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Масштаб дослідження  
та масштаб особистості 
(Передмова)

Російська історіографія має велику традицію в досліджен-
ні теми Кавказу. Починаючи від давніх літописів до сторі-
нок періодики, від різноманітних звітів до урядових актів, 

від дисертацій до монографій і статей – в найрізноманітніших 
джерелах, ось уже багато сторіч триває розмова про долі наро-
дів Кавказу, зокрема й щодо історичної долі азербайджанського 
народу, про різні періоди його життя, сповненого боротьби. Був 
період, коли в російській науці, так як і в історіографії багатьох 
європейських і східних народів, за вивчення історії Кавказу, та 
зокрема Азербайджану, замість неупередженого дослідження 
та скрупульозного вивчення документальних свідчень нада-
валась перевага пропаганді певних політично-історичних по-
глядів. І російські і російськомовні читачі не мали доступу до 
правди, а змушені були читати матеріали, написані чи відібрані 
з метою обґрунтування та підтвердження тих чи інших ідеоло-
гічних принципів. 

В той же час у різні періоди публікувались і серйозні праці 
з об’єктивними оцінками історичних осіб і подій, що відбува-
лись на Кавказі. Серед них видатне місце займають монографії  
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В.Н. Григор’єва «Статистическое описание Нахичеванской 
провинции, печатанное с Высочайшего позволения» (1833),  
К.А. Нікітіна «Город Нахичевань и Нахичеванский округ» 
(1882), В.Л. Величко «Кавказ» (1904). Крім зазначених моно-
графій доцільно відзначити й «Сборники материалов для опи-
сания местностей и племен Кавказа» (ЗМОМПК), що видава-
лись у Тифлісі з 1882 по 1921 роки, де публікувались істори-
ко-етнографічні матеріали, котрі багатосторонньо й правдиво 
відображали розвиток різних регіонів Азербайджану. 

Наприкінці ХХ століття, після падіння радянської імперії, 
знову почали публікуватись матеріали, що відображають іс-
тинний стан речей, є далекими від ідеології, мають за основу 
першоджерела. Таким чином, російські читачі отримали мож-
ливість дізнатись правду про Азербайджан. Книги Юрія Сигова 
«Азербайджан между Востоком и Западом» (2008), Юрія Пом-
пеєва «Карабахский дневник» (2010), разом з іншими видання-
ми, є для російськомовного читача цінними джерелами прав-
дивої, об’єктивної інформації про Азербайджан. В публікаціях 
представників азербайджанської інтелігенції, присвячених ви-
датному державному діячу Гейдару Алієву, відображені реалії 
політичних процесів, що протікали в Азербайджані в останні 
тридцять-сорок років. Книги, що вийшли в останні роки в мос-
ковських видавництвах, які присвячені нинішній Азербайджан-
ській Республіці, що нею керує за заповітами Гейдара Алієва 
його послідовник – президент Ільгам Алієв, розповідають про 
потужний економічний підйом та успішний соціальний розви-
ток країни. В підсумку в російській історіографії восторжеству-
вав об’єктивний погляд. В новому історичному процесі з гідніс-
тю здійснює свою місію і відомий військовий історик, знамени-
тий письменник Рудольф Миколайович ІВАНОВ. 

Рудольф Іванов має багато причин цікавитись історією Кав-
казу, і зокрема Азербайджану, розглядати її з позицій істини та 
виключно на документальні основі. Перш за все, Рудольф Ми-
колайович є російським інтелігентом, котрий знає Кавказ не з 
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чуток. Він народився 18 травня 1931 року в одній із вищих то-
чок сніжно-орлиного Кавказу, в місті П’ятигорську, його дитячі 
та юнацькі роки минули на Північному Кавказі. В 13 років, в 
розпал Великої Вітчизняної війни, Рудольф Іванов зробив ризи-
ковану спробу піти на фронт, щоб захистити Вітчизну, але був 
повернутий в тил і зарахований вихованцем танкового полку в 
рідному П’ятигорську. Певну роль у формуванні особистості 
майбутнього історика та кавказознавця відіграла й та обста-
вина, що в 1947 році він за особистою ініціативою вступив на 
навчання в Бакинське військово-морське підготовче училище, 
згодом служба на кораблях Північного флоту остаточно визна-
чили його характер. Подібно до Кавказьких гір, Рудольф Іванов 
величний. Вибір ним професії військового історика зумовлений 
тим, що значна частина життя була віддана службі в Військо-
во-морському флоті, а потім проходила на керівних посадах 
в науці та вузах. В його характер ввійшли мужність, відвага, 
впевненість і рішучість – саме вони створюють цілісність вну-
трішнього світу Рудольфа Іванова. Справа була обрана під стать 
долі і характеру: Рудольф Іванов звернувся до військової історії 
Кавказу, до життєвого шляху та звершень видатних синів цієї 
землі, котрі облаштовували та захищали свій рідний край, і в 
його книгах ми постійно відчуваємо гарячу зацікавленість авто-
ра в людях і темах, про які він пише.

Сьогодні Рудольф Іванов є одним із найбільш авторитетних 
істориків-кавказознавців незалежної Росії. Твори Рудольфа 
Миколайовича – блискучі й цінні зразки сучасного російського 
кавказознавства. Його праці на новому історичному етапі ши-
роко відкривають для російських читачів і наукової спільноти 
двері на Кавказ, зокрема і в Азербайджан.

В одній із перших своїх книг, присвяченій легендарному 
Хаджи-Мурату, Рудольф Миколайович використав безліч пер-
шоджерел і провів глибокий аналіз архівних матеріалів. Кни-
га «Хаджи-Мурат», що вийшла в Москві, у видавництві «Ехо 
Кавказу», в 1999 році представила читачам знайдених Р.М. Іва-
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новим 88 архівних документів, котрі раніше не публікувались, і 
показала, що в російській історичній науці з’явився новий пра-
целюбний дослідник. Звертатись до цієї теми після великого 
Льва Толстого нелегко, проте складнощі не зупинили Рудольфа 
Іванова, він зміг на основі рідкісних архівних матеріалів і доку-
ментів відновити істинний образ і правду про подвиги цього ле-
гендарного героя, котрий був і воїном і вождем за покликанням.

В роботі «Путешествие знаменитого пленника третье-
го имама Дагестана и Чечни Шамиля из Гуниба в Санкт-
Петербург», в численних статтях, присвячених цій темі, Ру-
дольф Іванов зміг розкрити тему імам Шаміля та Кавказької вій- 
ни на основі історичних документів і чітко перевірених фактів. 
І, врешті, в книзі, присвяченій воїну відчайдушної хороброс-
ті, прославленому полководцю та талановитому військовому 
журналісту Максуду Аліханову (1846-1907), «Генерал Максуд 
Алиханов: триумф и трагедия» Рудольф Іванов постав перед 
науковою спільнотою як чудовий військовий історик. Книга на-
рисів «В горах Дагестана» (2005) являє собою статті і дорожні 
нотатки генерал-лейтенанта Максуда Аліханова, в котрих впер-
ше викладаються невідомі події Кавказької війни, що формують 
цілком новий погляд на цю історичну епопею. Зібрання й уза-
гальнення дорожних нотаток і нарисів Максуда Аліханова, вве-
дення їх в науковий обіг створили Рудольфу Іванову репутацію 
серйозного дослідника-кавказознавця. Ці роботи принесли Ру-
дольфу Миколайовичу Іванову в Росії та на Кавказі славу блис-
кучого військового історика, прискіпливого джерелознавця та 
текстолога. В особі Рудольфа Іванова російська наука отримала 
чудового кавказознавця, а кавказькі народи – професійного до-
слідника їхньої історії. 

В науковій творчості професора Рудольфа Миколайовича Іва-
нова тема давнього й завжди молодого Нахчивану – невід’ємної 
частини  Азербайджанської Республіки, образи видатних нах-
чиванців, їхня діяльність та заслуги займають особливе місце. 
Рудольф Іванов відродив історичну епопею знаменитої династії 
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воєвод – чудового високоморального роду ханів Нахчиванських 
як унікального явища в суспільній практиці світу. Тут слід на-
звати монографічне дослідження «Оборона Баязета: правда 
и ложь» (2005), «Генерал-адъютант Его Величества» (2006), 
«Именем Союза Советских…» (2008),  «Нашествие» (2009) 
і, врешті,  останній доробок «Келб-Али-хан Нахчыванский. 
Его эпоха и наследие» (2011). Згадані монументальні твори в 
російській історіографії слід  позначити як військово-історич-
ний літопис Нахчивану. Ця епопея про воєвод – ханів Нахчи-
ванських являє собою цінні й блискучі сторінки в російському 
азербайджанознавстві та є його серйозним етапом. 

Книгу «Оборона Баязета: правда и ложь» Рудольф Іванов 
написав у відповідь на телесеріал «Баязет», створений за одно-
йменним романом Валентина Пікуля. В них – і в телесеріалі, і 
в романі – автори багато в чому згрішили проти істини, зобра-
жаючи події Російсько-турецької війни 1877-1878 років. Щоб 
показати читачам реальну картину історичних подій, Рудольф 
Іванов звернувся до публікацій в періодичному друці того часу, 
а також до матеріалів Російського державного військово-істо-
ричного архіву. Беручи за основу зібраний ним багатий матері-
ал, автор зміг переконливо показати як насправді розвивались 
події, відновити істинну картину оборони Баязета, котра разюче 
відрізнялась від тої, яку намалювали творці фільму, і від книги 
В.Пікуля. Зокрема, генерал-майор Ісмаїл-хан Нахчиванський в 
книзі Рудольфа Іванова являє собою повну протилежність обра-
зу, створеному В.Пікулем. У фільмі Ісмаїл-хан Нахчиванський –  
боягузливий, пасивний, байдужий до того що відбувається во-
єначальник, котрий обманює командування. В книзі Р.М. Іва-
нова Ісмаїл-хан – розумний, заповзятий, безстрашний герой. 
На основі точних фактів і інформації, зібраної з різноманітних 
джерел, на основі архівних документів Рудольф Іванов довів, 
що генерал-майор Ісмаїл-хан Нахчиванський був істинним ге-
роєм оборони Баязету. За подвиг при обороні цієї фортеці удо-
стоєний вищої військової нагороди – ордену Святого Георгія  
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Переможця. Його ім’я разом з іменем його рідного брата Келб-
Алі-хана Нахчиванського, який брав участь у звільненні об-
ложених в Баязеті, написане золотом на мармуровій дошці в 
Георгіївському залі Московського Кремля. Золото не піддається 
окисленню, як і істина. Воно вічне. Завдяки досконалості й точ-
ності використання бази джерел, Рудольф Іванов зміг зробити 
об’єктивні наукові висновки. Написана на основі незаперечних 
архівних матеріалів і величезного досвіду в області військової 
історії книга «Оборона Баязета: правда и ложь» являє собою 
об’єктивну науково-публіцистичну працю. Ця документальна 
повість викликала велике зацікавлення в громадськості та отри-
мала високу оцінку читачів. 

Тут потрібно відзначити, що правдивість викладення подій 
Російсько-турецької війни в книзі Рудольфа Іванова «Оборона 
Баязета: правда и ложь» підтверджують спогади головнокоман-
дуючого турецькими військами того часу Ахмед-Мухтара-паші. 
Уривки з цих мемуарів були перекладені російською мовою ві-
домим азербайджанським публіцистом і дипломатом Мухамме-
дом-ага Шахтахтли (1846-1931) і ще в 1913-1914 роках опублі-
ковані в журналі «Военно-исторические дела». Проте журнал, 
що розповсюджувався в вузьких колах Міністерства оборони 
Росії дійшов до нас у вкрай обмеженій кількості екземплярів, 
і про нього не було відомо ні Валентину Пікулю, ані Рудоль-
фу Іванову. Ця інформація застереже людей, які роблять спроби 
спростувати висновки Рудольфа Іванова. 

В монографії «Генерал-адъютант Его Величества» Ру-
дольф Іванов пише ще про одного з представників династії ха-
нів Нахчиванських, які відіграли важливу роль у історії Азер-
байджану й Росії, – про генерала Гусейнхана Нахчиванського. 
В книзі описані тридцять чотири роки військової діяльності 
Гусейн-хана, за які він пройшов шлях від звичайного бійця до 
повного генерала від кавалерії та був нагороджений почесним 
званням генерал-ад’ютанта, розкриваються причини й значен-
ня його видатної військової кар’єри. Знайдені в Російському 
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державному військово-історичному архіві, в архіві Федераль-
ної служби безпеки Російської Федерації та фондах Російсь- 
кої державної бібліотеки численні й багаті матеріали дали 
можливість Рудольфу Іванову створити повноцінний образ 
знаменитого полководця Російської Імперії. Гусейнхан Нахчи-
ванський, командуючи сформованим ним 2-м Дагестанським 
кінним полком, пройшов всю Російсько-японську війну. Росія 
цю війну програла, але дагестанці під керівництвом полковни-
ка Гусейн-хана прославили російську зброю. Захоплений Госу-
дарь Імператор Микола Олександрович призначив Гусейн-хана 
Нахчиванського командиром головного й елітного полку Кав-
казької армії – 44 Нижньогородського драгунського полку. Ге-
нерал Гусейн-хан мужньо змагався на фронтах Першої світової 
війни, успішно командував кавалерійськими з’єднаннями, був 
організатором легендарної Кавказької туземної кінної дивізії, 
за свою приголомшливу хоробрість прозваною Дикою дивізією. 
Гусейн-хан, котрий безмежно любив Росію та чудово розумів 
яке майбутнє чекає Росію за влади більшовиків, категорично 
не прийняв Жовтневий переворот 1917 року. Не варто забувати, 
що з трьох з лишком тисяч російських генералів лише двоє – 
Гусейн-хан і його висуванець і оплічник Федір Келлер – не при-
йняли зречення царя Миколи ІІ та надіслали йому телеграму з 
пропозицією про військову допомогу. Гусейн-хан до кінця своїх 
днів зберіг вірність військовій присязі та був таємно знищений 
більшовиками в січні 1919 року. Значущість і велич особистос-
ті Гусейн-хана Нахчиванського підтверджується ще й тим, що 
його вихованцями й висуванцями в Першу світову війну були 
Великий Князь Михайло Олександрович, останній, хоч і не ко-
ронований Всеросійський Імператор, претендент на російський 
Престол Великий Князь Дмитро Павлович, учасник вбивства 
«старця» Распутіна, майбутні лідери Білого руху генерали  
П.М. Врангель, А.І. Денікін, О.М. Каледін, майбутній гетьман 
України генерал П.П. Скоропадський, майбутній фельдмаршал 
і Президент Фінляндії генерал К.К. Маннергейм.
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Російська православна церква в особі Всесвітнього російсь- 
кого собору визнала Гусейн-хана видатним полководцем Ро-
сійської Імперії та 8 серпня 2008 року в своєму зверненні до 
Президента Росії Дмитра Медведєва, відзначила: «Гусейн-хан 
Нахчиванський заслуговує на те, щоб його ім’я було увічне-
но на карті Росії. Одна з нових вулиць в Москві чи Санкт-
Петербурзі цілком могла б отримати ім’я цього великого 
сина азербайджанського народу й підданого історичної Ро-
сії». За переконанням Всесвітнього російського собору, цей 
крок «не лише відновить історичну справедливість, але 
й значно зміцнить дружбу між простими російськими й 
азербайджанськими людьми». Документальне оповідання 
«Генерал-адъютант Его Величества» безумовно є одним із до-
сягнень російської історіографії. Ця книга стала безцінним по-
дарунком і азербайджанській історичній науці. 

Наступна праця Рудольфа Іванова – «Именем Союза Совет-
ских…» («Життя й загибель комбрига Нахчиванського») стала 
логічним продовженням історичного оповідання про плеяду 
генералів Нахчиванських. Присвячене ще одному уродженцю 
давнього Нахчивану, генералу Джамшиду, це монументальне 
трьохтомне дослідження – одне з найбільш цінних, поважних 
і значущих творів, присвячених військовій історії. Гадають, що 
монографія «Именем Союза Советских…» являє собою особли-
вий етап і в науковій творчості Рудольфа Іванова. Ця наукова пра-
ця цілком гідна найменуватись великим досягненням російської 
історіографії періоду незалежності. Монографія «Именем Союза 
Советских…» – важлива подія і в кавказознавстві. Для азербай-
джанських істориків велику цінність мають опубліковані в ній іс-
торичні документи, а також важливі й ретельно складені примітки.

У трьохтомнику «Именем Союза Советских…» Рудольф Іва-
нов зміг, хоч і коротко розповісти про всіх представників плеяди 
ханів Нахчиванських – про першого й другого Келб-Алі-ханів, 
про Ексан-хана, Ісмаїл-хана та Гусейн-хана Нахчиванських,  
навіть про батька Джамшид-хана Джафаргулу-хана. Автор на-
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вів нові документи та матеріали, зміг скласти уявлення про кож-
ного з героїв, що базується на суто наукових фактах. Тому даний 
історичний твір насамперед носить узагальнюючий характер. 
«Именем Союза Советских…» – це художньо-документальне 
оповідання, що має за основу історичні матеріали. В ньому ав-
тору вдалось об’єктивно, опираючись на факти, зафіксовані іс-
торичною наукою, дати широку панораму життя в Росії та на 
Кавказі в надзвичайно складний період – у першій половині ХХ 
століття. Цей твір можна назвати науково-історичною епопеєю 
про творців і керівників радянської держави, її воєначальників, 
про складні військово-історичні та політико-ідеологічні проце-
си, про політичну обстановку того часу. Цей правдивий літопис 
життя й діяльності видатного полководця, котрий став одним 
із багатьох невинних жертв репресій, – Джамшида Нахчи- 
ванського. В архіві ФСБ РФ Рудольф Іванов зібрав ґрунтовний 
матеріал про процес над Джамшидом Нахчиванським, колиш-
нім ханом і великим радянським воєначальником в ранзі комди-
ва і комбрига. В монографії представлені формування особис-
тості Джамшида Нахчиванського як освіченого й талановитого 
воєначальника, його плідна діяльність в період Азербайджан-
ської демократичної республіки, величезні заслуги в створен-
ні Азербайджанської стрілецької дивізії при Радянській владі, 
в період командування військами Бакинського гарнізону, гро-
мадська діяльність в якості депутата Бакради та Закради, а та-
кож етапи його життя й показова служба в Військовій Академії 
ім. М.В. Фрунзе, в Мосві. Все славне життя й трагічний кінець 
Джамшида Нахчиванського – узагальнений літопис долі остан-
нього шостого генерала династії ханів Нахчиванських. 

Як і в попередніх книгах, Рудольф Іванов не обмежується 
лише встановленням і перерахуванням фактів і подій. Він праг-
не розкрити підґрунтя подій, висвітлити суть військово-політич-
них процесів і представити на їхньому фоні особистість Джам-
шида Нахчиванського як чудового воєначальника. Ця особ- 
ливість книг Рудольфа Іванова, і зокрема монографії «Именем 
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Союза Советских…», надає їм життєвості, живості, відкритості 
та робить їх легкими при читанні. 

На основі матеріалів, зібраних Р.М. Івановим в російських 
архівах і які наводять численні джерела, можна створити окремі 
книги й статті про Йосипа Сталіна, Нарімана Наріманова, Мір-
джафара Багірова, Сурена Шаумяна, Серго Орджонікідзе, Ми-
хайла Фрунзе, Алі-Гейдара Караєва, Сергія Мироновича Кіро-
ва, Газанфара Мусабекова, Гасана Рахманова, Чингіза Ільдрима 
та багатьох інших діячів епохи більшовизму. 

Остання монографія «Келб-Алі-хан Нахчиванський. Його 
епоха та спадщина» завершує цикл книг Рудольфа Іванова, 
присвячених чудовій династії ханів Нахчиванських. В цьому 
історичному творі автор розглядає взаємовідносини військово-
політичного лідера з історичною епохою, в котрій жив і діяв ро-
доначальник династії легендарний Келб-Алі-хан Нахчивансь- 
кий. Для того щоб дати уявлення про масштаби й новизну до-
слідження, достатньо сказати, що в азербайджанській історіо-
графії, ті хто пише про першого Келб-Алі-хана обмежувались 
однією-двома сторінками. Монографія ж Рудольфа Іванова на-
лічує більше п’ятисот сторінок, що дозволяє судити про об’єм 
проведених досліджень та широту охоплення матеріалу. Най-
цікавіші історичні свідоцтва, ціною величезної праці знайдені в 
російських архівах, дають можливість побачити всю міць осо-
бистості Келб-Алі-хана Нахчиванського як видатного держав-
ного діяча, мудрого політика й чудового патріота давньої землі 
Нахчивану. В той же час робота над біографією Келб-Алі-хана 
дозволила Рудольфу Миколайовичу представити нові матеріали 
про історію та політику не тільки Азербайджану, але й Росії, її 
прикордонних територій на Кавказі, а також і Персії. Привер-
тають увагу знайдені автором матеріали, що не публікувались 
раніше, про головнокомандуючих на Кавказі генералів О.П. Єр-
молова та П.Д. Ціціанова, Повноважного міністра Росії – Посла 
Й.І.В. в Персії, великого драматурга О.С. Грибоєдова, знаме-
нитого, хоча й жорстокого, владику Персії кінця XVIII століт-



15

тя, азербайджанця Ага-Могамед-шаха Каджара. В книзі читач 
може також ознайомитись із новими матеріалами й листами, що 
стосуються переселення вірмен у Азербайджан, зокрема в Нах-
чиван, переважно, на доглянуті мусульманські землі… Автор на 
основі незаперечних фактів розкрив наслідки порочної політи-
ки царської Росії з переселення вірмен із Персії та етнічні про-
блеми, що виникли в результаті цього переселення. Увагу чи-
тача, безумовно, привернуть свідоцтва про наявність вірменсь- 
кого сліду в трагічній загибелі російського Посла в Тегерані 
Олександра Грибоєдова. 

В книзі Рудольфа Іванова «Нашествие» (2009) надано ши-
рокомасштабну картину політико-ідеологічних процесів на-
вколо Нахчиванської автономної республіки в 1920-1926 роках. 
Вперше публікуючи матеріали Спеціальної комісії Азербай-
джанської радянської республіки щодо Нахчивану, звіти, що 
зберігались до цих пір під грифом «таємно», аналізуючи їх, ав-
тор розкриває істинне обличчя більшовицького уряду, причини 
та значення трагічних безвинних жертв у регіоні. Як і в кожно-
му творі Рудольфа Іванова, тут вперше публікуються 160 знову 
віднайдених архівних матеріалів і повідомлень періодичного 
друку. Книга «Нашествие» є важливим джерелом інформації 
про перші роки радянської влади в Азербайджані. 

Характерною рисою творів Рудольфа Іванова є синтез науко-
вого пошуку, історичного дослідження з художнім осмисленням 
матеріалу. Автору, як досвідченому військовому, вдається осо-
бливо жваво передати читачу загострення боротьби в батальних 
сценах. Можливо, правильніше було б сказати, що при всіх на-
укових перевагах своїх книг Рудольф Іванов не відмовляється 
від прийомів художньої публіцистики. Р.Іванов – один із осно-
вних засновників сучасної російської історико-документальної 
публіцистики, що забезпечило успіх видань цього жанру в но-
вий період історії країни. 

Тисячі фактів, документів і малюнків, представлених Ру-
дольфом Івановим у епопеї про генералів Нахчиванських і 
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в інших його творах, значно розширюють наші уявлення про 
історію Росії та Кавказу другої половини ХІХ – середини ХХ 
століття. Рудольф Іванов розшукав у російських архівах і ввів 
у науковий обіг більше двох тисяч документів, невідомих азер-
байджанським історикам. В цьому його неоціненна заслуга 
перед російською історіографією і, звичайно, перед азербай- 
джанською історичною наукою. 

Книги професора Рудольфа Іванова багаті на рідкісні фо-
тографії. Ці фотоматеріали потрібно були знайти, скопіюва-
ти, уточнити імена зображених на них людей. Ця трудомістка 
робота, безумовно, підвищує цінність книг для істориків і їх 
привабливість для зацікавленого читача. На нашу думку, всі ці 
фотографії гідні того, щоб на основі них відкрити змістовну та 
привабливу експозицію в музеї ханів Нахчиванських і скласти 
чималий альбом – в успіху такого роду експозиції та такої пу-
блікації можна навіть не сумніватись.

Рудольф Іванов є дійсним членом Міжнародної академії ін-
форматизації, свого часу він був професором Всесоюзного ін-
ституту друку, він член Спілки письменників Росії та Спілки 
журналістів РФ, визнаний військовий історик і публіцист. Осо-
бливістю його письменницького стилю став синтез наукового 
та художнього мислення, при цьому як у військово-історичних 
наукових пошуках, так і в художньо-публіцистичній творчості 
Рудольф Іванов проявляє істинний професіоналізм, майстер-
ність аналітика, високу культуру письма, образне мислення. Ці 
якості відрізняють книги Р.Іванова від численних військових 
мемуарів, складають основу їхньої яскравої своєрідності.

Як у Росії, так і в Азербайджані, який Рудольф Іванов вважає 
своєю другою батьківщиною, його добре знають, всюди до ньо-
го ставляться з глибокою повагою. Фонд імені Гейдара Алієва, 
що відіграє величезну роль у суспільно-культурному розвитку й 
просвітництві сучасної Азербайджанської Республіки, всіляко 
підтримував наукову діяльність кавказознавця та створює йому 
всі умови для зміцнення зв’язків із республікою. Рудольф Іва-
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нов – почесний член Спілки письменників Азербайджану, почес-
ний доктор Нахчиванського державного університету та Інституту 
історії Національної академії наук Азербайджанської Республіки. 
Твори видатного вченого історика, видані в Москві, добре знайомі 
азербайджанській спільноті. В презентації книг Рудольфа Іванова 
в Москві завжди брали активну участь представники інтелігенції 
Азербайджану й азербайджанської діаспори в Москві. 

У зв’язку з вісімдесятиліттям із дня народження письменни-
ка в Баку і Нахчивані відбулись урочисті ювілейні заходи й пре-
зентації книг. Статті про життя та творчість Рудольфа Микола-
йовича Іванова, опубліковані в республіці, яскраво демонстру-
ють всенародну любов до видатного кавказознавця та дослід-
ника. Свідоцтвом високої оцінки державою заслуг Рудольфа 
Іванова стали Наказ Президента Азербайджанської Республіки 
від 30 червня 2009 року про нагороду його орденом Дружби 
(«Достлуг») за активну діяльність з розвитку азербайджансько-
російських зв’язків, а також Наказ Голови Верховного меджлісу 
Нахчиванської АР щодо присвоєння Рудольфу Іванову почес-
ного звання «заслужений журналіст». Видання в Москві 2009 
року п’ятитомника Рудольфа Іванова, присвяченого генералам 
Нахчиванським, здійснене за підтримки Фонду імені Гейдара 
Алієва, стало значним внеском в розвиток азербайджансько-
російських зв’язків нового часу. Переклад книги «Генарал-
адъютант Его Величества» азербайджанською мовою, здій-
снений кандидатом філологічних наук доцентом Гурбаном 
Гурбановим, і видання її 2008 року в Нахчиванській автономній 
республіці, в типографії «Аджемі», значно розширили коло ша-
нувальників наукової творчості Рудольфа Миколайовича.

Рудольф Іванов, який присвятив свою наукову діяльність на-
шій країні, не раз приїжджав до Баку та Нахчивану, тут його 
приймали на найвищому рівні, налагоджені ним науково-про-
світницькі зв’язки ще більш зблизили та поріднили його з азер-
байджанським народом. Знайомство з новими поколіннями  
Нахчиванських генералів, відвідання пам’ятних місць, пов’яза- 
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них із історією легендарного роду, поїздка в сусідню Туреччину 
в місто Догу Баязет, відвідання там палацу Ісаака-паші – все це 
дарувало письменнику нові враження та допомагало в пошуках 
нових матеріалів.

Цінні наукові праці, що базуються на численних джерелах, 
історичних фактах, рідкісних документах, досліджених зі всією 
об’єктивністю й справедливістю, безумовно дозволяють вважати 
Рудольфа Іванова видатним російським кавказознавцем і другом 
азербайджанського народу. Його самовідданість як дослідника 
та сам масштаб його особистості отримали  належну оцінку і в 
Росії, і в Азербайджані. Об’ємом роботи, здійсненої Рудольфом 
Івановим за останні роки, й отриманими ним науковими резуль-
татами міг би пишатись солідний науково-дослідницький відділ.

Діяльність видатного історика й великого письменника Ру-
дольфа Миколайовича Іванова, яка має величезні досягнення в 
розвитку азербайджансько-російських відносин і в особистій 
дружбі, що бере початок з відповідальності, притаманної кра-
щим представникам російської інтелігенції, в серйозності й до-
вірливості, котра відрізняє кавказців, може слугувати прикла-
дом щирості та сердечності для наших сучасників.

Видавництво в Києві Посольством Азербайджанської Рес-
публіки в Україні книги Рудольфа Іванова «Келб-Алі-хан Нах-
чиванський. Його епоха та спадщина» українською мовою 
приверне увагу науково-інтелектуальної спільноти, аудиторії 
уважних і вимогливих читачів, проллє світло на темні сторінки 
певного періоду нашої історії. Водночас, поширить інформацію 
про давню й невід’ємну частину нашої країни Нахчиван, його 
видатні історичні постаті, славне минуле та сьогоднішній диво-
вижний розвиток, послужить ще більшому пізнанню й визна-
нню між нашими народами.

Іса Акпер оглу Габіббейлі
Віце-президент Національної академії  наук 
Азербайджану, депутат Міллі Меджлісу 
Азербайджанської Республіки, академік
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Заклик сліпого  
Келб-Алі-хана нащадкам:  
Нахчиванські хани на службі в честі 

Сивий Нахчиван. Історія виникнення цього давнього по-
селення планети сягає глибини тисячоліть, далеко за 
межами нового літописання та приписується прародите-

лю й патріарху нинішнього людства –Ною. В Біблії знаходимо: 

«Ной був людиною праведною й непорочною в своєму 
роді. Ной ходив перед Богом <…>І сказав Бог Ною: кінець 
кожному тілу перед лицем Моїм, бо наповнилась земля на-
сильством від них і ось, Я винищу їх із землі <…> Зроби 
собі ковчега з дерева гофер <…> Зроби його так: довжина 
ковчега триста ліктів, ширина його п’ятдесят ліктів, а 
висота його тридцять ліктів <…> Устрій в ньому нижнє, 
друге і третє житло <…> І сказав Господь Ною: Увійди ти 
і вся твоя родина в ковчег, бо тебе одного з цього роду по-
бачив Я праведним передо Мною. Зо всякої чистої скотини 
візьмеш по семеро до себе, самців і самиць <…> З птаства 
піднебесного теж по семеро, самців і самиць, щоб зберег-
ти живим насіння по всій землі. Ще бо сім днів, і я пошлю 
дощ на землю, сорок днів і сорок ночей, і вигублю з лиця 
землі всі сотворіння, що їх я створив. І зробив Ной усе, як 
велів йому Господь <…> І зупинився ковчег в сьомому міся-
ці, в сімнадцятий день місяця, на горах Агридагських**

    «Буття: гл. 6, 7»

* У різних народів світу ця вершина мала свою назву. У тюркомовних 
народів з далекої давнини і донині вона називається Агридагом (нерівна, 
звивиста гора), у персіян – Кухі-нух – тобто Ноєва гора. В нашому нарисі, 
орієнтованому, насамперед, на азербайджанського читача, використовується 
тюркомовна назва цієї священної двоголової вершини – Агридаг (іноді Ве-
ликий Агридаг). Пр. Р.І.
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Одразу ж задаємося питанням – а де сказано, що Ноїв ков-
чег зупинився саме на горі Агридаг? На яких підставах і по цей 
день в обігу ця бездоказова версія? Дійсно, двоголовий Агридаг 
(5165 м і 3925 м) – найвища серед численних гірських вершин, 
що простягається на відносно великій території, яка охоплює 
частину Персії, частину Туреччини та Нахчиван. В регіоні Нах-
чивану, між іншим, розташовані численні вершини, зокрема й 
вражаючої висоти Капуджюк (3904 м)  і Іландаг (2385 м). До 
речі, зовнішній вигляд розсіченої вершини Іландагу предметом 
конусоподібної форми та легенда, що збереглась про цю гору, 
свідчать, що в пошуку місця приводнення Ноїв ковчег своїм 
днищем розсік вершину Іландагу, що знаходилась в ті часи ще 
під водою. В давньому місті Ордубаді, другому за величиною 
місті в Нахчиванській Автономній Республіці, розташованому 
на висоті близько 4-х тисяч метрів над рівнем моря, і донині ви-
сочіє скеля, всіяна численними давніми малюнками-петроглі-
фами. За різними джерелами, їм від семи до трьох тисяч років. 
Сама ж скеля носить ім’я Гямігая (гямі – корабель, гая – скеля) 
і легенда про неї свідчить, що скеля ця стала причалом для Но-
ївого ковчега. 

Ще раз нагадаємо витяг із Біблії: «на горах Агридагських». 
Коли суша була ще залита водою, ця фраза цілком могла озна-
чати навколишні гори, а не конкретну вершину. І в давньому пи-
санні, створеному в період, коли земля ще не була вивчена, цю 
територію цілком могли позначати іменем найвищої вершини, 
і не більше того. Історичні легенди нас поступово наближають 
до місця першого поселення «пасажирів» Ноївого ковчегу. 

Після семимісячної виснажливої та небезпечної подорожі 
ковчега в пошуках пристанища Ноя врешті заманила боже-
ственна природа землі, пізніше названої Нахчиваном. Саме 
давньому біблейському Нахчивану, а не якомусь іншому місцю, 
котре вибирав праотець Ной, судилось стати першим поселен-
ням «пасажирів» Ноївого ковчега, місцем, з якого почалось роз-
селення їхніх нащадків. Нахчиван, таким чином, став первіс-
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ною колискою людського роду на планеті Земля. І не випадково, 
один із варіантів перекладу назви «Нахчиван» – «колонія Ноя». 

Господь Бог розпорядився, щоб на всій нашій планеті, почи-
наючи з Нахчивану, поширилось щасливе життя без зла й насил-
ля. В главі 9, вірш 6, «Буття» написано благословення Бога Ною:

«Хто проллє кров людську, того кров проллється рукою  
людини, бо людина створена за образом Божим».

Давні легенди свідчать, що прародитель Ной і його супутни-
ки розвели в Нахчивані сади й виноградники, що підтверджує і 
сама Біблія:

«Ной почав порати землю і насадив виноградник».
(«Буття», 9:20)

Вочевидь, праотцю Ною належить відкриття і по цей день 
відомих Нахчиванських соляних промислів, де, за переказами, 
Ной особисто трудився за допомогою знарядь, які використо-
вували люди доісторичного періоду. В будь-якому випадку, зна-
йдені в покинутих соляних копалинах Нахчивану кам’яні соки-
ри слугують додатковим і переконливим свідоцтвом творення в 
далекій давнині перших поколінь нахчиванців:

«Після потопу жив Ной 350 років. Усього ж прожив Ной 
950 років і аж тоді вмер.»

(«Буття, 9:28-29»)

Могила Ноя збереглась до наших днів. Він покоїться в Нах-
чивані в доглянутому й красивому склепі, на живописному па-
горбі, всіяному лозами винограду. Можливо, саме на цьому міс-
ці й розводив Ной перші виноградники на землі.
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І бути Нахчивану за правом
всесвітнім пам’ятником витоку життя

на нашій планеті!

Письменники давності ще задовго до Різдва Христового на-
зивали сотні, а можливо тисячі поселень, але пам’ять народна 
далеко не всі імена до нас донесла, а давній Нахчиван своє ім’я 
залишив світу навіки. 

