів успішного розвитку полягає в тому, 
що Азербайджан є світською державою, країною, що відрізняєть-
ся високою толерантністю.

Історично Азербайджан був багатонаціональною країною.
Історія співпраці між Азербайджаном і ЮНЕСКО починаєть-

ся з періоду нашої незалежності. За минулі роки були здійсне-
ні численні спільні проекти в області освіти, науки й культури. 
Пам’ятники матеріальної та нематеріальної культури Азербай-
джану вже включені до списку найкрасивіших пам’ятників світу, а 
азербайджанський мугам – в список нематеріального культурного 
спадку.

Пан Коішіро Мацуро під час візиту в Азербайджан у 2005 році 
приймав участь у церемонії закладки фундаменту, що будувався 
при підтримці ЮНЕСКО Міжнародного центру мугаму. В той же 
час ми провели міжнародну конференцію «ЮНЕСКО – Азербай-
джан: міст у майбутнє», обговорили питання освіти. І сьогодні ми 
маємо намір перетворити Азербайджан на взірець кращої системи 
освіти в регіоні.

Разом з тим ми реалізуємо спільно з ЮНЕСКО важливі освіт-
ні проекти для дітей біженців і переселенців. Наша співпраця 
з ЮНЕСКО теж охоплює такі проекти, як реставрацію храма 
«Атешгях», включення Гобустану в Список світового культурного 
спадку.

Азербайджан співпрацює з ЮНЕСКО не лише за внутрішньо-
державними проектами. У відповідності з цілями ЮНЕСКО необ-
хідно, щоб кожен член міжнародної спільноти надавав сприяння 
іншим країнам і народам, що потребують допомоги. Спільно з 
ЮНЕСКо ми плануємо знову відбудувати зруйновану в результаті 
землетрусу школу в пакистанському місті Музаффарабад… 

Сьогодні для мене, з одного боку, велика честь представляти 
на цьому авторитетному форумі мою країну – Азербайджанську 
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Республіку. З іншого боку, як Посол доброї волі ЮНЕСКО, я дуже 
рада знову знаходитись разом із вами в нашій спільній сім’ї (Ба-
кинский рабочий, 21 жовтня 2006 р.).

А ще за два дні, 23 жовтня, колеги, друзі, а насамперед, звичай-
но ж, Ільгам Алієв тепло й сердечно привітали Мехрібан-ханум із 
присвоєнням звання Посла доброї волі ІСЕСКО. Ця авторитетна 
Організація науки, освіти та культури ісламських країн.

Генеральний директор організації Абдулазіз бін Осман аль-
Тувейджрі вручив Мехрібан Алієвій значок посла доброї волі ІС-
ЕСКО і зазначив, що Мехрібан-ханум є першою жінкою, удостоє-
ною цього звання. В свою чергу Мехрібан Алієва висловила вдяч-
ність за присвоєне звання та відзначила, що пишається високою 
оцінкою, даною її роботі. М.Алієва зауважила, що за 24 роки ді-
яльності організації здійснила дуже велику роботу і підкреслила, 
що одним із найважливіших напрямків діяльності цієї організації 
є збереження багатого історичного спадку ісламу.

20 грудня, Нахчиван. В столиці автономії відкривається 
пам’ятник Гейдару Алієву, людині, яку виростила нахчиванська 
земля і в час випробувань знову дала їй силу, як легендарному Ан-
тею. Автор чудового пам’ятника народний художник, скульптор 
Омар Ельдаров, чию творчість так високо цінував Гейдар Алієв.

Найбільшу та найкрасивішу площу Нахчивану замикає мону-
ментальний музей Великого лідера. Сьогодні він відкривається. 
Перший запис у пам’ятній книзі зробить син. Він пише про те, що 
Гейдар Алієв «присвятив своє життя розвитку Азербайджану…
відіграв особливу роль у зміцненні державної незалежності Азер-
байджану… Гейдар Алієв живе в наших серцях, живуть і вічно 
житимуть його ідеї, його політичний курс».

Президент у прямому ефірі

23 грудня, Баку. Президент Алієв дав велике 
інтерв’ю радіостанції «Эхо Москвы». Вели його журналісти Олек-
сій Венедиктов, головний редактор «Эха», і Наргіз Асадова. Рідко 
кому вдавалось до цих пір так розговорити Ільгама Алієва, рідко 
з ким він був таким відвертим, як перед своїми слухачами – від 
прибалтики до Ірану, та насамперед з Росії. Ця розмова, впевнені, 
збагатить уявлення читачів про характер Ільгама Алієва, спосіб 
його думок і дій.
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«О. Венедиктов: Ільгам Алієв – Президент Азербайджану. До-
брий день, пане Президент. Дякую, що ви погодились дати нам 
інтерв’ю. До вас надійшло дуже багато питань по Інтернету. І ми 
також здивувались, тому що ми не знали, що такий інтерес до 
Азербайджану не лише у москвичів і петербуржців, а у естонців, 
латишів, у іранців. Тому, Наргіз…

Н.Асадова: Головна та перша тема, що всіх цікавить, навіть у 
Латвії та Естонії, як не дивно, – це смерть Туркменбаши Сапарму-
рата Ніязова. І Володимир із Естонії ставить наступне запитання: 
«Здрастуйте, пане Президент! Яким ви бачите сценарій розвитку 
подій у Туркменії? Як події в Туркменії повпливають на життя 
Азербайджану? Чи приймете ви участь у долі Туркменії, опосе-
редковану, звичайно ж?»

І.Алієв: По-перше, я хотів би висловити співчуття всьому друж-
ньому братському туркменському народу в зв’язку зі смертю Пре-
зидента Туркменістана. І я вже висловив співчуття уряду та близь-
ким Президента. Це, звичайно, велика втрата. І єдині побажання 
туркменському народу – витримки та терпіння в цей важкий час. І 
як дружня держава, звичайно ж, ми маємо намір і надалі розвива-
ти наші відносини. У нас спільний кордон. Це Каспій. І звичайно 
ж, багато точок зіткнення може бути в майбутньому для розвитку 
ефективної співпраці в економічній галузі, в енергетичній. І ми, 
звичайно, готові до такої співпраці. Сподіваюсь, що подальший 
розвиток відносин між нашими країнами сприятиме зміцненню 
мір довіри та безпеки в регіоні.

Н.Асадова: Мустафа Гюль, міністр закордонних справ Туреч-
чини виступив і сказав…

І.Алієв: Абдулла.
Н.Асадова: Пробачте. Так. Він висловив занепокоєння тим, що 

може виникнути в Туркменії.
І.Алієв: Нам складно щось сказати про це. У нас інформації не 

зовсім достатньо. У Туреччині, мабуть, більше інформації, більш 
активний політичний діалог існує. Тому коментувати внутрішньо-
політичну обстановку в Туркменії я б утримався. 

О. Венедиктов: Питання тоді ось яке. Минулого тижня Турк-
меністан запропонував вам, Азербайджану, вирішити питання 
щодо Каспійського моря вже на односторонній основі. Це старе 
питання, яке між Іраном, Туркменістаном, Азербайджаном і Росі-
єю. На якій стадії знаходиться вирішення цього питання, і що ви 
очікуєте від Росії для вирішення цього питання?
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І.Алієв: Повинен сказати, що з Росією ми всі питання вже ви-
рішили. У нас існує міждержавна угода, що розмежовує наші на-
ціональні сектори. І також вирішене питання таким же чином із 
Казахстаном і відповідно Росії з Казахстаном. Таким чином, Росія 
єдина зі всіх прикаспійських країн,  яка свої проблеми з сусідами 
вирішила. Тому що в якості сусідів у Росії – Азербайджан і Казах-
стан. Всі решту поки ще в процесі переговорів. Я думаю, що цей 
існуючий формат і основа домовленостей, які існують між краї-
нами, що підписали одна з одною угоди, можуть і повинні лягти 
в основу всеохоплюючої угоди по розмеженню Каспію. Все по-
винно базуватись на міжнародних нормах, принципах, усталеній 
практиці, міжнародній практиці. І Азербайджан у цьому напрям-
ку готовий активно співпрацювати і вести переговори. На жаль, 
з Туркменістаном переговорний процес, загалом, знаходиться на 
нульовій точці. З Іраном достатньо інтенсивний і ведуться постій-
ні консультації, і представники Ірану приїжджають сюди, і наші 
фахівці їздять. І ми намагаємось знайти рішення, які б відповідали 
нормам і принципам міжнародного права. Будь-яке інше рішення 
неприйнятне, оскільки існують вже норми, принципи вироблені. 
Можуть бути побажання, можуть бути, звичайно ж, мрії збільши-
ти сектор, та все повинно базуватись на принципах. Якщо один 
раз цей принцип буде порушений, тоді він може бути порушений і 
у всіх інших справах також.

О. Венедиктов: Тобто це система двосторонніх угод виходить.
І.Алієв: На цьому етапі ми пішли двостороннім шляхом, тому 

що знайти рішення багатостороннє було складно. Тому, я думаю, 
було прийняте мудре рішення керівництвом Росії, Казахстану, 
Азербайджану між собою домовитись. З одного боку, ми виріши-
ли ці питання, у нас із Казахстаном і Росією кордон визначений за 
Каспієм. В той же час це вже база для всебічної угоди.

Н.Асадова: Була ж якась проблема, коли ви домовились із 
Туркменією про розробку якихось газових родовищ на Каспії, і 
втрутився Іран.

І.Алієв: Такого не було. У вас інформація неточна, дезінформа-
ція. Хтось вас дезінформував.

Н.Асадова: Таких проблем не було?
І.Алієв: Ні. На жаль, у нас з Туркменістаном по серединній лінії 

Каспію думки розходяться. У них своє розуміння, у нас – своє. Та 
вони, мабуть, вважають, що вони праві, ми вважаємо, що ми праві. 
Хочу сказати, що нашу правоту підтримує не тільки існуюча вже 
прийнята практика розмеження секторів, а також те, що в азербай-
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джанський сектор Каспійського моря та родовища, розташовані 
в цьому секторі, на який, до речі, існували та існують претензії 
з туркменської сторони, вкладені мільярди доларів. Провідними 
компаніями світу. Вже, мабуть, в цих компаніях є хороші та гра-
мотні юристи, які дали їм гарні поради. Чи варто вкладати гроші 
в родовища, які знаходяться в спірному секторі, чи ні. І ми, перш 
ніж провести остаточну фазу переговорів з іноземними компані-
ями в 1994 році, провели експертизу та з’ясували, що у випадку, 
якщо питання потрапляє в міжнародний арбітраж, воно буде вирі-
шене на нашу користь. Тому ми з чистою совістю та впевненістю 
реалізовуємо наші нафтові проекти з 1994 року. І до речі, питання 
неврегульованості Каспійського моря не завадило нам приверну-
ти мільярди доларів інвестицій.

О.Венедиктов: І щоб закінчити цю тему, Ільгам Гейдарович, 
все-таки ви говорите: я не хочу втручатись у внутрішньополітичні 
події в Туркменістані. Вони можуть втрутитить, навпаки, до вас.
Існує зв’язок між вашою країною та Туркменістаном, можливість 
біженців. Ви готуєтесь до цього?

І.Алієв: Ні. Ну що ви! Ми таке питання навіть не розглядаємо. 
І до речі, втручання в справи інших держав – це один із принципів 
нашої зовнішньої політики. Ми вважаємо, що якщо країни будуть 
менше втручатись в справи одна одної, світ буде набагато більш 
безпечним. Тому ми ніколи не намагаємось якусь внутрішньопо-
літичну обстановку в інших країнах розглядати як наш пріоритет. 
І одночасно буваємо дуже роздратовані, коли хтось намагається 
влізти в наші справи.

Н.Асадова: Наскільки ми знаємо, сьогодні в Азербайджан по-
винна приїхати делегація з «Газпрому» для того, щоб визначити 
ціни на газ російський. І наскільки ми знаємо, ціни на газ Росія 
планує підняти до 230 доларів. Як ви до цього ставитесь? Чи не 
вважаєте ви, що це політична гра Росії?

І.Алієв: Я змушений і далі викривати джерела дезінформації, 
які вас постачають. Це не так.