І хоча Всевишній задумав Нахчиван для справ добрих, щоб 
люди творили в мирі та згоді, та не підвладні Богу диявольські 
сили не дрімали. Колисковій земного світу судилось пройти 
крізь вихори незлічимих випробувань і бід. Багато сторіч тира-
ни підступно вдирались і паплюжили священну землю Нахчи-
вану, перетворюючи її на Карфаген, гірше – на суцільне згари-
ще без руїн. Здавалось би, навіть бур’ян не буде вже рости на 
цій спустошеній землі, та давній виток роду людського невдовзі 
відроджувався й знову пишно розквітав. Люди на всій землі по-
винні знати свою материнську землю – Нахчиван.

Ще до Різдва Христового Нахчиван було перетворено на 
руїни скіфами, проте земля ця ожила й знову почала квітнути. 
Через Нахчиван, розташований на перехресті важливих світо-
вих шляхів, проходили полчища Александра Македонського, 
Атілли з гунами, спалюючи та руйнуючи все на своєму шля-
ху. В 610 році імператор Візантії Іраклій, прямуючи до Персії, 
знищив Нахчиван, але не навіки. В Х столітті н.е. Візантія ще 
раз спустошила Нахчиван, але життя там знову відродилось. 
В ХІІ столітті на території нинішнього Нахчивану утворилась 
азербайджанська держава атабеків Ільденізідів із високим рів-
нем культури та унікальними творіннями зодчества. Проте в 
ХІІІ-ХІV століттях процвітання Нахчивану знову переривалось 
Чингіс-ханом, Тимуром (Тамерланом) і іншими завойовника-
ми, котрі почергово спустошували священну й процвітаючу 
землю Нахчивану, гнали в рабство його жителів. Шаху Надіру 
здавалось, що в 1673 році він уже остаточно стер з лиця землі 
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це дивовижне царство першого поселення людей на землі, що 
Нахчиван буде навіки забутим, та володар безславно загинув від 
рук свого ж оточення, а Нахчиван тим часом залікував криваві 
рани, перетворив згарища на квітучі оселі й проголосив продо-
вження життя.

Історія пам’ятає нашестя на Нахчиван численних тиранів, 
та народна пам’ять також засвідчила, що нахчиванці ніколи не 
схилялись перед прийшлими завойовниками, ніколи вони не 
падали на коліна перед лютими володарями. Нахчиванці, не 
шкодуючи себе й своїх сімей, відчайдушно захищали свою дав-
ню землю, і якщо за волею Аллаха необхідно було пожертвува-
ти собою, вони приймали смерть стоячи. Як жодна інша давня 
земля нашої планети, багатостраждальний, незламний сивий 
Нахчиван вистояв, і він відроджувався, зачаровуючи жителів, 
мандрівників і торговців своєю красою та багатством.

Де джерело цієї дивовижної життєздатності нахчиванців, 
схожої на непотоплюваність Ноївого ковчега? Можливо, гени 
неабиякої мужності, вміння вижити й знову з любов’ю творити 
були вже закладені в «пасажирах» Ноївого ковчега? Судячи з ба-
гатьох поколінь нахчиванців, зокрема й нинішнього, це так і є!

Так розпорядився Господь Бог: Нахчиван у всі часи знахо-
дився на перехресті важливих географічних шляхів, маленький 
Нахчиван включався в сферу геополітичних інтересів не лише 
країн Сходу, але й європейських держав.

На межі ХVІІІ-ХІХ століть між Росією, Персією та Туреч-
чиною з одного боку та провідними країнами Європи з іншого 
йшла непримиренна боротьба за політичний вплив на Близько-
му Сході. Імперські задуми Росії були спрямовані на розширен-
ня її кордонів на Кавказі та Закавказзі. З приєднанням до Росії 
Грузії, що багато століть була васальною територією Туреччи-
ни, ця тенденція ще більше посилилась: Росія була зацікавле-
на в тому, щоб до зовнішніх кордонів Грузії прилягали терито-
рії, підзвітні Росії або такі, які прийняли російське заступни-
цтво. Заради справедливості зауважимо, що приєднання Грузії  
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здійснено лише за волею царя Грузії та імператора Росії. Князі, 
підвладні їм племена й народності категорично відкидали при-
сутність Росії в Грузії та нав’язані російські порядки, чужорідні 
традиціям місцевостей Грузії. Протягом всього періоду між-
державних відносин Грузія вдавалась до допомоги Росії, якщо 
виникала загроза її безпеці. Порядок і мирне життя в Грузії за-
безпечувалось силою російської зброї. Багато неприємностей 
Грузії завдавав царевич Олександр, син передостаннього царя 
Грузії Іраклія ІІ, котрий був несправедливо обділений спадком 
та вимушено залишив батьківщину. За підтримки деяких впли-
вових грузинських князів, налаштованих проти Росії, а також 
дворів Персії, Туреччини, окремих племен Дагестану й Нахчи-
ванського ханства царевич Олександр неодноразово здійснював 
військові напади на Грузію, намагаючись відторгнути її від Ро-
сії, або хоча б коронуватись царем Кахетії.

Після загибелі в червні 1747 року перського Надір-шаха Ав-
шара відбувся розвал його імперії, і на території Азербайджану 
утворилось біля двадцяти незалежних ханств. В різні історичні 
періоди, починаючи з Ага-Магомед-шаха Каджара, Персія різ-
ними шляхами нав’язувала цим ханствам своє колишнє влада-
рювання. Азербайджанські ханства змушені були формально 
визнавати владу Персії, але при нагоді припиняли сплачувати 
данину, постачати війська або й взагалі відкидали перське па-
нування. Імператорська Росія ж, в свою чергу, використовуючи 
прагнення цих ханств здобути самостійність, під виглядом їх 
захисту та зміцнення безпеки своїх кордонів намагалась підко-
рити прикордонні азербайджанські ханства владі російського 
государя імператора й тим самим розширити свої володіння на 
Кавказі і в Закавказзі. 

Азербайджанські ханства, що знаходились в лещатах 
між Персією та Росією заради збереження своєї цілісності 
та безпеки вимушено вели подвійну політику – зберігали 
добрі відносини з Росією, а в критичній ситуації визнавали 
владу Персії. 
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В кінці ХVІІІ століття найбільшої самостійності та політич-
ної вагомості вдалось досягти Нахчиванському ханству. Поча-
ток піднесення ханства було покладено в 1787 році, коли його 
володарем був призначений КЕЛБ-АЛІ-ХАН. Цей державний 
діяч залишив яскравий слід в історії ханства, всього Близького 
Сходу та Російської імперії. В історію він ввійшов як запопад-
ливий захисник цілісності та безпеки ханства, як чудовий пол-
ководець і воїн відважної хоробрості.

Можливо, початку славної популярності Келб-Алі-хана Нах-
чиванського сприяла епохальна історична подія. В кінці 70-х 
років ХVІІІ століття весь Близький Схід, незабаром Росія та 
провідні європейські держави стали свідками приголомшли-
во стрімкого просування до перського трону Ага-Магомед-ха-
на, тоді ще маловідомого ватажка напівкочового войовничого 
тюркського племені каджарів, названого іменем його родона-
чальника. 

Оскоплений в ранньому дитинстві, він, котрий протягом ба-
гатьох років був позбавлений батьківського тепла й домівки, пере-
бував у принизливій залежності від сильних і впливових владик 
Персії, всерйоз загордився, наче йому вготоване високе призначен-
ня, а способом завоювання необмеженої влади обрав насилля.  

Визнаний главою племені Каджарів, у 1779 році Ага-
Магомед-хан успішно зібрав військо. Цей рік прийнято вважати 
початком його сходження до висот влади в Персії. До неї він 
йшов по трупах, через ріки пролитої крові, перетворюючи до-
мівки на димлячі згарища, без страху поразок і безжально кара-
ючи рідних і близьких навіть за найменші прорахунки. Жодна 
влада, крім власної, не була для нього авторитетом. Владолюб-
ний Каджар прагнув відновлення великої Перської імперії часів 
Сефевідів. Підкоривши Астрабад, Мозандеран, Гілян, Іспаган, 
Казбін, він винищив усіх представників династії Зендів, які па-
нували в Персії до Каджарів.

На початку 1791 року Ага-Магомед-хан вступив з великим 
військом на територію Перського Азербайджану, в Тавриз,  
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і зажадав, щоб туди прибули азербайджанські владарі, зокрема й 
Келб-Алі-хан Нахчиванський. Всі хани, окрім Ериванського та 
Шушинського, котрих цар Грузії запевнив у швидкій допомозі 
Росії, прийняли владу Ага-Магомед-хана. Оберігаючи ханство 
від захоплення й розрухи, владу Каджара визнав і Келб-Алі-хан 
Нахчиванський. На знак покори Каджар зажадав від них амана-
ти дружин, дітей і братів. Келб-Алі-хан Нахчиванський змуше-
ний був віддати в аманати брата. 

Те, що Келб-Алі-хан підкорився Каджару, викликало обурен-
ня Шушинського Ібрагім-хана, і, підтриманий військами його 
родича Омар-хана Аварського, він у січні 1792 року з багатоти-
сячним військом кинувся до Нахчивану. Ібрагім-хан і Омар-хан 
були впевнені, що, здійснивши погром і криваву бійню на свя-
щенній землі Нахчивану, вони змусять Келб-Алі-хана визнати 
їхню силу та владу. Проте загарбники сильно прорахувались. 

Об’єднавши війська Хойського та Ериванського ханів, про-
явивши непересічний полководницький талант і особисту ли-
царську хоробрість, Келб-Алі-хан меншими силами та з малими 
втратами отримав приголомшливу перемогу, показово покарав 
шукачів легкої здобичі на чужій землі. Розгром і ганебна втеча 
з поля бою об’єднаних військ прибульців вперше привернули 
увагу навколишніх ханств до звитяжного полководця Нахчива-
ну Келб-Алі-хана. Народ прославленого й багатостраждального 
давнього краю відчув у своєму правителі пристрасного патріо-
та та відважного захисника Нахчиванського ханства. Народ ні-
коли не помиляється.

З 1792 року протягом багатьох років Келб-Алі-хану Нахчи-
ванському довелось брати участь у завойовницьких походах під 
знаменами Ага-Магомед-хана, проявляючи свій полководниць-
кий дар та приносячи дорогоцінне заспокоєння крижаній душі 
Каджара, у котрого, між іншим, було не так багато настільки 
успішних полководців. На жаль, історія залишила нам мало до-
кументальних свідчень героїчної епопеї та ратного мистецтва 
Келб-Алі-хана в період правління войовничого Каджара.
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Ага-Магомед-хан прагнув налагодити відносини з Османсь- 
ким халіфатом, а султан, зі свого боку, запевнив Каджара, що 
визнає його шахом Персії в випадку, якщо він відірве Грузію 
від Росії. Навесні 1795 року Ага-Магомед-хан готувався до 
походу на Грузію, та на його шляху залишались непідкорені 
Карабахське й Ериванське ханства. Влітку 1795 року він на-
правив до Магомед-хана Ериванського Келб-Алі-хана, котрий 
перебував із ним у родинних зв’язках і опікувався малолітнім 
ханом. Келб-Алі-хан, котрий користувався у Магомед-хана по-
вною довірою, мирним шляхом вирішив проблему підкорення 
Ериванського ханства владі Ага-Магомед-хана. Після визнання 
Ериванським ханством влади Каджара для Ага-Магомед-хана 
відкривався безпечний шлях на Грузію. З тих пір і до штурму 
Еривані генералом Паскевичем у 1827 році Ериванське ханство 
знаходилось під владою Персії.

На початку вересня 1795 року Ага-Магомед-хан надіслав 
царю Грузії Іраклію ІІ ультиматум, в якому вимагав розриву со-
юзу з Росією, виплату контрибуції та підкорення Грузії владі 
Персії.* Згоди Іраклія ІІ він не отримав, і тоді майже 40-тисячна 
перська армія кинулась у Грузію. Каджар розгромив нечислен-
не грузинське військо, захопив Тифліс, грабував його вісім днів 
поспіль і зруйнував місто вщент. Рятуючи своє життя, Іраклій ІІ 
попрямував у гори та зміг дістатись настільки далеко й високо, 
що Келб-Алі-хан з вісьмома тисячами відбірних воїнів, маючи 
наказ Ага-Магомед-хана полонити царя, повернувся без резуль-
тату. 22 вересня 1795 року перські війська покинули Грузію та 
забрали в рабство біля 200 тисяч жителів обидвох статей. На-
селення країни скоротилось майже вдвічі. 

Російські війська на чолі з головнокомандуючим в Грузії ге-
нералом Гудовичем, які йшли на допомогу Іраклію ІІ, вступили 
на територію країни лише на початку грудня 1795 року. 

На зворотньому шляху з Грузії частина війська Персії 
розташувалась в Муганському степі. Ага-Магомед-хан при-

* Текст ультиматуму нами наводиться на сс. 73-74. Пр. РМІ.
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душив хвилювання в Хорасані, після чого Каджар прийняв 
титул шаха. 

В листопаді 1795 року Ага-Магомед-шах наказав Келб-Алі-
хану Нахчиванському з великим військом вирушити в Шемаху, 
щоб привести до покірності Шемахинське ханство та домог-
тися від нього визнання влади шаха Персії. Після призначення 
Ага-Магомед-ханом володаря Шемахи Келб-Алі-хан повернув-
ся керувати Нахчиванським ханством. Наступна зустріч хана 
Нахчивану з Ага-Магомед-шахом відбудеться за півтора роки 
та стане для нього трагічною.

Імператриця Катерина ІІ, дізнавшись про підступний напад 
Ага-Магомед-шаха на Грузію, одразу ж оголосила війну Персії 
та спрямувала туди 35-тисячне військо на чолі з 24-річним ге-
нералом-поручиком гр. Зубовим Валер’яном Олександровичем. 

До кінця листопада 1796 року російське військо підкорило 
Дербент, Баку, Шемахинське й Шекінське ханства та навіть 
фортецю Гянджу. Згідно рескрипту Катерини ІІ, гр. Зубов пла-
нував завоювати весь перський Азербайджан  і намірявся брати 
штурмом Тегеран. Однак 6 листопада 1796 року імператриця 
Катерина померла, а імператор Павло І, котрий зійшов на трон, 
терміново відкликав звитяжний російський загін. 

Відступ росіян Ага-Магомед-хан розцінив як свідчення їх-
нього страху перед могутністю його армії та на початку 1797 
року з великим військом вирушив знову в Карабах і Грузію, щоб 
здійснити розправу над непокірним Ібрагім-ханом Шушинсь- 
ким і покарати довколишні азербайджанські ханства за покір-
ність Росії. Крім лютого ворога Ібрагім-хана Шушинського, на 
мушці в Каджара опинився перевірений у справах Келб-Алі-хан 
Нахчиванський, котрого Каджар запідозрив у контактах із ро-
сійськими воєначальниками з загону гр. Зубова. 

Наступаючи знову на Грузію навесні 1797 року Ага-
Магомед-шах звелів виселити жителів Нахчиванського ханства 
в Персію, щоб російські війська, якщо вони знову прийдуть в 
Нахчиван, не зустріли на своєму шляху жодних ознак життя. 
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Аби уникнути такого жахливого нещастя для ханства, Келб-
Алі-хан вирішив особисто задобрити шаха та вирушив до нього 
в Ардебіль з дорогими подарунками. Шах зажадав, щоб Келб-
Алі-хан пред’явив йому свою переписку з російськими воєна-
чальниками, котра підтвердила б наявність між ними змови, і, 
не вдовольнившись відповіддю, позбавив хана Нахчивану зору, 
усунув його від управління ханством і в якості аманату відпра-
вив в Персію його старшого сина Назар-Алі-хана. Очевидно, це 
лиходійство було вчинене в квітні чи травні 1797 року. А в червні 
того ж року від кинджалу своїх слуг у Шуші загинув і сам тиран.

Як не намагався Ага-Магомед-хан усунути хана Нахчивану 
від активної діяльності, завдавши йому тяжкого каліцтва, Келб-
Алі-хан був і залишився знаковою особистістю. Він ставав все 
більш впливовою політичною фігурою та видатним воєводою у 
всьому регіоні Закавказзя й Близького Сходу. Новий і менш кро-
вожерливий Фетх-Алі-шах, знаючи державні, організаторські 
та полководницькі здібності сліпого Келб-Алі-хана, буде тричі 
повертати його до управління Нахчиванським ханством і навіть 
надішле йому свою клятву у вірності. 

Суворий і безкомпромісний генерал О.П. Єрмолов, як ніхто 
інший із російських воєвод, за заслугами оцінив внесок сліпого 
Келб-Алі-хана в безпеку й процвітання його народу та велич 
його особистості. Скупий на похвалу, а тим більше на ласку ге-
нерал Єрмолов із ніжністю ставився до цього заслуженого вої-
на. Призначений Надзвичайним послом Росії в Персію, генерал 
Єрмолов у 1817 році, проїжджаючи через Нахчиван, тричі зу-
стрічався з Келб-Алі-ханом. Під час однієї з зустрічей, Келб-
Алі-хан розповідав йому про походи під знаменами Ага-Маго-
мед-хана, що знайшло відображення в щоденнику посольства: 

«Келб-Алі-хан і пристав наш, Аскер-хан, розповідали 
нам про походи свої з військами Ага-Магомед-хана»

(РДАДА, ф.1406, д. 346, л. 14)
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Посольство генерала О.П.Єрмолова залишило нащадкам 
свої спогади, котрі з благословенням ми надамо читачу в одно-
му з нарисів. 

Історія зберегла для нас образ сліпого Келб-Алі-хана як 
вдячного володаря, тямущого психолога й розумного господар-
ника. Про це дозволяють судити, зокрема, наступні прийняті 
ним управлінські рішення. Видобутком солі на найстаріших 
Нахчиванських соляних промислах традиційно займались жи-
телі сусіднього села Джагри. За виконану роботу їм видавалась 
третя частина виторгу від продажу видобутої солі, при цьому 
робітники були зобов’язані мати при собі інструменти та на тре-
тину забезпечувати роботи власним порохом.  Повернувшись 
до керування ханством в кінці 1816 року, за виявлену хоро-
брість у битві з лезгінами Келб-Алі-хан нагородив жителів села 
Ших-Махмуд виключним правом видобувати сіль, при цьому 
він змінив оплату праці здобувачам солі, видаючи їм лише чет-
верту частину виторгу від продажу солі, проте робітникам вже 
не треба було купляти порох – Келб-Алі-хан за потреби видавав 
їм свій. Таким чином, жителі села Ших-Махмуд були винаго-
роджені постійним заробітком за відвагу, виявлену при захисті 
Нахчиванського краю, і в порівнянні з жителями села Джагри за 
свою працю отримували більшу оплату. (АКАК. Т.7.С.92)

В бутність Келб-Алі-хана Нахчиванського змінилось чоти-
ри намісника імператорської влади на Кавказі. Впливову фігуру 
Келб-Алі-хана намісники оцінювали по-різному, і кожен по-
різному інформував про нього двір і Його Імператорську Ве-
личність Государя Всеросійського.

Повноважний російський міністр – правитель Грузії д.с.р. 
П.І. Коваленський 3 серпня 1800 року в своїй записці доповідав 
у Петербург:

«При Магомед-хані Ериванському знаходиться такий 
собі Келбелі-хан, колишній Нахчиванський володар і по-
збавлений свого місця разом із зором від Ага-Магомед-
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хана під час походу його на Грузію. Цей хан славиться 
своєю заповзятливістю, хоробрістю й велемовністю, люди-
на зухвала, зла та підступна: він, знайшовши пристанище 
собі з одного людинолюбства у Магомед-хана – рідні його, 
втручається в багато справ і порадами своїми над добро-
душністю цього останнього багато діє. Ось цей сліпець 
предводительствував військами Ериванськими <…> без 
дозволу Магомед-хана»  

(АКАК. Т.1. С.119)

Неврівноважений до безумства, князь Ціціанов ледь не рвав 
на собі волосся при одній тільки згадці імені Келб-Алі-хан і по-
переджував російський двір і ханів, що їм слід остерігатись його 
підступності. Сліпий Келб-Алі-хан краще за багатьох зрячих від-
чував і оцінював людей, зокрема правителів і полководців дер-
жав, що оточували маленьке й незалежне Нахчиванське ханство.

Видатна особистість, зазвичай, породжує неоднозначне тлу-
мачення, але велич Келб-Алі-хана залишалась незмінною. 

Авторитетний Келб-Алі-хан був потрібний Росії, і потрібен 
не менше, ніж Росія – Келб-Алі-хану. У нього не було сумнівів у 
хибності перського правління, зумовленого безладдям у палаці 
та збройними конфліктами всередині країни. Бувши впевненим, 
що російське правління відповідало інтересам Нахчиванського 
ханства, Келб-Алі-хан по відношенню до Росії займав завжди 
добросусідську позицію. Благополучне майбутнє Нахчивану 
він бачив у складі Росії, та не поспішав відгукуватись на за-
клики російської влади прийняти їхнє заступництво й оберігав 
Нахчиванське ханство від передчасного російського впливу та 
нашестя. 

Сліпий Келб-Алі-хан хвацько водив у бій багатотисячну ка-
валерію. І не раз при його наближенні до кордонів Росії, які він 
жодним чином не збирався порушувати, російські війська ста-
вились під рушницю. 

Охороняючи цілісність і незалежність ханства, Келб-Алі-
хан різними засобами захищав його від будь-яких втручань,  



32

зокрема й російського. Коли ж, замість присяги в вірності Й.І.В., 
російські воєводи надавали військову та грошову підтримку су-
сіднім володарям, не помічаючи або пробачаючи їхні злочини в 
регіоні – розбій, вбивства, захоплення людей і чужих караванів 
на дорогах, Келб-Алі-хан не боявся ускладнити відносини і з 
такими ханствами, і з російськими заступниками. Перешкоджа-
ючи прояву злочинних дій російських васалів у регіоні, він за-
стосовував і силу зброї. В нерівних битвах сліпий Келб-Алі-хан 
не завжди отримував перемогу, але й, будучи переможеним, не 
зраджував своїм принципам. 

Келб-Алі-хан, котрий керував невеликим ханством не мав 
можливості утримувати численне військо, але хани сусідніх 
володінь, покладаючись на його полководницький талант, не-
рідко передавали свої війська під його командування. Сліпий 
хан Нахчиванський довгі роки опікував грузинського цареви-
ча Олександра Іраклійовича, котрого несправедливо позбавив 
спадку батько – цар Іраклій ІІ, і царевич Олександр, відстою-
ючи свої інтереси, не раз ввіряв Келб-Алі-хану командування 
своїми військами. 

В Закавказзі та на Близькому Сході Келб-Алі-хан славився 
своєю чесністю, порядністю й готовністю допомогти сусідам в 
біді. Не було там більш відомого, шанованого та незалежного 
хана. Між тим, знаючи про авторитет і вплив сліпого хана Нах-
чиванського, намісники Кавказу – і кн. Ціціанов не був винят-
ком – нерідко шукали в нього підтримки і, коли потрібно, звер-
тались за допомогою. До прикладу, сліпо захищаючи інтереси 
багатих вірмен, російська влада просила хана виявити сприяння 
у зведенні на престол Ечміадзіна Вірменського патріарха Дани-
їла замість патріарха Давида, котрий начебто незаконно зайняв 
престольний трон. 

«Прошу в. високопос., – писав Келб-Алі-хану кн. Ці-
ціанов, – вжити всі намагання й клопотання, що від вас 
залежать <…> до найшвидшого зведення високочесного 
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Даниїла католикоса на патріарший Араратський престол 
<…>За звістками, що дійшли до мене я цілком переко-
наний, що в.високопов. не зречетесь докласти всі засоби 
ваші до успішного й негайного справи цієї закінчення і 
тим заслужите прихильність двох високих Дворів».

(АКАК.Т.2.С.633)   

Здавалось би, яка різниця Келб-Алі-хану, хто посідає на 
троні в християнському Ечміадзіні? Адже він не сповідував 
християнство. Проте Бог єдиний для всіх, тому Келб-Алі-хан 
Нахчиванський не міг залишатись байдужим до авантюр вірмен 
у справах духовних – непристойній рокіровці патріархів. Келб-
Алі-хан мав тверді переконання та не діяв за принципом флюге-
ра, щоб вгодити наміснику Й.І.В. на Кавказі. Келб-Алі-хан був 
глибоко переконаний в законності обрання патріарха Давида, та 
категорично відхиляючи протекціонізм вірмен, не допускав Да-
ниїла на патріарший престол.

Цей факт втручання шанованого хана-мусульманина в життя 
вірменської пастви може здатись сучасникам небилицею, але, 
здаючись неймовірним, він дійсно мав місце в першому десяти-
літті ХІХ століття та наробив багато шуму в політичному житті 
Росії, Персії та Туреччини.

Келб-Алі-хан не дочекався бажаного приєднання Нахчи- 
ванського ханства до Російської імперії. Як стверджується в не-
численних історичних документах, він раптово помер у 1823 
році в Тавризі, на зворотньому шляху з Мекки в Нахчиван. 
Щодо подробиць його смерті документи замовчують. 

Благородні наміри Келб-Алі-хана, спрямовані на збережен-
ня територіальної цілісності та миру в сивій країні Нахчивану, 
після його смерті здійснили діти хана. В душі та характері не 
тільки дітей, але і наступних поколінь що вийшли з гнізда ле-
гендарного Келб-Алі-хана Нахчиванського, з юних років був за-
кладений міцний фундамент моральності, показових сімейних 
підвалин, патріотизму й святого поняття «честь».
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Чотири покоління нащадків Келб-Алі-хана берегли й пе-
редавали від батька до сина добру пам’ять про свого велико-
го пращура. Чотири покоління вірою та правдою служили Ро- 
сійській імперії. Вони дали світу шість відважних і заслужених 
генералів. Чи можна відшукати в суспільній практиці світової 
громади щось подібне?

Яскравим представником другого покоління ханів Нахчи-
ванських став середній син Келб-Алі-хана Ексан-хан Нахчи-
ванський. Своїми геройськими вчинками він сприяв завершен-
ню Російсько-перської війни та укладенню 14 лютого 1828 року 
вигідного для Росії Туркманчайського миру. Згадаймо лише 
одне з численних свідчень виконання ним заповітів батька, ле-
гендарного Келб-Алі-хана. 

«ВСЕПІДДАНИЙ РАПОРТ ГРАФА ПАСКЕВИЧА,  
19 ТРАВНЯ 1831 РОКУ

На самому початку війни в 1827 році з Персами, полков-
ник Ексан-хан, наіб Нахчиванський, виявив прихильність до 
Росії<…> Командуючи в фортеці Аббас-Абад Нахчивансь- 
ким батальйоном сарбазів, він повстав проти решти гарні-
зону і тим дуже посприяв здачі нашим військам означеної 
фортеці. Після ж цього він через свій вплив на народ багато 
сприяв збереженню тиші й спокою в тамтешньому краї».

(АКАК. Т.7.С.502)

Генерал-фельдмаршал гр. І.Ф. Паскевич високо оцінював 
духовні та бойові якості дітей покійного Келб-Алі-хана Нах-
чиванського. Перемоги російських військ на території Нахчи-
ванського ханства він зараховував до заслуг нащадків Келб-
Алі-хана, котрі, як стверджував гр. Паскевич, оголосили себе 
противниками шаха Персії і в інтересах Росії рішуче впливали 
на світлі голови народу. 

Після приєднання Нахчиванського ханства до Російської ім-
перії Ексан-хан Нахчиванський довгі роки керував ханством і го- 
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ловнокомандуючий на Кавказі генерал-фельдмаршал гр. І.Ф. Пас- 
кевич – Ериванський знаходився з ним в добрих відносинах. 
Ексан-хана знав особисто і цінував Всеросійський государ ім-
ператор Микола І.

Під час ознайомлення з новими територіями Росії на Кавка-
зі 5 жовтня 1837 року государ імператор провів огляд недавно 
сформованого в складі Кавказького військового округу Кенгер-
лінського полку під командуванням полковника Ексан-хана. За-
лишившись задоволеним оглядом, вже наступного ранку госу-
дар імператор Микола Павлович не забарився підписати висо-
кий наказ. Ось його справжній текст: 

«Його Імператорська Величність у присутності Своїй 
в кр. Еривані, Жовтня 6-го дня 1837 року, зволив віддати 
наступний наказ: За відмінний порядок, знайдений при 
огляді Мусульманського полку Кенгерлі, Государ Імпера-
тор оголошує високе благовоління Командиру цього полку, 
Полковнику Ексан-хану та всім г.г. Штаб, Обер-Офіцерам; 
а нижнім чинам Його Величність дарує особливу грошову 
винагороду».

(«Русский инвалид», 26 жовтня 1837 року, №268)

Повернувшись до Петербургу, імператор дав високу оцінку 
військовим і державним заслугам полковника Ексан-хана, звів-
ши його до генеральського чину. 

«ВИСОКИЙ НАКАЗ ПО ВІЙСЬКОВОМУ ВІДОМСТВУ,
9 ЛИСТОПАДА 1837 РОКУ

Його Імператорська Величність в присутності Своїй в 
Москві зволив віддати наступний наказ: Виконується: За 
відзнаку з Полковників у Генерал-Майори Правитель Нах-
чиванської провінції Ексан-Хан, зі старшинством  з 5-го 
жовтня 1837 року». 

Підписав Військовий Міністр гр. Чернишов.
(«Высочайшие приказы о чинах военных», 
9 листопада 1837 року)
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Примітно: в старшинстві чину вказана дата, коли імператор 
Микола І вперше оглядав Мусульманський полк. 

Отже, перше покоління ханів Нахчиванських зарахувало в 
ряди генералітету імператорської Росії першого генерала – Екс-
ан-хана Нахчиванського. Гарний початок чудової традиції. Пер-
ший генерал із династії ханів Нахчиванських не був останнім. 
Попереду ще п’ять генералів. 

В очах імператорської влади авторитет Ексан-хана продо-
вжував невпинно зростати, та 30 грудня 1842 року государ ім-
ператор високоповажно повелів:

«Військово-похідного Начальника Кенгерлинських 
вершників, Генерал-Майора Ексан-хана, призначити вій-
ськово-похідним Атаманом Закавказьких Мусульмансь- 
ких військ».

( Повне зібрання законів Російської імперії за 1843 рік.
Том XVIII. СПб, 1844. С.40-41)

Ставши російським підданим, генерал-майор Ексан-хан 
Нахчиванський прожив життя у великій пошані та помер у лип-
ні 1847 року. Та пісня про Ексан-хана до кінця ще не доспівана, 
бо, окрім воїнської звитяги, сім’я Ексан-хана подарувала на-
щадкам ще один багатий спадок – музу. 

Серед дітей генерала Ексан-хана була красуня Гонча-Бегум 
Нахчиванська, яка володіла вродженим поетичним талантом –  
як говорили, дарунком від самого Аллаха. Подібно до свого 
батька, Гонча-Бегум обожнювала й чудово знала російську мову, 
вона також блискуче володіла перськими мовами, демонстру-
ючи глибокі знання східної поезії. Талант Гонча-Бегум високо 
цінував дипломат і поет О.С. Грибоєдов, котрий відвідував дім 
генерала Ексан-хана. Про Гонча-Бегум із захопленням писав 
«кавказький Лермонтов» – відомий грузинський поет Ніколас 
Бараташвілі. Поетичному дару Гонча-Бегум скоро стало тісно в 
Нахчивані, він вирвався за його межі та став надбанням Кавка-
зу, а згодом і всієї багатонаціональної Росії. Без перебільшення 
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про Гонча-Бегум можна було сказати: «Вона вже не поет, вона 
сама поезія».

В династії Нахчиванських ханів, які славились воїнською 
звитягою, до Гонча-Бегум не помічалось поетичного дарування. 

Гонча-Бегум немов би раптово розкрила цю таємну нішу та 
показала, що знаменита династія обдарована різнобічними та-
лантами. Якщо б світ був спокійнішим, Нахчиванські хани при 
багатстві їхньої духовності могли би перекувати мечі на орала. 

Третє покоління ханів Нахчиванських не збиралось спо-
чивати на лаврах своїх пращурів. Два сини генерал-майора Ек- 
сан-хана Ісмаїл-хан і Келб-Алі-хан 2-ий, примножуючи бойову 
славу та духовне багатство своїх пращурів, на віки вічні вписа-
ли свої імена в історію імператорської Росії та світову скарбни-
цю героїзму й воїнської честі. Вдячна Росія, віддаючи належне 
бойовим і державним заслугам генерала Ексан-хана Нахчи- 
ванського, оцінила й мужність і вірність присязі його синів. 
Обоє вони стали генералами Російської імперії. 

Ісмаїл-хан Нахчиванський народився 5 січня 1819 року. Піс-
ля закінчення Тифліської гімназії 1 травня 1839 року був при-
йнятий на військову службу та зарахований до Кавказького кін-
но-мусульманського полку. За відзнаки по службі неодноразово 
нагороджувався чинами та в 1847 році призначений начальни-
ком Кенгерлінського війська. В зв’язку зі смертю батька – ге-
нерал-майора Ексан-хана – високим призначенням Ісмаїл-хан 
замінив його на цій посаді:

«Государ Імператор в присутності своїй на біваці при 
м.Ропше Липня 31-го дня 1847 року Високо повеліти зве-
лів: призначити старшого сина покійного Генерал-Майора 
Ексан-хана, що входив до Кавалерії Штабс-Капітана Ісма-
їл-Хана, начальником Кенгерлінського плем’я».

(«Кавказ», 23 серпня 1847 року, №34)

1860 року Ісмаїл-хан Нахчиванський був зведений у пол-
ковники, а на початку Російсько-турецької війни (1877-1878) 
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призначений командуючим Ериванським кінно-іррегулярним 
полком. 

Вирушаючи на підсилення гарнізону фортеці Баязет, полк 
потрапив під перехресний обстріл великих сил супротивника та 
був майже повністю знищений і розсіяний. З купкою вцілілих 
бійців полку та з важко пораненим сином Аман-ханом полков-
ник Ісмаїл-хан чудом встиг увірватись у Баязет, після чого воро-
та фортеці зачинились. Невеликий російський гарнізон фортеці 
виявився відрізаним від російських військ і з 4 по 28 червня 
1877 року зазнав блокади та штурму переважаючими силами 
турецьких військ.

Знемагаючи від голоду, спраги та спеки, гарнізон фортеці 
втратив боєздатність, і її комендант підполковник Пацевич, в 
минулому заслужений бойовий офіцер, наказав викинути білий 
прапор капітуляції. Турецькі курди, які оточили фортецю – лю-
бителі жорсткої розправи й грабунку – одразу ж кинулись до во-
ріт. Деякі слабкодухі воїни з осадженого гарнізону, розуміючи 
викинутий білий прапор як наказ припинити оборону, кинулись 
відкривати ворота фортеці. В цій екстремальній ситуації, коли 
долю ситуації визначали миті, проявились духовні й бойові 
якості мусульманина полковника Ісмаїл-хана Нахчиванського. 
Вірний воїнському обов’язку та прийнятій присязі, старший за 
чином полковник Ісмаїл-хан наказав зірвати білий прапор. Ось 
як він сам пояснює свої дії. 

«… До мене залетів раптом артилерійський офіцер. 
Він був схвильований. “Пацевич підняв білий прапор, і 
величезна маса турок вже ринула до воріт”. Після цього 
я вискочив у двір, де юрбилась маса офіцерів і солдат, і 
дійсно бачу: на величезній жердині, прикріпленій до стіни 
цитаделі, високо розвивається білий прапор, а поруч сто-
ять Пацевич і декілька офіцерів. “Панове, що ви робите?! –  
вигукнув я. – Чи для того ми приймали присягу, щоб лег-
кодухою здачею осоромити себе й російську зброю?! Со-
ромно! Поки в жилах наших залишається хоч крапля крові, 
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ми зобов’язані перед Царем боротись і відстоювати Баязет. 
Хто надумає вчинити інакше, той – зрадник, і того я накажу 
розстріляти негайно! Геть, прапор, стріляй, хлопці!” У відпо-
відь на це пролунало гучне «ура» всіх присутніх, причому я 
чув і декілька вигуків: “Помремо, але не здамось!”».

(«Кавказ», 12 квітня 1895 року, №94)

Так волею сумних обставин, без призначення вище полков-
ник Ісмаїл-хан Нахчиванський вступив у командування гарнізо-
ном Баязету.

Звичайно, в ті відповідальні хвилини життя йому, батькові 
дев’ятьох дітей, було про що подумати. Сміливе рішення зірвати 
білий прапор капітуляції у випадку захоплення фортеці турками 
могло вартувати Ісмаїл-хану життя. Продовжимо його спогади: 

«Я, звичайно, не заперечував можливості подібного 
кінця, та завжди повторював при цьому, що ніколи не по-
годжусь на здачу Баязету ще й тому, що я – мусульманин. Я 
знаю, що саме цій обставині припишуть здачу, якщо би до 
неї спонукали навіть тисячі інших причин».

(«Кавказ», 12 квітня 1895, №94)

І якщо добровільний викид білого прапору залишав Пацеви-
чу хоч якісь, нехай і не дуже великі, шанси на збереження жит-
тя, то Ісмаїл-хан у випадку захоплення цитаделі турками був би 
першим повішаний на всезагальний огляд. Як же тут не згада-
ти заповіти пращурів, котрі зобов’язували Ісмаїл-хана вірою та 
правдою служити своїй Вітчизні! 

За відзнаку та героїзм при славному захисті Баязету 19 груд-
ня 1877 року Ісмаїл-хана було зведено в генерал-майори та на-
городжено вищим військовим орденом Святого Георгія IV сту-
пеню, а 28 жовтня 1890 року його зведено в генерал-лейтенан-
ти. 18 серпня 1898 року Ісмаїл-хан вийшов у відставку в чині 
повного генерала від кавалерії, з мундиром і пенсією. Груди 
хороброго генерала прикрашали 10 високих нагород. 



40

У відомому романі В.С. Пікуля «Баязет», а згодом і в одно-
йменному телевізійному фільмі образ Ісмаїл-хана був бездо-
казово використаний. Його було зображено брехуном, схильним 
до зради, котрий порушив честь російського офіцера та мріяв на 
схилі літ поїхати в Мекку. На основі історичних документів РДВІА 
ця образлива брехня нами усунута в книзі Р.М. Іванова «Оборона 
Баязета:правда и ложь». М., «Герои Отечества», 2005. 204 с. 

Майже все життя, за виключенням часу, проведеного в похо-
дах, Ісмаїл-хан прожив безвиїзно в своєму рідному місті Нахчи-
вані, а завдяки якостям своєї багатої душі й серця, що жодного 
разу не зрадили йому впродовж довгого життя, заслужив щирі 
симпатії всіх, хто його знав, незалежно від віросповідання. 

ТЕЛЕГРАМА НАХЧИВАНУ, ЕРИВАНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ,  
10 ЛЮТОГО 1909 РОКУ

«Сьогодні в 7 годин ранку помер захисник Баязету ге-
нерал від кавалерії Ісмаїл-хан Нахчиванський».

(«Русский инвалид», 11 лютого 1909 року, №32)

Мир праху заслуженого воїна, одного з кращих представни-
ків нахчиванських мусульман і династії ханів Нахчиванських! 
А тепер – про особистість молодшого сина Ексан-хана, Келб-
Алі-хана 2-го Нахчиванського. 

Келб-Алі-хан народився у 1824 році. Як зазначається в По-
служному списку, походить із владних князів ханської династії 
Ериванської губернії. Виховувався в Пажському корпусі. Одру-
жений із Хуртуд-Бегум – донькою майора Ахмед-хана. Дружина –  
закону магометанського. Має дітей: синів Ексан-хана 26 років, 
Джафар-Кулі-хана 23 років (батько Джамшида Нахчивансько-
го), Рагім-хана 22 років, Гусейн-хана 20 років; доньок – Зейнаб-
Бегум 31 року, Бедіркісу-Бегум 29 років, Шайджаган-Бегум 21 
року, Зарін-Тач-Бегум 16 років.

З початком Східної (Кримської) війни 25 жовтня 1853 року 
Келб-Алі-хан був призначений начальником знову сформова-
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них трьох сотень міліції. З дітей впливових сімей в травні 1854 
року Келб-Алі-хан організував Бекську дружину та був призна-
чений її начальником. Командуючи дружиною, він здійснив по-
двиг, звістка про який зі швидкістю світла поширилась серед 
російських військ. 

«15 квітня 1855 року Поручик Келб-Алі-хан-Хан-Ексан-
Хан-Оглу, командуючи Бекською дружиною, при атаці во-
рожої батареї, незважаючи на вбивчий картечний і муш-
кетний вогонь, на чолі своєї дружини скочив на батарею, 
власноруч порубав декілька турецьких артилеристів і взяв 
з бою одне знаряддя». 

(«Кавказ», 14 вересня 1855 року)

Високим іменним наказом від 15 квітня 1855 року, за свід-
ченням Кавалерійської думи Військового ордену «у відзнаку не-
абиякої мужності та хоробрості, виявлених у справі з Турками, 
начальнику Ериванської Бекської дружини Поручику Келб-Алі-
хан-Ексан-Хан-Оглу Милосердно вручений Орден Святого Вели-
комученика і Переможця Георгія четвертого ступеню». Після 
закінчення Східної війни Георгіївський кавалер Келб-Алі-хан 
у серпні 1856 року був переведений у гвардії гусарський Його 
Величності полк. Через 8 років він уже полковник, а 14 вересня 
1874 року за відмінну службу та в звязку з п’ятдесятиліттям з 
дня народження Келб-Алі-хан зведений в генерал-майори. На 
початку Російсько-турецької війни (1877-1878) Келб-Алі-хан-
Ексан-хан-оглу був призначений командуючим кінно-іррегу-
лярної бригади. (РДВІА, ф.400, оп.9, д.20578, С.138) 

Генерал Келб-Алі-хан – активний учасник звільнення ци-
таделі Баязет 28 червня 1877 року. Одразу ж після завершення 
цієї героїчної епопеї генерал Келб-Алі-хан передав обов’язки 
начальника кордону Ериванської губернії своєму братові Іс-
маїл-хану. Сам же він був призначений начальником кавалерії  
військової групи для подальшого штурму Ерзеруму. 
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Баязетська епопея відходила в минуле, життя оновлювалось 
новими подіями і подвигами, та високий наказ від 17 грудня 
1877 року відродив у пам’яті Келб-Алі-хана справи минувші:

«Государ Імператор в нагороду за неабияку мужність 
і хоробрість, виявлені у справах із турками в квітні, трав-
ні та червні цього року, при захисті Баязету та при звіль-
ненні від облоги Баязетського гарнізону, в 11 день цього 
грудня, Милосердний зволив видати Орден Святого Воло-
димира 3-го ступеню з мечами генерал-майору Келб-Алі-
хан-Ексан-Хан-Оглу, який знаходився при кавказькій армії 
(знаки для нехристиян встановлені).

(«Русский инвалид», 18 грудня 1877 року, № 279)

У довгому переліку командних посад генерал-майора Келб-
Алі-хана завершальною є посада командуючого 2-ю Зведеною 
кавалерійською дивізією. Суворі бойові будні почали познача-
тись на здоров’ї Келб-Алі-хана, і в березні 1880 року бойовий 
генерал перевівся в розпорядження головнокомандуючого Кав-
казькою армією. Келб-Алі-хан беззастережно віддав армії імпе-
раторської Росії майже 40 років свого славного життя та помер 
при виконанні службових обов’язків у квітні 1883 року. Його 
добрі справи продовжували жити та примножуватись у числен-
ному потомстві. У Келб-Алі-хана залишилось 4 сина і 4 доньки.

Генерал-майор Келб-Алі-хан не дожив до весілля своєї мо-
лодшої доньки Зарін-Тач-Бегум, котра стала дружиною улю-
бленця сім’ї ханів Нахчиванських – аварця з Хунзаху Максуда 
Аліханова (1846-1907), воїна відчайдушної хоробрості, бойо-
вого генерала, розвідника, художника, журналіста, письменни-
ка, етнографа, географа, поліглота. 3 липня 1907 року коман-
дуючий 2-ю Кавказькою дивізією генерал-лейтенант Максуд 
Аліханов був по-звірячому вбитий в Олександрополі Еривансь- 
кої губернії вірменськими терористами-дашнаками. Вбитий не 
в поєдинку, а глибокої ночі коли втомлений генерал дрімав у 
екіпажі. Нагадаймо, що завдяки мудрості та відважній хоро-
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брості генерал-губернатора Тифлісу, Кутаїса та Поті генерал-
лейтенанта Максуда Аліханова, Грузія в 1906 році залишилась 
на карті Російської імперії.

Пам’ятник би спорудити цій знаменитості в Махачкалі, хоча 
б із бронзи, головну вулицю в Махачкалі назвати його славним 
ім’ям, але нинішній Дагестан, що заплутався в місцевих нега-
раздах та охоплений епідемією «розборок», тупцює своє мину-
ле й легендарних героїв. Азербайджан зовсім поруч із Дагеста-
ном, і його правителям потрібно йти в Азербайджн пішки, як у 
Мекку, щоб набратись досвіду, як повертати народові й шану-
вати своїх героїв.

В головному храмі слави російської зброї, Георгіївській залі 
Великого Кремлівського палацу, на настінних мармурових до-
шках, що відносяться до 1855 і 1877 років, красуються імена 
Гергіївських кавалерів, рідних братів і братів по зброї Келб-Алі-
хана та Ісмаїл-хана Нахчиванських. На мармуровій дошці, дато-
ваній 1885 роком, викарбувано ім’я їхнього родича, улюбленця 
та однодумця Максуда Аліханова. Викарбувані золотом імена 
не окислюються. Золото-вічне.

За заповітами пращурів усі нащадки Келб-Алі-хана Нахчи-
ванського стали заслуженими воєначальниками та героями Ро-
сії, а наймолодший – Гусейн-хан – на військовому олімпі Ро- 
сійської імперії досягнув найвищих  вершин.

Четвертий генерал цієї славної династії Гусейн-хан Нах-
чиванський – яскравий представник четвертого покоління 
ханів Нахчиванських, останній лицар імператорської Росії, ко-
трий честю, вірою та правдою служив престолу та Вітчизні. 

Після завершення Пажського корпусу Гусейн-хан 20 років 
віддав головному полку імперії, Його Величності лейб-гвардії 
кінному полку, пройшовши в ньому шлях від корнета до пол-
ковника. З початком Російсько-японської війни командував 2-м 
Дагестанським кінним полком, особисто ним сформованим у 
Дагестані. Хоробрі дагестанці завдавали численних ударів по 
тилах супротивника й отримували перемоги на полях битв. Як 
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відомо, Росія війну з Японією програла, але її з честю вигра-
ли дагестанці полковника Гусейн-хана Нахчиванського. Після 
війни Гусейн-хан командував найстарішими й прославленими 
полками Російської армії. На Кавказі- Нижньогородським дра-
гунським, а в Санкт-Петербурзі – Лейб-гвардії кінним полком. 
З перших днів великої війни Гусейн-хан був на передньому краї 
діючої армії, він займав посаду командира 2-ї Кавалерійської 
дивізії. Легендарна Кавказька кінна туземна дивізія, за приго-
ломшливі переможні випади названа Дикою, була організова-
на при 2-й Кавалерійській дивізії, командував котрою генерал 
Гусейн-хан. Лише після завершення її формування командиром 
Дикої дивізії був призначений великий князь Михайло Олек-
сандрович, рідний брат государя Миколи ІІ, а саму дивізію було 
включено до складу 2-го Кавалерійського корпусу під команду-
ванням Гусейн-хана Нахчиванського. Згодом Гусейн-хан коман-
дував Гвардійським кавалерійським корпусом. Бувши еталоном 
воїнської честі та відданості престолу, Гусейн-хан не прийняв 
Лютневу революцію 1917 року та зречення государя імператора 
Миколи ІІ від престолу. З трьох з половиною тисяч генералів 
імператорської Росії в цьому смертельно небезпечному вчинку 
Гусейн-хана підтримав лише його оплічник гр. Федір Келлер. 
Забігаючи наперед, зазначимо, що пізніше за різних обставин 
обидва генерали були розстріляні.

Єдиний із мусульман, Гусейн-хан Нахчиванський за пока-
зову службу був нагороджений найвищим і почесним званням 
генерал-ад’ютанта Його Імператорської Величності. Гусейн-
хан Нахчиванський – кавалер 20 високих нагород, серед яких 
11 орденів, у тому числі Святого Георгія 4-го і 3-го ступеню, 
золотої Георгіївської зброї «За хоробрість», 5 медалей і 9 іно-
земних орденів.

Під його командуванням у різний час знаходились такі іс-
торичні знаменитості, як командир прославленої Дикої ди-
візії великий князь Михайло Олександрович, учасник вбив-
ства Распутіна та претендент на російський престол великий 
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князь Дмитро Павлович, майбутні лідери Білого руху генерали  
П.М. Врангель, А.І. Денікін, О.М. Каледін, майбутній гетьман 
України генерал П.П. Скоропадський і генерал К.К. Маннер-
гейм, майбутній президент Фінляндії.

До речі, в 1915 році генерал Гусейн-хан Нахчиванський вря-
тував від сорому, а можливо й від звільнення командира Окре-
мої гвардійської кавалерійської бригади генерал-майора Карла 
Маннергейма. За прорахунки в командуванні та невиправдані 
жертви в Гвардійській бригаді генералу Маннергейму загро-
жував офіцерський суд честі. В цій небезпечній для кар’єри 
та долі генерала ситуації Карл Маннергейм був переведений в 
підпорядкування заслуженого, мудрого й доброзичливого гене-
рала Гусейн-хана Нахчиванського. Оточеному теплом і увагою, 
опальному генералу були створені всі умови для виявлення 
полководницьких здібностей. Якби на шляху генерала Маннер-
гейма не трапився Гусейн-хан Нахчиванський, можливо, і не 
став би він президентом Фінляндії.

Між тим доля самого Гусейн-хана Нахчиванського вияви-
лась трагічною. За наказом Верховного головнокомандуючого 
генерала Л.Г. Корнилова генерал Гусейн-хан Нахчиванський 
був переведений в Петроград у розпорядження Військового 
округу. До цього часу мотив цього призначення оповитий та-
ємницею, що її зберігав опальний генерал Корнилов, котрий 
невдовзі помер. Але це призначення мало особливий характер, 
і військові історики ще не збагнули його величезне історичне 
значення. Знаючи про прагнення генерала Корнилова не допус-
тити більшовиків до влади, нескладно здогадатись, що вірний 
честі та відважний генерал Гусейн-хан після так званої липне-
вої репетиції більшовиків у тому ж місяці опинився в Петро-
граді, щоб у встановлений час створити збройну перешкоду на 
шляху більшовиків до Зимового палацу. Мета цього знакового 
призначення досягнута не була. Генерала Корнилова зганьби-
ли, усунули від верховного командування та позбавили всіх по-
сад. В Петрограді після приходу більшовиків до влади вірний  
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Російській імперії генерал Гусейн-хан виявився незахищеним. В 
травні 1918 року він був арештований чекістами в Петрограді з 
якогось дріб’язкового приводу, та після вбивства 30 серпня 1918 
року головного чекіста Петрограду Моісея Урицького більшо-
вики оголосили «червоний терор» і «Красная газета» №180 за 6 
вересня 1918 року серед заручників згадала і Гусейн-хана: «Ко-
лишній командир корпусу кавалер – Хан-Нахчиванський, 
Гусейн». Немає жодних сумнівів, що Гусейн-хан Нахчивансь- 
кий у січні 1919 року був розстріляний у Петропавлівській фор-
теці разом із великими князями, проте якщо розстріл великих 
князів засвідчено, то факт розстрілу генерала Гусейн-хана Нах-
чиванського до цих пір не підтверджений. Згадувати серед роз-
стріляних таку велику фігуру, як генерал-ад’ютанта Гусейн-
хана Нахчиванського, вочевидь, більшовики не насмілились, 
і довідку для архіву про його розстріл свого часу не склали. 
Документальне підтвердження  факту та дати розстрілу ми все 
ж сподіваємось отримати від компетентних органів. Чекаємо й 
віримо!

5 серпня 2008 року Всесвітній російський собор у своєму 
зверненні до Президента Росії Дмитра Медведєва назвав Гу-
сейн-хана Нахчиванського «блискучим полководцем» і «най-
яскравішим представником азербайджанського царського роду 
ханів Нахчиванських». Автори листа нагадали, що коли царя 
примушували до зречення, Гусейн-хан не зрадив свого госуда-
ря, а висловив «готовність померти за свого обожнюваного 
монарха». Собор запропонував Президенту Росії увіковічнити 
пам’ять генерал-ад’ютанта Гусейн-хана Нахчиванського: зна-
йти йому місце на карті Росії, назвати його іменем нові вулиці в 
Москві і Санкт-Петербурзі.

Останнє, п’яте покоління представляють чотири рідних 
брата Ексан, Давуд, Келб-Алі 3-й і Джамшид – хани Нахчи-
ванські. Всі вони сміливці, вірні присязі й офіцерській честі. 
Згадаємо лише про двох – п’ятого та шостого генералів династії 
ханів Нахчиванських. 
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Келб-Алі-хан 3-й, прапраонук і тезка свого легендарного 
пращура, все своє недовге життя з честю носив святе ім’я слі-
пого Келб-Алі-хана. З перших днів кровопролитної світової ві-
йни він по-геройськи боровся в Лейб-гвардії уланському Його 
Величності полку. Коли Келб-Алі-хану ледве минуло 25 років, 
він вже прикрасив свої груди сімома бойовими нагородами, був 
поранений і, здійснивши черговий подвиг, високим наказом по 
Військовому відомству від 2 травня 1915 року був нагородже-
ний Георгіївською зброєю «За хоробрість».

В неясний час після падіння Російської імперії, коли наймо-
лодшій і першій на Кавказі Азербайджанській Демократичній 
Республіці (АДР) загрожувала небезпека підступного замаху 
дашнацької Вірменії  та Совєтів на самостійність і цілісність 
Нахчивану, ротмістр Келб-Алі-хан Нахчиванський за покликом 
пращурів прибув до батьківської оселі задля захисту своєї ма-
теринської землі. Коли вкотре давній землі Нахчивану загро-
жувало спустошення, на її території була утворена Аракська 
республіка, верховний орган якої очолив його батько – Джафар-
Кулі-хан, котрий неодноразово обирався міським старостою 
Нахчивану та був почесним світовим суддею Ериванської гу-
бернії. Прибувши на батьківщину, Келб-Алі-хан третій створив 
бойову дружину на захист кордонів Аракської республіки від 
дашнаків і військ Червоної армії. Коли ж сили виявились не-
рівними, дружина була розпущена, а Келб-Алі-хан влітку 1920 
року назавжди покинув рідний Нахчиван, емігрував до Ірану, де 
був прийнятий на службу в армію. Дослужившись в Ірані до чину 
генерал-майора, бувши командиром Іранської дивізії, п’ятий ге-
нерал Келб-Алі-хан Нахчиванський орієнтовно в квітні 1931 року 
героїчно загинув при придушенні повстання курдів. 

Найбільш трагічною виявилась доля Джамшид-хана, остан-
нього, славного шостого генерала легендарної азербайджансь- 
кої династії ханів Нахчиванських.

Народився в серпні 1895 року в Нахчивані, виходець із дво-
рянської сім’ї, з раннього дитинства вихований на любові до  
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Вітчизни, Джамшид-хан Нахчиванський (згодом Джамшид 
Джафарович Нахчиванський) також пішов слідами пращурів.

Пройшовши крізь вир війни, двох революцій, кавалер 6 бо-
йових орденів і Георгіївської зброї «За хоробрість», тричі по-
ранений, він служив у легендарній Дикій дивізії під команду-
ванням свого дядька – генерала Гусейн-хана Нахчиванського, 
згодом в армії АДР командував 2-м Карабахським кінним пол-
ком. На відміну від своїх батьків, добровільно прийняв радянсь- 
ку владу і здав радянському командуванню повністю укомп-
лектований полк з особистим складом і повним споряджен-
ням. Замість вдячності підполковник Джамшид Нахчиванський 
у червні 1920 року був відсторонений від командування пол-
ком, арештований і відправлений на в’язничний острів Наргін. 
В той час арештовані покидали Наргін тільки мертвими, але 
Джамшид Нахчиванський без звинувачувального вироку за 
волею Всевишнього в серпні 1920-го був звільнений живий і 
неушкоджений. Незважаючи на образливий арешт, Джамшид 
не затаїв образу на радянську владу, служив Совєтам вірно і з 
любов’ю до людей, віддаючи свій спадковий полководницький 
дар. Протягом 9 років національна Аздивізія, що нею керував  
Д.Д. Нахчиванський, вважалась головним і найбільш дієздат-
ним військом АзРСР та визнавалась передовою в РСЧА. Їй давав 
високу оцінку особисто нарком М.В. Фрунзе. Комдив Нахчи- 
ванський займав у Азербайджані та Закавказзі високе військо-
ве та державне становище. Він призначався начальником Ба- 
кинського гарнізону, командуючим територіальними військами 
Азербайджанської Республіки, начальником ППО Бакинського 
району, обирався депутатом ЦВК АзРСР і ЦВК ЗакРСР та ін. 
Однак, таємно й безпідставно звівши наклепи на заслуженого 
воєначальника СРСР, в 1931 році його вдруге арештували, по-
збавили всіх посад, звільнили з РСЧА, а після слідства засудили 
до розстрілу й лише якимось чудом не встигли розстріляти. За 
комдива Д.Д. Нахчиванського вступився Серго Орджонікідзе 
та домігся розгляду питання про нього на Політбюро ВКП (б).  
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Рішенням Політбюро ЦК ВКП (б) 5 листопада 1931 року за го-
ловування Й.В.Сталіна Д.Д.Нахчиванського звільнили, проте 
на всякий випадок в рішенні записали: щоб він працював не в 
Закавказзі». Комдива Нахчиванського потім направили на на-
вчання до Військової академії ім. Фрунзе. Після її закінчення 
в 1933 році за 1 –м розрядом комбриг Нахчиванський п’ять 
останніх років життя присвятив підготовці кадрів вищої квалі-
фікації для РСЧА. Через військову школу Д.Д.Нахчиванського 
пройшли тисячі слухачів, деякі з них під час Великої Вітчиз-
няної війни стали маршалами СРСР та чудовими воєначальни-
ками (Гречко, Конев, Батицький, Бірюзов, Доватор, Панфілов, 
Родимцев та ін.).

Однак колишнього хана й заслуженого царського офіцера 
більшовики не залишили в спокої. За наклепницьким звину-
ваченням у контрреволюційних задумах 20 травня 1938 року 
комбрига Джамшида Нахчиванського арештували втретє. Май-
же три місяці невинного комбрига піддавали жорстоким торту-
рам, змушуючи визнати страхітливі звинувачення в керівництві 
збройним повстанням, що планувалось у Баку для відторгнен-
ня Азербайджану від СРСР. До того ж його звинуватили ще й у 
міжнародному шпіонажі. Щоб завершити болісні катування, під-
слідний, а згодом і підсудний, замучений тортурами й безсонням, 
комбриг Нахчиванський без обмовок визнав всі пред’явлені йому 
звинувачення та на суді відмовився від останнього слова.

Для проведення судового засідання в справі комбрига Нах-
чиванського Військова колегія Верховного суду СРСР (ВКВС) 
виїхала до Лефортівської в’язниці, де утримувався підсудний. 
Очевидно, після активного трьохмісячного слідства Д.Д. Нах-
чиванський уже не був здатний ходити, а можливо й говорити. 
Суд над останнім, шостим генералом легендарної династії ханів 
Нахчиванських тривав всього лише біля 20 хвилин і завершився 
вироком «розстріляти».

Д.Д. Нахчиванський був розстріляний одразу ж після за-
сідання ВКВС 26 серпня 1938 року в Лефортівській в’язниці 
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Москви та похований без зазначення місця в одній із братських 
могил, на підмосковному об’єкті «Комунарка-Лоза» – колишній 
дачі наркома Ягоди. В «Комунарці-Лозі» знайшли останній при-
хисток  багато великих і політичних діячів СРСР і Азербайджа-
ну: Бухарін, Риков, Буніат-заде, Караєв, Мусабеков, командарм 
11-ї армії Левандовський та інші. Лише через 18 років, в 1956 
році, з’ясувалось, що всі звинувачення, пред’явлені Джамшиду 
Нахчиванському, були брехнею й наклепом. Свідчення підслід-
ний дійсно дав під тортурами.

За ініціативою покійного Президента Азербайджану Гейда-
ра Алієва мученик сталінських репресій був повернутий Азер-
байджану чистим і непогрішним. Його ім’я носить військовий 
ліцей і вулиця в Баку, на батьківщині, в Нахчивані, створено 
меморіальний музей. Останній, шостий генерал знаменитої 
династії ханів Нахчиванських – легендарний герой азербай- 
джанського народу. 

Коротке, проте яскраве життя відчайдушного сміливця та 
чудового воєначальника, безмежно відданого своїй Вітчизні, 
відтворене за матеріалами п’яти архівів і опубліковане в нашій 
книзі «Именем Союза Советских… Жизнь и гибель комбрига 
Нахчыванского». М. «Герои Отечества», 2007, 832 С., переви-
даній двічі, в 2008 і 2009 роках.

Жорстока влада Совєтів, яка безпідставно вважала азербай-
джанських ханів і беків ворогами народу та контрреволюціо-
нерами, перервала динамічний розвиток цього легендарного 
унікального роду ханів Нахчиванських, що не мав аналогів у 
світовій суспільній практиці.
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Келб-Алі-хан Нахчиванський
Заслужений художник РФ Аскер Мамедов

Світла пам’ять витязям мужності та честі –
славній і безсмертній династії
ханів Нахчиванських.
Низький уклін і Царство Небесне
її засновнику –
Келб-Алі-хану Нахчиванському,
котрий заклав у рід ханів Нахчиванських
нев’янучі традиції любові до свого
давнього й незалежного краю,
традиції високої моральності,
міцних сімейних підвалин,
лицарської честі й відчайдушної хоробрості.
І нехай допоможе Аллах,
Всемогутній і Милостивий,
неспокійній душі його вічно витати
над улюбленим, колись багатостраждальним,
а нині процвітаючим і розмаїтим достатком
священним краєм Нахчивану.
Про чудову й дивовижну людину –
КЕЛБ-АЛІ-ХАНА НАХЧИВАНСЬКОГО
та його спадщину –
наша документальна повість.
В добрий шлях, любий читачу!





Володар Персії 
Ага-Магомед-хан 
високо цінував 
Келб-Алі-хана 
Нахчиванського

СХОДЖЕННЯ Й НАШЕСТЯ 
КАДЖАРА АГА-МАГОМЕД-ШАХА 
ТИРАНИ НЕ ЗНИКАЮТЬ БЕЗСЛІДНО

З кінця 80-х років XVIII століття весь 
Близький Схід, а пізніше Росія та 
провідні європейські держави на-

сторожились, а потім і здригнулись від 
приголомшливого та стрімкого про-
сунення до трону такого собі Ага-Ма-
гомед-хана* (орієнтовно 14.03.1741- 
17.06.1797), тоді ще маловідомого ватаж-
ка напівкочового войовничого тюрксь- 
кого племені каджарів, котре носило ім’я 
свого родоначальника.

Каджари ніколи раніше не досягали 
вершин влади в Персії, хоча активно її 
прагнули: представники пануючої ди-
настії Авшарів стояли на їхньому шляху 

* При описі життєдіяльності Ага-Магомед-шаха широко використана 
брошура «Жизнеописание Ага-Магомед-хана Каджара…» С.-П. 1835, 55 с.

Надір-шах Авшар



54

й всіляко їм перешкоджали. З особливою жорстокістю каджарів 
переслідували й знищували за Надір-шаха Авшара (8.03.1738 –  
19.06.1747)** Надір-шах стратив видатного ватажка каджарів 
Фетх-Алі-хана, а його єдиний син Магомед-Хасан-шах зайняв 
його місце і на все життя затаїв ненависть до Авшарів.

В Астрабаді (з 1930 року місто Горган) в сім’ї впливового ва-
тажка каджарів Магомед-Хасан-хана 14 березня 1742 року (чи 
1741-го) народився хлопчик, майбутній відомий володар Персії. 
Його нарекли Ага-Магомед-ханом.

Після вбивства Надір-шаха в колись величезній Перській ім-
перії запанував хаос. Афганці проголосили незалежність в Кан-
дагарі, всю Персію роздирали чвари через успадкування пре-
столу, і вона опинилась на межі розпаду. Нащадки Надір-шаха 
утримували за собою лише територію Хорасану, та й ту насилу. 

Магомед-Хасан-хан деякий час служив в Хорасані придво-
рним Аділь-шаха – племінника та прямого спадкоємця Надір-
шаха, та незабаром потрапив в опалу і, остерігаючись страти, 
сховався в степах Туркменії. Заснувавши свою резиденцію в 
Мезандерані, Аділь-шах зажадав видати йому в заручники двох 
малолітніх синів Магомед-Хасан-хана. Старшого сина, ага-Ма-
гомед-хана, котрому не було й шести років, за наказом Аділь-
шаха оскопили, щоб він у майбутньому і не думав про владу. 
Фізичне каліцтво, що слугувало приводом для насмішок ото-
чуючих (його позаочі прозвали Ахта-хан, тобто Скопець-хан), 
завдало йому важкої психологічної травми на все життя, але не 
позбавило хисту, необхідного історичній особистості.

Більшу частину життя Ага-Магомед-хан провів у принизли-
вому полоні. Він, котрого назавжди позбавили можливості від-
чути принадностей життя, почав шукати поживи для розумово-
го розвитку й заглибився в науки. У Ага-Магомед-хана, котрий 
був одержимим бажанням помститись за оскоплення та глибоко 

* Народився 22 жовтня 1686 року в провінції Хорасан, ісламського 
віросповідання, суніт. Вбитий 19 червня 1747 року в провінції Хорасан, за-
боронений в Мешхеді. 
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переживав свою неповноцінність, над-
міру виросло честолюбство, і поступо-
во він утвердився в думці щодо свого 
високого призначення.  Перебуваючи 
аманатом у тирана, він готувався бути 
ще більш страшним тираном.

Після загибелі Аділь-шаха Ага-
Магомед-хан зумів пробратися до бать-
ка – правителя Мазандерана та Гіляна. 
Разом із батьком він брав участь у по-
ходах проти зендів. Однак у 1760 році 
Магомед-Хасан-хан зазнав поразки, був 
полонений і страчений Керім-ханом 
Зендом, котрий прийшов до влади (період 
правління – 1763-1779), в минулому гене-
ралом військ Надір-шаха.

В 1762 році молодий Ага-Магомед-хан разом із братами був 
відправлений заручником до Керім-хана в його столицю Шираз. 
Після підкорення Хорасану, а згодом Перського Азербайджану 
Керім-хан став у 1763 році повноправним правителем всієї Пер-
сії, проте він ніколи не брав собі титулу «шах» і правив Персією 
як регент від імені шаха Ісмаїла ІІІ, котрого утримував у форте-
ці в почесному полоні.

Зі сходженням на перський престол Керім-хана безладдя в 
країні припинилось, в період його більш ніж 30-річного прав-
ління об’єднана ним Персія почала процвітати. Керім-хан по-
кровительствував мистецтвам і поезії, підтримував будівництво 
в містах, особливо спорудження історичних пам’яток.  

Пройнявшись симпатією до Ага-Магомед-хана, Керім-хан 
поводився з ним добре і навіть взяв у дружини одну з його 
родичок. Оцінивши непересічний інтелект Ага-Магомед-ха-
на, Керім-хан займався його освітою та нерідко радився з ним 
щодо важливих державних справ. Словом, Керім-хан фактич-
но навчав Ага-Магомед-хана управлінню державою. Між тим 

Керім-хан Зенд
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Ага-Магомед-хан продовжував ненавидіти Керім-хана, як і все 
плем’я зендів, за вбивство свого батька.

Якщо вірити легенді, мстивий Ага-Магомед-хан прокрадав-
ся до зали прийомів Керім-хана і різав ножем дорогі килими, 
відчуваючи від цього величезне задоволення. (Пізніше, коли 
Ага-Магомед-хан став повноправним володарем, він жалкував 
про скоєне, оскільки ці порізані килими дістались йому).

Щоб не насторожити Керім-ха-
на, Ага-Магомед-хан привчив себе 
приховувати ненависть до нього 
і зумів домогтись від шаха повної 
довіри, грошового забезпечення й 
свободи пересування.

Після смерті Керім-хана Зен-
да в 1779 році Ага-Магомед-хан з 
шістьма відданими йому особами, 
зокрема й братом Різа-Кулі-Мір-
зою, втік із Шираза. Визнаний гла-
вою племені каджарів, він успішно 
зібрав військо. 

1779 рік прийнято вважати по-
чатком сходження Ага-Магомед-ха-
на до висоти влади.

Владолюбний Каджар на зорі 
своєї діяльності задумав відновити велику Перську імперію ча-
сів Сефевідів* і з властивою йому самовпевненістю сподівався 
затьмарити велич самого Надір-шаха.

В лютому цього року він захопив Астрабад і усунув свого 
брата Муртаза-Кулі-хана від правління ним. В грудні він виру-

* Шейх Сефі ад-Дін Ісхак Ардебілі (Ардебіль, 1252-1334) – засновник 
відомого на Сході суфійсько-дервішського ордену Сефевіє та родоначаль-
ник династії Сефевідів. Діяльність цього ордену, переважно в Перському 
Азербайджані, призвела до виділення в суфізмі особливого напрямку, ко-
трий в історичних документах йменується кизилбашським («червоноголові») 
за кольором головних уборів членів ордену Сефевіє.

Пам’ятник Керім-хану  
в Ширазі
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шив до старої області Мазандеран, котрою керували інші два 
його брати. В результаті тривалого й кровопролитного зброй-
ного конфлікту брати загинули, і у вересні 1780 року Мазанде-
ран опинився під владою Ага-Магомед-хана. Багата область була 
обкладена податком від виробництва бавовняного паперу, а також 
поповнила його армію 6 тисячами воїнів. В тому ж місяці Ага-
Магомед-хан рушив на Гілян, та заволодіти ним вдалось не відра-
зу. Після тривалих боїв на-
весні 1781 року Ага-
Магомед-хан спустошив і 
розграбував Решт, а згодом 
повністю заволодів і Гіля-
ном. Обклавши провінцію 
податком – 2 тисячі пудів 
шовку в рік, Ага-Магомед-
хан ввірив правління Гіля-
ном своєму братові Мур-
таза-Кулі-хану.   

Між братами Ага-Ма-
гомед-хана не вщухала 
кривава боротьба за вла-
ду в Персії. Правління Гіляном не задовольнило Муртазу-Кулі-
хана. Зібравши військо, він оголосив себе шахом Персії, готую-
чись до кривавої сутички з Ага-Магомедом. Другий брат – Рі-
за-Кулі, також зрадив Ага-Магомед-хана, полонив його, закував 
у кайдани та замислив: осліпити брата або стратити, але двом 
іншим братам, Джафару-Кулі й Мустафі-Кулі, з однодумцями, 
вдалось звільнити Ага-Магомед-хана з полону. Різа-Кулі відбув 
до Мешхеду і невдовзі там помер. Зрадить Ага-Магомед-хана 
й Мустафа-Кулі, лише Джафар-Кулі залишиться відданим Ка-
джару, всіляко його підтримуючи. Як би там не було, але Ага-
Магомед-хан наполегливо просувався до вершин влади в Персії.