Н.Асадова: Сьогодні в інтернеті таке повідомлення. 
О.Венедиктов: Розкажіть, як. Це важливо.
І.Алієв: По-перше, наша делегація сьогодні знаходилась в Мо-

скві за запрошенням «Газпрому». Переговори йдуть вже достат-
ньо довго, на жаль, безуспішно. Позитивний рівень взаємовигід-
ної співпраці між «Газпромом» і нафтовою компанією Азербай-
джану знижується. Не з нашої вини. Якщо цікаво, я можу трошки 
історію розповісти.
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Н.Асадова: Дуже цікаво.
І.Алієв: Коли ми почали програму закупівлі російського газу, 

ціна була на рівні 48 доларів. І тоді цим займалась компанія «Іте-
ра», з якою в нас був довготривалий контракт, і ми були дуже задо-
волені виконанням цього контракту. Потім в силу не залежних від 
нас причин постачальник змінився. Ним став «Газпром», з яким 
був підписаний п’ятирічний контракт. За фіксованою ціною на 
суму, якщо я не помиляюсь, 55 чи 60 доларів за тисячу кубоме-
трів. Та в минулому році одностороннім порядком «Газпром» цей 
контракт анулював. Іншими словами, дав знати, що він не поста-
чатиме за цією ціною. І буде постачати по 110 доларів. Ми пого-
дились. Хоча це було дивно. Все-таки це міжнародне зобов’язання 
великої компанії, п’ятирічне. Ми підписали в 1994 році «Конт- 
ракт століття» з іноземними компаніями і жодна кома в ньому не 
змінена. Хоча сьогодні ми, можливо, і могли б передумати з вра-
хуванням ситуації, що склалась, і зміцнілого Азербайджану. Ми 
вважаємо, що довіру потрібно завойовувати роками. Втратити 
можна одним невірним кроком. Та очевидно не всюди існує такий 
підхід. Так ось, незважаючи на порушення зобов’язань, ми, про-
явивши добру волю та дух співпраці, погодились на 110 доларів 
за тисячу кубометрів. Та коли раптом ця ціна виросте до 230, і 
в останній момент до 235, тут, звичайно ж, відчувається повний 
дисонанс цього підходу з духом, характером і сутністю російсько-
азербайджанських відносин. І це викливає жаль. Тому що наші 
відносини вибудовуються дуже позитивно, дуже конструктивно. І 
охоплюють набагато більш широкі області, ніж енергетика. А вже 
якщо мова йде про енергетику, а тим більше газ, то надалі було 
б, мабуть, більш логічно й розумно шукати точки зіткнення для 
спільної діяльності, спільних проектів, ніж намагатись односто-
роннім порядком підвищити ціну. Це неможливо. Азербайджан 
вже не та держава, яку можна змусити. Тому, з іншого боку, «Газп-
ром» може оголосити і 500 доларів, і тисячу. Це його право. Так 
само як і наше право від цього відмовитись.

Н.Асадова: Я так розумію, що ви будете скорочувати закупівлі 
російського газу?

О.Венедиктов: Якщо ціна залишиться запропонованою.
І.Алієв: Зараз ми розглядаємо варіанти. Або скорочувати, або 

ми взагалі відмовимось.
А.Венедиктов: Відмовлятись?
Н.Асадова: А де ви візьмете газ, адже вам потрібний додатко-

вий газ.
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І.Алієв: Так, нам потрібний додатковий газ. Тому що ми поки 
себе газом не забезпечуємо. У нас в цьому році був видобуток на-
фти 30 мільйонів тон. А внутрішня потреба – 6. Тому тут проблем 
немає. Видобуток газу був 4,5 -5, внутрішня потреба – 10. Тому ми 
в дефіциті. І скористатись цим дефіцитом негарно. Ми б так ніколи 
не вчинили. Ми повинні міняти свій енергетичний баланс, пере-
водити його з мазутно-газового на мазутний. Це призведе до чого, 
ясно, що ми змушені будемо скоротити транспортування азербай-
джанської нафти в порт Новоросійськ. Іншого виходу в нас немає. 
Наші електростанції мають на чомусь працювати. Якщо це не газ, 
то тоді це мазут. А де взяти мазут? Тільки переробивши нафту. А 
де її взяти? З труби Баку – Новоросійськ. Ось бачите, такий з ви-
гляду комерційно-агресивний крок призводить до яких наслідків. 
Найголовніше, щоб певні сили, яким не зовсім до душі розвиток 
добросусідських відносин між нашими країнами, не скористались 
би цією ситуацією та не перебріхували б в політичному плані суть 
того, що відбувається. Я вважаю, що це питання треба залишити в 
рамках комерції енергетики і не надавати йому іншої оцінки.

О.Венедиктов: Тобто ви махнули рукою на політичний під-
текст. Так, пане Президент?

І.Алієв: Мені важко сказати, чи був політичний підтекст.
О.Венедиктов: Краще його не помічати. Правильно я зрозумів 

вашу останню фразу?
І.Алієв: Я вирішив знайти вихід із ситуації з мінімальними 

втратами для Азербайджану і одночасно з гідністю. Я не можу 
дозволити, щоб Азербайджан перетворився на країну, яка була б 
піддана елементам комерційного шантажу. Цього я дозволити не 
можу.

Н.Асадова: Просто важають у Росії, що Росія, таким чином, ка-
рає Азербайджан за те, що Азербайджан не буде приймати участь 
у газовій блокаді Грузії. Ви ж продовжуєте постачання газу в Гру-
зію.

І.Алієв: У вас взагалі суцільна дезінформація. Ми не постачає-
мо газ у Грузію.

Н.Асадова: Це аналітика російських багатьох…
О.Венедиктов: Російських багатьох посадовців, зазначу я.
І.Алієв: Дуже погано. І до речі, це не перший раз, коли ці не-

правдиві посилання потім обговорювались широко, і на основі 
цих помилкових даних робились висновки. Ми з цим стикались і 
в момент будівництва (нафтопроводу) Баку-Тбілісі-Джейхан, коли 
говорили, що це направлено проти Росії. Ну чому трубопровід, 
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який ми будуємо в Середземному морі, направлений проти Росії? 
Ну, добре, через територію Росії можна побудувати трубопровід 
в Середземне море? Ні, мабуть. Тому те, що він проходить повз 
Росію, це не тому, що ми її обходимо. Якщо б ми хотіли обійти, 
тоді ми б не користувались трубопроводом Баку-Новоросійськ. 
До речі, збитковим. І таким, який не йде з економічної точки зору 
в жодне порівняння з трубопроводом Баку-Супса чи Баку-Тбі-
лісі-Джейхан. Просто нам як країні виробнику, що знаходиться 
начебто поодаль від світових ринків, необхідний трубопровід в 
Середземне море. Ось і все. І навколо цього тоді були дискусії і 
дуже наче з вигляду знаючі люди серйозно дискутували про те, що 
Азербайджан чинить такі недружні дії. Те ж саме і зараз. Ми не 
постачаємо газ у Грузію. Ми купляємо газ. Ми купляли цього року 
4,5 мільярди кубометрів. І до речі, за інформацією і заявою най-
вищих російських керівників, єдина країна, з якою в Росії не було 
проблем і заборгованостей, були ми. Ми наперед оплачували. Ми 
ніколи не винні. Ми ніколи не зривали контрактів. І тому на цьому 
фоні підняття такої ціни для нас дивне. Я не хочу давати оцінки та 
припущень, я не люблю будувати висновки на основі припущень. 
Я не хотів би вірити, що це носить політичний характер.

О.Венедиктов: Ільгам Гейдарович, відомо в Росії, що у вас є 
особисті відносини з Президентом Путіним. Також відомо в Ро-
сії, що Президент Путін дуже уважно слідкує за тим, що відбу-
вається в «Газпромі». Буквально вчора (22 грудня 2006 р. – Авт.) 
він приймав керівників проекту «Сахалін-2». Разом із Олексієм 
Міллером. Ви не намагались це питання вирішити не як комерцій-
не, як ви сказали, а як питання політичне, тому що Азербайджан 
політичний союзник Росії. Ви не говорили про це з Президентом 
Росії? Так, як ви говорите нам.

І.Алієв: Звичайно, говорив. Але я це говорив, не намагаючись 
знайти рішення, яке було б вигідне нам. Я це просто говорив у по-
рядку обміну думками, коли був останній раз у Москві, це було на 
початку листопаду. І в такому широкому контексті обміну думка-
ми, природно, ця тема обговорювалась. Та це не обговорювалось 
з тієї позиції, що скажіть «Газпрому», щоб дали нам дешевий газ. 
Я президент суверенної держави. Я не прошу ніколи нікого. Є си-
туація – отже, з неї потрібно виходити. Ми самодостатня країна. 
Ми ні від кого не залежимо. Ми не замерзнемо на відміну від на-
ших сусідів у Вірменії, які зараз вже б’ють у дзвони, що в них 
в газових сховищах закінчується газ. Тому що в Грузії прорвало 
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трубу. І просять: врятуйте нас. Ми не так виховані. У нас інший 
підхід і інше сприйняття двосторонніх відносин. Ми розглядаємо 
двосторонні відносини з будь-якою країною, зокрема з Росією, на 
рівні взаємної вигоди, добросусідства. Якщо мова йде про сусідів, 
партнерство та повагу. І гідність. Тому просити, це не для нас.

О.Венедиктов: Це кінець СНД? Ці історії, не одна ваша істо-
рія, а ці історії останні просто пристрелили СНД? Суть СНД, не 
форму.

І.Алієв: Суть СНД спрощувати до дешевого російського газу я 
б не став.

О.Венедиктов: Тим не менш.
І.Алієв: І знаєте ще що. Все-таки 15 років – великий термін для 

того, щоб кожна країна почувала себе самостійною. Адже здобути 
незалежність в результаті розпаду СРСР – це не найбільше до-
сягнення. Тому що це відбулось в результаті розпаду Радянського 
Союзу. І в тих країнах, де існувала національно-визвольна бороть-
ба, і в тих, де не існувала, всі здобули незалежність. В результа-
ті об’єктивних причин. Звичайно, і суб’єктивних також. Тому я 
думаю, що давно час розглядати двосторонні відносини, зокрема 
з Росією, саме з цієї точки зору. Росія нікому нічого не винна, і 
якщо продає газ Європі по 260, то чому повинна продавати СНД 
по іншій ціні. Це інша країна. Просто ми це, можливо, зрозуміли 
раніше і не маємо жодних ілюзій і знову ж, вона може і по 500 
продати. Хочеш –купуй, не хочеш –не купуй. У нас немає якихось 
претензій чи прохань чи такого почуття, що ви нам зобов’язані. 
Якщо ти самостійна держава, вирішуй проблеми сам. Тому я би 
загалом це питання не політизував. Хоча виключати політичний 
підтекст, звичайно ж, не можна. Та і звести просто важливість іс-
нування СНД з дешевим газом було б також неправильно.

Н.Асадова: Добре, давайте подивимось на СНД з точки зору 
економіки. Дешевого газу немає, заборонили Грузії своє вино, мі-
неральну воду постачати в Росію. Які економічні плюси залиша-
ються в СНД для членів СНД?