На початку 80-х років Ага-Магомед-хан вже був проводи-
рем великого війська, і воно продовжувало зростати. Та навесні 

Імперія Сефевідів
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1781 року племінник Керім-хана Зенда Алі-Мурад-хан ого-
лосив себе правителем, а згодом і шахом Персії (15.03.1781 –  
11.02.1785), він осів у Іспагані й виявився головним супротив-
ником Ага-Магомед-хана.

Тієї ж весни Ага-Магомед-хан подався до Казбіну та в лип-
ні заволодів ним, але Алі-Мурад-хан направив туди військо й в 
грудні 1781 року вигнав Ага-Магомед-хана з Казбіну.

30 липня 1781 року в Астрабадську затоку прибула ескадра 
з Росії начебто для організації торгівлі в Персії. Командуючий 
граф Марко Іванович Войнович (1750-1807) самовільно побу-
дував на березі затоки укріплення, обладнав його 18 гарматами 
та вступив у переговори з Ага-Магомед-ханом. Він намагався 
вмовити Каджара виділити Росії на березі затоки невелику те-
риторію для заснування російського поселення з торгівельни-
ми цілями. Ага-Магомед-хан побачив у цій пропозиції загрозу 
для територіальної цілісності Персії та віддав наказ полонити  
гр. Войновича, а батарею знищити. За своїм звичаєм Ага-
Магомед-хан хитрістю заманив гр. Войновича зі свитою на 
якусь урочистість, і 15 грудня 1781 року російські піддані опи-
нились у полоні. Гр. Войнович був закутий у кайдани. Проте, 
остерігаючись суперечки з Росією та отримавши винагороду, в 
кінці січня 1782 року Ага-Магомед-хан звільнив його й навіть 
відвів місце для зведення російського укріплення. А росіяни 
незабаром втратили інтерес до побудування укріплення, і гр. 
Войнович зайнявся заміром глибин і складанням опису Кас- 
пійського узбережжя Персії.

Тим часом Алі-Мурад-хан Зенд не полишав спроб завадити 
завоюванням Ага-Магомед-хана, але, направивши війська на 
Тегеран восени 1782 року, він двічі зазнав від нього поразки. 
Сам же Ага-Магомед-хан заснував тимчасову ставку в місті 
Сари, в Мазандерані.

В 1783 році Ага-Магомед-хан почав шукати шляхи зближен-
ня з Росією, і 11 квітня в Санкт-Петербург прибув його посол, 
та, пробувши в столиці 4 місяці, він так і не удостоївся бажаної 
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аудієнції. В переданій йому ноті була заявлено, що російський 
двір не визнає Ага-Магомед-хана в якості володаря Астра- 
бадської та Гілянської провінцій Персії, а тому не може вступа-
ти з ним в будь-які відносини.

24 липня 1783 року в місті Георгіївську, що на Північному 
Кавказі, між Росією та Грузією було укладено трактат, згідно 
котрому цар Грузії зобов’язався не визнавати над собою жодної 
верховної влади, крім влади Росії. Росія, натомість, взяла на себе 
зобов’язання захищати Грузію. В листопаді 1783 року цар Гру-
зії Іраклій ІІ присягнув на вірність Росії. Проте Ага-Магомед-
хан продовжував вважати Грузію складовою частиною Персії 
та мав намір відірвати її від Росії – навіть не приймав титул 
шаха, допоки Грузія не буде приєднана до Персії. 

Алі-Мурад-хан Зенд Іспаганський, незважаючи на поразку, 
продовжував виношувати плани знищення Ага-Магомед-хана й 
на початку 1783 року раптово напав на місто Фірюзку, в Ма-
зандерані, зруйнував його та знищив накопичені продовольчі 
та військові запаси Ага-Магомед-хана. Наприкінці 1783 року, 
знаючи про наміри Ага-Магомед-хана підкорити ханства Азер-
байджану, Алі-Мурад-хан напав на Нахчиван, скинув Аббас-Ку-
лі-хана Нахчиванського та призначив володарем ханства його 
родича Джапхар-Кулі-хана.

На початку 1784 року Алі-Мурад-хан направив до Казбіну 
6-тисячний загін для надання військової допомоги Гедаєт-хану 
Гілянському. Муртаза-Кулі-хан був вигнаний з Гіляну, та Ага-
Магомед-хан позбувся влади в Гіляні. Тоді ж Алі-Мурад-хан 
відправив в Росію листа на ім’я фаворита Катерини ІІ, гене-
рал-губернатора Саратівського та Кавказького, ген. – фельд. кн.  
Г.О. Потьомкіна (1739-1791) з проханням про визнання його 
шахом Персії. Натомість Алі-Мурад-хан обіцяв Росії повернути 
всі її колишні володіння в Персії, а також, на додачу до них, Ка-
рабах, Карадаг, Нахчиванське й Ериванське ханства.

Пропозиція посла Алі-Мурад-хана зацікавила російську 
владу, і до високого рішення Магомед-хана утримували в Геор- 
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гіївську. В жовтні 1784 року дружні відносини між Росією та 
Персією в особі Алі-Мурад-хана були встановлені. Імпера- 
торський двір направив Алі-Мурад-хану подарунки. Тієї ж осе-
ні Ага-Магомед-хан поновив проти нього військові дії.

Навесні 1784 року з Константинополя до Алі-Мурад-хана 
прибули офіційні особи з заявами, що в інтересах Персії зава-
дити підкоренню Азербайджану Ага-Магомед-ханом. В червні 
1784 року Порта наділила титулом верховного сераскира в Азер-
байджані Хойського Ахмед-хана: прагнучи перешкодити його 
зближенню з Росією, вона підтримувала його незалежність.

Тим часом, уже тяжко хворий, Алі-Мурад-хан виступив з Іс-
пагану і з військом розташувався на підході до Тегерану. Звідси 
він відправив свого сина Ших-Вейс-хана до Мазандерану. Ших-
Вейс-хан із союзниками розбив Ага-Магомед-хана, захопив 
Мазандеран і ввійшов до Сари. Ага-Магомед-хан втік до Астра-
баду, залишивши в Мазандерані двох рідних братів –Муртазу-
Кулі-хана та Мустафу-Кулі-хана, котрі знаходились при ньому 
під охороною. Брати підкорились Алі-Мурад-хану. Ших-Вейс-
хан дав Муртазі-Кулі-хану під командування 6-тисячний загін 
щоб впіймати Ага-Магомед-хана, але той до того часу добре 
укріпився в рідному Астрабаді. Така значна перемога дала при-
від Алі-Мурад-хану розіслати повсюди фірмани про поразку 
Ага-Магомед-хана. Скориставшись поразкою Каджара, на по-
чатку 1785 року Хойський Ахмед-хан, об’єднавшись з Ібрагім-
ханом Шушинським, оточив столицю Азербайджану Тавриз і 
вже влітку того ж року скинув Тавризького Худіят-хана, заволо-
дів містом і взяв з нього контрибуцію в 1 мільйон рублів, проте, 
порушивши домовленість, не поділився з Ібрагім-ханом. Між 
ними назрівав конфлікт.

У лютому 1785 року завершилось 4-річне владарювання 
шаха Алі-Мурад-хана Зенда. Його смерть засмутила Росію: на-
дії на дружбу з Персією не виправдались. Однак для Ага-Маго-
мед-хана це була радісна звістка, і він з подвійною силою став 
прагнути захоплення шахського престолу. Зміцнившись за раху-
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нок сусідніх туркменів, спільно з Зенганським Алі-ханом, Ага-
Магомед-хан у жовтні 1785 року взяв у облогу столицю зендів 
Іспаган та легко заволодів ним. Ага-Магомед-хан піддав місто 
страшному розгрому. Того ж року Ага-Магомед-хан зайняв Кум 
і Тегеран. Вперше в історії Персії, оголосивши Тегеран рези-
денцією шаха, він зайнявся укріпленням і облаштуванням нової 
столиці.

Рідні брати Ага-Магомед-хана Муртаза-Кулі-хан і Мустафа-
Кулі-хан, котрі зрадили його, втративши покровителів і остері-
гаючись помсти Ага-Магомед-хана, виявили бажання отримати 
російське підданство.

В самому кінці 1785 року помер Ериванський Улан-Алі-хан і 
за спадковістю володарем став 12-літній Магомед-хан. Щоб за-
кріпити союз між ханствами, Хойський Ахмед-хан видав свою 
30-літню доньку за малолітнього Магомед-хана, при цьому 
Ериванське ханство відмовилось платити данину грузинському 
цареві Іраклію та здобуло незалежність від Грузії.

На початку 1786 року 
Меік-хан, племінник Хой-
ського хана, вбив Ахмед-хана, 
звільнив з полону та повер-
нув до Тавризу Худіят-хана, 
а Карадагський Мустафа-хан 
відновив своє правління в Ка-
радазі.

В серпні 1786 року Ага-
Магомед-хан із військом здій-
снив кидок до Гіляну та за-
жадав від Гедаєт-хана величезної контрибуції, а також видачі 
свого брата Муртази-Кулі-хана та аманатів – старшого сина й 
брата Гедаєт-хана. Хан Гіляна не задовольнив ці вимоги. Тоді 
Ага-Магомед-хан захопив Решт і Ензелі, а Гедаєт-хану разом із 
сім’єю та майном довелось шукати порятунку на російських ку-
пецьких суднах.

Іспаган– столиця великого  
шаха Аббаса
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У вересні 1786 року хан Талишинський захопив російські 
судна, вбив хана Гіляна, а військовий начальник Ага-Магомед-
хана за описом прийняв його майно. Брат Ага-Магомед-хана, 
Муртаза-Кулі, врятувався та втік до Баку. Гілян перейшов у во-
лодіння Ага-Магомед-хана, його правителем був призначений 
Сулейман-хан. Зять Гедаєт-хана Зенганський Алі-хан, хоча і 
вважався вірним Ага-Магомед-хану, був страчений через ро-
динні зв’язки з ханом Гіляна.

Того ж вересня 1786 року Ага-Магомед-хан через кн. Заха-
рія Ціціанова виявив свою прихильність цареві Грузії Іраклію ІІ  
та просив його клопотати перед російською імператрицею про 
милостиве до нього ставлення. 25 грудня 1786 року кн. По-
тьомкін в листі до Ага-Магомед-хана дав йому надію на ми-
лість імператриці Катерини ІІ та встановлення торгівлі між 
Росією й Персією.

На початку 1787 року Ага-Магомед-хан відправив в Ро-
сію посла Мірзу- Мамед-Алі, однак той був прийнятий вель-
ми холодно, перспективи встановлення дружніх відносин не 
проглядались.

Влітку 1787 року у Ага-Магомед-хана з’явився новий во-
рог – Садик-хан, син незаслужено вбитого Каджаром Алі-хана 
Зенганського, котрий прагнув помститись за батька. В липні він 
напав на Тавриз, заволодів містом і полонив Худіят-хана, по-
кірного Ага-Магомед-хану, а його брат Алі-хан підкорив всю 
Зенганську область, крім самого Зенгану, котрий залишився під 
владою Каджара. Того ж липня Садик-хан взяв у облогу Каз-
бін, його війська розгромили Гілян і Решт. Правитель Гіляну 
Сулейман-хан врятував майно Ага-Магомед-хана, перевізши 
його в Мазандеран, але не покинув Гілян.

Тим часом Ібрагім-хан Карабахський в союзі з Омар-ханом 
Аварським захопили Нахчиван та мали намір відірвати Еривань 
у царя Грузії Іраклія ІІ.

В Персії поступово зміцнювали свої позиції зенди. На по-
літичній арені заявив про себе губернатор Ширазу 19-літній 
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Люфт-Алі-хан Зенд, старший син Джафар-хана, онук Са-
дик-хана Зенда, котрий невдовзі оголосить себе шахом Персії 
(10.07.1789 – 30.10.1794) і буде завзято боротися з Ага-Маго-
мед-ханом за перський трон. У вересні 1787 року Люфт-Алі-хан 
отримав перемогу над загоном Ага-Магомед-хана та стрімко 
вирушив до Іспагану, де правив Джафар-Кулі-хан, брат Ага-Ма-
гомед-хана.

У грудні 1787 року Муртаза-Кулі-хан, брат Ага-Магомед-ха-
на, отримав військо від Дербентського та Талишинського ханів, 
з боєм захопив Гілян і вигнав правителя Каджара Сулейман-ха-
на. Наприкінці 1787 року губернатор Табасу Мір-Ахмед-хан по-
встав проти влади Джафар-хана, розбив його військо, після чого 
Джафар-хан сховався в Ширазі. В червні 1788 року Мір-Ахмед-
хан зібрав сили для нанесення удару Ага-Магомед-хану. Ага-
Магомед-хан в цій ситуації пішов на укладення миру з зендами.

30 липня 1788 року Люфт-Алі-хан наніс Ага-Магомед-хану 
біля Абаду нищівного удару та змусив Каджара втікати спочат-
ку до Іспагану, а згодом до Тегерану. В кінці вересня 1788 року 
Люфт-Алі-хан урочисто вступив до Іспагану.

У жовтні 1788 року Ага-Магомед-хан відправив із військом 
в Гілян спочатку Сулейман-хана, котрого розбив Муртаза-
Кулі-хан, згодом свого брата Джафар-Кулі-хана, якому нака-
зав убити  брата Муртазу та винищити росіян в Гіляні. При 
наближенні Джафар-Кулі-хана дербентські та талишинські 
війська покинули Муртазу-Кулі-хана. Джафар-Кулі-хан пере-
слідував по п’ятах Муртазу, котрий заховався в Ензелі. При 
штурмі фортеці Ензелі Джафар-Кулі-хан зазнав великих втрат 
і змушений був розпочати мирні переговори з Муртазою. В 
листопаді 1788 року брати домовились про те, що Джафар-
Кулі-хан клопотатиме в Ага-Магомед-хана для Муртази Гілян, 
натомість Муртаза-Кулі-хан пообіцяв відступити з військом у 
Ленкоран і знищити фортечну стіну в Ензелі, що й було ви-
конано, але тільки тимчасово, поки Муртаза-Кулі-хан знову не 
зібрав сили проти Ага-Магомед-хана.
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На початку 1789 року Муртаза-Кулі-хан направив до Росії 
посланця з виявленням бажання прийняти російське піддан-
ство, а поки, забувши про укладену в листопаді 1788 року угоду, 
він знову спробував зібрати військо проти Ага-Магомед-хана. 
Для цього він просив росіян до 10 березня направити до нього 
військо з декількома військовими суднами, проте воєначальни-
кам на Кавказі надійшло високе повеління припинити будь-які 
відносини з Муртазою-Кулі-ханом, що було звичайним ро- 
сійським лукавством.

Навесні 1789 року Ага-Магомед-хан прибув до Астрабаду, 
аби перевірити та оцінити казну, і після Сари повернувся в Теге-
ран. Починався новий – і останній – виток боротьби з зендами.

В липні 1789 року Люфт-Алі-хан після запеклого бою захо-
пив Шираз, столицю зендів, і, полонив губернатора Сеід-Му-

рад-хана, виколов йому та його братам 
очі. В Ширазі Люфт-Алі-хан зійшов 
на престол шаха Персії. В той же час 
Ага-Магомед-хан заволодів Іспаганом і 
вирушив до Ширазу, але на підступах 
до нього Люфт-Алі-хан тричі розбив 
авангард Ага-Магомед-хана, очолюва-
ний його братом Джафар-Кулі-ханом, 
та змусив військо Каджара відступити.

Набравши нове військо з узбеків, 
Ага-Магомед-хан знову попрямував 
на Люфт-Алі-хана та після численних 
боїв повністю блокував Шираз, так що 
у Люфт-Алі-хана та його оточення не 

було шансів вибратись звідти. Навесні 1790 року з Індії англійці 
прислали Люфт-Алі-хану підкріплення з 200 солдат і 20 гармат, 
але підтримка йому не допомогла.

Поки Ага-Магомед-хан боровся з Люфт-Алі-ханом, на ро-
сійському кораблі з невеликим загоном в Гілян прибув брат Ка-
джара, відомий нам Муртаза-Кулі-хан, і Гілян опинився в його 

Ага-Магомед-хан Каджар
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руках. Знаходячись у Тегерані, Ага-Магомед-хан негайно спо-
рядив сильне військо на чолі з п’ятьма ханами, щоб повернути 
собі багату провінцію. Проте Муртаза-Кулі-хан тричі отримав 
перемогу над цим військом і взяв у полон всіх п’ятьох ханів. 
Ага-Магомед-хан розлютився, підозрюючи своїх братів у змо-
ві. Тим часом Муртаза-Кулі-хан вступив до Решту і, обіцяючи 
покровительство російським купцям, попросив військової до-
помоги в Росії для війни з Ага-Магомед-ханом. Але в березні 
1791 року Ага-Магомед-хан вигнав Муртазу-Кулі-хана з Решту, 
і тому довелось просити захисту та підданства в російської вла-
ди на Кавказі, гарантуючи передачу Росії деяких провінцій, за-
войованих Ага-Магомед-ханом.

На початку 1791 року Ага-Магомед-
хан вступив з великим військом на те-
риторію Перського (Південного) Азер-
байджану, в Тавриз, і зажадав, щоб туди 
прибули азербайджанські володарі, 
зокрема й Келб-Алі-хан Нахчивансь- 
кий. Всі хани, крім Ериванського та 
Шушинського, котрих цар Грузії запев-
нив у швидкій допомозі Росії, прийняли 
владу Ага-Магомед-хана. На знак покір-
ності Каджар зажадав від них в аманати 
дружин, дітей та братів. Келб-Алі-хан 
Нахчиванський віддав у аманати брата, 
Марагський хан сам прибув із дружи-
ною, Ардебільський хан віддав дружину 
й брата. Інші хани також дали в аманати своїх родичів. Обклавши 
кожного васала щорічною даниною та взявши її за рік наперед, із 
заручниками й грошима Ага-Магомед-хан вирушив до Тегерану, 
а азербайджанських ханів відпустив у їхні володіння. Хойський 
Гусейн-хан був призначений правителем всього Азербайджану.

Існує версія щодо причини повернення Ага-Магомед-хана в 
Тегеран. Шість ханів із його армії здійснили проти нього змо-

Келб-Алі-хан 
Нахчиванський

Художник Аскер Мамедов 
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ву. Дізнавшись про їхні помисли, Ага-Магомед-хан і вирушив 
до Тегерану. Там, викликаючи окремо кожного хана, Каджар 
таємно умертвив всіх змовників, але причину зникнення ханів  
військам не оголосив. Це був один із способів вселити страх 
своїм наближеним і воєначальникам, щоб тримати їх у покорі: 
їм залишалось тільки здогадуватись, чому хани зникли без вісті.

Запам’ятавши непослух Ериванського й Шушинського 
ханів, Ага-Магомед-хан не полишав думки про підкорення  
Грузії та покарання азербайджанських ханств, що не визнали 
його влади.

Навесні 1791 року Ага-Магомед-хан знову розпочав війсь- 
кові дії проти Люфт-Алі-хана та направив у Шираз війська на 
чолі зі своїм племінником Баба-ханом, правителем Іспагану, 
майбутнім наступником Каджара, проте той зустрів сильну від-
січ і повернувся в Іспаган із залишками розбитого війська. Тоді 
війська на Шираз повів особисто Ага-Магомед-хан, але й на 
той раз Люфт-Алі-хан вщент розбив армію Каджара, а сам Ага-
Магомед-хан врятувався ганебною втечею. Пішла навіть чут-
ка про його загибель, і , почувши цю новину, азербайджанські 
хани вже були готові відкинути владу Ага-Магомед-хана. Однак 
він успішно повернувся до Азербайджану, демонструючи свою 
впевненість у швидкому заволодінні престолу Персії.

У вересні 1791 року Люфт-Алі-хан, котрий підняв армію 
на підкорення Іспагану, був змушений зупинити свій рух через 
зраду свого чільного воєначальника, котрий збунтував більшу 
частину війська. Загони зрадників кинулись у Шираз, зайняли 
місто та повернули його Ага-Магомед-хану. Шираз було зруй-
новано, сам же Люфт-Алі-хан змушений був втекти до Багдаду. 
Таким чином було підкорено другу столицю зендів.

В тому ж вересні Ага-Магомед-хан збирався напасти на 
Ібрагім-хана Шушинського, поки до нього на допомогу не при-
був Омар-хан Аварський, та намір Люфт-Алі-хана відібрати Іс-
паган у Баба-хана, племінника Ага-Магомед-хана, занепокоїв 
його, і Ага-Магомед-хан терміново вирушив до Іспагану. Тим 
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часом на допомогу своєму родичеві Ібрагім-хану в Карабах із 
військом прибув Омар-хан Аварський.

В кінці 1791 року Ага-Магомед-хан розмістив у Південному 
Азербайджані значну частину війська на зимовий період та по-
відомив ханства, що і сам навесні туди повернеться.

Карабахський Ібрагім-хан був обурений тим, що Нахчивансь- 
кий Келб-Алі-хан визнав владу Ага-Магомед-хана. Дочекав-
шись військової допомоги Омар-хана Аварського, він осмілів і 
з 11-тисячним військом вирушив у січні 1792 року на завоюван-
ня Нахчивану. Але Нахчиванський хан не спасував. Об’єднавши 
війська Хойського та Ериванського ханів, він за меншої чисель-
ності армії сміливо зустрів незваних гостей на підступах до 
Нахчивану та вступив у бій. Шість днів поспіль Келб-Алі-хан 
відбивав атаки загарбників, оберігаючи Нахчиван від розру-
хи. Коли ж сили хана майже вичерпались, із залишками свого 
війська він відважно кинувся в рукопашний бій. Стрімка й від-
важна атака Келб-Алі-хана звернула супротивника на панічну 
втечу. Ібрагім-хан залишився без 1 тисячі своїх воїнів, Омар-
хан – близько 700, а Келб-Алі-хан із союзниками втратив всього 
лише 100 осіб. Розбиті «завойовники» із ганьбою повернулись 
у Карабах. Гучною перемогою Келб-Алі-хан прославив себе та 
свої військові таланти далеко поза межами ханства.

Почувши про блискучий пол-
ководницький дар Келб-Алі-хана, 
Ага-Магомед-хан викликав його 
в Тегеран. З середини 1792 року 
протягом двох років Келб-Алі-хан 
Нахчиванський приймав участь у 
завойовницьких походах під зна-
менами Ага-Магомед-хана, про-
являючи свій полководницький 
талант і дивуючи Каджара, в ко-
трого не було раніше настільки 
успішних полководців.

Келб-Алі-хан  
у стрімкій атаці



68

У червні 1792 року під час свята загального поминання жи-
телі Ширазу повстали, вбили правителя, призначеного Ага-Ма-
гомед-ханом, та побажали знову підкоритися Люфт-Алі-хану. 
Повернувши собі столицю успішними боями, Люфт-Алі-хан не-
гайно вирушив з військом до Іспагану. В той час Ага-Магомед-
хан був хворий, та все-одно наказав доставити себе до свого 
війська, щоб його підбадьорювати. Проте відправлений вперед 
брат Каджара Алі-Кулі-хан був вщент розбитий, і Люфт-Алі-
хан, таким чином, розчистив собі шлях у Іспаган.

Використовуючи невдачі у війні з Люфт-Алі-ханом, брат Ка-
джара Муртаза-Кулі-хан, котрий шукав покровительства Росії, 
спробував закріпитись у російському поселенні Ензелі. Тали-
шинці відмовили йому в допомозі, а сприяння росіян в кінцево-
му результаті звелось до того, що в вересні 1792 року Муртаза-
Кулі-хан покинув Персію на російському кораблі. Стало відо-
мо, що навесні 1793 року він був прийнятий у Росії з сім’єю й 
свитою з 70 осіб. Місцем проживання з призначенням вельми 
скромної допомоги йому було остаточно визначено Астрахань. 
Звичайно, Муртаза-Кулі-хан, котрий звик воювати та прагнув 
до влади, не почував себе в Росії щасливим. Він продовжував 
виношувати думки про корону шаха Персії, сподіваючись на 
допомогу Росії в збройній боротьбі з рідним братом Ага-Маго-
мед-ханом.

У другій половині 1792 року Ага-Магомед-хану вдалось роз-
бити війська Люфт-Алі-хана та знову встановити свою владу в 
Ширазі. Проте радість перемоги була затьмарена: в кінці 1792 
року з Росії був видворений посол Ага-Магомед-хана, як зазна-
чалось, за грубість і непорядні вчинки. Стало ясно, що імпера-
триця Катерина ІІ не бажає приходу до влади в Персії Ага-Ма-
гомед-хана. Щоб завадити його завойовницьким походам, вона 
зробила ставку на брата Муртазу-Кулі-хана, котрий перебував в 
Росії під її покровительством.

Влітку 1793 року Ага-Магомед-хан призначив Сулейман-ха-
на намісником в Азербайджані та доручив йому схилити Ібра-
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гім-хана до покірності. Одночасно Ага-Магомед-хан направив 
свого племінника Баба-хана підкорити Керман, але його військо 
було знищено, і в Кермані залишився при владі Люфт-Алі-хан.

Престарілий Іраклій ІІ – цар Грузії, що багато століть вхо-
дила до складу Персії, – бачачи, яка кровопролитна боротьба 
розвернулась за перський трон, в тому ж 1793 році поспішно 
почав шукати захисту в Росії. Свій потяг до Росії він обґрун-
тував прагненням звільнити християнську Грузію від тиранії 
іновірців-персів і здобути покровительство сильної держави, де 
панувала православна віра. Ага-Магомед-хан не міг допустити, 
щоб одна з найстаріших і плодючих провінцій Персії відійшла 
до Росії. Він прагнув налагодити відносини з Османським ха-
ліфатом, султан котрого, натомість, запевнив Каджара, що ви-
знає його шахом Персії лише за умови, що він відокремить від 
Росії Грузію. Рішення жорстоко покарати царя Іраклія ІІ Ага-
Магомед-хан прийняв уже давно, але здійснити його він збирав-
ся після остаточного зміцнення своїх позицій у Персії.

На черзі був Керман, останній осередок зендів і давня столи-
ця тисячолітнього килимового мистецтва Персії.

Влітку 1794 року Ага-
Магомед-хан підійшов до 
Керману. Після восьмимісяч-
ної облоги та штурму Кер-
мана, в котрому приймали 
участь і війська Келб-Алі-
хана Нахчиванського, остан-
ня вотчина Люфт-Алі-хана 
Зенда впала до ніг Каджара. 
Ага-Магомед-хан став воло-
дарем Персії.

За велінням Ага-Магомед-хана Керман на три місяці відда-
ли військам на поталу та грабіж. Більшість громадян було пе-
ребито, 20 тисяч чоловік осліплено, 8 тисяч жінок віддано на 
потіху воїнам, тих хто залишився перетворили на рабів. Із 600 

Стародавній Керман
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відрублених голів полонених була складена піраміда. Останній 
правитель зендів Люфт-Алі-хан, котрий втік із Керману, був 
впійманий, йому викололи очі, а згодом четвертували, всі його 
родичі були позбавлені зору. В деяких джерелах стверджується, 
що, виколовши Люфт-Алі-хану очі, Ага-Магомед-хан відправив 
його до Тегерану, проте так чи інакше зенди остаточно втратили 
шанси на володіння навіть частиною Персії та надовго віддали 
її каджарам.

Після полонення шаха Люфт-Алі-хана безчинства в місті 
не були припинені. Злочинства в Кермані були начебто повчан-
ням іншим областям Персії: якщо народ ставав на захист свого 
правителя, він повинен був знати, що розділить із ним страшну 
кару. Жорстоко були покарані й солдати, котрі охороняли місто 
та не побажали підкоритись вимозі Ага-Магомед-хана. Проте 
солдатам свого війська в нагороду за бойові успіхи він дозволив 
безчинствувати й грабувати, причому награбоване майно та по-
лонені ставали їх невід’ємною власністю начебто за законом.

Коли першосвященик Керману від імені шанованих жителів 
звернувся до Ага-Магомед-хана з проханням повернути деяких 
викрадених дружин і дітей, шах йому категорично відмовив, 
хоча за звичай прохання священнослужителів намагався задо-
вольняти. Після повторення прохання правитель Персії заявив: 
«Я не можу виконати прохання, бо ніколи не погоджусь драту-
вати солдат, змушуючи повертати те, що взято ними з мого 
дозволу. Але не буду противитись, якщо керманці будуть самі 
викупляти дружин і дітей або ті, хто ними володіють самі їх 
звільнять».

1795 рік був для правління Ага-Магомед-хана знаменним. 
Намічався історичний похід на Грузію, щоби показово покарати 
її за потяг до Росії. Проте шлях ще не був розчищений: залиша-
лись непідкореними Карабахське, Талишинське та Ериванське 
ханства, при цьому Карабахський та Талишинський хани стали 
посилено розширювати зв’язки з Російською імперією з метою 
заручитися її захистом. Але Росія не бажала воювати з могут-
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нім Каджаром, не отримуючи при цьому територіальних вигод. 
Хани ж вважали, що російські війська захистять їх від Ага-Ма-
гомед-хана, а згодом підуть геть. Даючи їм неправдиві обіцян-
ки захисту, Росія насправді готувала підґрунтя для підкорення 
ханств і включення їх до складу Російської імперії.

Щоб схилити Ериванське ханство до прийняття влади Ага-
Магомед-хана, до Магомед-хана Ериванського був направлений 
Келб-Алі-хан, котрий знаходився з Магомед-ханом у родинних 
зв’язках і опікував малолітнього правителя. Користуючись по-
вною довірою Магомед- хана, Келб-Алі-хан мирним шляхом 
домігся підпорядкування Ериванського ханства Ага-Магомед-
хану. З тих пір і до штурму Еривані ген. Паскевичем у 1827 році 
воно знаходилось під владою шаха Персії.

Після визнання Ериванським ханом влади Каджара шлях 
на Грузію був відкритий. Ще знаходячись у Тегерані, Ага-
Магомед-хан віддав наказ терміново зібрати війська для під-
корення Азербайджану, Карабаху та Грузії. Забобонний Ага-
Магомед-хан розпочав хід на Грузію з Ардебіля.

60-тисячна армія рушила на Грузію трьома загонами. Пра-
вий загін повинен був попрямувати на Ширван і Дагестан через 
Мугань. Лівий загін йшов до Еривані, а середній загін під ко-
мандуванням самого Ага-Магомед-хана вирушив на Шушу, го-
ловну фортецю Карабахської провінції, на лівому березі Араксу.

Майже вся армія Ага-Магомед-хана являла собою кавале-
рію, гармат для обстрілу фортеці не було.

В Шуші у той час проживав карабахський поет-лірик Молла 
Панах Вагіф (1717–1797), котрий до того часу вже досягнув 
найвищих вершин у музі XVIII століття.

Виразна азербайджанська мова разом із прекрасною худож-
ньою поетичною майстерністю, близькість до народу, заклики 
до оптимізму та багато інших особливостей творчості Вагіфа 
вписали його ім’я в безсмертя. Неабиякі організаторські зді-
бності, глибока ерудиція в мовознавстві та широкі знання в на-
уках надали привід Шушинському Ібрагім-хану запросити по-
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ета Вагіфа на державну службу при дворі хана та невдовзі при-
значити його головним візиром ханства. На цій посаді застало 
його нашестя Каджара, і Вагіф виявився на передньому краю 
оборони Шуші.

Облога Шуші затягувалась і, як повідомляє відомий історик 
ХІХ століття Мірза Адігель-бек, автор відомого «Карабаг-на-
ме», Ага-Магомед-хан вирішив залякати Ібрагім-Халіл хана. 
Він, котрий непогано знав азербайджанську поезію, вибрав дво-
вірш із творів поета Сеід-Магомеда Ширазі, дещо видозмінив 
його, обіграючи назву обложеного міста (Шуша азербайджансь- 
кою – скло).

«Безумец! Град камней летит с небес.
А ты в стеклянных стенах ждешь чудес».

Аркуш із цим двовіршем був прикріплений до стріли, запу-
щеної в фортецю. Отримавши листа, Ібрагім-Халіл хан показав 
Вагіфу і той на звороті листа негайно відповів Ага-Магомед-
хану своїми віршами:

«Меня стеклом создатель окружил,
Но в крепкий камень он стекло вложил».

Отримавши листа з цим віршем, Ага-Магомед хан оскаже-
нів, але поновлення облоги Шуші не мало успіху, і після 33 днів 
безуспішної облоги фортеці війська шаха вирушили до Грузії.

Іраклію ІІ Багратіоні стало відомо про рішення Ага-Маго-
мед-хана виступити проти Грузії ще в 1793 році, і він звернув-
ся до російської імператриці з проханням вислати йому війська 
та артилерію згідно Георгіївського трактату. Та російські пра-
вителі не поспішали виконувати взяті на себе зобов’язання. В 
травні 1795 року цар Іраклій написав головнокомандуючому на 
Кавказі ген. Гудовичу листа, в якому зазначав, що остерігається 
нашестя Ага-Магомед-хана на Грузію та переконливо просить 
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прислати 3 тисячі війська, запевняючи, 
що провіант буде заготовлено і для 12 
тисяч воїнів.

На підході до кордонів Грузії пове-
литель Персії послав цареві Грузії уль-
тиматум. Ага-Магомед-хан зажадав від 
Іраклія ІІ Багратіоні розірвання союзу з 
Російською імперією, виплати контрибу-
ції та підкорення Персії Картлійсько-Ка-
хетинського царства. Іраклій ІІ відповів 
Ага-Магомед-хану, що не визнає над со-
бою жодної влади, крім влади російської 
государині Катерини ІІ.

УЛЬТИМАТУМ
ПЕРСЬКОГО ШАХА АГА-МАГОМЕД-ХАНА

ГРУЗИНСЬКОМУ ЦАРЕВІ ІРАКЛІЮ ІІ
                                

Дякую Аллаху,
Бо велика є слава Його
Печатка Шаха Ірану
Ага-Магомед-шаха

Наказ цей оголошуємо Його Величності цареві Гру- 
зинському.

Очікуючому нашу милість хай стане відомо: справа, 
яку грузини вчинили сімдесят літ тому назад в Кандагарі, і 
як вони зганьбили честь Ірану – це нині вже відомо, хоча 
Шах-Султан-Гусейн помер і його вже немає більше серед 
живих. Нині і Ваша Високість знає, що впродовж цих ста 
поколінь Ви були підвладні Ірану.

Тепер же із здивуванням зволимо ми сказати, що в. 
вис. пристали до росіян, у котрих немає інших завдань, як 
торгувати в Ірані, і справою яких є тільки торгівля. Ти лю-
дина дев’яноста літ і такі речі допускаєш: привів невірних, 
об’єднався з ними і даєш їм волю! Хоча ваша і наша віри 

Цар Грузії Іраклій ІІ
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неоднакові й різні, та Ви завжди мали зв’язок з Іраном. В 
Ірані багато татар, грузин, вірмен, невірних і інших релігій, 
тому слід, щоб Ви посоромились перед всіма і не допусти-
ли цієї справи.

В минулому році ти змусив мене погубити декількох 
грузин, хоча ми зовсім не бажали, щоб наші піддані за-
гинули від нашої ж руки. Тепер за милістю Бога, силою 
котрого ми досягнули такої величі, вірність полягає в на-
ступному: нині велика наша воля, щоб Ви, як розумна лю-
дина, покинули такого роду справи, так як в цьому бажання 
народу, і порвали би зв’язок з росіянами. Якщо наказане не 
виконаєш, то в цей короткий час здійснимо похід на Грузію, 
проллємо разом російську та грузинську кров і з неї ство-
римо ріку на зразок Кури. Оскільки слід сповістити тебе про 
це, для цього ми Вам написали цей фірман, щоб ти не ослу-
хався нашого наказу й усвідомив своє становище.