О.Венедиктов: Для вас, для Азербайджану, наприклад.
Н.Асадова: В чому плюс СНД для вас?
І.Алієв: Для нас?
О.Венедиктов: Що це вам дає зараз?
І.Алієв: Нічого.
Н.Асадова: Чому вигідно бути в СНД?
І.Алієв: Нічого нам не дає. Я відверто кажу. Ми будуємо свої 

відносини з членами СНД на двосторонній основі. В енергетич-
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ному плані ті проекти, які ми здійснюємо з сусідами, вони за рам-
ками СНД. В плані політичних контактів також. У нас практично 
зі всіма країнами СНД гарні відносини. В рамках двосторонніх 
відносин. Тому з практичної точки зору це нічого не дає. Це гар-
ний формат для зустрічей, для проведення переговорів. Недавно 
(саміт) СНД був у Мінську. Пройшла серія зустрічей між лідера-
ми, які зустрілись, поговорили, обмінялись думками і все. Тоб-
то не потрібно до нього ставитись з великими вимогами. Також 
до інших організацій. Ну а що ООН? Вирішила якісь глобальні 
питання? Ні. Резолюція ООН, зокрема чотири резолюції, що ви-
магають негайного виводу вірменських військ із окупованих тери-
торій, не реалізовані. Протягом 14 років. Ніхто ж не говорить, що 
ООН треба розпустити. Тобто тут не потрібно пред’являти якісь 
чи навіть мати на увазі завищені вимоги, що СНД повинне те, по-
винне те. І потім, треба згадати, як воно створювалось. Це ж не 
ЄС. І навіть не ГУАМ. І навіть не ЄврАзЕс. Це члени волею долі 
опинились в цій організації. Те, що вона існує, я думаю, що це 
більше позитив, ніж негатив. Від того, що її не стане, краще не 
буде. А так хоча б є можливість побачитись, поговорити. Хтось 
вважає, що в рамках СНД можуть бути вирішені проблеми. Я коли 
ще був прем’єр-міністром у 2003 році, приїхав у Ялту на саміт 
СНД. Приїхав перший раз і зі своїми проблемами. І потім те ж 
саме спостерігав, коли нові президенти теж вперше виносили свої 
проблеми. І згадував себе. Це не той формат. Нічого він не вирі-
шить. І навіть, наприклад, у врегулюванні конфліктів. Хто займа-
ється врегулюванням нагірно-карабахського конфлікту? ОБСЄ. А 
хто займається конфліктами в Грузії чи навіть Молдавії? СНД? Ні. 
Хто займається виборами? Так, СНД направляє свою місію. І за-
галом, це позитив. Тому що це альтернатива і більше об’єктивізму. 
Але водночас адже це не СНД. Тому не потрібно його демонстру-
вати і надто багато чекати.

Н.Асадова: Що вам дає членство в ГУАМ?
І.Алієв: ГУАМ? Це організація, яка була створена в 1997 році. 

Достатньо згадати хоча б російсько-азербайджанські відносини 
того періоду, щоб переконатись, що створення цієї організації, за-
галом, було велінням часу та обставин. Адже багато хто забув, а 
тоді Азербайджан був у блокаді. Росія блокувала Азербайджан по 
Каспію, по Волго-Донському каналу. По кордону. Тоді був вели-
кий скандал у російській думі, коли покійний генерал Рохлін ви-
крив факт незаконної передачі Вірменії зброї на мільярд доларів.
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О.Венедиктов: І до речі, розслідував цю справу начальник 
контрольного управління Президента Єльцина – Путін Володи-
мир Володимирович.

І.Алієв: У вас гарна пам’ять.
О.Венедиктов: Танки, так звані утилізовані в Мурманську. 

Якщо я пам’ятаю.
І.Алієв: Адже це було… Країна-окупант, яка окупувала 20 від-

сотків територій (Азербайджану), провела етнічну чистку проти 
азербайджанців, мільйон осіб залишились бездомними, отримує 
раптом додатково зброї на мільярд доларів. Це було повне пору-
шення військового балансу. Зараз ми його компенсували. І зага-
лом, ми порушили військовий баланс уже зі знаком плюс для нас. 
Та це реалії, які передували створенню СНД. Тому нічого дивного 
в тому, що Україна, Грузія, Молдова та Азербайджан вступили в 
цю організацію. Пізніше приєднався Узбекистан, потім відійшов. 
Тому формат достатньо продуктивний, і я вважаю, що організація 
не повинна бути анти, і, до речі, участь Азербайджану в цій орга-
нізації, я думаю, позитивний фактор. Ми в принципі не прийма-
ємо участь в жодних компаніях проти когось. У нас є проблема з 
Вірменією, з країною, яка окупувала наші території. Ми боремось 
і будемо боротись з ними всіма методами, способами по всьому 
широкому фронту. Економічному, політичному, військовому. Гу-
манітарному, пропагандистському, будь-якому. Інших проблем у 
нас з країнами немає. І ми ніколи не будемо втягнуті в якісь кампа-
нії проти. А з точки зору, що нам дало СНД, можу сказати…

О.Венедиктов: ГУАМ.
І.Алієв: Ой, вибачаюсь, ГУАМ. Ініціатива ГУАМ в ООН зараз 

включена в порядок денний. Нам вдалось в рамках ГУАМ впер-
ше об’єднати всі сепаратистські конфлікти в один формат. Адже 
раніше цього не було. Раніше чомусь завжди, особливо на Заході, 
вважалось, що в Абхазії і Осетії і Придністров’ї сепаратизм, а в 
Нагірному Карабасі це якийсь там визвольний рух. Хоча суть одна 
й та ж. Агресивний сепаратизм. Результат один і той же. Етніч-
на чистка, окупація території. І сотні тисяч біженців. Та завжди в 
силу властивостей вірменського лобі, йому вдавалось виділитись 
з цього формату. ГУАМ все це систематизував, і резолюція про 
внесення пункту про заморожені конфлікти з боку ГУАМ в ООН 
пройшла. Були країни, які були проти, але провідні країни світу 
були «за».

О.Венедиктов: Пане Президент, оскільки ви підняли тему На-
гірного Карабаху, наскільки ви задоволені активністю діяльності 
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Росії в цьому регіоні як посередника в рамках Мінської групи? 
Наскільки ви вважаєте, що Росія може сказати ключове слово? 
Грубо кажучи, наскільки ви вважаєте, що ключі від вирішення цієї 
проблеми чи один із ключів лежить в Москві?

І.Алієв: Ми завжди розглядали Мінську групу як єдиний ор-
ганізм. І повинен сказати, що останній етап діяльності Мінської 
групи достатньо позитивний в плані спроб знаходження шляхів 
урегулювання. А також, можливо, це один із небагатьох залишко-
вих елементів спільної діяльності активних країн, співголов Мін-
ської групи. Тому що останнім часом рівень співпраці між цими 
країнами знизився. В деяких випадках дуже серйозно. В рамках 
врегулювання вірмено-азербайджанського конфлікту Франція, Ро-
сія та США працюють разом, і це позитивно.

О.Венедиктов: Окремо Москва.
І.Алієв: Окремо ми не ведемо переговори. І кожного разу, коли 

приїжджають представники Мінської групи, країн-співголов, бо 
вони приїжджають всі разом, як правило, або коли хтось з якоїсь 
причини не може приїхати, його думка не відрізняється. Тому нам 
важко виділяти. Та в окремому форматі ні з Росією, ні з Францією, 
ні з Америкою ми цим питанням не займались. Ми з повагою та 
вдячністю ставимось до країн, які намагаються знайти врегулю-
вання конфлікту. Та це наше питання. Ми не повинні його ні на 
кого перекладати. Ми самі його повинні вирішити. З іншого боку, 
це ж наша земля, наша територія. Ми повинні бути сильними. Ми 
повинні зміцнювати економіку, армію. Повинні бути більш ак-
тивними на дипломатичному фронті. Повинні стати і вже стаємо 
набагато більш важливою країною, ніж Вірменія. Повинні своєю 
важливістю і потенціалом і проектами переважити на чаші тере-
зів вірменське лобі. Адже наша в принципі боротьба, по суті, не 
з Вірменією. Якщо говорити відкрито, Вірменія як країна нам не 
конкурент. Якщо забрати вірменське лобі, то питання вирішиться 
буквально елементарно.

О.Венедиктов: Знаєте, у мене була історія. В 2000 році я був 
у Давосі, йшов містом і раптом чую: «Олексій». Гейдар Алійо-
вич сидить за столиком: «Олексій, іди, сідай сюди». Поступається 
охорона, він сидить з Кочаряном. Він говорить: «Сідай, третім бу-
деш». Я сідаю, мені кладуть каву. Я думаю, навіщо Гейдар Алійо-
вич мене покликав. Це ж все не так просто. Я розумію. Ми сидимо 
мовчки, п’ємо каву втрьох. Потім він так повернувся до мене, я 
сидів між ним і Кочаряном, і говорить: «Олексій, запам’ятай, я 
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Роберта в партію приймав. Випив каву, йди». Прямі переговори 
тоді були. Тоді зустрічались президенти.

І.Алієв: Ну і зараз вони є.
О.Венедиктов: Вони просуваються? Ви згадали, я думаю, що 

багато хто здригнеться, коли почують це, що ви готові за це боро-
тись, зокрема військовою силою. Ви не просто так це сказали, я 
розумію. Чи є все-таки сьогодні можливість достатньо швидко і 
достатньо безболісно вирішити цей конфлікт на двосторонніх пе-
реговорах, наприклад?

І.Алієв: Загалом, переговори йдуть і в двосторонньому форма-
ті. Просто Мінська група є ніби посередником, вона готує пропо-
зиції, враховує думки сторін. Ми зустрілись, поговорили годинку-
півтори, роз’їхались. Далі зустрілись міністри закордонних справ 
і так далі. У нас не існує робочого органу. Мінська група в якійсь 
мірі виконує в тому числі і функції робочого органу. За висно-
вками зустрічей отримує рекомендації, побажання, їде в регіон, в 
Єреван, Баку і намагається на основі почутого від нас знайти такі 
формулювання, які би зблизили позиції. Тому діяльність Мінської 
групи дуже позитивна. Не в плані знаходження рішень, а саме в 
плані узагальнення почутого та підготовки більш-менш прийнят-
них пунктів. Та все залежатиме, звичайно ж, від позиції Вірменії. 
Тому що наша позиція достатньо чітка. Територіальна цілісність 
Азербайджану визнана всім світом. І до речі, недавній крок дуже, 
я би сказав, нерозумний, з проведенням референдуму по так зва-
ній Конституції, просто ще раз дав можливість всьому світу і всім 
міжнародним організаціям засудити. Це зробили ОБСЄ, Мінська 
група, Росія, Франція, Америка, Туреччина, Рада Європи, Євро-
пейський союз, ГУАМ, Організація «Ісламський конгрес». Всі. І 
ми, до речі. Хтось, можливо, помітив з експертів, адже до прове-
дення референдуму особливо не заперечували.

О.Венедиктов: А взагалі не виступали, як на мене.
І.Алієв: Я просто чекав, коли це станеться. Я знав яка буде ре-

акція. Чомусь у Вірменії це сприйняли зі здивуванням. Вони що, з 
неба впали, чи що, не знали, яка буде реакція? Я знав, яка буде ре-
акція.Тому чекав, коли цей безглуздий крок буде здійснений. Він 
зроблений, тим самим знову через 14 років після резолюції Ради 
Безпеки територіальна цілісність Азербайджану була підтвердже-
на. Ніхто ніколи не визнає Нагірний Карабах самостійною дер-
жавою. Країна з населенням 60 тисяч осіб нікому не потрібна. І 
насамперед без волі Азербайджану це неможливо. А ми ніколи на 
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це не погодимось. Тому ось це головне розуміння повинно при-
йти до керівництва Вірменії, що цього не буде ніколи. За рамками 
цього, в рамках територіальної цілісності (Азербайджану) можна 
знайти рішення. Ми пропонували різні моделі. Автономія, само-
управління, високий статус. Дослідили схожі випадки в Європі, 
в інших країнах світу. Адже бути меншиною не означає відділяти 
території. Ми ж живемо в двадцять першому столітті. Не в серед-
ньовіччя, не з печерною ж психологією. Отже, провести етнічну 
чистку, вигнати всіх азербайджанців, а потім провести референ-
дум – це можна (було) зробити декілька століть назад. Та зараз 
ніхто цього не сприйме.

Н.Асадова: В Нахчивані ви сказали, що в наступному році вій-
ськовий бюджет Азербайджану дорівнюватиме бюджету Вірменії. 
І військові фахівці в Росії остерігаються, що ви почнете закупляти 
зброю в США. Де ви купляєте зброю і де ви збираєтесь її купляти?

І.Алієв: Я це сказав два роки назад. Я поставив завдання. І тоді 
я пам’ятаю, не всі якось це сприймали. Тоді азербайджанський 
бюджет був не такий, як зараз. За чотири роки виріс в чотири рази, 
на 6,5 мільярдів. Я звик дотримуватись слова і я його дотримав. І 
довів бюджет армії до вірменського. Це не межа. Він його переви-
щуватиме. А що стосується купівлі, там, де дешевше, краще, і де 
менше проблем. Тому ми з Росією співпрацюємо. До речі, один із 
елементів наших відносин – це співпраця у військово-технічній 
сфері. Новий елемент. Нам це також зручно. Нам краще у вироб-
ника купляти, ніж потім із третіх рук.

Н.Асадова: Ви не виключаєте, що будете купляти зброю в 
США?

І.Алієв: Нам, я думаю, там не продадуть.
Н.Асадова: Дуже багато питань від слухачів надійшло. Вони 

запитують: чи буде вступати Азербайджан у НАТО?
І.Алієв: Я на цю тему говорив неодноразово. І в Баку, і, до речі, 

в НАТО зокрема. Я не люблю передбачати події. І робити заяви, 
які не мають під собою основу. По-перше, вступ у якусь організа-
цію це двосторонній процес. Чи хоче організація, щоб ти вступив 
чи ні. Стукатись, вриватись, просити, благати – це не в моєму ха-
рактері. І це ж стосується ЄС. У нас підписана угода п’ятирічна, 
програма сусідства, достатньо ефективні механізми. Ми повинні 
працювати над тим, щоб привести критерії нашої країни близьки-
ми до світових, до європейських. Приведе це до вступу чи ні – це 
інше питання. Навіть якщо не приведе, з тої чи іншої причини, 



359

що цілком можливо, ми вже будемо… відкритим суспільством. У 
нас унікальний шанс. Економічний ріст в Азербайджані самий ви-
сокий у світі – 34 відсотки. В минулому році – 26, в наступному, 
мабуть, буде 30. Зростання виробництва – півмільйона робочих 
місць за три роки. Зниження рівня бідності з 49 до 29 відсотків, 
практично за один рік… Не хочу вас перевантажувати (числами). 
Зростання промисловості на 40 відсотків. Енергетичні проекти ми 
здійснили унікальні за технічними характеристиками, за геополі-
тичним значенням. Баку – Тбілісі – Джейхан – це не просто шма-
ток заліза з нафтою, це найбільший проект, який взагалі міняє всю 
конфігурацію. Теж саме з газу, з залізниці. Ми хочемо зв’язати за-
лізницю з Європою через Туреччину та Грузію. Маючи такий уні-
кальний шанс соціально-економічний, ми повинні, звичайно, по-
літичні реформи підтягувати. Якщо цього не відбудеться, звичай-
но, не буде трагедії. Країна буде розвиватись. Та це не буде повним 
розвитком. Ми хочемо осучаснити країну. Щоб це була сучасна 
держава, з сильною політсистемою. Зі свободами. Кращий взірець 
– це Європа. Це не таємниця. Тому програма партнерства для нас 
це не спроба щось у них попросити, і сказати: допоможіть. Ми, 
можливо, більше будемо їм потрібні, ніж вони нам. Це шанс для 
нас привести у гарну відповідність всі параметри нашої країни.

Те ж саме по НАТО. Ми співпрацюємо з НАТО в рамках «Парт-
нерства заради миру», в рамках індивідуального плану партнер-
ства. І до речі, Вірменія також, і будучи членом ОДКБ, вона також 
співпрацює там. Та чомусь ніхто не запитує Вірменію: ви хочете 
вступити? А нас запитують. Хоча спитали б їх. Якщо вони члени 
ОДКБ, що вони роблять там, в індивідуальному плані партнер-
ства. На двох стільцях сидіти довго неможна. Потрібно визнача-
тись. Тим більше зараз вони з легкої руки деяких державних діячів 
отримали високий статус форпосту Росії на Кавказі.

О.Венедиктов: Так, так.
І.Алієв: Тільки незрозуміло, проти кого цей форпост. Проти 

нас? Проти кого? Я вважаю, що це взагалі шкідливий підхід. Буває 
я чую, що єдиний союзник Росії на Кавказі – Вірменія. Чому? Ось 
подивіться, поставте на чашу терезів Азербайджан і Вірменію. 
Азербайджан – це сусід. Вірменія – це не сусід. Азербайджан – це 
країна, яка має глибокі історичні культурні зв’язки з російським 
Кавказом. Вірменія не має. Азербайджан – країна – виробник на-
фти й газу, і в даному випадку союзник вже в принципі як вироб-
ник…

О.Венедиктов: І конкурент.
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І.Алієв: Ну так. Та ми не можемо конкурувати. Росія продає в 
Європу 157 мільярдів кубометрів газу. Щорічно. Наш видобуток 
на наступний рік (2007. – Авт.) газу буде порядку 10 мільярдів. І 
за нафтою ми не розглядаємо (Росію) як конкурента, (а) як союз-
ника… Те ж саме з електроенергетики. Ми об’єднали свої енер-
госистеми. Тому, чому Азербайджан менш важлива країна, мені 
незрозуміло. Тобто це стереотип чи знову ж вірменське лобі, чи 
просто інші причини.

О.Венедиктов: Ми вам навели чимало стереотипів, пане Пре-
зидент. Звичайно, оскільки ми живемо в Росії. Ще одна важлива 
тема, яку ми хотіли б порушити. Ви зустрічались з нашим міні-
стром внутрішніх справ паном Нургалієвим. Російський уряд при-
йняв рішення про трудову міграцію, назвімо так інтелігентно та 
коректно. За різними оцінками, в Росії працює від півтора до двох 
мільйонів азербайджанців. В основному азербайджанці працю-
ють у сфері послуг, на ринках. Постанова уряду різко обмежує 
їхні можливості. Чи правда те, що ви наказали, доручили створити 
центри тут, в Баку, і взагалі в Азербайджані для своїх співвітчиз-
ників, котрі змушені будуть залишити Росію. Це так?

І.Алієв: Так.
О.Венедиктов: Ви говорили з Нургалієвим, з Путіним про це? 

І що можна зробити, що ви зробили, щоб цього не відбулось?
І.Алієв: Звичайно, говорив. І під час зустрічі з Президентом Ро-

сії ця тема обговорювалась. І зараз. До речі, що стосується чисел. 
За нашими даними, постійно відсутніх громадян працездатного 
віку Азербайджану порядку 450 тисяч осіб.

О.Венедиктов: Це ті громадяни Азербайджану, які зараз пра-
цюють в інших країнах. У всіх?

І.Алієв: Так, у всіх.
О.Венедиктов: Півмільйона.
І.Алієв: Громадян Росії азербайджанців тисяч 500 – 600. Тому 

числа в 2-3 мільйони, думаю, не відповідають дійсності. Ми про-
водили моніторинг по районах, містах і виявили, що в тих регіо-
нах, звідки більше всього їдуть, відсутні близько 7 відсотків насе-
лення. Це не така катастрофічна цифра, яка б могла сприйматись 
як трагедія для Азербайджану. Ні.

О.Венедиктов: Але також люди, півмільйона людей.
І.Алієв: Звичайно.
О.Венедиктов: І зараз вони потраплять під певний вплив ро-

сійського уряду.
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І.Алієв: Так, звичайно. Тому ми невідкладно прийняли рішен-
ня. Я видав наказ про створення урядової комісії на чолі з першим 
віце-прем’єром уряду з упорядкування роботи в цьому напрямку. 
Ми направляємо зараз представників МВС в декілька російських 
губерній.

О.Венедиктов:  Це за узгодженням з російським МВС?
І.Алієв: Так, так. Ми підключили азербайджанську діаспору, 

Всеросійський азербайджанський конгрес, який має відділення 
у всіх губерніях, посольство, з тим щоб, по перше, спільно з ро- 
сійською владою визначити точну кількість і точний персональ-
ний склад. І потім, знаєте, в Азербайджані легше це все контр-
олювати. Росія – велика країна. Сьогодні він може бути в Москві, 
завтра у Владивостоці, післязавтра ще десь. І знайти важко. Це 
питання можна вирішити і потрібно вирішувати тільки в коорди-
нації. Щоб це не носило характер кампанійщини. І якщо насправді 
поставлене завдання в Росії впорядкувати міграційний процес, що 
в принципі я розумію, будь-яка країна б так зробила. Більш ефек-
тивно це буде зробити у співпраці саме з тими країнами, звідки ці 
мігранти приїжджають. Ми краще знаємо, у нас більше механіз-
мів, і відверто скажу вам, та комісія, яку ми створили, це, загалом, 
вже ніби офіціалізація процесу. Ми знали, що це буде. Рано чи 
пізно це станеться. Тому що ми слідкуємо за ситуацією, (бачимо) 
тенденції, певні хвилювання, зіткнення на національному, релі-
гійному грунті, скінхеди. Все ж це реально. Ми вже заздалегідь 
готувались до цієї ситуації. І загалом, комплекс заходів – це еко-
номічні, соціальні, природні, адміністративні… Це питання по-
трібно вирішувати тільки спільними зусиллями. Це проблеми для 
нас не створить. Ще питання: чи вдасться виконати поставлене за-
вдання? Адже вони там, скажімо так, живуть, працюють, не тільки 
з Азербайджану, з Середньої Азії, з інших (регіонів). Вони ж не 
у вакуумі. Вони ж з кимось зустрічаються, контактують. Хтось 
їм допомагає, оформляє їм документи. Хтось на базарі з них бере 
данину. Ось з ними потрібно боротись. Якщо вдасться в Росії пе-
ремогти ось це, тих, хто є, так скажімо, «дахом, тоді вирішать пи-
тання. А якщо їх відішлють, вони повернуться. Вони повернуться 
знову. Вони ж там не в повітрі живуть, вони живуть на землі, у 
них зв’язки. Це важке, складне питання, я бажаю російській владі 
успіху в цьому напрямку…

Н.Асадова: Ви сказали, що в Росії громадян Азербайджану 
біля 500 тисяч.
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І.Алієв: За даними нашого Міністерства внутрішніх справ.
Н.Асадова: За вашими даними. І тим не менш етнічних азер-

байджанців у Росії набагато більше.
О.Венедиктов: Сказала Наргіз Асадова.
Н.Асадова: Так, я як представник діаспори можу сказати. І ці 

люди отримали російське громадянство. Але вони етнічні азер-
байджанці. А зараз в Росії зростання націоналістичних настроїв. І 
у вас напевне болить душа…

І.Алієв: Звичайно.
Н.Асадова: Ви розмовляли з паном Нургалієвим… Як ви буде-

те вирішувати цю проблему? Тому що проти всіх азербайджанців, 
проти всіх кавказців ідуть настрої в Росії. Як ви будете з цим пра-
цювати?

І.Алієв: Ми максимально що можемо зробити – робимо. До 
речі, я скажу, що багато азербайджанців – громадяни Грузії. Зно-
ву ж за даними нашого міністерства (внутрішніх справ) близько 
170 тисяч. І їхні доля нас турбує. І де ми, я б не був, в будь-якій 
країні, я завжди зустрічаюсь з діаспорами. І в Москві, і в Києві, і 
Тбілісі, і в Європі. Думаю, що важливим елементом спокою азер-
байджанської діаспори було те, що я запросив Президента Путіна 
на ІІ з’їзд Всеросійського Азербайджанського конгресу. І разом ми 
там виступали, і це було дуже сильним сигналом і суспільству, і 
всім структурам. Звичайно ж, така активна політична співпраця 
також допомагає. Оскільки зв’язки між нашими країнами ростуть, 
рівень контактів зростає. Товарообіг ми подвоїли, зараз потрою-
ємо. Але, як ви розумієте, не все залежить від нас. Це територія 
Росії. І все залежить саме від настрою, від суспільного настрою. 
Звичайно, дуже непокоїть те, що певні кола намагаються зароби-
ти політичний капітал на націоналізмі. Це зручно, коли більше ні 
на чому. Це як останнє пристанище, як говорили класики. Дуже 
небезпечно. Як Росія, Азербайджан багатонаціональна країна. 
Ми до національних меншин ставимося з більшою турботою. 
Знаєте, які є проблеми в наших країн. Звичайно, соціально-еко-
номічні. Достатньо ідентичні. Якщо ця проблема хвилює корін-
ного жителя, він просто невдоволений і висловлює невдоволення 
владою місцевою чи поліцією, чи судом. А якщо це стосується 
представника меншини, він може думати, що це тому, що він ін-
шої національності. Тому в тих регіонах, де у нас проживають 
меншини компактно, ми намагаємось більше виявляти (їм) спри-
яння. (Розвивається) соціальна інфраструктура – і лікарні, школи. 
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(Створюються) робочі місця. Багатство Азербайджану в тому, що 
ми – багатонаціональна держава. Це насправді так. Це не якась 
пропаганда. Це насправді, я в цьому глибоко переконаний. І для 
кожної багатонаціональної держави це важливо. Я якось говорив 
на зустрічі з російським представником, що Росія також кавказька 
країна. Частина Кавказу знаходиться в Росії. І як вони будуть від-
різняти, скажімо…

Н.Асадова: Дагестанців від азербайджанців ніяк.
І.Алієв: Ніяк. Можна хіба відрізнити? Ніяк. Прізвища також од-

накові. І до чого це призведе? Це питання більше не наше, хоча ми 
зі свого боку намагаємось максимально робити так, щоб нашим 
братам було б спокійно. Я їм говорив, до речі, в Москві і Санкт-
Петербурзі, і інших містах: ви повинні жити за законами країни, 
в якій живете. Підкорятись цим законам, зокрема і в побутовому 
плані. Інтегруватись. Та знайте, що якщо вам буде погано, ми за-
вжди вас приймемо.