(«ЗМОМПК», 1901. Вип. 29. С. 147-148)

На початку вересня 1795 року Ага-Магомед-хан вже набли-
жався до Тифлісу, а цареві Іраклію ІІ так і не вдалось стягнути 
до столиці необхідної кількості своїх військ. Заради історичної 

Старий Тифліс
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справедливості слід сказати, що у всі часи покровительства 
Російської імперії грузини мало розраховували на свої сили 
й сподівались виключно на допомогу Росії. Знаючи, що Ага-
Магомед-хан вже рухається на Тифліс, більшість царевичів 
зволіли відсиджуватись у своїх намісництвах, інші вельможі  
царського стану прибули в Тифліс із невеликими й небоєздат-
ними загонами. Через очевидну зраду царевичів цар Іраклій за-
мість 40 тисяч воїнів, на які розраховував, зібрав під свої зна-
мена, за різними оцінками, від 5 до 10 тисяч. Тим не менше 
государ Грузії вирішив оборонятись.

10 вересня в першому поєдинку біля Соганлуга авангард 
перського війська зазнав поразки. Передбачливий Ага-Магомед-
хан почав уже сумніватись в успіху свого походу та збирався 
відступити, але противники союзу Грузії з Росією таємно на-
правили до нього з Тифлісу гінця, котрий повідомив про мало-
чисельність захисників міста. Підбадьорений Ага-Магомед-хан 
перейшов у стрімкий наступ. У складі його армії були війська 
Келб-Алі-хана Нахчиванського. 

Битва на Крцаніському полі
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11 вересня на Крцаніському полі біля південних воріт Тиф-
лісу малочисельне грузинське військо зійшлось у нерівному 
смертельному бою з 35-тисячною армією Каджара. Старий цар 
Іраклій ІІ готовий був боротися до своєї загибелі, але його ону-
кам в суворій таємниці вдалось відвезти царя з поля бою.

Могутнє військо Ага-Магомед-хана ввірвалось у Тифліс. За-
гін Келб-Алі-хана в зруйнуванні Тифлісу участі не брав. Йому 
була доручена особлива операція з розшуку та полонення царя 
Іраклія ІІ, котрий втік із Тифлісу.

Історичне джерело засвідчує це:

«Щоб захопити Іраклія, Ага-Магомед-хан послав 8 тис. 
відбірних воїнів на чолі з Келб-Алі-ханом Нахчиванським. 
У Мцхеті хан розділив своє військо на два загони. Поло-
вину відправив у Горі, а сам з другим загоном вирушив 
до Мтіулетії. Перший загін досягнув Цхінвалі, нічого не 
зустрічаючи на шляху, крім покинутих населенням селищ. 
Тільки в Горійській фортеці стояв гарнізонний загін. На 
зворотному шляху іранське військо хотіло розграбувати 
канську ущелину і досягнуло Ламіскану, але тут їх зустрів 
із малочисельним військом царевич Іоан і відкинув назад.

Сам Келб-Алі-хан дійшов до Жинвальського мосту, де 
стояв відданий цареві Іраклію мусульманин Алі-Султан 
Шамшидильський… котрий звернув на втечу перські війсь- 
ка, частину яких полонили і доставили Іраклію».

(Кікодзе Г. «Іраклій ІІ». Тифліс, 1948. С. 136-137)

Словом, операція ця виявилась невдалою, хоча переможні 
підсумки грузин вочевидь перебільшено, та за невдачу опера-
ції осуджувати Келб-Алі-хана не слід. Тут – таємниця, покрита 
темрявою.

Іраклій ІІ був майже насильно онуками вивезений в гори, в 
місця, доступні лише орлам, крім того, невідомо, чи бажав осо-
бисто Келб-Алі-хан полонити царя Грузії. Відомо, що Келб-Алі-
хан перебував у добрих відносинах з Іраклієм ІІ і нерідко був 
посередником в широко відомому конфлікті царя з його сином 
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Олександром Іраклійовичем. Навряд чи Келб-Алі-хан ризикнув 
би віддати царя Грузії в руки лютого Каджара. Не взяв би на 
себе Келб-Алі-хан такого гріха навіть під загрозою жорстокої 
помсти Ага-Магомед-хана. І багато років опісля вже осліплений 
Келб-Алі-хан неодноразово супроводжував опального цареви-
ча Олександра Іраклійовича, відвідував Тифліс, брав активну 
участь у вирішенні його долі. Сам же царевич Олександр обо-
жнював Келб-Алі-хана, ввіряючи йому свої війська та повністю 
довіряв Келб-Алі-хану.

Тим часом Ага-Магомед-хан , захопив царський палац у Тиф-
лісі, викрав царський трон, корону та скіпетр, доставлені цареві 
Іраклію в подарунок від російської імператриці в 1783 році, зго-
дом розграбував і дощенту зруйнував Тифліс. Всі православні 
храми були перетворені на руїни, а священики винищені. Зруй-
новані гарматний завод, арсенал, монетний двір. Розграбовані 
будинки мирних жителів. Перські воїни підпалили місто, вони 
грабували, вбивали й гвалтували беззахисних людей, знищува-
ли дітей, для поповнення гаремів брали в полон красивих жі-
нок. Тифліс фактично був перетворений на димляче згарище, а 
сморідне повітря від гниючих тіл стало носієм страшної зарази. 
Перські каральні загони просунулись і всередину Карталінії, 
здійснюючи розправу над мирним населенням, знищуючи жит-
ло й заводи, відновлені після нашестя Омар-хана.

Дізнавшись про невдачу походу Келб-Алі-хана, Ага-
Магомед-хан вислав до государя Грузії свого післанця з про-
позицією миру. Якщо Іраклій ІІ визнає його владу, видасть у 
заручники одного з синів або внуків, Каджар обіцяв натомість 
повернути захоплених полонених. Цар Грузії, намагаючись ви-
грати час, почав переговори, хоча й не погоджуючись на умови 
Ага-Магомед-хана. Одночасно Іраклій ІІ послав гінців до ро- 
сійського командування з проханням щодо невідкладної допо-
моги, але допомога знову не надійшла.

Вісім днів і ночей війська перського тирана безперешкод-
но лютували в Тифлісі, громили й грабували територію Грузії.  
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Війська Каджара були б у Грузії і довше, але наступали хо-
лода, була нужда в провіанті, а в тилу знаходилась незайня-
та фортеця Шуша. До того ж до шаха дійшли відомості про 
заворушення в Хорасані під проводом Надір-Мірзи праонука 
Надір-шаха Авшара.

22 вересня 1795 року війська Ага-Магомед-хана покинули 
Грузію та забрали в рабство біля 20 тисяч жителів обидвох ста-
тей. Одних тільки юнаків і хлопчиків взято до 5 тисяч. Жінки 
особливої краси поповнили гареми шаха і вельмож Персії, а 
чоловіків приємної зовнішності обертали в євнухи. Лише один 
шахський гарем отримав 200 нових євнухів. («Кавказ», 2 травня 
1876 року, № 50)

Після відступу військ Ага-Магомед-хана населення Грузії 
скоротилось майже вдвічі. Словом, правитель Персії зробив усе 
можливе, щоб відучити Грузію чекати допомоги від Росії, але 
Іраклій ІІ чесно дотримувався умов Георгіївського трактату.

Російські війська під командуванням особисто генерала Гу-
довича, які йшли на допомогу Іраклію ІІ, вступили в Грузію 
лише на початку грудня 1795 року.

Поразка, котрої завдав Грузії Ага-Магомед-хан, виклика-
ла торжество не лише в сусідніх із Грузією ханствах. Люті дії 
жорстокого перського володаря з захватом зустріли держави – 
суперники Росії в Європі, вони розцінили те, що сталось як по-
разку самої Російської імперії.

Оскільки Джевад-хан Гянджийський був головним провід-
ником в Грузію військ Ага-Магомед-хана, Іраклій ІІ після при-
буття російських військ в союзі з Ібрагім-ханом взяв у облогу 
Гянджу. Після 4-місячної облоги фортеці Джевад-хан підкорив-
ся Іраклію ІІ, передав йому 12 аманатів, повернув полонених, 
взятих Каджаром в Грузії, а також зобов’язався виплачувати 
щорічну контрибуцію в розмірі 15 тисяч рублів.

Тим часом Ага-Магомед-хан, натхненний фантастичним 
успіхом у Грузії, на зворотньому шляху мав намір зайти в Гян-
джу, а згодом і в Шушу, щоб суворо поквитатись із Ібрагім- 
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ханом Шушинським за невірність, але, побоюючись невдачі, 
Каджар повернув війська і на початку листопада 1795 року роз-
ташувався табором у Муганському степі – там, де Аракс впадає 
в Куру.

В тому ж листопаді Келб-Алі-хан Нахчиванський отримав 
нове бойове завдання. Ага-Магомед-хан звелів йому очоли-
ти велике військо та вести його в 
Шемаху, аби силою змусити Ше-
махинського хана визнати владу 
Персії. Шемахинському ханству, 
яке намагалося протистояти, було 
завдано розгрому й підкорено. 
Ага-Магомед-хан призначив у Ше-
масі правителя з каджарів, а Келб-
Алі-хану дозволив повернутись до 
управління Нахчиванським хан-
ством. Наступна зустріч хана Нах-
чивану з Ага-Магомед-ханом відбу-
деться за півтора роки і стане для 
Келб-Алі-хана трагічною.

Після вражаючих перемог на-
весні 1796 року найближче оточен-
ня Каджара заговорило про те, що 
Ага-Магомед-хану необхідно при-
йняти титул шаха. Наближені запевняли його, що після підко-
рення зендів та неймовірного розгрому Грузії перешкод до цьо-
го не залишилось.

Погодився Каджар не відразу, його довго переконували, мож-
ливо, він і лукавив, але після згоди зібрав усю свою знать і заявив:

«Якщо я стану шахом, ваші труди тільки почнуться. Я ні-
коли не погоджусь носити вінець, не поєднавши з ним усі-
єї влади, якої до цих пір не мав ніхто з правителів Персії».

Шедевр архітектури ХІІ 
століття: Мечеть Джума  

в Шемахи
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Оточення грізного володаря Персії, правителі округів, міні-
стри двору, воєначальники, члени сімейства Каджарів – словом, 
всі, хто був близький Ага-Магомед-хану, дружно присягнулись, 
що все своє життя присвятять звеличуванню слави й могутності 
Ага-Магомед-шаха. Від рясно прикрашеної коштовними каме-
нями корони Надір-шаха, в котрій чотири пера символізували 
чотири підкорених царства – Персію, Афганістан, Азербайджан 
і Індію, – Ага-Магомед-шах категорично відмовився, обрав 
собі скромніший вінець. Проте він без вагань погодився носити  
царський меч, котрий за дуже давньою традицією повинен був 
бути неодмінно освячений на гробниці засновника династії Се-
февідів шейха Сефі-ед Діна Ісхака Ардебілі (1252-1334).

Тієї ж весни 1796 року Ага-Магомед-шах прибув у Арде-
біль, де провів ніч у гробниці шейха в молитві, прохаючи свя-
того шейха Сефі про покровительство до кінця життя. Знову 
титулований шах заприсягнувся, що стоятиме на захисті віри 
мусульман-шиїтів, котра з початку сходження династії Каджа-
рів до влади була проголошена народною вірою Персії. Наступ-
ного дня вся Персія пишно святкувала історичну подію – по-
святу Ага-Магомед-хана в шахи. За традицією цього дня бідним 
щедро роздавали гроші. Після запаморочливих успіхів у Грузії 
титулований шах Персії сподівався, що нічне поклоніння та 
слізні благання біля гробниці святого Сефі-ед Діна в Ардебілі 
будуть почуті і він продовжить святі справи зі створення нової 
та великої Перської імперії, ще більш масштабної, ніж імперія 
Сефевідів. Але Всевишній, що знаходиться вище святого шей-
ха, все ж розпорядився по-іншому. Якщо й скористається Ага-
Магомед-шах заступництвом шейха Сефі, то недовго, не довше 
за два роки. 

Відразу ж після коронування Ага-Магомед-шах здійснив по-
хід на Хорасан, де збунтувались нащадки Надір-шаха, котрі за 
всіх часів зневажали й знищували каджарів. Та, крім придушен-
ня заворушень зендів, шаха хвилювали коштовності Надір-ша-
ха, вивезені ним із Індії. Шах вважав, що вони зберігались у На-
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дір-Мірзи, праонука Надір-шаха, при цьому Ага-Магомед-шах 
вважав тяжким злочином привласнення скарбів, що належали 
государеві. Як встановив Каджар, після смерті царя його скарби 
стають державною власністю.

Коли війська шаха наближались до Мешхеду, Надір-Мірза, 
котрий чув про жорстокість Ага-Магомед-шаха, не намагався 
протистояти його армаді та втік з міста не озираючись, зали-
шивши правителем свого сліпого батька Шахроха. Сліпець з 
укліном вийшов зустрічати Каджара, зовсім не претендуючи на 
жодну владу.

Ага-Магомед-шаха цікавили скарби Надір-шаха, і Каджар 
підозрював, що сліпець знає місцезнаходження скарбу. Шах-
рох багаторазово переконував шаха, що в нього немає скарбів, 
і навіть урочисто заприсягнувся в цьому. Проте Ага-Магомед-
шах не повірив клятві сліпця й наказав піддати Шахроха най-
страшнішим тортурам. Спочатку старець мовчав, але в міру по-
силення тортур поступово здавався та привідкривав таємницю, 
називаючи одне за одним місця, де в колодязях і стінах були 
замуровані скарби.

До речі, Каджар від природи мав надзвичайну інтуіцію, і 
він був упевнений, що сліпець назвав не всі місця збережен-
ня скарбів Надір-шаха. Коли голову старця обклали тістом, а в 
середину налили розтоплений свинець, Шахрох перед смертю 
встиг зробити жорстоким мучителям останнє зізнання. Він на-
звав місце збереження величезного й дивовижної краси рубіну, 
котрий, виявляється, давно розшукував Ага-Магомед-хан. Сло-
вом, у Хорасані Каджар поповнив свою й без того величезну 
колекцію коштовностями Надір-шаха.

Охоплений прагненням помститись зендам, Ага-Магомед-
шах не зупинився перед тим, щоб викопати прах добродійного 
свого покровителя Керім-хана в Ширазі та останки Надір-шаха 
в Хорасані. Їх перевезли до Тегерану та перепоховали при вході 
до палацу Ага-Магомед-шаха. При цьому Каджар з притаман-
ною йому зарозумілістю вигукував: «Дивіться й страшіться, 
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я йду по домовинах!» Боялись всі, особливо наближені й родичі 
Ага-Магомед-шаха.

Імператриця Катерина ІІ (1729–1796), дізнавшись про віро-
ломний напад Ага-Магомед-хана на Грузію, негайно оголоси-
ла війну Персії й на початку 1796 року направила туди добре 
озброєне військо. Похід був не просто відповіддю на нашес-
тя Ага-Магомед-шаха, він мав більш важливі цілі: зміцнення 
впливу Росії серед дагестанських володарів, надання допомо-
ги та захист Грузії, забезпечення сприятливих умов для продо-
вження торгівлі з Іраном та ін. Високим рескриптом від 19 лю-
того 1796 року імператриця Катерина ІІ довірила 35-тисячний 
експедиційний загін 24-річному генерал-поручику гр. Зубову 
Валер’яну Олександровичу (1771–1804). Гр. Зубов славився хо-
робрістю й до часу походу в Грузію вже втратив у боях одну ногу. 
В нагороду за відвагу імператриця звеліла виготовити своєму 
улюбленцеві милицю, обковану золотом, після чого в ген. Зу-

бова з’явилось прізвисько «Граф –  
золота нога».

В березні 1796 року Катерина ІІ 
підписала Високий маніфест персь- 
ким ханам, володарям і народу про 
те, що Росія вступає з військом у 
Персію для припинення підступ-
них завойовницьких задумів Ага-
Магомед-хана (Катерина навмисне 
не називала Каджара шахом). Крім 
того, гр. Зубову було вручено «Спо-
віщення», перською, грузинською 
та іншими мовами для розповсю-
дження на підкорених територіях, 
його звелено було «розіслати» в 
руки ханів і правителів, і розсіяти 
по людних містах і селищах, до на-
родного відома».

Генерал-поручик  
гр. Зубов В.О.



83

Експедиційний загін гр. Зубова складався з двох корпусів: 
Каспійського, котрий повинен був рухатись уздовж Каспійсько-
го моря, і Кавказького, маршрут котрого пролягав через Тифліс. 
Однак російські війська стягувались на Кавказ повільно. З час-
тиною їх – з 12,5 тисячі багнетів і шабель – в кінці березня 1796 
року гр. Зубов прибув до Кізляру. Частина володарів Північно-
го Дагестану навперейми виявляла прихильність Росії, інші ж 
відхиляли її заступництво та воліли ховатись у горах, та ще й 
здійснювали набіги на російські війська.

На початку квітня 1796 року, не очікуючи підходу решти 
військ, гр. Зубов вирушив вглиб Кавказу, вздовж узбережжя 
Каспійського моря, оскільки найкоротший шлях до Грузії че-
рез Кавказький хребет був тоді ще не готовий. Перед виступом 
загін був розділений на дві піхотні бригади та дві кавалерійсь- 
кі. З самого початку їх супроводжував успіх: після тижневого 
штурму 8 травня здалась фортеця Дербент – «ці золоті ворота 
Кавказу», і 10 травня Шейх-Алі-хан Дербентський підніс гр. Зу-
бову ключі від фортеці.

Поки гр. Зубов просувався до Баку, 15 травня 1796 року в 
Персії пройшли грандіозні урочистості з нагоди титулування 
Каджара шахом. 

Після прибуття поповнення російські війська підійшли до 
фортеці Баку, де особливого опору не зустріли. 13 червня гр. 
Зубову були піднесені ключі від цієї фортеці. Дещо пізніше зму-
шені були підкоритися Шемахинський і Шекінський хани, котрі 
раніше вимушено прийняли владу Ага-Магомед-шаха. Тепер 
же новий хан Шемахи присягнув на вірність Росії.

Імператриця Катерина ІІ 16 вересня 1796 року звела гр. Зу-
бова в чин генерал-аншефа. Головнокомандуючому на Кавка-
зі генералу Гудовичу наказано було здати йому командування  
військами.

10 жовтня 1796 року командуючий Кавказьким корпусом ге-
нерал-майор Олександр Михайлович Римський-Корсаков отри-
мав від гр. Зубова ордер: йому наказувалось домогтися від азер-
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байджанських володарів визнання влади Росії, усунути вплив 
Ага-Магомед-шаха, збільшити територію Грузії за рахунок Ери-
ванської та Гянджинської провінцій, при цьому першочерговою 
метою було здобуття Гянджі, що мала славу незалежної та непо-
кірної фортеці. Головний провідник військ Ага-Магомед-хана 
в Грузію 1795 року, відвертий супротивник Росії, Джевад-хан 
Гянджинський, знаючи про цілі походу гр. Зубова, наприкінці 
листопада 1796 року добровільно передав йому ключі від фор-
теці.

Пройшовши Каспієм до витоку Кури, російські війська від-
крили водне сполучення з Грузією.

Успіхи загону гр. Зубова прославили російську зброю. До 
листопада 1796 року були підкорені Дербентське, Кубинське, 
Бакинське, Казікумуське, Ширванське, Карабахське, Шекінське 
та Гянджинське ханства. Російські війська стали табором у Му-
ганському степі. Дорога на Тегеран була відкрита. Незважаючи 
на молодість, головнокомандуючий гр. Зубов виявився блиску-
чим адміністратором і організатором, він зумів застосувати в 
поході новітні військові досягнення, зокрема зведення понтон-
них мостів, облогову артилерію, підведення траншей для штур-
му, використання рухомих магазинів для забезпечення військ 
продовольством і припасами. Фактично він опанував нову ме-
тодику підкорення великих територій. В середовищі російських 
воїнів гр. Зубов забезпечив високу дисципліну, вони були хоро-
брі й терпляче переносили труднощі походу. (Військова енци-
клопедія. 1912. Т.10.С.550-551)

Рескрипт імператриці Катерини ІІ наказував гр. Зубову про-
сунутись вглиб Персії, спочатку підкорити весь Перський Азер-
байджан, а згодом рушити на штурм Тегерану. Передчуваючи 
швидке падіння Ага-Магомед-шаха, у загін гр. Зубова поспі-
шив із Санкт-Петербургу його рідний брат Муртаза-Алі-хан, 
котрий, побоюючись помсти Каджара, ховався в Росії, де жив 
під особистим заступництвом імператриці. Катерина ІІ дійсно 
виношувала плани скинути Ага-Магомед-шаха, і на першому 
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етапі передбачала відняти в Каджара частину території Персії –
Гілян, Мазандеран і Астрабад – і призначити управляючим туди 
Муртазу-Кулі-хана. Він вважав, що його зірковий час близько, 
та мав всі підстави подумувати про трон. Але сталось неперед-
бачуване.

В кінці 1796 року в Росії відбулись великі переміни. 6 лис-
топада померла імператриця Катерина ІІ. Після її смерті на ро-
сійський трон зійшов імператор Павло Петрович, який вважав, 
що російським військам нічого ро-
бити на Кавказі, а тим паче в Персії. 
6 грудня 1796 року, рівно за місяць 
після смерті імператриці, головно-
командуючий гр. Зубов отримав 
наказ припинити військові дії. Всі 
воєначальники аж до командирів 
полків, оминаючи головнокоманду-
ючого, отримали іменні накази по-
вернутися в місця своєї дислокації. 
Генерал-аншеф гр. Зубов склав із 
себе повноваження головнокоман-
дуючого, про що 31 грудня 1796 
року направив рапорт голові дер-
жавної Військової колегії. Однак ці 
новини не відразу дійшли до Ага-
Магомед-хана.

Успішне просунення російських військ не на жарт занепоко-
їло Каджара. Після Мешхеду, де він призначив правителя з пле-
мені каджарів, шах поспішливо висунув частину своїх військ 
до Тегерану. 20 вересня 1796 року Ага-Магомед-шах прибув до 
Тегерану для прийняття оборонних заходів на випадок штурму 
міста гр. Зубовим.

Він розташував війська в Астрабадській і Мазандеранській 
провінціях, керівництво Азербайджаном у Тавризі доручив сво-
єму братові Алі-Кулі-хану, вигнав із Еривані молодого Магомед-

Муртаза-Кулі-хан, який  
так і не став шахом Персії
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хана, підозрюючи його в тяжінні до 
Росії, і ввів туди свої війська. Тя-
жіння до Росії Ериванського хана 
не могло б виникнути без впливу 
його опікуна Келб-Алі-хана. На від-
важного хана Нахчиванського в той 
час і впала підозра. Але страх Ага-
Магомед-шаха перед просуненням 
в Персію російських військ виявив-
ся даремним, росіяни несподівано 
пішли з Кавказу, і радощам шаха не 
було меж.

Використовуючи раптовий від-
ступ військ гр. Зубова, в 1797 році 
Ага-Магомед-шах попрямував у 

Азербайджан, де в той час лютував сильний голод, а в Гянджі 
до того ж косила людей якась страшна хвороба. Багато хто від-
давались росіянам у рабство, аби лише врятуватись від цих бід. 
Ага-Магомед-шах поспішив на ці території, де не могло бути 
жодного опору. Каджар передчував розправу з азербайджансь- 
кими ханами, котрі не лише дозволили собі опиратись, але й 
надавали допомогу російським військам і сподівались на за-
ступництво імперії. Насамперед шах збирався знищити Шу-
шинського Ібрагім-хана, перетворити на попіл неслухняний 
Карабах, згодом знову навідатись до переможеної Грузії, котру 
все ще розраховував приєднати до Персії.

Хворобливо підозрілий і в той же час ласий на лестощі та 
слізні клятви в відданості, Ага-Магомед-шах перед походом у 
Грузію навесні 1797 року, затамувавши подих, слухав розповіді 
наближених, які приносили на хвості чутки про зради Каджару 
після його відходу з Грузії. Окрім запеклого ворога Ібрагім-хана 
Шушинського, на мушці в Ага-Магомед-шаха опинився переві-
рений у справах відважний воєначальник Келб-Алі-хан Нахчи-
ванський. Тиран почув що начебто мала місце переписка Келб-

Государ імператор Павло І
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Алі-хана з російськими воєначальниками з загону гр. Зубова та 
вирішив, що хан плете змову проти нього. Щодо вжитих проти 
хана Нахчивану заходів повідаємо нижче.

В кінці травня 1797 року передовий загін Ага-Магомед-шаха 
під керівництвом його племінників Сулейман-хана та Гусейн-
хана вирушив підкоряти Талишинське ханство, а згодом вий-
шов у Муганський степ, де раніше розташовувався табір гр. 
Зубова. Війська Каджара в травні вдерглись у Ленкоранську об-
ласть, а сам Ага-Магомед-шах, дізнавшись про втечу Ібрагім-
хана Шушинського в гори Дагестану, з 12-тисячним військом 
попрямували в Карабах. Фортецю Шушу цього разу безпере-
шкодно зайняли війська Каджара, а володарем ханства був ого-
лошений племінник хана, котрий втік, Магмат-Бек. Візир Ка-
рабаху Вагіф, який не покинув своєї батьківщини, був кинутий 
до темниці разом із сином Алі-беком. Їх очікувала страта, хоча 
хочеться вірити, що Каджар, котрий покровительствував мис-
тецтвам Азербайджан, не посмів би зазіхнути на життя Молли 
Панах Вагіфа, великого поета й одного з найосвіченіших азер-
байджанців XVIII століття.

Між тим Ага-Магомед-шах поспішав встановлювати свою 
владу та призначив нових володарів повсюди, де раніше гр. 
Зубов поставив намісників, 
вірних Росії. В тому ж трав-
ні Ага-Магомед-шах вдерся 
в Бакинське й Гянджинське 
ханства та полонив їхніх 
володарів Гусейн-Кулі-хана 
та Джевад-хана – за при-
хильність до росіян їм за-
грожувала страта. Важко 
сказати, як далеко зайшов 
би цього разу Ага-Магомед-
шах, скориставшись нерозумним повелінням імператора Ро-
сії Павла Петровича вивести з Кавказу війська гр. Зубова. 

Фортеця Шуша
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Але й тут відіграв величезну історичну роль його величність 
випадок.

Ворожбити, котрих в Персії зажди було надмір, у 1797 році 
пророчили Каджару кінець. Спочатку шах не надавав значення 
їхнім пророцтвам, але перед останнім походом у Азербайджан 
поставився до слів ворожбитів серйозно: довірив Тегеран най-
більш відданому наближеному та наказав йому в випадку своєї 
смерті жодні війська й воєначальників до столиці не пускати, 
зробивши вийняток тільки для свого племінника Баба-хана, 

беглер-бека Ширазького. Йому 
шах продовжував безмежно до-
віряти.

Заради історичної правди 
зазначимо, що Карабах займав 
особливе місце в завойовниць-
ких планах Ага-Магомед-ша-
ха. Як азербайджанець, Ага-
Магомед-шах прагнув вклю-
чити Карабах до складу Персії 
і не тільки тому, що Карабах 

раніше входив до складу імперії Сефевідів. Ага-Магомед-шах 
справедливо вважав Карабах перлиною Азербайджану, центром 
культури та мистецтва. Стародавня азербайджанська земля Ка-
рабаху багато поколінь дарувала світу відомих співаків, поетів, 
художників, архітекторів. Там була споруджена перша в Азер-
байджані чотирьохмінаретна мечеть. В Карабасі зароджувались 
і процвітали унікальні народні промисли і не менш унікальні 
галузі господарства (гончарна й килимова справа, конярство, 
лісна та деревообробна промисловість і ін.). Чудові Кара- 
бахські рисаки славились на всьому Близькому Сході та ви-
соко цінувались у Європі. Відомий художник-анімаліст ХІХ 
століття Микола Єгорович Сверчков (1817-1898) особливу 
увагу в своїй творчості приділив славним жеребцям Караба-
ху та навіть присвятив їм свої вірші:

Карабахські рисаки
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«Под ним весь в мыле конь лихой
Бесценной масти, золотой.
Питомец резвый Карабаха
Прядет ушами и, полный страха,
Храпя косится с крутизны
На пену скачущей волны».

Плодюча азербайджанська земля Карабаху таїла в собі не-
зчисленні запаси природних ресурсів, котрі й понині незчис-
ленні. Ага-Магомед-шах, як ніхто з попередніх правителів 
Персії, відчував велич і значущість Карабахського ханства та 
дорожив цією скарбницею. Остерігаючись відділення Кара- 
баху, Каджар всіляко на-
магався відгородити му-
сульманський Карабах від 
проникнення туди христи-
янського впливу, а тому він 
не міг пробачити хану Кара-
баху тяжіння до російського 
заступництва та влади Росії. 
Він завжди бачив процвіта-
ючий Карабах під перським 
правлінням.

Між тим особливе й зрозуміле тяжіння Ага-Магомед-шаха 
до одвічно азербайджанської землі Карабаху – дара Господньо-
го – коштувала Каджару життя. Орієнтовно 4 червня 1797 року 
Ага-Магомед-шах був убитий в Шуші. Як це сталось?

Одна з найбільш переконливих версій свідчить, що двоє 
слуг з числа найбільш наближених до шаха, котрим, за нака-
зом Каджара, наступного дня за якусь провину була призначена 
смертна кара, не чекаючи страти, рано вранці ввійшли в його 
спальню і зрадницьки вбили свого повелителя в його ліжку. 
Хоч незрозуміло, як на сторожі спокою й безпеки шаха опини-
лись засуджені до смерті? Слуги ці начебто виконували наказ  

Руїни Карабаху в період 
вірменського нашестя 1992 року
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Садик-хана Шагагінського, котрий очолив заколот проти одного 
з найзнаковіших повелителів Персії XVIII століття. Під час пе-
ребування Каджара в Шуші Садик-хан керував охороною шаха, 
а після його вбивства заволодів всіма скарбами, що знаходились 
у шаха. (Бутков П.Г. «Матеріали…» 1869. Ч.2.С.431)

Тіло шаха перевозиться в Мешхед – священне місто шиїтів – 
і там з великими почестями віддається похованню.

Між тим тимчасовий правитель Карабаху і ставленик Ка-
джара Джеваншир Магомед-бек вирішив негайно поквитатись 
із оплічниками Ібрагім-Халіл-хана. Він наказав стратити вели-
кого поета Вагіфа разом із сином Алі-беком. Для історії залиша-
ється неясним, чому Ібрагім-Халіл-хан, котрий втік із Карабаху, 
залишив у Карабасі свого найближчого оплічника та відданого 

візира поета Вагіфа, наражаючи його 
на смертельну небезпеку? Можливо, 
сам Вагіф не побажав покинути свою 
материнську землю, надаючи перевагу 
смерті аніж ганебній втечі?

Будинок Вагіфа в Шуші був зруйно-
ваний і розграбований, а безцінні руко-
писи – знищені.

Після загибелі Ага-Магомед-шаха, 
як завжди після смерті шаха Персії, роз-
горілась кривава боротьба за трон між 
згаданим Садик-ханом і братом вби-

того шаха Алі-Кулі-ханом. Однак племінники покійного шаха 
Сулейман-хан і Гусейн-хан вчасно сповістили законного спад-
коємця й правителя Ширазу Баба-хана. Сулейман-хан розбив 
Садик-хана та відібрав у нього захоплені в Ага-Магомед-шаха 
скарби. 

Садик-хан, переконавшись, що заволодіти троном йому не 
вдасться, висловив покірність новому шахові. Баба-хан поспіш-
но вирушив до Тегерану і там був проголошений правителем 
Персії під іменем Фетх-Алі-шаха. Алі-Кулі-хана, який нама-

Молла Панах Вагіф
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гався випередити спадкоємця брата Ага-
Магомед-шаха не впустили в Тегеран, а 
після вступу на трон Фетх-Алі-хан, не 
роздумуючи, виколов очі своєму дядь-
кові. Садик-хан Шагагінський заховався 
в Ширвані – області, що не підкорилась 
шаху. Але новий шах не пробачив «по-
кірному» Садик-хану організації вбив-
ства свого дядька та спроби заволодіти 
троном. Садик-хана обманом вивезли з 
Ширвану в Персію, де за наказом Фетх-
Алі-шаха він був замурований у стіну 
живим. (РДАДА, ф.1406, оп.1, д.351, л.11)

За давністю років сучасна література 
не дає об’єктивних тлумачень особис-
тості Ага-Магомед-шаха. Його вчинки, очевидно, відштовхува-
ли й сучасників. Відомий дослідник П.Г. Бутков, до прикладу, 
пише про нього:

«Ага-Магомед-хан не мав жодних якостей великої лю-
дини, а був нелюдяним розбійником, котрий хотів утрима-
ти все страхом, але був діяльний і грізний…»

(Бутков П.Г. «Матеріали…» 1868.Т.2. С.431)

ШТРИХИ ДО ОСОБИСТОСТІ 
АГА-МАГОМЕД-ШАХА

Ага-Магомед-шах дійсно ввійшов у історію лютим пра-
вителем, цього в нього не відібрати. Жорстокість і не-
ймовірна підозрілість, вочевидь, були наслідками по-

збавлення Ага-Магомед-хана жіночих принад і спокус. В Персії, 
як відомо, правителі пишались своїми величезними гаремами. 

Новий володар Персії 
Фетх-Алі-шах



92

Гареми, як і самі втіхи, євнухів не хвилювали. Проте не варто од-
нобоко тлумачити образ цієї непересічної історичної особистості.

Безсумнівно, Ага-Магомед-шах був освічений і розумний, 
мав сильну волю та якості видатного державного діяча. Він 
був блискучим психологом і непоганим полководцем, умів на-
перед прораховувати успіх свого походу. Своїм військом Ага-
Магомед-шах не ризикував. Перед походом він ніколи не роз-
кривав своїх планів, маючи одну мету – силою зброї, якщо по-
трібно, проливаючи ріки крові, перемогти, знищити будь-яку 
владу, яку він не міг собі підкорити, та утвердити свою владу. За 
владарювання Ага-Магомед-шаха, як він вважав, повинні були 
бути порядок і тиша. Грабунки, характерні для військ Персії в 
місцях їх розташування, припинялись. Вони допускались під 
час походів на територіях, де ще не було влади Ага-Магомед-
шаха або влада була нестійкою, однак у будь-якому випадку 
розбій здійснювався з відома самого владики Персії.

Ага-Магомед-шах намагався вселяти страх представникам 
вищого стану, що були наділені за народженням або за посадою 
якоюсь владою. Якщо вимагалось налякати народ – так, щоб, 
дізнавшись про те, що сталось, і в інших частинах Персії всі 
тремтіли від страху, – Ага-Магомед-шах вдавався до витонче-
них тортур і страт. Однак він був поблажливим до солдат і про-
стих людей, котрі його обожнювали й не зраджували. 

Ага-Магомед-шах пильно слідкував за своїми родичами 
й наближеними, аби вони не використали своє становище в 
корисливих цілях. Влада належала тільки шаху, всі інші були 
підвладні. Найменша непокора жорстоко каралась, і винятків 
не було.