О.Венедиктов: В кінці розмови бліц, якщо дозволите. Маса 
питань. Дуже багато бакинців нам говорили, що будівництво бага-
топоверхових будівель, і ми це бачили, руйнує історичний центр 
міста. Ви як Президент країни відчуваєте цю загрозу чи це думка 
тільки людей, які живуть у цьому кварталі?

І.Алієв: Це занепокоєння є. Але людям не вгодиш. Коли нічого 
не будували, говорили: ой, нічого не будується. Зараз одночасно в 
Баку будується 500 будинків і кажуть, що занадто багато. Я тепер 
цю справу призупинив. Я створив багатоступеневу систему видачі 
дозволів. Систему взаємного контролю. І кожен будинок повинен 
відповідати кварталу, і його висота, і архітектура повинні бути у 
відповідності з бакинською. Так що цим питанням ми займаємось. 
Багато старих будинків зараз знову облицьовуються і відновлю-
ється їхній історичний колорит. А також багато старих радянських 
коробок ми зараз також облицьовуємо нашим гарним бакинським 
каменем. І це буде в дусі старовинних бакинських будинків.

О.Венедиктов: Ільгам Гейдарович, сьогодні, завтра Рада Без-
пеки (ООН) прийме резолюцію з іранської проблеми. Там будуть 
санкції деякі, не всеохопні, але вони будуть. І вже проект на ви-
ході. Можливо, коли ми з вами розмовляємо, останні штрихи до-
писуються. Якщо б зараз Азербайджан був членом Ради Безпеки, 
яку б позицію зайняв Азербайджан по відношенню до Ірану?

І.Алієв: Ми були б проти санкцій. Будь-яких. Однозначно.
О.Венедиктов: А чому? Все-таки розповсюдження зброї – це 

страшна історія.
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І.Алієв: Знаєте, адже…
О.Венедиктов: До речі, це ваші будуть проблеми. 30 мільйонів 

азербайджанців живутьу Ірані.
І.Алієв: Але ж розробка ядерних технологій не заборонена. 

Правильно? Будь-яка країна має право. Існує МАГАТЕ, існує між-
народний контроль. Є сьогодні докази, що Іран готує ядерну бом-
бу? У нас їх немає. Є вони у міжнародних експертів? Це все на 
рівні припущень. Та ці припущення ми вже недавно бачили, до 
чого призвели. До помилок. Тому (не можна) карати країну за те, 
що вона хоче розвивати ядерні технології. Чому іншим можна, а 
їм ні? Тобто принцип порушується. Можливо, комусь це не подо-
бається. І очевидно. Можливо, у когось викликає занепокоєння чи 
небезпеку. Добре. Тоді треба це питання обговорювати. Працюва-
ти, співпрацювати. А сказати, що не можна і будуть санкції, ні до 
чого це не призведе. Повірте мені. Ми живемо в цьому регіоні, ми 
знаємо регіон. У нас з Іраном кордон більше тисячі кілометрів. І 
там живе, як ви сказали, біля 30 мільйонів азербайджанців. Ні до 
чого це не призведе. Ні до чого хорошого. Тому ми проти цього і 
цю позицію, неодноразово я викладав, заявляв. І вважаю, що це 
призведе до тяжких наслідків для регіону і загалом для розвитку 
ситуації з точки зору безпеки.

О.Венедиктов: Останнє питання, пане Президент. Оскільки 
його задають з Санкт-Петербургу, ви розумієте, зараз у Росії не 
поставиш із Пітеру питання…

Н.Асадова: Пітерських ображати не можна.
І.Алієв: Таке у вас земляцтво.
О.Венедиктов: Так. Ось Юра, архітектор із Санкт-Петербургу 

пише: де можна знайти таку дружину, як у вас? Заздалегідь дякую. 
Мехрібан – богиня краси. Дайте пораду Юрію.

І.Алієв: В Баку, напевно. Я думаю, в Баку. Де ж іще?!
О.Венедиктов: У вас зараз є дві хвилини, щоб ви напряму 

сказали те, що ви хочете сказати росіянам, які слухатимуть це 
інтерв’ю. Без питань. Просто зверніться, будь-ласка. Традиційно 
ми надаємо таке право нашим гостям.

І.Алієв: Дві хвилини – це дуже недемократично.
О.Венедиктов: Дві з половиною.
І.Алієв: Ви мене запитували, скільки? Годину. Те, що вас ціка-

вить. А те, що я хочу сказати – всього дві хвилини.
О.Венедиктов: Ну, добре.
І.Алієв: Не поважаєте демократію. Ви утискаєте свободу слова.
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О.Венедиктов: Я думаю, в чому він нас звинуватить. Зрозумів. 
Будь-ласка, пане Президент.

І.Алієв: Я хочу побажати всім росіянам напередодні Нового 
року щастя, благополуччя, спокою. Моє життя пов’язане з мо-
сквою п’ятнадцятьма роками. Я навчався, працював. І це були не 
найгірші роки. Це були якраз роки молодості, становлення. Тому 
те, що відбувається в Росії, для мене важливо, як, звичайно, для 
Президента сусідньої держави. Ну а також з особистої точки зору. 
Я радію успіхам, радію тому, що Росія стає знову вагомою держа-
вою в світовому масштабі. І, як у нас говорять: благополуччя твого 
сусіда – це твоє благополуччя. Хочу, щоб був мир, щоб співпраця 
між нашими країнами розвивалась, взаєморозуміння зміцнюва-
лось, щоб було більше контактів.

О.Венедиктов: Алаверди, пане Президент. Ми з вами зустріча-
ємось напередодні вашого дня народження. Наперед  не вітають, я 
знаю, але я знаю, що ви вже говорили: не люблю просити, але тим 
не менш який би подарунок від Росії хотіли ви отримати на свій 
день народження? Замовляйте. Не просіть. Замовляйте.

І.Алієв: Важко, чесно кажучи.
О.Венедиктов: Нічого не треба. У мене все є. Тим не менш. 

Все одно даруватимуть.
І.Алієв: Спасибі. Найкращий подарунок – це добре слово. Я би 

так сказав. І розуміння того, що Азербайджан є другом».
24 грудня. Ільгаму Алієву виповнюється 45 років. Квіти, те-

леграми, дружні послання від глав держав, урядів, міжнародних 
організацій. Президент Росії Володимир Путін зателефонував у 
Баку, тепло привітав Ільгама Гейдаровича з днем народження. На 
додаток до дружньої телефонної розмови Володимир Володими-
рович направив імениннику теплого листа.

«Ви твердо й послідовно ведете Азербайджан шляхом соціаль-
но-економічних перетворень, зміцнення його зовнішньополітич-
ного впливу. Особливо цінуємо Ваш внесок у розвиток дружніх 
відносин між нашими країнами, які вийшли на рівень істинного 
стратегічного партнерства. В їх основі – насичений і змістовний 
політичний діалог, плідна та взаємовигідна економічна співпраця, 
тісні гуманітарні зв’язки. Ваша особиста підтримка такої значної 
ініціативи, як обмін національними роками між Росією та Азер-
байджаном, багато в чому зумовила її успіх».

Але тієї зими дружні відносини підмерзли, про що відверто 
сказав у прямому ефірі Президент Азербайджану. Правда, на фоні 
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«нафтогазової війни» з Білорусією, коли перемир’я заключили за 
хвилину-другу до настання 2007 року, похолодання, що виникло 
в відносинах між Москвою та Баку, відійшло на другий план. Од-
нак в Азербайджані про протиріччя говорили у весь голос. А що 
ж думають про це в російських верхівках? Чи згодні з докорами 
в тому, що Росія підштовхує сусідів по СНД до більш тісних кон-
тактів із західними партнерами? Ці питання ми поставили голові 
Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Сергію Миронову. Сергій 
Михайлович – досвідчений політик, третя особа в Російській дер-
жаві, до того ж він не раз бував у Азербайджані. Чи тривожить 
його така ситуація?

– Я не вважаю, що у нас зіпсувались відносини з сусідами – так 
розпочав свою відповідь на наші питання Сергій Миронов. – По-
зиція Росії стала більш прагматичною, враховуючи пріоритет на-
ціональних інтересів самої Росії. Це логічно. Не знаю, чому для 
багатьох і в нашій країні, і в колишніх радянських республіках 
така позиція стала несподіванкою. Володимир Володимирович 
Путін такий вектор у зовнішній політиці задав із самого почат-
ку свого президентства. І послідовно, наполегливо його дотриму- 
вався.

Я, як і більшість росіян і білорусів, є переконаним прихиль-
ником Союзної держави. Це корінний інтерес наших братських 
народів. Впевнений, ми поступово вирішимо всі проблеми. Я по-
бував у багатьох областях Білорусії, розмовляв з людьми в сто-
лиці і в глибинці, в містах і в селах і особисто переконався, що 
в більшості своїй вони щиро хочуть жити з нами в одній держа-
ві. Спочатку це буде конфедерація, а потім, можливо, і реальна 
федерація. Тільки рухатись потрібно поступово, етап за етапом, 
вирішуючи проблеми і з конституційним актом, і зі спільною ва-
лютою, і з єдиним митним та економічним простором. Звичайно, 
гальмування на цьому шляху викликає тривогу. Та ізоляція Біло-
русі, як і будь-якої іншої країни, – шлях у нікуди.

Білоруси, переконаний Миронов, тягнуться до Росії не від бід-
ності своєї, як це підносять противники Москви і Мінська. Сьо-
годні Білорусь за рівнем пенсійного та соціального забезпечення, 
економічної стабільності серед лідерів СНД. Загалом, воля оби-
двох народів до об’єднання сумнівів не викликає, а ось її втілення 
вимагає більших сил і величезного терпіння.

Цю розмову ми продовжили і з іншими відомими політиками. 
Почули багато різноманітних версій, зокрема – і з серії про роль 
особистості в історії. Один із наших співрозмовників, попросив, 
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правда, не посилатись на нього, говорив про особисті претензії 
Олександра Григоровича Лукашенка. Є,  мовляв, у нього така собі 
селянська хитринка. Хоче батька, як люблять називати президента 
Білорусі газетники, зайняти в майбутній Союзній державі зразу 
два крісла: віце-президента та голови уряду. І як тільки з відпо-
відною посадою для Лукашенка домовляться (а дві такі ролі заба-
гато, вважає наш інформований співрозмовник), процес, кажучи 
словами Горбачова, піде. Головне в цьому, завищені вимоги Лу-
кашенка, для якого «особисте вище суспільного… У нього таке 
бачення своєї долі, і це головний камінь спотикання».

У міркуваннях наших співрозмовників при всій різноманітнос-
ті їхніх позицій є одна раціональна ланка. Радянські республіки, 
які в один час стали незалежними, тільки здобувають досвід дер-
жавної розбудови. Навіть Росія всі 1990-і роки сахалась з боку в 
бік, як її лідер. Що вже говорити про Молдавію, Білорусь, Кирги-
зію… Цікаві у цьому зв’язку спостереження відомого дипломата 
Олександра Чікваідзе. Олександр Іванович був послом Радянсько-
го Союзу, послом Росії, міністром закордонних справ Грузії. Зга-
дуючи про перші кроки в міністерстві, він пише: «… В той період 
зовнішньополітичне відомство Грузії не було реально незалеж-
ним, воно не було тією ланкою в широкому розумінні цього слова, 
де планується та здійснюється зовнішня політика вільної країни. 
І в цьому не було нічого незвичайного, а тим більше – негожого».

Своє міністерство закордонних справ мала кожна союзна рес-
публіка, та всі вони, як і МЗС Грузії, були лише протокольним до-
датком до МЗС СРСР. Можливо, за виключенням протокольних 
служб України та Білорусії – все-таки ці республіки були члена-
ми ООН. «Один із колишніх міністрів закордонних справ, який 
одночасно займав посаду заступника голови Ради Міністрів Гру-
зії, – продовжує Олександр Чікваідзе, – якось у розмові зі мною 
поскаржився, що найважче питання, яке ставлять йому іноземці, 
котрі приїжджають до республіки: в чому полягають функції зо-
внішньополітичного відомства?

Насправді, які там функції! Найголовніше – накривай столи 
щедріше, щоб закордонні гості довго-довго пам’ятали гостинність 
Тбілісі, Баку, Єревану, Ташкенту…

Перед дипломатією незалежних держав постали завдання зо-
всім іншого порядку: визначати зовнішньополітичний курс, до-
магатись повномасштабного міжнародного визнання своїх країн, 
відкривати дипломатичні місії за кордоном і в себе – при тому, що 
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кандидати в посли і посланці вишиковуються в чергу, а професіо-
налів серед них одиниці…

В перші пострадянські роки з цими проблемами зіштовхнулись 
ледве не всі колишні союзні республіки, що стали незалежними 
державами, включаючи і Росію. «Хлопчики в рожевих штанцях» – 
так Руслан Хасбулатов, голова Верховної Ради Росії, привселюдно 
припечатав завлабів і молодших наукових співробітників, які осід-
лали міністерські крісла, немов іграшкових коників, – вели країну 
в тупик. Міністр закордонних справ Росії Андрій Козирьов просив 
заокеанських партнерів пояснити йому, які національні інтереси 
Росії. В Азербайджані новий курс прокладав Народний фронт. І 
проклав… Та так, що тільки титанічна воля Гейдара Алієва, його 
дар державного діяча, неабиякий авторитет у народу і в світі не 
дали Азербайджану зникнути з політичної карти.
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Глава XVI
вИКлИКИ СТОлІТТЯ

Засоби до дії зливаються
з її результатами.

О. Бальзак

Свою відповідь на виклики ХХІ століття шука-
ють партії та рухи, вони лунають в дискусіях, в друці, парламен-
ті. Президент Ільгам Алієв говорить про модернізацію країни. Це 
ємке поняття вбирає в себе і оновлення економіки, і сильні соці-
альні програми, і продуману зовнішню політику.

20 травня 2002 року (як виразно зійшлись числа!) на прес-
конференції в Тегерані Гейдара Алієва запитали, як він оцінює 
«саміт п’яти країн, розташованих біля Мазандаранського озера». 
Звичайно, Президент Азербайджану чудово зрозумів, про що йде 
мова. Але…

– Я не зрозумів, що означає Мазандаранське озеро…
Гостю спробував допомогти Президент Ірану Мохаммад Ха-

тамі:
– У вас Каспій називають Каспійським озером, у нас – Мазан-

даранським. Та щоб жодна країна не хвилювалась, будемо назива-
ти його Каспійським морем.

– Воно здавна називається Каспійським морем. Назву Каспій-
ського моря змінити не можна, – відповів Гейдар Алієв.

Це був гідний урок географії, точніше – політики.
Гідний і коректний.
Міжнародні оглядачі, дипломати відзначають, що такий же 

стиль характерний і для Ільгама Алієва. Ми писали про те, що на 
переломі 2006-2007 років Азербайджан відмовився від закупівель 
російського газу, що неочікувано подорожчав. Заледве не класич-
ний випадок, коли корпоративні інтереси великої компанії («Газ- 
пром») і держави прийшли у протиріччя. Треба віддати належне 
Президенту Азербайджану: його крок у відповідь був точним, ро-
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зумним, коректним. «…Накопичений потужний потенціал, – під-
вела підсумок газета «Известия», – дозволяє Азербайджану гідно 
долати тимчасові труднощі, що виникли в силу чисто зовнішніх, 
і як кажуть у керівництві країни, не зовсім зрозумілих обставин. 
Азербайджан сьогодні вже мало залежить від зовнішніх коливань, 
Президент Ільгам Алієв не підвласний емоціям і вміло вибудовує 
власну лінію поведінки. Його політика сьогодні базується на по-
тужному економічному фундаменті, і це гарантує успішне продо-
вження розвитку» (Известия, 30 січня 2007 р.).

– Азербайджансько-російські відносини в остані роки набра-
ли стійку позитивну динаміку розвитку,– підкреслив у інтерв’ю 
«Российской газете» (19 травня 2007 р.) міністр закордонних 
справ Азербайджану Ельмар Мамедьяров. – Важливу роль в цьо-
му процесі відіграє базовий Договір про дружбу, співпрацю та вза-
ємну безпеку між Азербайджанською Республікою та Російською 
Федерацією від 3 липня 1997 року. Основоположною нормою 
цього документу є зобов’язання наших дружніх і рівноправних 
держав будувати свої відносини на основі довіри та стратегічного 
партнерства, принципів взаємної поваги державного суверенітету, 
незалежності, територіальної цілісності і непорушності кордонів.

В даний час двосторонні відносини опираються на солідну до-
говірно-правову базу – між нашими країнами укладено біля 100 
міжурядових і міжвідомчих угод, що охоплюють найширший 
спектр питань торгово-економічної, інвестиційної і гуманітарної, 
а також військово-технічної взаємодії».

Нафтова стратегія, аграрний сектор, транспорт – яку галузь 
економіки не візьмете, в кожній видно начала, закладені Гейдаром 
Алієвим, і продовження, пов’язані з іменем Ільгама Алієва.

– Ще в 90-х роках минулого століття загальнонаціональним 
лідером Азербайджану Гейдаром Алієвим була визначена про-
грама розвитку та модернізації громадянської авіації, – розповідає 
генеральний директор Державного концерну «Азербайджан Хава 
Йоллари» (AZAL) Джахангір Аскеров. – У відповідності з нею в 
1999 році був введений в експлуатацію аеропорт Баку, що відпові-
дає всім міжнародним стандарт та носить ім’я Гейдара Алієва, а в 
2000 році були придбані перші два нових літаки «Боінг-757-200».

Подальша політика комплексної модернізації громадянської 
авіації була продовжена Президентом Азербайджану Ільгамом 
Алієвим. Ним була затверджена державна програма розвитку гро-
мадянської авіації, розрахована до 2008 року. В ній декілька клю-
чових пунктів. По-перше, це системне оновлення авіапарку, що 
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передбачає закупівлю виключно нової техніки у провідних авіа-
будівельних корпорацій світу. По-друге, будівництво нових аеро-
портів у різних регіонах республіки і доведення загальної кількос-
ті міжнародних авіа вузлів до п’яти.

На відміну від багатьох інших держав Азербайджан сам готує 
кадри для свого повітряного флоту, для аеропортів. На очному та 
заочному відділеннях Національної академії авіації (НАА) на-
вчаються 1800 студентів зі 22 спеціальностей. Очолює НАА ака-
демік, доктор фізико-математичних наук Аріф Мір-Джалал оглу 
Пашаєв. Вчений пишається тим, що свого часу путівку в велику 
науку йому «виписав» президент Академії наук Радянського Сою-
зу Мстислав Келдиш. Сталось це в 1974 році. Мстислав Всеволо-
дович, прилетів у Баку, знайомився з роботою азербайджанських 
фізиків. Президент Академії наук республіки Гасан Абдуллаєв се-
ред інших відрекомендував московському гостю Аріфа Пашаєва:

– Високообдарований молодий фізик…
– За вами майбутнє, дорогі мої фізики! – потиснув йому руку 

академік Келдиш.

Гадаємо, «галузевих» прикладів достатньо; вони, загалом, по-
вторюють одне одного. Давайте тепер подивимось на результати 
соціально-економічного розвитку країни, про що ми вже частково 
говорили в попередніх главах. Азербайджан рік за роком дома-
гається рекордних показників у економіці: в 2006 році зростання 
ВВП склало 35 відсотків; промисловості – 37 відсотків. На 22 від-
сотки виросли грошові прибутки населення. Помітно знижується 
рівень бідності. За три роки в країні відкриті 520 тисяч нових ро-
бочих місць.

«Наука – передумова, діяння – результат» – ці слова долина-
ють до нас із сивої давнини. Так говорив мудрець Насреддін Тусі 
(1201-1274), знаменитий азербайджанський астроном і мислитель.

Ільгам Алієв підходить до завдань, які епоха висуває перед кра-
їною, як історик, політолог, управлінець вищої проби. В сфері його 
безпосередніх інтересів, переговорів із лідерами інших держав – 
освоєння каспійських родовищ, прокладка транснаціональних на-
фтопроводів, газової магістралі, проекти ТРАСЕКА – відродження 
традицій давнього Великого Шовкового шляху на сучасній осно-
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ві… Він виступає перед світовою бізнес-елітою на економічних 
форумах російською, англійською, французькою мовами.

Ільгам Алієв, як і його батько, не кабінетна людина. Він охоче 
буває в містах і селах республіки, забираючись у найвіддалені-
ші куточки, на заводах і промислах, новобудівлях. Він приймає 
участь у відкритті нових шкіл, поліклінік, палаців спорту… Як 
водиться, відкриваючи дитсадок, цех чи фабрику, розрізають чер-
вону стрічку. Так народився жарт: мовляв, з цих стрічок можна 
було пошити костюми панам опозиціонерам, які здатні тільки ка-
ламутити воду.

Секретар Спілки письменників Азербайджану народний поет 
Фікрет Годжа:

– В пострадянські роки ми вчились йти в ногу з новою епохою 
у Гейдара Алієва. Ільгаму Алієву властивий такий же дух нова-
торства. Він веде суспільство шляхом, визначеним Гейдаром Алі-
євим. І в кожному своєму кроці постає сучасним, сильним, дер-
жавним діячем.

Народний артист СРСР, професор Аріф Меліков:
– Ільгам Алієв прийшов до влади не за волею випадку. Він при-

ймає участь у політиці як наступник справи Гейдара Алієва… Для 
лідера держави дуже важливе вміння спілкуватись на найрізнома-
нітніших рівнях. Знаходити точні слова для роз’яснення позиції, 
вирішення проблеми, не впадати в крайнощі в критичних ситуаці-
ях, знати, кого пожурити, а кого підбадьорити, підтримати добрим 
словом, реальною справою. Те, що зараз називають харизмою, не 
дається в одну мить. Історія знала чимало привабливих фігур, які 
насправді виявлялись красивими пустодзвонами…

Очевидно, харизма – це не тільки блискуча риторика, а сукуп-
ність достоїнств людини, єдність слова і діла, цільність натури, 
словом, якості, з яких складається міцна громадська симпатія. 
Така й природа заслуженого престижу і популярності глави Азер-
байджанської держави.

Він вірний у дружбі, цінує порядність і чесність, не терпить 
лукавства, двоєдушності, імітації вірності та старанності. Не та-
ємниця, що навколо видатних осіб чимало діячів, котрі бажають 
вчасно підсюскнути, розшаркатись… Ільгам Алієв тактовно при-
сікає такі спроби. Іноді – однієї іронічної посмішки достатньо, 
щоб зупинити підлабузника.
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Обличчям до Ергюнешу*

Звідси, з просторів луганських степів, не роз-
гледиш навіть верхівки найвищих Карабахських гір – Ергюне-
шу та Кірса, взимку й влітку вкритих сніговою папахою. Далеко  
джерела, кагрізи, від води яких ламає зуби, прозорі, як сльоза, 
струмки.

Сюди перебрались жителі одного з наметових таборів.
Тисячі й тисячі біженців, переселенців жили в таких містечках 

з надією на постійне житло. І рік за роком, місяць за місяцем надія 
ставала реальністю. Настала черга і останніх наметів. В новому 
селищі – лікарня, школа, клуб, бібліотека, дім урочистостей. Як 
годиться, водопровід, ліхтарі на вулицях, немов у місті.

В тіні під тополями грають в хованки брат і сестричка. Друго-
класницю Зібу назвали в честь бабусі. Її брат Рафет – першоклас-
ник. Маленький та шустренький. На запитання гостей відповідає 
жваво та впевнено. Похвалився, що знає багато віршів.