З п’яти братів Ага-Магомед-хана, відомих історії, четверо 
були його суперниками: один був осліплений, троє втекли з 
Персії. А безстрашний і заповзятливий Джафар-Кулі-хан зали-
шився відданий братові, допомагав йому в усьому і на почат-
ковому етапі боротьби Ага-Магомед-хана за владу в Персії був 
призначений його спадкоємцем.
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Якось Джафар-Кулі-хан звернувся до брата з проханням – він 
хотів отримати в керування Іспаган, але Ага-Магомед-шах йому 
відмовив і призначив його правителем округу в Мазендерані. 
Ображений Джафар ухилився від цього призначення та навіть 
припинив з’являтись у палаці шаха. Злякавшись хоробрості й 
самостійності брата, Ага-Магомед-шах негайно вирішив його 
долю, але спершу хитрістю приспав його пильність. Він відпра-
вив до брата в Мазандеран матір, щоб вона заспокоїла сина й 
повідомила щодо його готовності передати йому управління в 
Іспагані, однак дорогою туди просив заїхати до нього в Тегеран. 
Знаючи підступність брата та підозрюючи, що він може його 
вбити, Джафар погодився приїхати в Тегеран, але не більше ніж 
на одну ніч. Обсипавши брата вдячностями й повчаннями, як 
керувати в Іспагані, на прощання Ага-Магомед-шах забажав по-
казати йому свій новий палац. Як тільки Джафар туди ввійшов, 
вбивці накинулись на нього й позбавили життя.

Коли тіло брата принесли показати Ага-Магомед-шаху, він 
із притаманною йому вдаваністю висловив глибоке співчуття і 
відразу ж запросив свого племінника Баба-хана попрощатись зі 
своїм відданим і хоробрим братом Джафар-Кулі-ханом. А коли 
племінник з’явився, то, звинувачуючи при ньому в різних грі-
хах брата-покійника, Ага-Магомед-шах вигукнув: «Це зроблено 
для тебе». І Баба-хан дійсно став шахом.

Ага-Магомед-шах дивував сучасників своєю непередбачува-
ністю: замість очікуваного покарання часом відбувалось високе 
призначення. Прикладом слугує його прославлений воєначаль-
ник Хаджи-Ібрагім.

Коли Ага-Магомед-хан штурмував Керман, Хаджи-Ібрагім 
йшов до нього на з’єднання й дорогою зіштовхнувся з одним 
із особистих охоронців Ага-Магомед-хана. Усвідомлюючи себе 
особливо наближеним до самого правителя Персії, той нагрубив 
Хаджи-Ібрагіму. Останній наказав суворо покарати охоронця. 
Оплічники Хаджи-Ібрагіма переконували його в жодному разі 
не робити цього, щоб не позбавитись життя. Мужній Хаджи-
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Ібрагім холоднокровно заперечив: «Якщо Ага-Магомед-хан зда-
тен потурати зухвалості такої тварюки і не підтримувати 
людини його сану, то він, Хаджи-Ібрагім, готовий прийняти 
смерть».

Коли Хаджи-Ібрагім прибув у табір Ага-Магомед-хана, той 
вже знав про цю подію й заявив: «Хаджи, ти наказав мого слугу 
покарати. Я тобі вдячний! Зараз же доручаю тобі тримати 
цих тварюк у рамках їхніх обов’язків». І Ага-Магомед-хан при-
значив Хаджи-Ібрагіма своїм першим міністром, і в цьому ран-
гу він був аж до загибелі шаха в 1797 році.

Видатні історичні особи, як відомо, не позбавлені звичайних 
людських недоліків, Ага-Магомед-шах був неймовірно скупий. 
Жадібність Ага-Магомед-шаха могла зрівнятись тільки з його 
владолюбством. Ось одна з легенд.

Якомусь простолюдину за невелику провину наказано було 
відрізати вуха, але той запропонував катові гроші, якщо кат від-

ріже тільки частину вух. Почувши 
про це, повелитель Персії покликав 
до себе цього простолюдина та за-
явив, що якщо бідолашний запла-
тить йому вдвічі більше, ніж обіцяв 
катові, то своєю владою шах скасує 
покарання зовсім.

Проте бувало, що жадібний пра-
витель страждав за свою скупість. 
Якось Ага-Магомед-шах домовився 
з одним спритним дервішем, що той 
з’явиться до палацу й буде виманю-
вати гроші в придворних. Шах роз-
раховував таким чином поповнити 
свої скарбниці. В призначений день 
дервіш з’явився до палацу. Государ 

відрекомендував його вельможам як бідну людину і, щоб пока-
зати приклад щедрості, наказав видати йому чималу пожертву. 

Ага-Магомед-шах Кадажар.
Акварель, 1810
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Придворні послідували прикладу Ага-Магомед-шаха, а дервіш, 
набравши достатньо пристойну суму, тихо втік із палацу. Вже 
далеко за північ, коли дервіш не з’явився до правителя поді-
литись здобутим, Ага-Магомед-шах викликав першого міністра 
й заявив: «Мене ошукано. Цей нікчемний злидар, котрий зранку 
приходив до палацу, обіцяв мені не лише повернути гроші, мною 
пожертвувані йому, але й віддати мені половину суми, зібраної 
від придворних вельмож». У всі кінці були розіслані кінні, але 
дервіш зник безслідно, як у воду канув.

Як кажуть у народі, скупий платить двічі. Проте скупість 
ніяк не применшує значущість особистості цього тирана. Ага-
Магомед-шаха не варто вважати й розбійником, це примітивний 
погляд з позиції курячого світогляду.

Цілеспрямований Ага-Магомед-шах був державцем тоталі-
тарного сенсу та прагнув відновлення Перської імперії в межах 
держави Сефевідів. Він усіма силами намагався об’єднати весь 
Азербайджан під єдиною владою.

ТИРАНИ НЕ ЙДУТЬ БЕЗСЛІДНО

Чи повпливав Ага-Магомед-шах на майбутнє? Звичай-
но, повпливав. Приклад створення тоталітарного режи-
му виявився заразливим. І поки проти тиранії – цього 

страшного вірусу – протиотрути не створено. Тирани плоди-
лись і продовжують плодитись. Не торкаючись тиранів ХІХ 
століття, згадаймо про головних тиранів ХХ століття.

У ХХ сторіччі тиранів було немало, і всі вони за своїми за-
думами перевершували Ага-Магомед-шаха. Вкажемо на два 
тоталітарних режими, що жорстоко конкурували за світове па-
нування, – це Третій рейх (1933-1945) і країна більшовицьких 
Совєтів, СРСР (1917-1991).
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Під гаслом «Пролетарії всіх країн, 
об’єднуйтесь!» країна Совєтів готова 
була перекрити задуми всіх тиранів і 
здійснити світову революцію, побуду-
вавши всесвітню державу при владі ро-
бітників і селян. Чудовий і улюблений 
в народі поет-пісняр М.І. Танич (1923-
2008), котрий пройшов через криваве 
місиво ВВВ, нагороджений за відвагу і, 
між тим, відчув за «свободу слова» на 
собі всі «принади» сталінських лісопо-
валів, прокоментував це колись незгаси-
ме гасло:

«Пролетарии всех стран, хотя бы повинились,
Но звучит газетный клич многих веселя,
Хорошо еще, что мы не соединились,
А не то бы сдохла вся с голоду земля».

(Танич М.І. Проводи любові, М., 1991. С.46)

Жоден із лідерів згаданих тоталітарних режимів не був оско-
плений, але це зовсім не заважало їм бути схожими. У лідерів 
тоталітарних режимів більше схожості, ніж відмінностей. Їх 
об’єднувало владолюбство, нетерпимість до інших поглядів, 
пристрасть до нашіптування, любов до похвали та ін..

Йосип Сталін, використовуючи прогресивні світлі голови 
ідеалістів, побудував тоталітарну радянську державу, впевнено 
йшов до її розширення й одночасно розправлявся зі своїми ві-
рними оплічниками.

Ага-Магомед-шах, осліплюючи, пам’ятав заслуги нещасно-
го, вождь всіх народів Й.В. Сталін винищував видатних держав-
них діячів без урахування їхніх колишніх заслуг. Підозрюючи 
в державній зраді, владолюбний вождь ніби від імені народу, 
навіть за волею трудящих, жорстоко поквитався з піонерами 

Поет-пісняр  
М.І. Танич
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радянської держави та оплічниками  
В.І. Леніна: Бухаріним, Риковим, Ко-
сіором, Троцьким, Тухачевським, Алі 
Гейдар Караєвим, Джамшидом Нахчи- 
ванським і тисячами інших світлих умів.

Автор цих рядків не має медичної 
освіти, не має навіть педагогічної, він – 
технар, однак, читаючи текст тосту ще 
тверезого вождя Й.В. Сталіна на обіді в 
Кремлі 7 листопада 1937 р., в квартирі 
К.Є. Ворошилова, в присутності й бол-
гарського комуніста Г. Димитрова, так 
і хочеться винести остаточний діагноз 
тому, хто виголошував тост:

«Кожен, хто намагається зруйнувати єдність соціаліс-
тичної держави, хто прагне відділення від неї окремої час-
тини та національності, він – ворог, заклятий ворог держа-
ви, народів СРСР. І ми будемо знищувати кожного такого 
ворога, навіть якщо він старий більшовик, ми знищувати-
мемо весь його рід, його сім’ю. Кожного, хто своїми діями й 
думками – так, і думками! – зазіхає на єдність соціалістич-
ної держави, нещадно будемо знищувати. 

За знищення всіх ворогів до кінця, їх самих, їхнього 
роду!»

( Схвальні вигуки: «За великого Сталіна!»)
(Нєвєжин В.О. «Застольні промови Сталіна».  

М., 2003. С.147)

Сталін не помилував навіть свого відданого й сумлінного бу-
зувіра, ката-наркомана Генріха Ягоду, котрий пожирав господаря 
очима з виразом собачої відданості. Сталін знищив і іншого покір-
ного наркомана Миколу Єжова, котрий ловив на льоту кожне слово 
вождя. Вірні підручні, вже безповоротно засуджені до смерті, все-
одно не забули висловити палку любов до свого душителя.

Як не дивно, з розвитком цивілізації, утвердження законнос-

Вождь Й.В. Сталін топче 
веселку
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ті з охорони безпеки життя людей, язичне беззаконня тиранів 
посилювалось. Чудових людей уже не осліплювали, зберігаю-
чи їм при цьому життя, щоб усі решту роки вони залишались 
розсудливими й покірними. За найменшої підозри заслужених 
людей просто знищували.

Та самі тирани, що одвіку страждали манією величі, жили 
за потреби, оточені ревнивими й теж жорстокими прислужни-
ками, закінчували життя не як нормальні люди, набагато гірше. 
Нехай пробачить мене читач за порівняння, але в домах улюбле-
ні собаки вмирають в кращих умовах.

Однак тирани не йдуть безслідно. До прикладу, новоявлені 
сталіністи, котрі пояснюють недоліки нашого ще недосконало-
го демократичного суспільства ( а недоліки ж – очевидні!) від-
сутністю нині деспотичного режиму Сталіна, мовлять молодо-
му й незрілому поколінню про дух вождя всіх часів і народів, 
що начебто витає у Всесвіті та промовляє регулярно в космічну 
пустоту крижану погрозу:

«Почекайте, я ще повернусь!»

КЕЛБ-АЛІ-ХАН НАХЧИВАНСЬКИЙ 
ВИЗНАВ ВЛАДУ АГА-МАГОМЕД-ШАХА 
І ХОРОБРО ВОЮВАВ ПІД ЙОГО ЗНАМЕНАМИ, 
АЛЕ ЧЕРЕЗ ПРИХИЛЬНІСТЬ ДО РОСІЇ БУВ ОСЛІПЛЕНИЙ

Після приєднання до Росії Нахчиванського ханства 1828 
року для духовного збагачення в цю незнану країну ринув по-
тік російських учених різних мастей, поціновувачів культури, 
мистецтва та народної пам’яті. Вивчаючи численні історичні 
пам’ятки, якими завжди був переповнений Нахчиван, ентузіас-
ти з Росії наштовхнулись на купу рукописних документів, що 
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завалялись у якомусь монастирі. Однак серед них опинились 
два суто історичні матеріали. Обидва вони присвячені малодослі-
дженій епосі правління перського володаря Ага-Магомед-шаха.

В одному з документів описується завойовницька діяльність 
Ага-Магомед-хана. В іншому міститься ультиматум грузинсь- 
кому цареві Іраклію ІІ перед відомим походом Ага-Магомед-ха-
на на Грузію 1795 року.

Близько 70 років ці два документи чекали свого часу, щоб 
бути оприлюдненими, і врешті дочекались. Вони були опубліко-
вані в 1901 році в вельми авторитетному й достовірному видан-
ні, але малотиражному та нині вже бібліографічною рідкістю –  
в «Збірці матеріалів з опису місцевостей і племен Кавказу». 
(ЗМОМПК)

Через 110 років ми визнали за необхідне ще раз їх опубліку-
вати, тому що оповідання про дійсні історичні події, добре відо-
мі з інших офіційних джерел, оживлюється фактами діяльності 
нашого героя Келб-Алі-хана Нахчиванського. Не акцентуючи 
увагу читача на незначних історичних неточностях, наводимо 
справжній текст із згаданої збірки з мізерним стилістичним ре-
дагуванням.

«В наш час син Мамед-Гасана, великого й могутнього 
тирана, Ага-Магомед-хан, котрий на своє щастя надзвичай-
но зміцнів, підкорив повністю перську землю, заволодів 
частково іншими землями та оголосив себе шахом із по-
стійним місцем перебування в місті Тегерані. В 1971 році 
(1240) нашої ери з незчисленним військом Ага-Магомед-
хан вирушив до міста Тавриз і область Маранд і звідти, 
розіславши послів, викликав до себе всіх вельмож країни, 
тобто ханів Азербайджану, починаючи від Урмії і до Ардебі-
лю, разом з якими зажадав до себе й хороброго володаря 
Нахчивану, Келба-Алі-хана, сина Гасан-хана.

Всі вони з покірністю пішли до нього й зробились його 
підданими. Ага-Магомед-хан з великими почестями при-
йняв їх і повернув кожного з них у їхні володіння, віді-
бравши в них заручників – у кого дружин, у кого дітей  
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і братів. Але Іраклій, благочестивий цар Грузії, та володарі 
Шушинської й Ериванської фортець не захотіли підкоря-
тись йому. Ага-Магомед-хан того ж року повернувся в свою 
столицю місто Тегеран. І за два роки він відправив Сулей-
ман-хана в Тавриз (племінника, призначеного сердарем у 
Азербайджані. – Р.І.). Прибувши до Тавризу, він викликав 
до себе Келб-Алі-хана Нахчиванського, але, остерігаючись 
його хоробрості, аби він не підняв повстання, взяв його 
з собою в Тегеран до Ага-Магомед-хана. Там залишався 
Келб-Алі-хан два роки і, в різних місцях здійснив багато 
подвигів і отримав багато перемог, прославився в шаха 
як герой. До того ж Келб-Алі-хан завжди любив істину, був 
справедливий <…> любив церкви й монастирі, був досвід-
ченим знавцем військової справи та на війні був могутній, 
як лев; він особисто вів багато війн і завжди отримував пе-
ремоги з допомогою сили Всевишнього. Коли в 1789 році 
(1238) володар Агару (місто на північний захід від Ардебі-
лю) Карадагський Мустафа-хан з численним військом на-
пав на область нашого великого апостольського престолу 
та розграбував усе майно, то тоді прийшов Келб-Алі-хан, з 
великою хоробрістю розбив його сили та звернув його на 

Келб-Алі-хан Нахчиванський.  
Художник Аскер Мамедов
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ганебну втечу. За два роки Ібрагім, хан Шушинської форте-
ці, зібрав горян, названих лезгинами, з величезним війсь- 
ком подався на Келб-Алі-хана, але той укріпився в своїй 
фортеці в Нахчивані. За декілька днів, отримавши допо-
могу з Еривані та з Хою, він вийшов із фортеці, розбив во-
роже військо та звернув його на втечу. І багато інших по-
двигів він здійснив, про які зараз недоречно розповідати.

В 1794 (1243) році нашої ери Ага-Магомед-хан взяв із 
собою Келб-Алі-хана й пішов війною на Навталі-хана (на-
справді на Люфт-Алі-хана. – Р.І.), котрий правив у Кермані 
(місто на південний схід Персії). Після восьмимісячної об-
логи та великої битви він узяв місто штурмом, багатьох із 
жителів перерізав і, полонивши самого Навталі-хана, ослі-
пив його. За деякий час Навталі-хан отруївся й покінчив 
життя самогубством. Після цього, ще більше зміцнівши, 
Ага-Магомед-хан вкорінився в своїй владі. І 1795 року 
(1244) з незліченним військом перським Ага-Магомед-хан 
знову вирушив у країну Азербайджан, взявши з собою й 
Келб-Алі-хана.

Перейшовши через ріку Аракс, він вирушив у Карабах 
і взяв в облогу неприступну й велику фортецю Шушу. Там 
він розграбував землі Абанда, Човундура, Гянджі та взяв 
багато полонених. Брата свого Алі-Кулі-хана з 12 000 вій-
ська він відправив на підкорення Еривані. Коли той підій-
шов до фортеці й зупинився табором навпроти неї, то сюди 
прийшов йому назустріч богочестивий отець наш, блажен-
ний католикос св. Ечміадзінського престолу Лука, котрий, 
як хоробрий пастир, оберігав нашу паству. І підніс він Алі-
Кулі-хану багато подарунків, намагаючись цим врятувати 
св. Престол від значних збитків. З цією метою католикос 
Лука витратив багато грошей. Сам святійший католикос 
був прийнятий ханом прихильно та з великими почестями. 
(зауважимо, католикоса ніяк не хвилювала доля Еривані. 
Він непокоївся виключно про своїх одновірців. – Р.І.)

За декілька днів перський полководець Алі-Кулі-хан, 
відібравши в заручники в Мамед-хана Ериванського його 
дружину та брата, відступив і пішов на Грузію. Бо коли Ага-
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Магомед-хан, котрий брав у облогу Шушинську фортецю, 
побачив, що облога міста надто довго тягнеться і важко 
буде його взяти, то залишив облогу й подався зі всім язич-
ницьким натовпом своїм на Грузію. Згодом, звернувши 
на втечу грузинського царя, благочестивого Іраклія, взяв 
столицю Тифліс, зруйнував і перетворив на руїни будо-
ви міста, перерізав багатьох і взяв у полон незчисленну 
кількість християн, особливо вірмен, за наші важкі гріхи, 
розграбував усе майно та церковні посудини. Він зокрема 
розграбував майно, що належало Престолу нашому св. Еч-
міадзіна – дорогі ризи, всипані дорогоцінними каменями 
й перлами, корони та митри, золоті й срібні дорогі посуди-
ни та багато гарних книг, які зберігались у цьому місті. І за 
декілька днів Ага-Магомед-хан повернувся й вирушив до 
кордонів Гянджі. І так як Келб-Алі-хан Нахчиванський був 
зятем Мамед-хана Ериванського, тому Ага-Магомед-хан 
відправив його звідти до Мамед-хана та вмовив його при-
їхати до царя. Келб-Алі-хан вирушив у Еривань до свого 
тестя, став його вмовляти, заспокоювати і, поручившись за 
нього своїм життям, взяв його з собою до Ага-Магомед-
хана. Ага-Магомед-хан люб’язно та з великими почестями 
прийняв його як свого одноплемінника, бо і цей володар 
Еривані належав до племені Каджарів. За деякий час Ага-
Магомед-хан відступив звідти і, прийшовши в родючий і 
просторий Муганський степ, зупинився тут табором. Тут він 
нагородив Мамед-хана Ериванського дорогими подарун-
ками і, призначивши його беглярбегом, відпустив у його 
володіння. І оскільки всі хани, котрі володіли землями 
по той бік Кури, тобто хани Дербенту, Баку, Нухі і ін., були 
підпорядковані Ага-Магомед-хану та давали платню його 
військам, а хан Шемахинський все повставав проти ньо-
го, тому Ага-Магомед-хан відправив з великим військом 
свого хороброго полководця Келб-Алі-хана на Шемаху. 
Той спустошив весь край і взяв в облогу фортецю, де зна-
ходився сам володар Шемахи. Але за деякий час на місце 
Келб-Алі-хана Ага-Магомед-хан відправив іншого пол-
ководця, а його викликав до себе, нагородив і відправив 
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назад до Нахчивану. А сам Ага-Магомед-хан в даний час 
стоїть табором у Муганському степі й по завершенню зими 
думає навесні знову рушити на Шушинську фортецю. А те, 
що станеться в майбутньому, тільки відає Бог, який є вла-
дикою часів…»

(«ЗМОМПК», 1901. Вип.29. С. 2-10)

За рік після того як були написані 
ці замітки, в 1897 році, Ага-Магомед-
хан був вбитий під Шушою його ж 
слугою. – Ред.)

Серед тих, хто відвідав Нахчиван 
після його приєднання до Росії був і 
дослідник краю Василь Никифорович 
Григор’єв. Його книга про Нахчивансь- 
ку провінцію є в даний час бібліогра-
фічною рідкістю. Ми наводимо витяг 
з цього гідного твору, присвячено-
го життю та смерті Нахчиванського 
Келб-Алі-хана. Невеликий нарис про 
нього, написаний В.Н. Григор’євим, 
ніби продовжує попередні описи 
яскравого життя Келб-Алі-хана. Не 
коментуючи деякі прикрі історичні неточності – читачі на них і 
без нашої допомоги звернуть увагу, – зазначимо, що в характе-
ристиці образу Келб-Алі-хана в наведених двох матеріалах ( і в 
наступних також) немає розходжень. Таке враження, що харак-
теристика надана одним і тим самим автором.

Келб-Алі-хан – і зрячий, і сліпий – повсюдно й за достоїн-
ством атестується розумним, хоробрим, незалежним, обачли-
вим, непохитним у дотриманні життєвих принципів. Що вельми 
важливо, В.Н. Григор’єв нам оповідає про осліплення та смерть 
Келб-Алі-хана. Коли В.Н. Григор’єв побував у Нахчивані – не-
забаром після його приєднання до Російської імперії, – сивий 

Сліпий Келб-Алі-хан 
Нахчиванський. 

Художник Аскер Мамедов
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край ще дихав народною скорботою про цього чудового нахчи-
ванця. Тому відомості В.Н. Григор’єва (повторюємо, незважа-
ючи на певні неточності) мають особливу історичну цінність.

«Наприкінці минулого століття, до 1790 року, Нахчи-
ванська провінція була незалежним ханством і складалась 
із округів Нахчиванського, Ордубадського, Мігрі та Копа-
на. Провінцією цією тоді керували хани за спадковістю. 
Останнім із них був Келб-Алі-хан, людина розумна й хо-
робра, друг Грузинського Царя Іраклія. Дядько нинішнього 
Шаха Ага-Магомед на зворотному шляху з Грузії, не споді-
ваючись підкорити Келб-Алі-хана силою зброї, вдався до 
хитрощів. Під виглядом особливої до нього прихильності 
запросив його до свого табору. Келб-Алі-хан з благород-
ною довірою до верховної влади погодився на це запро-
шення, але, з’явившись до табору, негайно був осліплений і 
відправлений в Тегеран, де і утримувався під суворим на-
глядом більше 6 років.

Після цієї події Нахчиванське ханство втратило свою 
незалежність і разом із нею два округи (Мігрі та Копан) 
відійшли до Карабаху. Управління Нахчиванським окру-

гом було ввірено 
двоюрідному братові 
Аббас-Кулі-хану. Піс-
ля сходження на пре-
стол Фетх-Алі-шаха 
17 червня 1797 року 
Келб-Алі-хан отри-
мав свободу й дозвіл 
жити в Еривані.

Позбавлений зору, 
але дієвий духом, він 
не міг жити простим 

життям. Ериванською областю керував тоді Магомед-хан, 
людина слабка й нерішуча, Келб-Алі-хан здобув у нього 
безмежну довіреність і був душею всіх ханських розпоря-
джень. Це тривало до встановлення в області влади Шаха 

Свята Мекка
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після невдалої експедиції князя Ціціанова з метою підко-
рення Еривані. В той час шах-заде Аббас-Мірза, призна-
чений управляти всім Азербайджаном, призначив Келб-
Алі-хана знову ханом Нахчивану. За два роки за якимись 
підозрами Келб-Алі-хана викликали в Тегеран і там аре-
штували. Поілтична його доля цим не закінчилась. За п’ять 
років, протягом котрих ханством керували його родичі, він 
знову звернув на себе увагу Аббас-Мірзи і втретє був при-
значений Нахчиванським ханом.

За три роки після призначення він вирушив на покло-
ніння в Мекку, доручивши управління ханством своєму 
молодшому синові Ексан-хану. На зворотному шляху Келб-
Алі-хан заїхав у Тавриз для побачення з Аббас-Мірзою і 
там у 1820 році раптово помер у похилому віці*. Як кажуть, 
він внутрішньо був прихильний до росіян. 

(Григор’єв В.Н. Стат. опис…, С.-Пб., 1833. С. 49-51)

СУВОРИЙ АГА-МАГОМЕД-ШАХ 
І ХОРОБРИЙ КЕЛБ-АЛІ-ХАН НАХЧИВАНСЬКИЙ: 
ВІД ЛЮБОВІ ДО НЕНАВИСТІ МОЖЕ БУТИ 
ОДИН КРОК

Велич Келб-Алі-хана Нахчиванського історія вже підтвер-
дила, і недивно, що Ага-Магомед-шах високо цінував його 
талант. А якщо врахувати, що лютий шах Персії безмежно 

любив себе і, вважаючи себе величним, був вельми скупим на 
похвалу, його захоплення Келб-Алі-ханом Нахчиванським лише 
примножує його достоїнства та робить більш достовірною його 
історичну значущість. Тим більше, що, зауважимо заради істини, 
Каджар, котрий високо цінував воїнські таланти Келб-Алі-хана, 
теж відзначався непересічними полководськими здібностями.

* На основі аналізу документів і співставлення фактів є підстави вважа-
ти, що Келб-Алі-хан Нахчиванський помер у 1823 році. Прим. Р.М.І.
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Читач може висловити здивування. Як же тоді Ага-Магомед-
шах наважився осліпити свого улюбленого полководця, незва-
жаючи на його численні заслуги перед троном і всією державою 
Персії? Треба заглибитись у психологію оскопленого Ага-Ма-
гомед-шаха – і тоді подиву не буде.

Особистість Ага-Магомед-шаха як лідера ще не утвореної 
держави формувалась у часи панування жорстокості, зрадни-
цтва, брехні, недовіри й підозріливості. Жорстокий владика, що 
йшов до своєї цілі, далеко не всім зрозумілої, не мав надійно-
го оточення, котрому можна було б повністю довіряти, тому в 
більшості випадків шах Персії керувався особистими здогадка-
ми й відчуттями. Цілком очевидно, що його психічна рівновага 
була порушена, про що свідчать численні факти.

Найменша підозра в зраді чи нещирості, що стосувалась 
державної безпеки, а також непокора всевладному володареві 
викликали в тирана приступ гніву, і Ага-Магомед-шах негайно 
позбавляв життя будь-якого наближеного, незважаючи навіть 
на родинні зв’язки, і свого часу безмежно відданий Каджару 
рідний брат Джафар винятком не був. Якщо хтось із наближе-
них шаха вже був йому не потрібен або втрачав  довіру, його 
віддавали до страти без жалю. 

Окрім позбавлення життя в Персії широко застосовувалось 
осліплення. Ага-Магомед-шах вдавався до цього нелюдського 
покарання, можливо, частіше за інших перських володарів.

В Персії, до речі, використовували два способи позбав-
лення людини зору. При одному з них очі виколювали го-
стрим предметом, наприклад кинджалом. При іншому – пе-
ред очима людини, котрі насильно утримували відкритими, 
повільно перемішували розпечений металічний стержень. 
Рогівка від високої температури мутніла, і людина назавжди 
залишалась сліпою. За особливим велінням якщо в ката за-
лишались побоювання, що після дії розпеченим залізом чи 
міддю очі зберегли хоча б найменшу здатність бачити, їх до-
датково проколювали лезом кинджалу.
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Осліплення застосовувалось виключно по відношенню до 
знакових фігур, котрі мали в минулому ті чи інші заслуги. Таке 
покарання мало на меті змусити людину бути розсудливою. З ін-
шого боку, тиран вважав, що після осліплення видатні люди вже 
не можуть становити небезпеку для держави й самого володаря.

Щоб нейтралізувати тих, хто підозрювався в прагненні на-
нести шкоду йому самому чи державі, шах осліплював управ-
ляючих областями, ханів, осіб, які мають авторитет у народі, а 
також наближених колишніх володарів, котрі приховують їхні 
скарби. Запідозривши в зраді, Ага-Магомед-шах осліплював 
навіть своїх братів, а його племінник – відомий нам Баба-хан, 
або Фетх-Алі-шах – за замах на трон Персії, як відомо, позбавив 
зору свого дядька Алі-Кулі-хана, рідного брата вбитого шаха.

Сучасній людині це видасться неймовірним, але осліплення 
в Персії розглядалось як своєрідне доброчинство, милість до 
того, кого карали за його колишні заслуги і свідчення не по-
вної втрати довіри до нього. Це й зрозуміло: адже шаху, який 
мав необмежену владу, нічого не вартувало замість осліплення 
стратити того, кого він вважав винним.

На основі аналізу активної переписки Келб-Алі-хана після 
його осліплення можна стверджувати, що він дійсно шукав кон-
тактів із російськими воєначальниками, висловлюючи крайнє 
обурення з приводу перського правління та навіть презирство 
до шаха. І Каджар, безперечно, мав якісь відомості про збли-
ження Келб-Алі-хана з росіянами.

Командуючий Кавказьким корпусом загону гр. Зубова гене-
рал-майор Римський-Корсаков, який направлявся в Нахчиван, зі 
свого боку, також потребував, чи не сильніше за Келб-Алі-хана, 
контактів із росіянами, зв’язків із впливовими місцевими воло-
дарями, і цілком міг стати його партнером у таких контактах.

Ми володіємо представницькою колекцією листів Келб-Алі-
хана до російських воєначальників. Хан Нахчивану не ухилявся 
від переписки, навпаки, за першої можливості писав листи, і 
писав тямуще. Листи свідчать, що Келб-Алі-хан і до осліплення 
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симпатизував російському правлінню та надавав перевагу йому 
ніж перському. Між рядків у них іноді можна прочитати його 
справедливу прикрість тим, що розумна та приваблива політика 
російського уряду нерідко викривлялась місцевими воєначаль-
никами. Це було дійсно так.

Прикладом викривлення політики російської влади були дії 
головнокомандуючого на Кавказі кн. П.Д. Ціціанова, а сам він 
являв собою зразок безтактності і навіть грубості. В процесі пе-
реписки з ним Келб-Алі-хан мав нещастя в цьому переконатись.

У листах Келб-Алі-хана до російських воєначальників не-
має підлабузнювання, як у деяких володарів сусідніх областей. 
Келб-Алі-хан викладав свої думки аргументовано, безвідносно 
до чину чи посади адресата. 

Келб-Алі-хан, котрий всіма силами прагнув забезпечити 
безпеку кордонів Нахчивану, дійсно мав звичку запитувати ро-
сійських воєначальників, котрі прямували до кордонів ханства 
щодо їхніх намірів. Якщо виявлялась небезпека нападу на хан-
ство, Келб-Алі-хан готувався до відбиття навали.

Судячи зі всього, шах був упевнений у тому, що Келб-Алі-
хан мав переписку з росіянами. А росіяни діяли на Ага-Маго-
мед-шаха як червоний колір на вола. І йому було байдуже на 
зміст цієї переписки. Навіть якби Келб-Алі-хан її і надав – хто 
там розбиратиметься? Сам факт уже давав привід хворобливо 
підозріливому тирану звинуватити Келб-Алі-хана в зраді. У роз-
мові з шахом передбачливий Келб-Алі-хан обрав найнадійнішу 
тактику. На вимогу надати переписку він відповів відмовою. 
Будь-який інший володар, менш відомий чи менш знаковий, ніж 
Келб-Алі-хан, був би негайно страчений. Тим більше, що мова 
йшла про переписку з росіянами саме в той період, коли загін 
гр. Зубова готувався вдертись у володіння Персії.

У завойовницьких походах під знаменами Ага-Магомед-ша-
ха та захищаючи ханство від зазіхань інших володарів, Келб-
Алі-хан неодноразово перемагав. До того ж, у Ага-Магомед-ша-
ха, як відомо, було не так багато талановитих воєначальників і 
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він потребував Келб-Алі-хана. Тому шах не міг позбавити цього 
відважного воїна життя.

До речі, які б жахи не приписували правлінню Ага-Маго-
мед-шаха, історія не донесла до нас жодного свідчення браку 
в нього розуму, діловитості й організованості. До того ж, шах 
був вельми непоганим психологом, вмів осмислювати свої рі-
шення, цінувати корисні дії та вчинки і, коли потрібно, при-
слухатись до свого оточення. Ага-Магомед-шах виховав плеяду 
воєначальників і нерідко направляв їх у завойовницькі походи. 
І жоден тиран не може однією лише жорстокістю тривалий час 
домагатись від свого оточення та народу визнання й підтрим-
ки, регулярно та без особливих труднощів формувати боєздатне 
військо і з допомогою своїх оплічників успішно здійснювати 
підкорення територій.

Келб-Алі-хан, як нам відомо, проводив бойові операції са-
мостійно, без нагляду й керівництва з боку шаха. В якості схва-
лення успішних бойових дій могли бути виявлені любов і ласка. 
Кому вони шкідливі та хто від них відмовиться? А де любов, 
там можлива й ревність. Оскоплений Каджар, як свідчить істо-
рія, був неймовірно ревнивим. Нездорова ревність притаманна 
людям з такого роду травмами.

Келб-Алі-хан Нахчиванський був приємною у спілкуванні 
людиною, а за його численні успіхи на стезі війни неможливо 
було не обожнювати його. І шах, безсумнівно, його обожнював. 
Однак володар був ображений контактами Келб-Алі-хана з його 
лютими ворогами – росіянами – і вважав ці контакти проявом 
чорної невдячності йому, шахові. Ага-Магомед-шах, як істин-
ний егоїст, вважав, що Келб-Алі-хан належав лише йому, і тіль-
ки йому. Хан Нахчивану не мав права на вияв симпатій іншому 
правлінню, тим паче, російському.

Остерігаючись навали російських військ у Персію, ще до по-
ходу в Карабах і Грузію, в перших числах березня 1797 року 
Ага-Магомед-шах направив у Нахчиван сердаря Азербайджану 
Сулейман-хана з повелінням виселити всіх жителів ханства все-
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редину Персії, щоб на шляху російських військ не було ознак 
життя й вони не могли здобути продовольство, тобто щоб із 
плодючої провінції створити подобу випаленої сонцем пустелі.

Нашесть на Нахчиван було чимало, та Келб-Алі-хану вдава-
лось оберігати територію від розрухи й вигнання багатостраж-
дального народу з материнських земель.

Щоб уникнути такого жахливого лиха, Келб-Алі-хан при-
був до Ардебілю з дорогими подарунками, щоби вмовити Ага-
Магомед-шаха не виселяти в Персію жителів Нахчиванського 
ханства. Ага-Магомед-шах негайно зажадав від хана Нахчива-
ну пояснення його спроб встановлення контактів з російськими 
воєначальниками та всієї його переписки з ними. Проте хан не 
надав переписку і не підтвердив її факт.

Шаха, одержимого думками про зраду Келб-Алі-хана, обу-
рила ця нечувана зухвалість: підданий спробував не підкори-
тись його рішенню про переселення в Персію жителів Нахчи-
вану. Чаша обурення неврівноваженого Каджара була перепо-
внена. Ні дорогі подарунки, ні передача Келб-Алі-ханом йому 
в аманати старшого сина Назар-Алі-хана не заглушили його 
гнів. Відданий йому, Каджару, і тільки Каджару, відважний воїн 
Келб-Алі-хан, котрий дотепер не був помічений у спробах вста-
новлювати контакти з російською владою, виявився невірним.