– Хочете, прочитаю?
Повернувся обличчям до синіючих вдалині гір:

Приезжал Гейдар-баба,
В шапке золотой,
Если спросять: где он?
Он всегда со мной…

На голоси виходить Азер, батько дітлахів, інвалід Карабахської 
війни. Запрошує в будинок, знайомить з батьками – Шаміль-кіші, 
Зіба-ана, з дружиною Кіфаят-ханум. Запитуємо про життя-буття. 
Бабуся Зіба згадує, як до них, ще в наметове містечко, в дев’яносто 
дев’ятому році навідався Гейдар Алієв. Сказав: незабаром заживе-
те краще. Так і вийшло. На другий приїзд справив весілля нашому 
Азеру. Привітав молодих в новому домі урочистостей, побудова-
ному за його наказом.

– Я прийшов сьогодні до вас на перше святкування, – говорив 
Гейдар-муаллім. – Щасливий, що напередодні Навруз-Байраму 
приймаю участь у весільній церемонії.

Потім він згадав про своє весілля.
Цю сторінку спогадів Гейдара Алієва ми знаємо і з інших  

джерел. 

* Е р г ю н е ш – назва гори в Джебраїльському районі Азербайджану (Ка-
рабах).
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– Ми з Заріфою-ханум два-три роки збирались одружитись. Та 
в нас не було житла. Довелось почекати, поки я отримаю квартиру. 
Отримав двокімнатну. Отже, можна було одружуватись.

І далі Гейдар Алійович з доброю долею гумору розповідає, як 
він і Заріфа одружились.

– Ми гуляли по місту. На вулиці Ворошилова, тепер вона но-
сить ім’я Юсіфа Мамедалієва, побачили відділення загсу. Там си-
діла жінка. Сказали їй: мовляв, хочемо розписатись. Добре, гово-
рить, сідайте. І у нас і заручальних перснів немає. Сіли. 

– Чи згодні ви побудувати сім’ю?
– Так, – говоримо разом.
– Підпишіться ось тут.
Ми поставили підписи. Дали нам шлюбне свідоцтво. 
В ті часи напроти кінотеатру «Нізамі» був гарний кондитер-

ський магазин. Зайшли ми туди, я кілограм «Мішок» купив, були 
такі смачні, але дорогі цукерки. Потім пішли до набережної, рід-
них Заріфи-ханум. Сказали, що ми розписались, а я висипав на 
стіл цукерки «Мішка», підсолодити, як кажуть, вуста…

«Мішка на Півночі» – так називаються ті знамениті цукерки. 
З ними, а точніше з дурнями від політики, відбулась на початку 
перестройки смішна історія. Про неї нам розповів свого часу Фар-
ман Курбанович Салманов.

Було це в дні першої поїздки генсека Горбачова по містах і се-
лах Тюменської півночі. Там роками люди не бачили добрих цу-
керок. І ось до приїзду такого великого начальника господарники 
розстарались: завезли в Нижньовартовськ цілий вагон «Мішок на 
Півночі». Але на прилавок жодна цукерка тоді не потрапила: рап-
том Михайло Сергійович образиться.

Повернімось до спогадів бабусі Зіби, її сина та невістки. Вони 
пам’ятають, які напуття давав Президент молодятам:

- Мій головний наказ: любіть одне одного, будьте вірні одне 
одному, не забувайте батьків своїх, будьте вірні нашій землі, країні 
нашій, державі нашій…

Зіба просить невістку Кіфаят-ханум принести альбом. Показує 
на портрет свого Фаріза. 

– Він відважно боровся за село Хоровлу Джабраїльського ра-
йону. Гейдар Алієв нагородив його орденом «Знамено Азербай-
джану» – посмертно… Зустріч зі святою людиною, аксакалом 
народу стала для мене, для всієї моєї сім’ї великою втіхою. Горе 
наше полегшало…
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І Ільгам-муаллім, Президент наш, продовжує з честю шлях 
батька. В дві тисячі третьому році приїжджав до нас. Тоді і сказав, 
що незабаром розпрощаємось з наметовими містечками. Слова 
свого дотримав. Тепер в нашій околиці ще п’ять нових селищ зве-
дено. Чула, що приїде він на відкриття, заберу смуток його.

Наші люди з наметів переберуться сюди. Але – не назавжди. 
Адже нас чекає рідний Джабраїл, він ще під окупацією. Чекають 
Чахирли, Мерджанли, Хоровлу…

Бачиш лавку в дворі нашому – вона повернута до гір наших. 
Коли світає чи вечоріє, віє звідти диханням рідного привілля…

Ось цей телевізор покійний Гейдар Алієв на весіллі подарував 
сину і невістці моїй. Я по цьому телевізору чула слова нашого мо-
лодого Президента, завжди він говорить, що звільнимо наші зем-
лі, повернемось до рідних домівок. Я йому вірю, він слів на вітер 
не кидає…

19 березня, переддень Навруза, назавжди запам’ятався Тугаю 
Рзаєву та Айгюн Гулієвій, вимушеним переселенцям з Фізулінсь- 
кого району. Вони, як найдорожчу реліквію, бережуть касуте з ві-
деозаписом весільних урочистостей, в яких приймав участь Пре-
зидент.

Ми зустрілись у старому «нобелівському» будинку на проспек-
ті, що носить ім’я великого шведа, а за радянських часів знайомого 
бакинцям як Робочий проспект. Там живуть, ставши бакинцями, 
Тугай і Айгюн. Айгюн – випускниця Бакинського коледжу нафти 
та енергетики; обоє працюють в системі міської електромережі. 
Доньку назвали в пам’ять академіка Заріфи-ханум Алієвої – дру-
жини Гейдара Алієва.

Тугай вмикає відеомагнітофон, ставить касету.
– Чи є епізод, що не потрапив у кадр? – поцікавились ми.
– Після того як нам вручили шлюбні свідоцтва, Президент бла-

гословив нас, зіграли танок… Ми пішли в танок, і Гейдар Алійо-
вич приєднався до нас. Ми обняли одне одного за плечі, як рідні. 
Тут один із охоронців підступив, хотів забрати мою руку з плеча 
Президента, та він дав зрозуміти стражу, щоб той не турбувався. 
Ось цієї деталі на зйомці немає.

Ми проглянули епізоди пам’ятного весілля.
На столи, прикрашені святковими «семені» – вісниками На-

вруза подали пишний карабахський плов. Руба Рзаєва, мати Тугая, 
і Зіба Джавадова, мати іншого нареченого, Азера, сидять по оби-
дві сторони від Президента.
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Співачка заспівала відому пісню (наводимо декілька рядків у 
російському перекладі) – про любов до рідного Карабаху.

… Колыбель наших грез ты всегда, Карабах,
Кяманча, тар – твой дар, золотые уста, Карабах.
Карабах, Карабах, отчий край мой родной.
Здесь Вагифа «гëзель»* уплывает в туман,
Здесь крыла обретает газель Натеван…

Пісня відлунала.
«Чох саг ол!» («Спасибі!») – говорить Президент.
Айгюн-ханум згадує:
– Коли ми танцювали, я хотіла поцілувати йому руку, але він 

відвів руку і поцілував мене в чоло…
Ось той самий епізод на екрані.
Поцілувати в чоло – означає благословити. Мелодія «Сулей-

мані» легко несе на своїх хвилях президента – йому не дасиш 76 
років.

Співак Алікрам Байрам співає пісню «Ана». Ана – мати. Пре-
зидент слухає, і посмішку на його обличчі змінює смуток. 

Ось молодята знімаються на пам’ять – з Президентом. Айгюн 
показує одну з цих фотокарток.

– Хочу передати фотокартку Мехрібан-ханум Алієвій. Адже 
кажуть, що для Фонду Гейдара Алієва збирають цікаві експонати.

Минуло з того дня вісім років. Люди чекають, сподіваються, 
що повернуться до рідних домівок. Як Тугай та Айгюн. 

– Ільгам Алієв обіцяв, що в Азербайджані не залишиться жод-
ного наметового містечка, – говорить Тугай. – І це стало дійсніс-
тю. Я вірю, що його ім’я ввійде в історію, як визволителя Караба-
ху. Той день не за горами!

Президент любить і цінує живе спілкування, не відгороджуєть-
ся від людей щитом помічників.

В Огузькому районі, наприклад, до Президента підійшов ви-
мушений переселенець, колишній житель села Дашбулаг сумно 
пам’ятного Ходжалинського району – Аділь-кіші. Повідав про 
свою біду. В 1988 році вірменські бойовики напередодні Навруза 
підпалили його двоповерховий будинок. Син Ніяз отримав опіки, 
став інвалідом. Аділь Махмудов опинився першим в гіркому та 

* «Г ë з е л ь» –  красуня.



377

довгому списку біженців із Карабаху. Сам він був тяжко поране-
ний. Син його Махір навчається в приватному університеті «Те-
феккюр». Та ось біда: оплачувати навчання не по кишені. Прези-
дент вислухав багатостраждального батька. Дав доручення – до-
помогти.

Зауважимо, що в державних навчальних закладах біженці та 
вимушені переселенці навчаються безкоштовно.

Особлива турбота – Нахчиван, відірвана від Великої землі ві-
рменською блокадою. Єдиний шлях – повітряний. По декілька 
рейсів на день. І ще – обхідний шлях, через Іран…

Президент часто буває в автономії. Йому до душі ентузіазм 
глави автономної республіки Васіфа Талибова. На відкритті між-
народного аеропорту в Нахчивані Ільгам Алієв говорив, що цей 
край має для Азербайджану стратегічне значення: «Я буду завжди, 
постійно підтримувати нахчиванців… Знайте, що наші серця тут, 
з вами».

Повернімось до нашої зустрічі з головою Ради Федерації Фе-
деральних Зборів Росії Сергієм Мироновим.

– Мало хто очікував, що Ільгам Алієв виявиться таким праг-
матичним, вольовим, сильним і жорстким політиком, – говорив 
Сергій Михайлович. – Багато хто, навіть у Азербайджані, бачив 
у молодому президенті такого собі кронпринца, декоративну фі-
гуру. Але вони помилились. Ільгам Гейдарович вибудовує свою 
політику, опираючись не тільки на багатий батьківський досвід, а 
й на свої уявлення, знання. Адже він, як відомо, навчався в Росії, з 
Росією пов’язана значна частина його життя. Наші країни ростуть, 
розвиваються, шукають своє місце в світі. Певні тертя і питання 
неминучі. Та я впевнений, що і досвід батька, і його особистий пе-
реконують Ільгама Алієва в безальтернативності добросусідських 
відносин з Росією, для якої Баку був і залишається одним із на-
дійних партнерів у Закавказзі. Ні для кого не таємниця, що в світі 
є сили, які намагаються використати Азербайджан для вирішен-
ня власних завдань у питаннях транспортування енергоносіїв і у  
військово-стратегічній області. Нічого спільного з інтересами са-
мого азербайджанського народу такі плани не мають. І я впевне-
ний, в Баку всі це чудово розуміють.
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25 лютого 2007 року, Москва

За радянських часів тут, на перетині Садового 
кільця і вулиці Чернишевського, був популярний кінотеатр «Но-
воросійськ», названий в честь міста-героя та схожий на великий, 
білий пароплав. Дістався Миколі Гавриловичу царський «пода-
рунок» – безкінечно довге якутське заслання. Обдарували його і 
нинішні господарі Москви – стерли ім’я письменника, одного з 
улюблених авторів Леніна, з карти міста. Вулиці повернули стару 
назву – Покровка; кінотеатр переробили на Центральний дім під-
приємця.

Неділя, 25 лютого 2007 року… До Центрального дому під-
приємця підтягуються молоді люди, гості постарше – депутати 
Держдуми, сенатори, журналісти. Всіх нас зібрали дві громадсь- 
кі організації – Координаційна рада азербайджанської молоді та 
Азербайджанський клуб МДІМВ. За підтримки Фонду Гейдара 
Алієва юнаки підготували зустріч, присвячену 15-літтю трагедії в 
Ходжали. З часом назва цього азербайджанського містечка стане в 
один ряд з білоруською Хатинню, російською Красухою, чеським 
селищем Лідіце, французьким Орадуром…

Ходжали були стерті з лиця землі в ніч на 26 лютого 1992 року.
«Масова різня, що відбулась наприкінці ХХ століття на очах 

у всього світу, за своєю жорстокістю та нещадністю стала злочи-
ном не лише проти азербайджанського народу, а й всього людства 
та людяності, – заявив у своєму зверненні до азербайджанського 
народу Президент країни Ільгам Алієв. – наша мета полягає в від-
новленні історичної справедливості, викритті злочинців і переда-
чі їх до суду світовій спільноті. Необхідно розкрити й показати 
загрозу, яку становлять для світу етнічний сепаратизм, ідеологія 
ненависті та терору по відношенню до інших народів».

В ім’я пам’яті жертв Ходжали тисячі й тисячі людей зібрались 
біля монументу «Поклик Батьківщини» в Баку. І – в Анкарі, Пари-
жі, Астані, Нью-Йорку… І – в центрі Москви.

Лейла Алієва, президент Азербайджанського клубу МДІМВ, 
піднімається на сцену. Говорить без папірця, помітно хвилюєть-
ся. Про те, що вірмено-азербайджанський, нагірно-карабахський 
конфлікт триває ось уже більше 15 років. 20 відсотків азербай- 
джанських земель окуповані; в країні більше мільйона біженців 
і вимушених переселенців; тисячі історичних пам’ятників зни-
щені… 26 лютого 1992 року ввійшов у нашу історію як один із 
найбільш трагічних днів. Трагедія Ходжали стала важким випро-
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буванням для нашого народу. Минуло 15 років. Але Азербайджан 
ніколи не забуде цей страшний лютневий день…

Не забуде, тому що біль Ходжали відгукнувся в серцях моло-
дих людей. Це вони, азербайджанські студенти, молоді підпри-
ємці підготували зустріч, про яку ми розповідаємо, презентували 
новий документальний фільм, знятий Фондом Гейдара Алієва. В 
ньому використаний відеоряд національного героя Азербайджану 
Чингіза Мустафаєва, котрий загинув у бою.

Слово президент не зовсім в’яжеться з чарівною Лейлою, аспі-
ранткою МДІМВ. Та, впоравшись із хвилюванням, вона говорить 
впевнено, як і повинен говорити президент. Бездоганною російсь- 
кою мовою:

– У ХХІ столітті людство врешті повинно перейти від насилля 
і війн до нової культури, що ґрунтується на загальних цінностях, 
солідарності, терпимості та правах кожної людини.

Поки Лейла йшла до свого місця поруч із її Еміном, лунали 
аплодисменти.

– Молодець, – прошепотів він.
На сцену виходили люди різних поколінь, вчені та студенти, 

журналісти й дипломати.
– Мені дуже важко говорити, – падають у принишклу залу сло-

ва Полада Бюль-Бюль оглу, посла Азербайджану в Росії, одного з 
найбільш відомих азербайджанців на просторах Союзу, як нази-
валась наша велика країна. – Мої дідусь і бабуся поховані в Кара-
басі, в Шуші, зовсім недалеко від Ходжали. Батько мій народився 
поблизу Шуші і Агдаму… Дуже важко було бачити ці кадри, знову 
й знову згадувати трагедію, яка відбулась 15 років назад. Мені до-
велось зустрічатись з тими небагатьма, хто вцілів після тієї бійні. 
Їхні розповіді забути неможливо…

Азербайджан зумів знайти в собі сили подолати біду, згурту-
ватись.

– Сьогодні Азербайджан, – продовжує Надзвичайний і Повно-
важний посол, – суверенна країна, голос якої чують у всьому світі. 
І ми вирішимо цю проблему. Якщо навіть не наше покоління, то ті, 
хто сидять сьогодні в залі. Ми далекі від ідеї помсти, не переслі-
дуємо цілі використовувати дане питання для отримання якихось 
політичних, фінансових, територіальних чи інших дивідендів. Ми 
домагаємось справедливого врегулювання вірмено-азербайджан-
ського, нагірно-карабахського конфлікту у відповідності з норма-
ми міжнародного права.
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Я хотів би подякувати всім, хто організував цей вечір. І Лейлі 
Алієвій, яка висловила почуття молодого покоління…

Давно і точно сказано: країна, втрачаючи молодь, втрачає своє 
майбутнє. В Азербайджані турбота про молодь – складова частина 
загальнодержавних, загальнонаціональних програм. Ці зусилля 
воздадуться сторицею.

16 січня 1933 року з тюрми «Наікі» Джавахарлал Неру відпра-
вив своїй доньці Індірі чергового листа. Через роки листи до донь-
ки з тюрми, що містять вільне викладення історії для юнацтва, 
вийшли окремим виданням. «Погляд на всесвітню історію» – так 
назвав свою книгу Неру (1889 – 1964), видатний політичний і дер-
жавний діяч Індії, її перший прем’єр-міністр.

Лист, про який ми згадали, Джавахарлал Неру назвав «Там, 
де зустрічаються три континенти»; це глибокі роздуми про долі 
Західної Азії, Отоманської імперії, зв’язки середземноморських 
країн Азії з Південною Європою та Північною Африкою. Про-
тягом століть і навіть тисячоліть, що з’єднують Європу з Азією, 
і безмежна кількість караванів пройшла через її міста й пустелі, 
перевозячи товари з одного континента на інший. Та згодом «море 
перетворилось на велику дорогу, і корабель зайняв місце верблю-
да пустель… А тепер, у двадцятому столітті, у нас на очах відбу-
ваються нові зміни: в старому суперництві між сушею та морем 
знову перемагає суша, займаючи місце моря в якості великої сві-
тової дороги».

Сучасна геополітика, про що ґрунтовно пише в своїй моногра-
фії «Каспійська нафта Азербайджану» Ільгам Алієв, визначає два 
типи цивілізації – морську та суходільну. «Ця полярність Заходу 
та Сходу, моря й суші, острова та континента, атлантизму та єв-
разійства, – підкреслює Ільгам Гейдарович, – визначає динаміку 
всіх основоположних векторів світової історії та політики. Велике 
протистояння цивілізацій (морської та сухопутної) триває до того 
часу, поки триває історія».

В цьому протистоянні виникають і розпадаються імперії. На-
роджуються держави. Свій шлях обирають народи, звіряючись з 
вищими національними інтересами. Азербайджан обрав шлях не-
залежності. І на цьому шляху створює, говорячи словами Гейда-
ра Алієва, нову історію використання можливостей Каспійського 
моря, пов’язаних із нафтою та газом. «Я дуже радий, – продовжу-
вав Гейдар Алійович, – що ми є одними з тих, хто створює цю іс-
торію. У нашої роботи велике майбутнє. Ця історія буде писатись, 
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продовжуватись і після нас».
Історія переконує: процвітає та країна, лідер якої опирається на 

свій народ, живе заради народу. Таким був і провідницький вибір 
великого загальнонаціонального лідера азербайджанського наро-
ду Гейдара Алієва. За волею народу він передав штурвал держав-
ного управління в надійні руки Ільгама – сина, духовного сорат-
ника, політичного наслідника. Ільгам Гейдарович здобув повагу та 
любов співвітчизників і визнання у світі. Чотири президентських 
роки, загалом, невеликий термін навіть в біографії однієї люди-
ни, тим більше в житті країни. Та як багато зроблено за ці роки! 
І скільки ще треба зробити незалежній країні, яка оновлюється!

Шлях держав нерідко порівнюють зі стрімким рухом. Птахи-
трійки, корабля, що йде до нових горизонтів, чи літака, що на-
бирає висоту… Про «наш паротяг» колись співали: «… в кому-
ні зупинка!» Проте на життєвому шляху народу немає зупинок. 
Попереду нові турботи – повсякденні й перспективні, сімейні та 
загальнодержавні. Попереду виклики нового часу. Азербайджан 
Ільгама Алієва знає, як на них відповісти.

Баку – Москва
2003 – 2007
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ОСНОВНІ	ДАТИ	ЖИТТЯ	 
ТА	ДІЯльНОСТІ	І.Г.	АлІєВА

1961, 24 грудня – народився в Баку, в сім’ї  Гейдара і Заріфи Алієвих.
1967-1977 – навчання в середній школі №6 міста Баку.
1977-1982 – студент Московського державного інституту міжнародних відно-

син (МДІМВ).
1982-1985 – аспірант МДІМВ; захист дисертації на звання кандидата історич-

них наук.
1983 – одруження з Мехрібан Аріф кизи Пашаєвою.
1985, 15 квітня – смерть мами, Заріфи Азіз кизи Алієвої.
1985-1990 – викладач МДІМВ.
1985 – народження доньки Лейли.
1988 – народження доньки Арзу.
1991-1993 – комерційна діяльність в Москві і Стамбулі.
1994, травень-серпень 2003 – перший віце-президент Державної нафтової ком-

панії Азербайджанської Республіки.
1995 – обраний депутатом Міллі меджлісу Азербайджанської Республіки.
1995 – народження сина Гейдара.
1997 – затверджений президентом Національного олімпійського комітету АР; 

виконує ці обов’язки до теперішнього часу.
1999, грудень – обраний заступником голови партії «Єни Азербайджан» («Єди-

ний Азербайджан»); 2001 – обраний першим заступником голови партії.
2000 – вдруге обраний депутатом парламенту; склав повноваження в зв’язку з 

призначенням прем’єр-міністром у серпні 2003 р.
2003, січень – обраний заступником голови ПАРЄ (Парламентська асамблея 

Ради Європи).
2003, березень – у видавництві «Известия» (Москва) видана монографія «Кас-

пийская нефть Азербайджана».
2003, 2 серпня – призначений прем’єр-міністром Азербайджану.
2003, 15 жовтня – обраний на всенародних виборах Президентом Азербай-

джанської Республіки.
2003, 31 жовтня – інавгурація нового глави держави в Палаці Республіки в 

Баку.
2003, 12 грудня – помер батько Г.А. Алієв.
2003, 15 грудня – похорони Гейдара Алірза оглу Алієва на Алеї почесних по-

хоронень в Баку.
2004, лютий – в ході офіційного візиту в Москву президенти Росії та Азербай-

джану підписали Московську декларацію про основи відносин двох країн.
Президенту Азербайджану присвоєне звання почесного доктора МДІМВ (У).
2004, 10 травня – відкрито Фонд Гейдара Алієва. Президент Фонду – 

М.А.Алієва.
2004, 19 жовтня – участь у роботі другого з’їзду Всеросійського Азербайджан-

ського конгресу в Москві.
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2005 – обраний головою партії «Єни Азербайджан».
2006, лютий – участь у заходах, присвячених Року Росії в Азербайджані;

березень – на ІІ Всесвітньому конгресі азербайджанців обраний головою 
Координаційної ради азербайджанців світу;
квітень – офіційний візит до США;
червень – участь у відкритті нафтопроводу Баку – Тбілісі – Джейхан в 
Туреччині;
підписання угоди з Казахстаном про приєднання РК до проекту «Баку-
Тбілісі-Джейхан»;
листопад – підписання в Брюселі Меморандуму про взаємодопомогу та 
стратегічне партнерство між АР і ЄС з енергетичних питань;
листопад – візит в Москву, переговори з Президентом РФ В.В. Путіним.
2007, січень – прийняв співголов Мінської групи ОБСЄ;
перший державний візит до Франції;
участь у ІІ саміті глав держав – членів ГУАМ;
червень – участь у роботі ХІ Санкт-Петербурзького економічного форуму 
та неформальної зустрічі лідерів СНД;
серпень – участь в церемонії закладки фундаменту дитячого мед центру 
Гаджигабульського району;
вересень – участь в роботі наради, присвяченої проблемам співвітчизни-
ків, вигнаних із рідних земель в результаті військової агресії Вірменії про-
ти Азербайджану;
жовтень – участь в конференції «Енергетична безпека-2007» у Вільнюсі.

Вільно володіє азербайджанською, російською, англійською, французькою 
та турецькою мовами.

Нагороджений орденами та медалями Азербайджану, Росії, Туреччини та 
інших держав; нагороджений вищим орденом МОК. Лауреат низки престиж-
них міжнародних премій, удостоєний диплому почесного члена ПАРЄ і медалі 
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Віктор АНДРІЯНОВ 
(1936-2009), письменник 
і журналіст, котрий на-
родився в Україні, м. До-
нецьк. Автор більше 30 книг 
документальної прози.

Гусейнбала МІРАЛАМОВ 
(р.н. 1947), письменник 
(Баку). Автор 20 книг. Депу-
тат парламенту. Їхня книга 
«Гейдар Алієв» («Молода 
Гвардія», «ЖЧЛ», 2005, 2006) 
перекладена декількома за-
кордонними мовами.