Людству з давніх часів відомо, що ревність здатна завдати 
смертельного удару найміцнішій і найсильнішій любові, без-
межній довірі. І немає ані найменшого приводу сумніватись, що 
ці почуття в оскопленого Каджара були особливо загостреними. 
І якщо вони зненацька затьмарюються підозрами в державній 
зраді, тобто в зрадництві, Каджар не шкодував навіть рідних 
братів. Від Келб-Алі-хана, котрому Ага-Магомед-хан безмежно 
довіряв, більш чорної невдячності Каджар не очікував. Тому від 
любові й захоплення до невтримної ненависті міг бути тільки 
один крок, а в оскопленого Каджара цей крок був коротким. В 
такій ситуації доказів не потрібно, а діють одні емоції. І лютий 
шах у пориві неконтрольованого нападу люті наказав осліпи-
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ти ще зовсім недавно обожнюваного й хороброго полководця 
Келб-Алі-хана Нахчиванського.

Після осліплення Келб-Алі-хан спочатку був посаджений 
під арешт в Тегерані (або в Казбіні), а потім висланий в Ериван-
ське ханство. Там він близько п’яти років (до кінця 1802 року 
чи до початку 1803 року) був опікуном і радником малолітнього 
Магомед-хана Ериванського, а фактично керував ханством, ко-
мандував його військами та навіть водив їх у атаку. (Бутков П.Г. 
«Матеріали…» Т.2., С.427-428).

Звичайно, якби Келб-Алі-хан впав до ніг своєму повелителю 
і почав слізно його благати про прощення, шах, ласий до низь-
копоклонства, можливо, і пробачив би. Але хан Нахчиванський, 
який знав собі ціну, не здатний на таке приниження, нехай на-
віть перед ним всевладний тиран, ще більше розгнівав само-
любного володаря, за що й був суворо покараний. Своєю незго-
вірливістю й наступальним тоном Келб-Алі-хан Нахчиванський 
міг дати привід біснуватому шаху для суворого покарання. У 
повелителів із душею тирана, навіть не оскоплених, нерідкі на-
пади люті.

Коли в Нахчиванському ханстві не стало турботливого пра-
вителя й ревного захисника, стародавня родюча провінція була 
спустошена, а її населення переселено за ріку Аракс. Проте 
Келб-Алі-хан покинув рідне ханство не назавжди.

Він повернеться туди сліпим, але відчуватиме світ краще за 
зрячих.



Незважаючи на важке каліцтво,
сліпий Келб-Алі-хан

залишиться хоробрим лицарем
і як раніше на чолі війська

буде пильно охороняти
безпеку кордонів

і мирне життя Нахчивану.
Як і раніше, він буде вперто захищати

віру та правду, не остерігаючись сили зброї
і не боячись смерті.

Келб-Алі-хан Нахчиванський.
Художник Аскер Мамедов



Келб-Алі-хан 
і Фетх-Алі-шах 
в нахчиванських  
рукописних документах 
XVIII–XIX століть

СЛІПИЙ КЕЛБ-АЛІ-ХАН НАХЧИВАНСЬКИЙ: 
ОЦІНКА ОСОБИСТОСТІ ПЕРСЬКОГО ДВОРУ

Російська експансія насторожила близькосхідних правите-
лів, чиї володіння межували з Грузією чи розташовува-
лись у сусідніх регіонах. Всі вони, зокрема й Нахчиван, 

нічого не знаючи про подальші плани імперії, опинились у си-
туації, коли їм необхідно було мати засоби для захисту або за 
першим покликом приймати її підданство. Розпочата війна Росії 
з Персією ще більше загострила обстановку. Ханства на тери-
торії Азербайджану, хоч і номінально визнавали владу Персії, 
за вимогою намісника шахського престолу Аббаса-Мірзи поста-
чали спорядження й провізію, за необхідності надавали свою 
військову силу. При наближенні російських військ і за їхньою 
вимогою вони, підкоряючись силі російської зброї, приймали 
російське підданство, іноді й на вічні часи. При навалі перських 
військ, прагнучи уникнути розправ і розрух, ці малі володіння 
змушені були визнавати владу Персії, а Росія в цьому випадку 
вважала їх зрадниками. Тільки два ханства – Нахчиванське й 
Ериванське , – незважаючи на численні спроби Росії змусити 
їх вступити під її заступництво (а фортецю Еривань російські 
війська штурмували безрезультатно двічі, і лише генералу Пас-
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кевичу в 1827 році вдалось підкорити і фортецю, й ханство), аж 
до укладення Туркманчайського трактату в лютому 1828 року 
залишались у складі Персії. Нахчиванському ханству вдалось 
зберегти самостійність і не здатись під тиском типових російсь- 
ких умов: або ханство приймає заступництво Росії, або силою 
російської зброї воно приєднується до імперії на правах васса-
ла. Заради справедливості зазначимо, що Нахчиванське ханство 
завжди було лояльним до Росії, але чинило опір російським 
військам і по можливості допомагало їм провізією. Населення 
Нахчивану в кінці XVIII і в першій четверті XIX століття було 

налаштоване по відношенню до Росії 
доброзичливо, і таку громадську думку 
створював сам правитель Келб-Алі-хан 
Нахчиванський. Зокрема, про це дозво-
ляють судити матеріали, опубліковані в 
збірці «Нахчиванські рукописні доку-
менти XVIII – XIX століття».

У рукописних документах (а їх у 
збірці 24), перекладених із перської 
російською мовою вже за радянської 
влади й виданих у 1936 році під ре-
дакцією великого радянського сходо-
знавця Ю.М. Марра, відображені події, 
починаючи з епохи Сефевідів, зокрема 

згадується і фірман Сефі-шаха (1038 – 1052). Для нас являють 
особливий інтерес документи періоду приєднання Грузії до Ро-
сійської імперії (початок ХІХ століття), Російсько-перської ві-
йни (1804 – 1813) і до приєднання Нахчиванського ханства до 
Росії. Стосовно нашої теми, що нас цікавить, зі збірки відібрано 
6 документів.

Не в образу колективу упорядників цього унікального істо-
ричного свідчення, а заради історичної істини слід згадати, що 
коментарі до вказаних документів занадто політизовані, ми би 
сказали – радянізовані, що перешкоджає правильному розумін-

Сходознавець Ю.М. Марр
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ню самих перекладів. Колектив упорядників цієї цінної збірки, 
вочевидь, не потрудився ґрунтовно ознайомитись із історични-
ми подіями, які передували періоду, котрого стосуються перські 
документи. До прикладу, в супроводжувальних текстах немає 
хоча б короткої характеристики особистості широко відомого 
Келб-Алі-хана Нахчиванського, котрий у травні 1797 року ослі-
плений Каджаром Ага-Магомед-шахом, який запідозрив хана в 
установленні зв’язків із Російською імперією. Одночасно Келб-
Алі-хан був позбавлений володіння Нахчиванським ханством, 
однак за волею перського Фетх-Алі-шаха тричі повертався 
до управління ханством. Перше повернення Келб-Алі-хана в 
Нахчиванське ханство відбулось у 1803 році, перед Російсько- 
перською війною 1804-1813 років. Після останнього повернен-
ня, а за нахчиванськими рукописними документами – в 1816 
році (очевидно, аж наприкінці цього року), Келб-Алі-хан Нах-
чиванський беззмінно знаходився на чолі ханства до своєї смер-
ті в 1823 році.

Ствердження упорядників збірки про начебто незалежність 
Нахчиванського ханства від Ериванського є бездоказовою. На-
справді якщо й існувала тимчасова залежність, то залежність 
хана Еривані від хана Нахчивану. А точніше було б говорити 
не про залежність, а про єдність дій двох ханств, що ґрунтуєть-
ся на родинних зв’язках і довірливих відносинах самих ханів. 
Справа в тому, що деякий час після осліплення за волею Фетх-
Алі-шаха Келб-Алі-хан Нахчиванський знаходився при мало-
літньому Ериванському хані, керував військами Ериванського 
ханства й фактично стояв на чолі двох ханств. 

Поновлення Келб-Алі-хана правителем Нахчиванського хан-
ства та відкликання його з Ериванського ханства  були для шаха 
Персії вимушеним заходом, а не виявом його каяття за ослі-
плення Келб-Алі-хана Каджаром. Персія прагнула позбавити 
Ериванське ханство самостійності, а присутність там Келб-Алі-
хана цьому перешкоджала. З іншого боку, відсутність у Нахчи-
вані досвідченого й вольвого керівника, яким був Келб-Алі-хан 
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навіть після осліплення, послаблювала боєздатність Нахчи-
ванського ханства – форпосту Персії на кордоні з Росією. На-
ближення Російсько-перської війни та невдоволення перського 
двору володарями Нахчиванського ханства – родичами осліпле-
ного хана – змусили шаха Персії знову призначити Келб-Алі-
хана володарем Нахчиванської провінції та реально підкорити 
Ериванське ханство владі Персії. Келб-Алі-хан, як зрячий, так 
і сліпий, котрий за всіх часів мав репутацію вмілого правителя 
й відважного воєначальника, впевнено керував ввіреною йому 
Нахчиванською провінцією.

Розпочата війна змусила перський уряд обмежити свободу 
пересування кенгерлінців: раніше кочове плем’я кенгерлі займа-
лось землеробством, різноманітними будівельними роботами й 
за необхідності вільно міняло місця проживання. Келб-Алі-хан 
виконав повеління шаха заборонити кенгерлінцям міняти місце 
проживання та на території Нахчиванської провінції наказав їм 
займатись виключно несенням служби. Келб-Алі-хану було на-
дано право через головного начальника кенгерлінців Люфт-Алі-
хана слідкувати за організацією й порядком у кенгерлінському 
війську. На випадок мобілізації кенгерлінців наказувалось за-
безпечити їх кіньми, спорядженням і провізією.

Ще одну важливу обставину засвідчено в перекладених до-
кументах. Перський уряд віддає хвалу особистості й заслугам 
Келб-Алі-хана, тоді як у російських військових документах того 
часу зазначається, що перський уряд виявляє недовіру до Келб-
Алі-хана особисто і до всієї його сім’ї. 

Після повернення сліпого Келб-Алі-хана до керівництва 
Нахчиванською провінцією шах Персії у своїх посланнях всі-
ляко підкреслював довіру до нього перського двору – на проти-
вагу хворобливій підозріливості по відношенню до Келб-Алі-
хана Каджара Ага-Магомед-шаха. Племінник Каджара Фетх-
Алі-шах неодноразово не тільки висловлював хану довіру, а й 
присягався в своїй відданості, гарантуючи Келб-Алі-хану і в 
подальшому сприятливе управління ханством.
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Упорядники не інформують читача, що згадуваний в пере-
кладах старший син Нахчиванського хана Назар-Алі-бек, після 
осліплення Келб-Алі-хана був відправлений до Персії амана-
том і висунення Назар-Алі-хана на посаду командира Кенгер- 
лінської кінноти є виявом високої довіри до нього і зокрема – до 
його батька.

Довіра до Келб-Алі-хана проявляється в наказі (грамоті) 
Фетх-Алі-шаха, котрим полковник Ексан-бек, молодший син 
Келб-Алі-хана, командир батальйону сарбазів, за хоробрість у 
війні з турками зводиться до титулу хана. Яку би хоробрість не 
проявляв Ексан-бек у боях, він ніколи би не був титулований, 
якщо би двір дійсно підозрював його батька в зраді Персії. На-
городження сина титулом хана – це зайве підтвердження поваги 
до Келб-Алі-хана. Між тим у коментарях до цього документа 
упорядники збірки тенденційно принижують значущість осо-
бистості Ексан-хана Нахчиванського, демонструючи одвічне 
більшовицьке ставлення до ханів і беків як феодалів і ворогів 
радянського народу.

Коментарі до перекладів могли би бути більш змістовними, 
якби упорядники враховували хоча б основні події, що відбу-
вались у цьому неспокійному й палаючому краї, починаючи з 
приходу до влади в Персії в останній чверті XVIII століття лю-
того Ага-Магомед-хана.

Однак наші зауваження не мають за мету применшити цін-
ність збірки «Нахчиванські рукописні документи XVIII–XIX 
століть». Ми щиро вдячні упорядникам, які включили до збірки 
безцінні матеріали про нашого легендарного героя Келб-Алі-
хана НАХЧИВАНСЬКОГО і його взаємовідносини з Фетх-
Алі-шахом, зокрема й складені самим Келб-Алі-ханом.

Згадки про цю відому особу в ці роки є і в російських війсь- 
кових донесеннях. Тепер у нашому розпорядженні декілька до-
кументів, які хоч і охоплють короткий хронологічний період, 
але створені перською стороною. Документовані свідчення про 
те, як ставився до сліпого Келб-Алі-хана перський двір, вельми 
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важливі для повноти та об’єктивності оцінки цієї чудової осо-
бистості, котра зробила вагомий внесок у історію Кавказу, За-
кавказзя та Близького Сходу.

ШАХСЬКИЙ ПОГЛЯД СПРЯМОВАНИЙ 
У БІК СТАРОГО Й СПРАВЕДЛИВОГО СЛУГИ – 
ВИСОКОМІСНОГО КЕЛБ-АЛІ-ХАНА 
НАХЧИВАНСЬКОГО

Перське керівництво сповістило про підготовку війни з 
Росією, воно мобілізувало 50 000 осіб, які надійшли в 
розпорядження принца Аббас-Мірзи, «перлини раковини 

монархії й володіння світом». У якості військової сили планува-
лось також використовувати кочове 
плем’я кенгерлі, яке проживало на 
території Нахчиванського ханства. 
Кенгерлінці- войовниче плем’я; щоб 
використовувати їхні навики та до-
свід ведення війни, перський уряд 
розумно намагався розселити їх у 
прикордонних районах стратегічно-
го значення, де вимагалось викону-
вати охоронно-оборонні функції.

За командуючого перськими  
військами шах-заде Аббас-Мірзи 
перебував син сліпого Келб-Алі-
хана Нахчиванського Назар-Алі-

бек. Після осліплення батька в 1797 році він був взятий персами 
в якості аманату. Тепер до нього, як і до батька, було виявлено 
довіру. Назар-Алі-беку була віддана похвала, на території Нах-
чиванської провінції йому було доручено сформувати Кенгер-

Шах-заде Аббас-Мірза
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лінську кінноту та командувати нею. А відповідальним за під-
готовку кенгерлінців призначено володаря провінції Келб-Алі-
хана Нахчиванського. 

Із наведеного нижче фірмана Фетх-Алі-шаха, написаного 
для інструкції командирам, султанам, кетхудам (старшинам) і 
ришсефідам (почесним старійшинам) кенгерлінського плем’я, 
стає зрозуміло, що Келб-Алі-хан не знаходиться, як раніше, під 
підозрою у перської влади. У фірмані висловлюється благово-
ління до племені та правителя Нахчиванської провінції Келб-
Алі-хана. Очевидно,що фірман цей присвячений до часу повер-
нення Келб-Алі-хана до управління Нахчиванським ханством 
і до нового високого призначення його сина. Представники 
різних прошарків кенгерлінського плем’я повідомляються про 
владу над ними Келб-Алі-хана та його сина Назар-Алі-бека.

Фірман скасовує задумане раніше переселення кенгерлінців 
вглиб Персії та закріплює в якості постійного місця перебуван-
ня цього плем’я Нахчиванську провінцію. Це теж ознака довіри 
Келб-Алі-хану Нахчиванському. Йому приділена в фірмані осо-
блива увага: «Високомісний і піднесено високомісний, сховище 
щастя, вірний Келб-Алі-хан належить до числа старих слуг і 
царський погляд, що завжди малює справедливість звернений 
у його бік». Коли ж виправдаються шахські надії, як заявляє в 
фірмані Фетх-Алі-шах, «ми ощасливимо його різноманітною 
увагою й ласками, віддамо йому шану й благовоління». Звичай-
но, за таких формулювань у фірмані про жодну недовіру до 
Келб-Алі-хана не може й бути мови.

В цьому фірмані (і в інших також) ми не знаходимо навіть 
натяку на сліпоту Келб-Алі-хана, котрими, до речі, рясніють 
російські донесення, – очевидно, шах намагається не нагадува-
ти Келб-Алі-хану про його каліцтво, що характеризує мудрість 
Фетх-Алі-шаха.

Коли попереду війна, старі претензії зазвичай забувають-
ся та вживаються заходи для консолідації суспільства. Фірман 
шаха, як нам здається, ці завдання вирішує розумно, і поверне-
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ний сліпий Келб-Алі-хан, не знаходячись під тягарем підозри, 
своєю відвагою та мудрістю принесе ще більше користі своєму 
рідному краю.

Спочатку фірман був датований 1802 роком, але в кінці по-
значено 1803 рік. Вочевидь, повернення Келб-Алі-хана в Нах-
чиван відбулось саме на початку 1803 року, і ця дата не розхо-
диться з російськими документами.

Документ №1
В ім’я Бога милостивого та милосердного!
Печатка Фетх-Алі-шаха з датою 1217 (1802) рік

Ухвалено. Їх високе панство, власники ступенів, від-
значені щирою вірністю командири, султани, старшини, 
почесні старійшини племені за охоплюючою ввесь світ  
шахською милістю були зведені в честь та возвеличені.

Та відають вони, що оскільки в цей переможний вік 
монархія й перлина раковини монархії й володіння сві-
том, принц Аббас-Мірза з деякими з емірів і командирів 
і з 50 000 висловивших безстрашність бійців від порогу 
основ монархії були призначені та просунуті до тих кордо-
нів і країн для покарання й виправлення підступного ро-
сійського племені, для відбиття й устрашіння їхніх інтриг 
і впорядкування справ у найважливіших провінціях Грузії. 
Високородного, високостепенного, позначеного щастям, 
вірного, наділеного темпераментом ханів Назар-Алі-бека 
Кенгерлі ми також наказали відправити разом із вищез-
гаданим чадом. 

Оскільки високорідні, що належать до числа старих 
слуг цього справедливого порогу, готові жертвувати собою, 
є плем’ям володаря, вмістилища величі, то після прибуття в 
той край військ, котрі залишають слід виправлення, і після 
того, як ми в щасливому таборі закріпимо до попереку поли 
служіння й жертвування душею, слід заохотити заслуги.

Дасть Бог милосердний, найближчим часом, коли при-
крашаючий світ шахський поїзд із резиденції уряду й щас-
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тя, за повної підтримки Господа Бога, відбуде в похід і сон-
це величі своєчасно засяє над тим краєм, створивши славу 
та щастя, то, прийнявши до уваги ступінь заслуг і готовності 
покласти душу, буде виявлена й приведена в ясність служ-
ба могутньому правлінню государя. Тоді вони будуть пред-
метом різноманітної царської уваги й ласки.

Оскільки високомісний і найвисокомісніший, схови-
ще щастя, вірний Келб-Алі-хан належить до числа старих 
слуг і царський погляд, що завжди малює справедливість 
звернений у його сторону, тому після прибуття щасливо-
го шахського поїзда в ті кордони ми ощасливимо його 
різноманітною увагою й ласками, віддамо йому шану й 
благовоління, а все те плем’я ми щедро обдаруємо нашою 
милістю. (Вид. Р.І.) За повнотою милосердя і щастя ми на-
казали звільнити плем’я це від переселення, щоб внаслі-
док переселення ніхто з них не загинув і щоби вони наза-
вжди перебували прихильними бути в єднанні з розумом, 
з’єднаним із блискучим сонцем, знаходились би перепо-
вненими надій і з повним спокоєм і підтримкою зайнялись 
служінням, зробили би себе предметом безприкладних 
царських милостей і вважали би це своїм обов’язком.

Написано в місяці зіхеджетель-херам 1218 (1803) 
року.

НАКАЗИ КЕЛБ-АЛІ-ХАНА НАЧАЛЬНИКУ 
КЕНГЕРЛІНСЬКОГО ПЛЕМ’Я ЛЮФТ-АЛІ-ХАНУ  
ТА КОМАНДИРУ КІННОТИ НАЗАР-АЛІ-ХАНУ

Документи №2 і №3 – це накази Келб-Алі-хана Нахчи- 
ванського, вони написані в період, коли Персія знаходи-
лась у стані війни з Російською імперією. 

Вочевидь. Перський двір був стурбований перемогами ро-
сійських військ і змушений вживати заходів для підвищення 
чисельності й зміцнення могутності своїх військ.
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Отримано наказ шах-заде Аббас-Мірзи про підготовку й 
направлення в Ериванське ханство в його розпорядження 500 
вершників. Один із наказів Келб-Алі-хана покладає відпові-
дальність на начальника племені кенгерлі Хаджи-Люфт-Алі-
хана за підготовку й спорядження кінноти.

Звернімо увагу на те, що приставка «хаджи» означає здій-
снення паломництва (хаджа) до Мекки, і що це набуте благо 
не тільки ощасливило Люфт-Алі-хана, але й прославляє його 
вірність престолу Персії.

Інший наказ (№3) стосується командира Кенгерлінської кін-
ноти Назар-Алі-хана (зауважимо, сина Келб-Алі-хана підвище-
но з беків у хани), котрий зобов’язаний прийняти вершників у 
відповідності зі встановленими вимогами та забезпечити в кін-
ноті порядок і посадову дисципліну, як цього вимагає володар 
Келб-Алі-хан Нахчиванський.

Важлива тут ще одна обставина. Командиром кінноти є 
представник ханської сім’ї, а не висуванець із племені кенгер-
лі. Так буде й надалі, коли Нахчиван згідно Туркманчайському 
мирному трактату увійде до складу Росії.

Підрозділами всередині Кенгерлінської кінноти команду-
ватимуть висуванці з плем’я (султани, старійшини), та у всієї 
кінноти буде командир із ханської сім’ї і в чині офіцера Імпера- 
торської армії Росії. Племенні порядки всередині кінноти існу-
ють, але вони не виходять за її межі.

Документ №2
НАКАЗ ПРАВИТЕЛЯ НАХЧИВАНСЬКОГО ХАНСТВА

НАЧАЛЬНИКУ КЕНГЕРЛІНСЬКОГО ПЛЕМЯ  
ЛЮФТ-АЛІ-СУЛТАНУ

Ухвалено, щоб:
Його високоповажність, високий стовп раси вельмож, 

який прославляє вірність, благо паломництва, найщасливі-
ший Хаджи-Люфт-Алі-султан повідав:



123

Так як раби Його Високості шахиншаха та Його Ви-
сокості принц царської свити вирішили, щоб всі Кенгер- 
лінські вершники займались службою.

Високомісний знавець писань, благо паломництва 
Хаджи-Мухаммед-бек, прибувши в Еривань, з’ясував, що 
Його Величність принц Аббас-Мірза постановив, щоб 500 
Кенгерлінських вершників були б приведені до сердаря  
Ериванського, що користується високою довірою, та за-
ймались би службою. Також наказано, щоб було не більше 
500 осіб. Тому в високій царській грамоті постановлено, 
щоб 400 осіб вершників були розподілені порівну на Кен-
герлінські племена. Вони повинні доставити коней і речі 
свої та приготувати місячне продовольство, щоби в той 
час, коли знадобиться, не було інших затримок у виклику 
вершників.

Звичайно, слід звернути увагу, щоб діяти, як вирішено, 
сповістити управління провінції і в сторони, по сусідству, 
доповівши про справу, та вважати це на своїй відповідаль-
ності.

Написано в місяці сефері 1221 р. (1806 р.).
Печатка Келб-Алі-хана.

Документ з печаткою Келб-Алі-хана
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Документ №3
НАКАЗ ПРАВИТЕЛЯ НАХЧИВАНСЬКОГО ХАНСТВА

КОМАНДИРУ КЕНГЕРЛІНСЬКОЇ КІННОТИ
І ДЛЯ ВІДОМА НАЧАЛЬНИКА КЕНГЕРЛІНСЬКОГО ПЛЕМ’Я

ЛЮФТ-АЛІ-СУЛТАНА

ВІН
( Ім’я Бога)

Постановлено, щоб Його високоповажність, який про-
славляє відданість, благо паломництва, найщасливіший 
Хаджи-Люфт-Алі-султан знав би: так як султанам, робітни-
кам і бійцям Кенгерлінським, згідно рішенню, постановле-
ному й оголошеному високоповажному, найщасливішому 
Назар-Алі-хану, належить знаходитись у його високій при-
сутності, то, при отриманні сповіщення, згідно змісту висо-
кої грамоти, як зазначено детально, з кіньми, озброєнням, 
похідним спорядженням вирушити в його високу присут-
ність султанів, робітників і рядових невідкладно та вважа-
ти це своїм обов’язком. 

На полях приписано:

Постановлено, що деталі покладаються на високоміц-
ного, найщасливішого Назар-Алі-хана.

Постановлено, щоб Назар-Алі-хан переглянув всіх по-
іменно і всіх за рахунком повів би з кіньми, спорядженням 
і озброєнням. Вирушати ж належить усім разом, загоном, 
спільно, а не слідувати врозбрід, і це вважати на своїй від-
повідальності

Місяць шаввал 1221 року (1806).
Печатка: Немає Бога, крім Бога.
Міцний у вірності Келб-Алі-хан.
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КЛЯТВА ФЕТХ-АЛІ-ШАХА ПЕРСІЇ 
КЕЛБ-АЛІ-ХАНУ НАХЧИВАНСЬКОМУ

Наступний документ – за №4 – датований 1808 роком, це 
самий розпал Російсько-перської війни, коли воюючі 
сторони достатньо від війни натерпілись і думають про 

мир. І хоча немає печатки автора документу, слово «ВІН» у заго-
ловку фірману свідчить, що текст вийшов з-під пера Фетх-Алі-
шаха, та й за наказовим стилем це неважко зрозуміти.

Фірман дано Келб-Алі-хану в зв’язку з його новим повер-
ненням до управління Нахчиванським ханством після дворічної 
відсутності. Якщо співставити дату наказу (повеління) з ро- 
сійськими донесеннями, ми не виявимо розходжень: дійсно, 
мова йде про кінець 1808 року.

Перський уряд звертає серйозну увагу на стратегічне зна-
чення Нахчиванської фортеці, і тому командування перських 
військ розробляє нові плани: фортецю вирішено перебудовува-
ти, і знаходитись у ній будуть тільки стрілки й робітники для 
відновлення фортеці. Зазначається, що «високоповажні сім’ї, 
які живуть у фортеці, повинні переселитись у місто Нахчиван 
і його околиці». Фірман повідомляє, що подібні заходи не по-
винні давати приводу для тривог і населення не має надавати 
значення чуткам. Якщо читати фірмани послідовно, за датами 
їх випуску, то чітко проглядається невпинне зростання при-
хильності й довіри до сліпого Келб-Алі-хана. До цього фірману 
нам не зустрівся жоден перський офіційний документ, де би так 
пишномовно йшлось про таку величезну цінність для Персії 
Келб-Алі-хана Нахчиванського.

Перський уряд знову робить ставку на Келб-Алі-хана, і про 
його сліпоту ми не віднайдемо жодного натяку.

Тепер шах Персії називає Келб-Алі-хана губернатором Нах-
чиванської провінції. Припустімо, шах лукавить і причини, з 
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яких він був осліплений, до цього часу не спростовані, а під-
озра, усталена ще з часів Ага-Магомед-шаха досі в силі. При-
пустімо! Але немає в Нахчивані фігури, яка б об’єднувала весь 
народ, котру обожнювали б люди за відданість цій святій землі 
так, як вони обожнювали свого правителя. Келб-Алі-хан – улю-
бленець народу. Він – уособлення багатостраждальності Нах-
чиванського ханства. Келб-Алі-хан ніколи й нікому не продавав 
цю землю, він завжди прагнув самостійності та охороняв Нах-
чиван від зазіхання іноземних хижаків. Якщо ж він йшов під 
заступництво сильної держави, то в жодному випадку не заради 
передачі жителів Нахчивану в рабство. Шах звертає також увагу 
кенгерлінців на неприпустимість зради: він наказує, щоб вони 
були вірні Келб-Алі-хану Нахчиванському і «через побоювання 
й страх не хапались би за поли когось іншого, крім високомісно-
го Келб-Алі-Хана».

У листі ж Келб-Алі-хану шах присягається йому в відданос-
ті, при цьому, як не дивно, не стримуючи традиційну перську 
пишномовність.

Ознайомимось уважно з рідкісним монологом шаха: «При-
сягаюсь величним Богом, присягаюсь милостивим Богом, при-
сягаюсь дорогою головою Його Величності принца і хлібом і 
сіллю Государя – сховища світу, поки я не помру, доки я жи-
вий і живий до тих пір, у відношенні високомісного Келб-Алі-
хана та його губернаторства й провінції й по відношенню до 
всіх кенгерлінців, крім доброго й хорошого, нічого дурного не 
буде…» Чи пощастило колись куштувати такі зізнання комусь 
із шахських вельмож? Можливо, в цій присязі містилось і ка-
яття за жорстокість його дядька Каджара Ага-Магомед-шаха? 
Можливо!
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Документ №4
ВІН

Відбувся високий наказ про те, нехай відають шанова-
ні, високостепенні панове старійшини племені Кенгерлі, 
які виявляють велич і милість. За великою милістю та ува-
гою високих рабів милостивого шаха нехай вони будуть 
переповнені надій і обізнані про наступне.

З огляду на те, що Нахчиванська 
фортеця внаслідок руйнування, по-
ломки її воріт і стін зовсім занепала 
як фортеця, то ці шановані в тій при-
кордонній провінції стоять так близь-
ко від реального ворога, що він може 
дістати їх. Не дай Господи, завтра 
з’явиться супротивник, вочевидь фор-
теця не збереже душі, майно та сімей-
ства Кенгерлінців, і все плем’я це, не 
дай Господи, буде піддано вбивствам 
і грабункам.

Отож, тому необхідно, щоб діло-
ві люди передвічної держави рабів 
Його Величності зайнялись би пере-
мінами та створили би в цій фортеці 
склад, запаси, артилерію, боєприпаси, 
заготовки й постачання, аби в дурний день все це знадоби-
лось племені Кенгерлі і сприяло би врятуванню душ, май-
на та сімейств тих високо рідних. На цей рахунок, пого-
воривши й порадившись із високомісним Келб-Алі-ханом, 
котрий займає місце брата мого, ми погодились, що ці ша-
новані вийдуть із фортеці, і фортеця буде віддана стріл-
кам свити. Внаслідок цього, шанований Велі-Мухаммед-хан 
Белучський вирушить із 200 стрілками, щоб вони зайнялись 
справою охорони фортеці, поки, дасть Бог, в весняний сезон 
ділові люди передвічної держави Його Величності візьмуть-
ся за ремонт, заготовки та спорядження тієї фортеці.

Отже, постановлено, щоб ті шановані жодним чином не 
непокоїлись, але з повним спокоєм і впевненістю, розпо-

Фетх-Алі-шах
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чавши евакуацію фортеці, залишались би жити в місті та 
Нахчиванській провінції, і хоча би порожні й неправдиві 
вісті і досягнули би їхнього слуху, ніколи жодній з цих ві-
домостей значення не надавати.

Присягаюсь величним Богом, присягаюсь милостивим 
Богом, присягаюсь дорогою головою Його Величності 
принца і хлібом і сіллю Государя – сховища світу, поки я 
не помру, доки я живий і живий до тих пір, у відношен-
ні високомісного Келб-Алі-хана та його губернаторства й 
провінції й по відношенню до всіх кенгерлінців, крім до-
брого й хорошого, нічого дурного не буде, за умови щоб і 
шановані також не бігали то в той то в той бік, не посилали 
би листів у Тавриз, не будували би собі будинок у кожній 
країні і з побоювання та страху не хапались би за поли ко-
гось іншого, крім високомісного Келб-Алі-хана  (Виділено 
нами – Р.І.).

Постанова щоб у повному спокої і з повною впевненіс-
тю розпочали ми евакуацію фортеці й у всіх відношеннях 
залишались би в надії на збільшення високої милості та 
вважали би це своїм обов’язком.

Написано в місяці зіхеджетель херам 1223 року (1808).

Документ №5 – це одне з розпоряджень Келб-Алі-хана в 
якості правителя Нахчиванського ханства. На фоні попередніх 
цей документ малозначущий. Він лише відображає маленьку 
сторінку в діяльності Келб-Алі-хана – його прагнення мати в 
підпорядкованому кенгерлінському війську гідне керівництво.

Прогресивний правитель Нахчивану Келб-Алі-хан призна-
чає на одну з посад в кенгерлінському племені такого собі мо-
лодого Мухаммед-султана, хоча на цю посаду, ніби за старшин-
ством, претендував його дядько Алі-Мухаммед-ага й посада за 
традиціє повинна належати йому. Келб-Алі-хан не нехтує ро-
динними зв’язками, але робить ставку на здібних. Якщо більш 
здібні молоді, то Келб-Алі-хан і висуває молодих. Словом, 
сліпий Келб-Алі-хан не гірше зрячих побачив у племінникові 
більш тямущого робітника, ніж у його рідному дядькові. Зви-
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чайно, дядько був ображений до глибин душі, і провадження ді-
йшло до Ериванського беглербека, Гусейн-хана. Звернімо увагу 
на демократичність розгляду скарги. Запитувались думки осіб, 
котрі стоять на нижчому ієрархічному рівні, тобто не лише се-
ред султанів, а й старшин. Однак всі опитувані підтримали рі-
шення Келб-Алі-хана.

Якщо вірити даті створення документу, то події ці відбува-
лись наприкінці 1816 року, коли шах Персії – в черговий – і 
останній – раз призначив Келб-Алі-хана керувати Нахчивансь- 
ким ханством.

Документ №5

Постановлено. Оскільки посада почесного старійшини 
племені Кечлу та Кемаі відносилась до високого племені 
Кенгерлі і посада ця була в володінні шанованого Мухам-
мед-султана, його дядько Алі-Мухаммад-ага претендував 
на цю посаду і, згідно наказу ясновельможного з плеяди 
чинів і сузір’я свити, Його Величності принца, душа та при-
несеться йому в жертву, було постановлено, щоб почесні-
ший із слуг могутнього сердаря, Ериванський беглербек, 
Хусейн-хан дійшов би до істини і щоби посада була пе-
редана тому зі згаданих осіб, кого він визнає здібним. Ви-
щезгаданий із служителів після роздумування визначив, 
що гідний цієї посади його вельмишановність Мухаммед-
султан.

Тому ми наказали посаду почесного старійшини зга-
даного племені передати вельмишановному Мухаммед-
султану. Внаслідок цього висока грамота відправлена і по-
становою, щоб почесні старійшини й захисники згаданого 
племені визнавали би його вельмишановність Мухаммед-
султана своїм паном, не противились би авторитетному сло-
ву згаданої особи, діяли би на цей рахунок згідно постанови 
та вважали би це своїм обов’язком. 1232 (1816) рік.

Печатка Келб-Алі-хана.
Міцний у вірності Келб-Алі-хан, володар.

Немає Бога, крім Бога.
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Неможна забувати, що в племені кен-
герлінців діяли свої закони, і цей поря-
док стосовно кенгерлінців, незважаючи 
на призов їх на державну службу, був 
підтриманий Положенням з управління 
Закавказьким краєм. З врахуванням цієї 
обставини можна зробити висновок про 
високу довіру до Келб-Алі-хана серед 
кенгерлінців. 

Документ №6 – це випущений Фетх-
Алі-шахом наказ про дарування хансько-
го достоїнства полковнику Ексан-беку, 
командиру батальйону сарбазів, котрий 
відважно боровся на війні проти турок. 

Наказ шаха щодо присвоєння ханського титулу Ексан-беку 
випущений в той час, коли сліпий Келб-Алі-хан готувався виру-
шити на хадж, і Ексан-бек, як справедливо вважав шах Персії, –  
гідна заміна Келб-Алі-хану. Однак Ексан-хан в майбутньому не 
виправдає надій шаха.

Син піде слідами свого легендарного батька. Він помстить-
ся персам за осліплення свого батька. Під час штурму фортеці 
Аббас-Абад російськими військами командир Нахчиванського 
батальйону сарбазів полковник Ексан-хан виявить сприяння 
командуючому генералу Паскевичу та забезпечить безкровну 
здачу фортеці 6 липня 1827 року.

Після укладення Туркманчайського мирного трактату гене-
рал Паскевич призначить Ексан-хана Нахчиванського правите-
лем Нахчиванської провінції.

Сарбаз із батальйону 
Ексан-бека



131

Документ №6
НАКАЗ ШАХА

НАПИСАНИЙ ЗОЛОТОМ
Про присвоєння титулу хана Ексан-беку

Так як, в силу обов’язків і турбот великого шахша- 
хінського управління, ми визнали настійно необхідним, 
щоб кожен із полковників змагався би на полі служіння 
і за це, в вигляді прикладу для відзнаки і в вигляді вияву 
царської милості, ми йому віддали б шану й повагу, то до-
казом цього є засвідчений випадок високого, шанованого, 
відзначеного щастям, здібного до щиросердної служби та 
підпорядкування Ексан-бека, котрий у цьому році під час 
війни з руміями виявив гідні послуги.

Ми звеліли його титулувати й величати званням хана 
і титулом високоміцного, аби досягнення наших дій спо-
нукали би його ще вперед в прагненні та готовності жерт-
вувати своєю душею.

Постановлено. Аби високомісні діловоди, що є ключем 
дверей перемог регента – найвищого, найщасливішого, 
найхоробрішого та найулюбленішого чада нашого Аббас-
Мірзи, надалі згаданого високоміцного титулували б ха-
ном і називали би високістю (прекрасний, високоміцний).

Постановлено. Щоб піднесені, високомісні, прекрасні, 
щасливі, звеличені наближені монарха, високі контролери 
вищого управління та шановані чиновники воїнського об-
ліку титулували б згаданого високоміцного, величали його 
цим титулом і вважали б це своїм обов’язком.

Написано в місяці ребіуссані 1238 (1822) року.
Печатка Фетх-Алі-шаха.
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ПРО ІСТОРИЧНУ БАЙКУ 
ПОХОДЖЕННЯ ХАНІВ НАХЧИВАНСЬКИХ 
ІЗ КЕНГЕРЛІНЦІВ

Якщо вже мова в цьому нарисі йде про кенгерлінців, які 
брали активну участь у охороні кордонів краю і в захис-
ті всього Нахчиванського ханства, то доречно викласти 

нашу думку щодо родинних зв’язків Нахчиванських ханів і кен-
герлінців. Іншими словами, чи походили хани Нахчиванські, як 
стверджується в деяких історичних джерелах, з кочового пле-
мені кенгерлінців. 

Хани Нахчиванські керували ханством задовго до появи в 
ньому кочового кенгерлінського плем’я. І хоча упорядники 
«Нахчиванських рукописних документів» вказують на присут-
ність у Персії кенгерлінського племені в часи Сефевідів, в персь- 
ких документах того часу немає вказівок щодо походження ха-
нів Нахчиванських із кенгерлінців. Це кочове плем’я запрошено 
до Нахчиванського ханства (а також до Ериванського й Кара-
бахського), ймовірно, володарями ханств для ведення осілого 
життя наприкінці XVIII століття. Войовниче плем’я кенгерлін-
ців використовувалось для несення охоронної служби та учас-

ті в боях на стороні перської армії. 
І вони за всіх часів гідно та вірно 
служили ханствам Персії та мають 
свою багату історію незмінної хоро-
брості, вірності та відданості.

Знаходячись на відведених їм 
землях, кенгерлінці ніколи не пре-
тендували на управління ханствами, 
а висунення кандидатур на володін-
ня ханством відбувалось із середо- 
вища ханів. І хоча в ті часи в самій 
Персії постійно відбувались зброй-

Святе місце Асгабі-Кяф
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ні сутички за володарство, криваві війни за владу, брат убивав 
брата, племінник – дядька і т.д., кенгерлінці не були помічені в 
опорі владі, котрій вони служили. До останніх днів Азербай-
джанської Демократичної Республіки (АДР) кенгерлінці зна-
ходились на сторожі інтересів першої демократичної держави 
на Кавказі. Колишні кочівники за багато років їхньої цивілізації 
поповнили пласт інтелігенції, вони працювали на різних постах 
державного апарату на Кавказі за часів Російської імперії.

За вірність ханам Нахчиванським, а згодом і за державну 
службу в імператорській Росії більшовики переслідували кен-
герлінців на рівних підставах із ханами. Історію кенгерлінсько-
го плем’я та його відданого служіння ханствам Персії, а згодом 
і Російській імперії ще належить відновити.

Якщо деякі історики й вели походження ханів Нахчивансь- 
ких від кенгерлінців, то без будь-якого обґрунтування, прийняв-
ши на віру бездоказове твердження якогось генератора цього 
зовсім хибного посилання. 

До речі, як відомо з історії Нахчивану, у кенгерлінців в силу 
їхнього соціального становища не було жодного хана. Та якщо б 
навіть і з’явився хан Кенгерлінський, то в цьому випадку диву-
ватись не доводиться, але вірити неможна. В російській історії 
відомі приклади незаконного титулування. Писав, до прикла-
ду, Мехті-Кулі-хан Карабахський скаргу в Петербург, що він не 
може зрозуміти, звідки в генерал-лейтенанта Мадатова, вірме-
нина, уродженця Карабаха, з’явився князівський титул.

З листа Мехті-Кулі-хана кн. Абхазову, датованого 21 червня 
1827 року:

«… Ген. Кутузов зажадав від мене пояснення, чи кня- 
зівського походження Мадатов чи ні. Мадатов був із самих 
простих Вірмен у Карабасі (батько його, на ім’я Георгій, був 
із податкового звання, і, відтак, сам він із нижчого класу 
людей, позаяк він навіть не був старшиною, а був самим 
простим селянином)».

(АКАК. Т.7. С.458) 
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Треба знати еволюцію Мадатова – людини й воєначальника, 
і тоді без зусиль можна зрозуміти, звідки в нього взявся кня- 
зівський титул. Розбійним шляхом і силою зброї генерал Ма-
датов вимагав у Мехті-Кулі-хана родові маєтки, а потім, по-
грожуючи йому смертною розправою, вигнав хана з його мате-
ринської землі в Персію. Не розібравшись у істині й довіряючи 
брехливим поясненням ген. Мадатова, російська влада оголо-
сила нещасного хана ще й зрадником.

Проте в середовищі кенгерлінців ніколи не було запеклих 
розбійників, на кшталт генерала Мадатова. За всіх часів служін-
ня ханам Нахчиванським вони виховувались у канонах мораль-
ності. Кенгерлінці претендували лише на те, на що мали право, 
але на ханство вони права не мали й на шлях здирників з метою 
незаконного надбання такого титулу не ставали. Рамки багато-
річних канонів моральності, які бережливо передавали з поко-
ління в покоління хани Нахчиванські, не дозволяли їм творити 
подібне. І тут не слід забувати, що школу цивілізації колишні 
кочівники кенгерлінці пройшли під керівництвом ханів Нахчи-
ванських. Всередині будь-яких військових формувань із кен-
герлінців, згідно племінним традиціям, командували самі кен-
герлінці, та очолювали ці формування воєначальники ханського 
походження. Родоначальником цивілізації кочового племені кен-
герлінців, пристосування їх до осілого способу життя та вірному 
служінню владі був сліпий Келб-Алі-хан Нахчиванський.

Аналізуючи всі 6 листів, вибраних зі збірки «Нахчиванські 
рукописні документи XVII–XIX століть», ми не знаходимо ані 
найменшого натяку на родинний зв’язок ватажків із племені 
кенгерлінців із ханами Нахчивані*. Коли мова зайшла про ство-
рення з кенгерлінців підрозділу стрілків, то відповідальність 
за створення з кочівників воїнського формування для захисту 
Нахчиванської провінції, окрім самого хана Келб-Алі, була по-

* Приналежність Нахчиванських ханів до кенгерлінців науково підтвер-
джено та прийнято історіографією. Оскільки це питання не викликало жад-
них сумнівів, можна зробити висновок, що в названому автором джерелі 
цього питання не торкались. (ред.)
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Молла Насреддін:  
«У кожного народу  

є свої герої!»

кладена знову ж на представників хан-
ського стану. Старший син Келб-Алі хана 
Назар-Алі-хан, котрий знаходився в ото-
ченні Аббас-Мірзи, спочатку мав дору-
чення відповідати за організацію стрілків 
для захисту Нахчивану, та згодом, як нам 
відомо, був призначений командиром за-
гону, щоб краще знати, як ідуть справи 
з його формування. В одному випадку 
Назар-Алі-хан у тексті був позначений 
прізвищем Кенгерлі (замість Нахчиван-
ський) – це був акцент на його службову 
прив’язаність до кенгерлінців, і не більше. 
Прізвище Назар-Алі-хана ще неодноразо-
во згадуватиметься в історичних докумен-
тах. Переданого в аманати 1797 року Назар-Алі-хана перси пе-
ревіряли на численних дорученнях, наприклад, він служив про-
відником Посольства Росії в Персію, де Надзвичайним послом 
був генерал О.П. Єрмолов, але не мав Назар-Алі-хан приставки 
«Кенгерлі». І нехай не посміхається читач, коли автор цих ряд-
ків неодноразово підписувався під листами, направленими до 
Нахчивану, «Рудольфом Нахчиванським», ніби підкреслюючи 
цим свою особливу прихильність до стародавньої землі Нахчи-
вану, яка стала мені рідною.

Твердження про походження ханів Нахчиванських із кочів-
ників великого племені кенгерлі, одвічних переселенців, зви-
чайно, є прикрою історичною помилкою. І щоб покласти крапку 
в цій дискусії, ми звернулись до свідчення найавторитетнішого 
в історії Нахчивану аксакала – сліпого Келб-Алі-хана. Він і за 
віком, і за справами своїми героїчними, та й за мудрістю непе-
ревершеною, має гідне право на викладення своєї думки щодо 
походження ханів.

Під час проїзду через Нахчиван російського посла в Пер-
сію генерала Олексія Петровича Єрмолова та на зворотньому 
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шляху, в травні та вересні 1817 року, відбулось три історичних 
зустрічі цих двох хоробрих воїнів і чудових особистостей. У 
спеціальному нарисі ми розповімо про ці знаменні зустрічі, але 
тут доцільно зробити витяги з нашого оповідання виключно для 
тих шановних читачів, хто  донині переконаний, що хани Нах-
чиванські є висуванцями з середовища кочового племені кен-
герлінців.

Маршал Посольства П.М. Єрмолов, двоюрідний брат посла 
О.П. Єрмолова, був уповноважений вести щоденник, в якому 
ним залишено наступний запис:

«Келб-Алі-хан присланий сюди правити Нахчивансь- 
кою провінцією не більше 3-х місяців назад за настійли-
вою вимогою народу. Хан походить із роду давніх Волода-
рів Нахчиванських».

(РДАДА, ф. 1406, д.346, л.15)

Надамо слово й самому господареві дому Келб-Алі-хану, ко-
трий знаходиться в оточенні важливих гостей. Головний із них –  
посол генерал Єрмолов, солідний, величезного зросту, всі гру-
ди його завішані десятками російських і закордонних нагород. 
Бувалий генерал скромно примостився поруч із сліпим Келб-
Алі-ханом, усвідомлюючи велич господаря дому та володаря 
ханства, з переконанням, що ця могутня особистість міцніша за  
кремінь. Знаходячись біля цієї історичної фігури, генерал Єр-
молов із натхненням смакував спогади сліпого хана про минуле 
багатостраждального Нахчиванського краю, звідки почалось 
життя на нашій планеті:
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«Тут, сидячи біля вікна, захоплювався я колись багат-
ством прекрасної долини, що простягалась до Араксу; 
вона покрита була широкими садами й лісом, багатолюд-
не населення її оживлювало. Тепер, розповідають мені, 
звернена вона в пустелю, і немає в ній слідів колишнього 
багатства…

І я нерідко дякую долі,
Що закрила вона очі мої на розорення землі,
Яка впродовж трьох сторіч блаженствувала
Під управлінням моїх пращурів.»
(РДАДА, ф.1406, оп. 1, д. 345, с.53)

Келб-Алі-хан Нахчиванський
Художник Аскер Мамедов





За допомогою 
Келб-Алі-хана Еривань могла бути  
підкорена безкровно, 
але в князя Ціціанова 
не вистачило розсудливості

ПРИШЕСТЯ НА КАВКАЗ НОВОЯВЛЕНОГО 
ЗАВОЙОВНИКА, КОТРИЙ ЗАСИДІВСЯ В СТОЛИЦІ, – 
КНЯЗЯ ЦІЦІАНОВА

Восени 1802 року в умовах загрози, що начебто виникла 
для Грузії, тільки нещодавно приєднаної до Російської 
імперії, делікатний, вдумливий і стриманий генерал-

лейтенант Карл Федорович Кноррінг був відкликаний з Кавка-
зу. Всеросійський імператор Олександр Павлович призначив на 
Кавказ нового головнокомандуючого. Ним став уже немолодий 
генерал-лейтенант, який засидівся в Петербурзі, Павло Дмитро-
вич ЦІЦІАНОВ (8 вересня 1754 р., Москва – 8 лютого 1806 р.,  
біля фортеці Баку).

ВИСОКИЙ РЕСКРИПТ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТУ КНЯЗЮ ЦІЦІАНОВУ.

8 ВЕРЕСНЯ 1802 РОКУ, С.-ПЕТЕРБУРГ

За скаргами й невдоволеннями на управляючих у Гру-
зії генерал-лейтенанта Кноррінга і д.с.р. Коваленського, 
що дійшли до мене, визнав Я необхідним, зарахувавши 
першого до армії та відкликавши останнього сюди для ви-
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користання в інших справах, покласти на всі посади: ін-
спектора Кавказької лінії, Астраханського військового гу-
бернатора, управляючого там і громадянською частиною, 
і головного управляючого в Грузії <…> Прийміть наступні 

примітки <…>
1. Межі влади, вам довіре-

ної, суть та сама, в яких був по-
ставлений ген.-лейт. Кноррінг.

2. В настанові, даній йому 
при початковому устрої Грузії, 
ви знайдете не тільки деталь-
ні правила про його управлін-
ня, але пояснення головних 
спонукань, якими керувався я 
в цій справі <…> Я вважав за 
потрібне укріпити вас у цій 
головній думці, щоб бачили 
ви саму основу плану, на яко-
му управління Грузії повинне 
бути поставлене.

3. З цього не складно вам буде самому собі призначити 
власні правила вашої особистої в цьому краї поведінці <…>

4. За цим правилом ви не покинете досліджувати та за-
довольнити на місці скарги різних чинів на передвісни-
ка вашого <…> вживши запобіжних заходів на той лише 
випадок, якщо би люди ці надумали робити якісь замахи 
проти даного способу правління <…>

6. Та більш за все ви зверніть увагу на стан доходів 
Грузії та ставлення до відома уділів членами Грузинського 
царського дому при встановленні в цьому краї даного спо-
собу правління. Я мав особисте від ген.-л. Кноррінга запев-
нення, що Грузія власними своїми доходами утримувати 
себе може <…> Я ніяк не хотів би, щоб тягар управління 
Грузією впав єдино на Росію.

7. У справах передвісника вашого знайдете ви неодно-
разові Мої приписи про виклик членів царського дому в 
Росію. Щоб зрозуміли ви ясніше, до якої міри захід цей 

Государ імператор 
Олександр І
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важливий <…> домагання цариці Дарії до зведення на 
престол царевича Юлона, хоча приховано, та тим не менш 
сильно діють. Я отримував майже щонедільні від ген.-л. 
Кноррінга звістки, що її підбурювання підштовхнули су-
міжних володарів до зазіхань на Грузію. Врешті, на сих 
днях довів він до відома Мого, що Фетх-Алі-шах, котрий 
панує нині в Персії, оголосив царевича Юлона царем 
Грузинським, відрядивши вже війська до його зведення, і 
шукає посилити їх союзом з іншими прикордонними Гру-
зії володарями <…> Для спокою цієї країни, для спокою 
самих військ Наших необхідно припинити саме джерело 
цих задумів. На самому початку нашої присутності в Грузії 
вони були передбачені <…>

Я впевнений, ви виконаєте ваш обов’язок з тією без-
пристрасністю й правотою, яку Я у вас завжди передбачав 
і знаходив.

Підписано: Олександр.
(АКАК. Т. 2. С. 3-4)

Відкликаючи генерал-лейтенанта К.Ф. Кноррінга, царський 
двір і не припускав, що агресивна політика й дії кн. Ціціанова 
на Кавказі та за його межами змусять багатонаціональні наро-
ди забути про чарівність свого краю 
та пришвидшать початок згубної для 
Росії Російсько-перської війни. Поки 
не пізно, повернути би кн. Ціціанова в 
Петербург.

На жаль, пихатий і переповнений 
завойовницькими задумами, вто-
мившись очікувати здійснення свого 
високого призначення кн. П.Д. Ціці-
анов до кінця 1802 року прибув до 
Тифлісу.

Генерал-лейтенант Павло Дми-
трович Ціціанов належав до однієї 
з найдавніших грузинських родин, 

Ген.-лейт. князь  
Ціціанов П.Д.
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з’єднаної родинними зв’язками з царюючим домом Грузії: 
останній грузинський цар Георгій ХІІ був одружений із княж-
ною Марією Ціціановою. Проте походження кн. Ціціанова ніяк 
йому не заважало старанно трудитись на ниві русифікації Гру-
зії. Зокрема, він був організатором виселення з Грузії членів Ка-
хетинсько-Карталінського царського дому, які не бажали, щоб 
Росія керувала Грузією.

Ціціанов не сказав жодного доброго слова про своїх попе-
редників, проте свої правила впливу на оточуючі народи, осо-
бливо на гірські, Ціціанов не приховував і з властивою йому 
цинічністю писав державному канцлеру Росії Олександру Ро-
мановичу ВОРОНЦОВУ (1741-1805):

« Я насмілився прийняти правило протилежне колиш-
ній тут системі та замість того, щоб платнею й подарунка-
ми, визначеними для пом’якшення гірських народів, пла-
тити свого роду данину за вдаване їхнє підданство, я сам 
вимагаю данини».

(АКАК, т. 2, с. 758)

Грубості й жорстокості по відношен-
ню до народів Кавказу в кн. Ціціанова 
було предостатньо. Сусіднім із Грузією 
старшинам Джаро-Білоканської про-
вінції, народи котрої не бажали платити 
податок Російській владі і котрі через 
постійні сутички з грузинами їх недо-
люблювали, кн. Ціціанов писав:

«Невірні мерзотники! Ви, мабуть, 
вважаєте, що я – грузин <…> Я наро-
дився в Росії, там виріс і душу російську 
маю. Дочекаєтесь ви моїх відвідин, і 
тоді не домівки я ваші спалю, вас спа-
лю, з дітей і жінок ваших нутро вийму…»  

(АКАК, т. 2, с. 692)

Державний канцлер  
гр. Воронцов О.Р.
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Однак народившись у Росії, навіть у самій Золотоверхій, за 
духом і за манерами Ціціанов не був і росіянином. Ким же він 
був? Автор бере на себе сміливість сказати, що Ціціанов не мав 
національності, він був просто Ціціановим.

Особливості характеру та оригінальність особистості ново-
го головнокомандуючого принесли неспокій у життя кавказь-
ких народів, і тому про князя слід сказати декілька слів.

Високих посад на службі кн. Ціціанов до призначення на 
Кавказ не досягнув. Найбільш значна – командир гренадерсько-
го полку в 1786 році, на цій посаді він під час 2-ї Турецької ві-
йни за царювання Катерини ІІ і вступив на бойові терена. Під 
час кавказького походу генерала В. Зубова 1796 року князь де-
кілька місяців перебував комендантом міста Баку, а в 1797 році 
43-річний генерал в одну мить опинився в відставці. Для гене-
рала в цьому віці йти у відставку зарано, та долі не накажеш. І 
князь залишився без діла.

Молодий імператор Олександр І звернув увагу на енергійно-
го генерала, який животів у Петербурзі без діла, і в вересні 1802 
року призначив кн. Ціціанова на Кавказ. І не будь-ким, а найго-
ловнішим на Кавказі воєначальником – головнокомандуючим.

В молодості князь був сміливцем, в той час йому не мож-
на було відмовити в нестримній енергії, та на Кавказ він при-
був уже хворою людиною, котра не могла хвацько гарцювати 
на коні. Проте в нього зберігся дар швидко приймати рішення, 
вміння блискуче володіти російською мовою, писати довгі й до-
тепні листи.

Високий двір не вимагав від кн. Ціціанова нового розширен-
ня території імперії, бо в Європі тоді назрівали військові по-
дії, але князь бачив на Кавказі далі ока государя. В душі його 
крився образ кривавого Тамерлана. Накажи йому – й ріки крові 
будуть пролиті.

Маючи безмежну й майже безконтрольну владу, знаходячись 
далеко від столиці, Ціціанов з перших кроків своєї діяльності 
відразу ж почав розкриватись як завойовник і тиран. Князь, до 
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того ж, володів букетом інших особливостей: закоханістю в не-
погрішність своїх дій, нестримною пристрастю до слави, нетер-
пимістю до інших думок, лукавством, підступністю, ненавистю 
не лише до живих, а й до мертвих.

З перших кроків своєї діяльності, кн. Ціціанов приймав рі-
шення, деякі з котрих породжували анекдоти, що викликали 
в одних регіт, а в інших приступи гніву й обурення. Наведемо 
факт із публікації про кн. Ціціанова:

«В 1804 році тифліський комендант, виконуючи про-
хання духовного начальства Тифлісу, відвів недоглянутий 
пустир під кладовище. Вказана земельна ділянка була зо-
всім незручна для ріллі і, до того ж, знаходилась у районі 
урочища Вера, далеко від Тифлісу.

Як виявилось, ця земля належала двом дворянам Г. і Ш., 
котрі негайно подали кн. Ціціанову скаргу на тифліського 
коменданта. В скарзі зазначалось, що «до відведення цієї 
землі під кладовище вони з неї отримували дохід, що скла-
дав одну десяту частку чистого врожаю, котрий давала 
ця земля. А після відведення цих угідь під кладовище, вони 
втратили ці доходи…»

Вислухавши дворян, які вручили йому скаргу, князь 
Ціціанов пообіцяв зробити відповідне розпорядження. 
Своїм рішенням він зобов’язав коменданта: «Забезпечити 
дворянам Г. і Ш. отримувати в вигляді доходу десятого по-
кійника з числа тих, котрі будуть похоронені на тому кла-
довищі, про що і оголосить скаржникам у відповідь на їхнє 
прохання».

Про цю резолюцію негайно дізнались жителі всього 
Тифлісу, і дворяни-скаржники стали предметом злих на-
сміхань з боку мешканців веселого Тифлісу».

(«Кавказ», 28 квітня 1876, № 48)

Ні до, ні після Ціціанова не було на Кавказі головнокоманду-
ючого, котрий настільки відверто, навіть цинічно вихваляв свої 
заслуги.
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Ціціанов уявив себе в ролі особи, котрій судилось розшири-
ти територію Російської імперії на Кавказі та в Закавказзі.  

Свою невгамовну діяльність князь ініціативно розпочав із 
навіювання всім навколишнім володарям думки щодо необхід-
ності прийняття російського заступництва. Але особливу увагу 
князь приділив Бакинському ханству на чолі з Гусейн-Кулі-ха-
ном. Не тільки князь, вся ділова Росія, а тим більше високий 
двір, ще задовго до приїзду в Грузію кн. Ціціанова, мріяли при-
брати до рук казкове, багате на нафту Бакинське ханство.

Часто хворіючи та не маючи сил довгий час знаходитись 
у походах, кн. Ціціанов намагався уникати військових дій, за 
можливості обходячи їх стороною, як чуму. Під вивіскою не-
переможності російських військ (мовляв, навіщо супротивнику 
даремно ризикувати, втрачати людей та ресурси?), князь, не за-
питуючи бажання володарів, настійливо пропонував за першою 
пропозицією та без жодного вистрілу підкорятись Росії, за що й 
нагороджував російським заступництвом.

Окрім Бакинського ханства до планів новоявленого завойов-
ника входили ще два ханства – Гянджинське й Ериванське. Роз-
почав кн. Ціціанов з Гянджі, що загрожувала безпеці Грузії.

Іменем найласкавішого, найдобрішого та ангелоподібного 
государя імператора кн. Ціціанов не зумів домогтись від не-
зговірливого Джевад-хана Гянджинського, щоб він добровіль-
но віддав ключі від фортеці Гянджа. Після 4-тижневої облоги 
на світанку 3 січня 1804 року князь розпочав штурм фортеці. 4 
січня 1804 року головна мечеть Гянджі була обернена «на храм 
істинному Богу», як висловився цинічний і за своєю природою 
хвалькуватий кн. Ціціанов в листі до військового міністра гене-
рала Вязмітінова.

Передбачивши сумну долю фортеці при штурмі Гянджі 
переважаючими силами російських військ, Джевад-хан ки-
нувся до однієї з веж і, як юнак, виліз на гармату, найбільшу 
в фортеці. Сидячи на гарматі, неначе гарцюючи на хвацькому 
рисакові, Джевад-хан із шаблею в руці захищався один проти 
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цілого натовпу запеклих російських 
солдат. Джевад-хан був для них чудо-
вою мішенню. В нього неодноразово 
стріляли, коли ж у хана вже не билось 
богатирське серце, мертве тіло жор-
стоко порубали. Тільки Небо може 
бути об’єктивним свідком, як героїчно 
гинув хан і як глумились переможці 
над тілом. Лише за архівними мате-
ріалами можна судити, що у відважно 
хороброго хана Гянджи була красива 
романтична смерть. Джевад-Зіят-хан 
оглу Гянджинський прийняв смерть як 
справжній лицар і патріот свого дав-

нього краю (РДВІА, ф.1, о.1, д.578, л.12-13).
31 січня 1804 року державний канцлер гр. Воронцов О.Р. від 

імені государя імператора повідомив кн. Ціціанову, що

«тут експедицією на Гянджу та успіхами <…> цілком 
задоволені <…> розсудливість і досвідченість ваша за-
служить нове Монарше благовоління і загальну повагу». 
5 лютого 1804 року гр. Воронцов повідомив кн. Ціціанова, 
що «Й.В. власним своїм спонуканням зробив вас повним 
генералом».

(АКАК. Т.2. С. 595, 1016)

Втопивши в крові стародавню Гянджу, кн. Ціціанов запро-
понував перейменувати місто на Єлизаветполь, що знайшло у 
Й.І.В. повну підтримку. Високим повелінням 2 березня 1804 
року перейменування відбулось.

Джавад-хан Гянджелі
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КНЯЗЬ ЦІЦІАНОВ ОБІЦЯВ 
КЕЛБ-АЛІ-ХАНУ НАХЧИВАНСЬКЕ ХАНСТВО, 
АЛЕ ЗАМІСТЬ ЕРИВАНІ

Непокірна Гянджа піддана вогню, і над її руїнами розві-
вається російський прапор. Збожеволівший від слави, 
слухняний і раболіпний перед троном Й.І.В. госуда-

ря Всеросійського кн. Ціціанов рапортує з Кавказу в Санкт-
Петербург про нові завойовницькі задуми. 

ІЗ ВСЕПІДДАНОГО РАПОРТУ КН. ЦІЦІАНОВА
10 БЕРЕЗНЯ 1804 РОКУ

…Слідуючи зі всепідданішим благоговінням і увагою 
всім статтям Високого Й.І.В. повеління, обов’язком ставлю 
сповістити про швидке протікання подій, що мають підко-
рити Російською Імперією країни, які зрошуються Курою 
та Араксом.

Цієї весни ми могли би, можливо, або поставити Ро-
сійський штандарт на стінах Еривану й Нахчивану, або, 
принаймні, зробити управляючими там ханів данниками 
Росії, і буде не гарнізонами, то аманатами (взявши дітей 
ханських) убезпечитись у їхній вірності…

По звершенню підкорення Ериванської області й Нах-
чивану (якщо підійдуть нові сили) продовжу кампанію йти 
по лівому березі Кури до Баку. 

(АКАК, т. 2, с. 597)

Як не зрадіти молодому государеві Олександру І за Його ви-
суванця! Підкоривши незговірливу Гянджу, кн. Ціціанов вже мав 
намір приєднати до Російської імперії Нахчиванське та Ериван-
ське ханства. На шляху підкорення Ериванського ханства знахо-
дилась добре обладнана для оборони фортеця Еривань.

Ериванська фортеця заснована в період шаха Ісмаїла Сефеві 
(XVI століття). Після загибелі 10 червня 1747 року знаменитого 
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правителя Персії Надір-шаха Аф-
шара, його велика імперія розпа-
лась і Ериванське ханство здобуло 
незалежність. Проте на початку 
ХІХ століття Російська імперія, 
приєднавши Грузію, прагнула 
підкорити прикордонні мусуль-
манські території Закавказзя та 
Близького Сходу, поступово лік-
відовуючи місцеві ханства. Піді-

йшла черга й Ериванського ханства. Здійснюючи підготовку 
Еривані до безкровної здачі, кн. Ціціанов добре попрацював із 
вірменським населенням. Вірмени, як відомо, заздалегідь легко 
дають будь-які обіцянки. На початках кн. Ціціанов пробудив се-
ред вірменського населення проросійські настрої, переконуючи 
вірмен за облоги Еривані підняти в фортеці заколот і тим самим 

послабити її оборонну здатність, а 
війська Ціціанова під час сум’яття 
володарів Еривані ввірвуться до 
фортеці й майже безкровно заво-
лодіють нею. Так роздумував кн. 
Ціціанов, викликаючи захоплен-
ня в російського двору стратегією 
стрімких завоювань і безкровних 
перемог – в Санкт-Петербурзі не 

встигали відстежувати гігантські задуми нового головнокоман-
дуючого на Кавказі з розширення кордонів Російської імперії на 
Кавказі та в Закавказзі.

Особливе обурення російської влади викликало втручання 
Ериванського хана в духовні справи вірмен. Із Ечміадзінського 
монастиря, розташованого на території Ериванського ханства, 
Магомед-хан своїм рішенням відсторонив патріарха Даниїла та 
самовільно призначив на його місце патріарха Давида. Згодом 
були захоплені скарби Ечміадзіну. Незважаючи на напружені 

Ханагях Алінджачай  
(XII-XIII ст.), 

Резиденція ханів Еривані
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відносини з Персією, спостерігаючи за начебто антиросійськи-
ми діями Ериванського хана, кн. Ціціанов використовував їх у 
якості приводу, щоб здійснити військову експедицію проти Ерива-
ні. Зрозуміло, з метою приєднання Ериванського ханства до Росії.

За такої самовпевненості вкрай важливо було знайти в Ери-
ванському ханстві діяльних доброзичливців російської влади та 
бойових соратників. Мудрий і тямущий майор Монтрезор під-
казував кн. Ціціанову: це зручний випадок для встановлення 
прямих контактів із широко відомим на Близькому Сході сліпим 
Келб-Алі-ханом. Але самолюбний кн. Ціціанов, який нікому не 
довіряв, втратив золотий час на роздуми про те, як правильно 
діяти. Запам’ятаємо: майор Монтрезор рапортував генералу Ці-
ціанову 3 квітня 1804 року. До втечі російськ військ від стін 
Еривані залишалось рівно п’ять місяців. Побачимо, як розгор-
татимуться події навколо Ериванського ханства і як діятиме за-
хвалений високою владою і від природи хвалькуватий генерал 
від інфантерії кн. П.Д. Ціціанов.

МАЙОР МОНТРЕЗОР – КН. ЦІЦІАНОВУ,
3 КВІТНЯ 1804 РОКУ. КАРАКЛІС

… Ериванський Келб-Алі-хан, перебуваючи в розбраті 
та незгоді з Магомед-ханом, ще й Келб-Алі-хан незадово-
лений, що на Еривань ідуть війська з Олександром і при 
ньому з шахінським сином Аббас-Мірзою, здебільшого 
хилиться до сторони Російської, ніж до шаха Перського, 
а Магомед-хан з обох сторін. Між тим Келб-Алі-хан, ра-
дячись із посадовцями своїми, вирішив відкласти зовсім 
думку про шаха Перського, а прихильним бути неодмінно 
до Росії, бо кажучи, що я людина сліпа та краще вдатись 
до Росії, ніж бути в шаха Перського, котрий, заволодівши 
Ериванню, неминуче повинен голову мені відрубати.

Сам же Келб-Алі-хан жительство має на форштадті і як 
у фортецю, так і в згоду його зовсім не входить, і це ехо 
вже йде по всьому Артику.



150

Що ж стосується до Олександра царевича війська, то 
воно тепер знаходиться в Тавризі, де і шахінський син, 
котрих гадають до 40 000 осіб, але багато більше. А 4000 
чоловік їхньої піхоти тепер дійсно знаходиться в Нахчива-
ні  тому днів 9, котрі й очікують прибуття вищеназваного 
війська, через те дав знати в Еривань Келб-Алі-ханський 
пасинок, котрий втік звідтіля та з’явився до батька свого в 
Еривань. Відносно ж до прибуття того війська з Тегерану в 
Еривань, якого неодмінно мали очікувати, за тамтешніми 
чутками, цього місяця в останніх числах, бо перешкоджає 
глибокий сніг і відсутність підніжного корму. Намір же їх-
ній істинний, за чутками там, заволодіти спершу Ериван-
ню, де додавши до свого їхнє військо, а потім йти на Пам- 
бакську провінцію, яку розоривши, слідувати на Єлизавет-
поль, а заволодівши ним, врешті попрямувати до Тифілсу.

В таких обставинах Келб-Алі-хан, вбачаючи неминучу 
собі загибель, очікуючи нетерпляче в Еривань Російсько-
го війська, а сам пильнуючи, буде як можливо опиратись  
проти них до самої крайності.

Магомед-хан же біля фортеці Еривані як найкраще 
робить укріплення і всіх могутніх як тамтешніх, так і ін-
ших його областей поселень приєднати до себе бути в тій 
фортеці з підтвердженням тим, щоб кожен мав пороху 2 
літри, 1 літр свинцю й провіанту достатню кількість, з тією 
думкою, якщо в кого в сім’ї двоє, троє чи п’ятеро братів, із 
числа яких одного беруть з дружиною й дітьми, кажучи при 
тому їм, якщо десь хтось подається до мого недруга, то тій 
сім’ї люди, які знаходяться в нього в фортеці, повинні від 
нього неминуче бути покарані або повішені <…>

(АКАК, Т.2. С.806)

Коли назріває гаряча ситуація, вірмени з метою самозбере-
ження прагнуть першими донести головні новини.
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ДОНЕСЕННЯ ВІРМЕНИНА  
АГАЛО ДЖАГАТОВА ПОЛКОВНИКУ КАРЯГІНУ,  

18 КВІТНЯ 1804. ЕРИВАНЬ

Цими днями приїхала сюди нашого хана людина, яка 
повідомила, що Баба-ханів син Аббас-Мірза і царевич 
Олександр вже дорогою до Еривані… Військ, кажуть, буде 
до 60 000. Син Баба-хана та царевич Олександр будуть у 
передовому загоні, а за ними буде сам Шах. Кажуть, що 
Шах попередив Келб-Алі-ханового сина і Магомед-ха-
нового сина, що він уб’є обох, якщо їхні батьки віддадуть  
Еривань.

Поява кн. Ціціанова на підступах до Близького Сходу, зроби-
ла Ериванського Магомед-хана, як ніколи, затребуваним. Бага-
то зацікавлених сторін незалежно одне від одного нашіптували 
йому поради, відправляли листи, якщо відразу не погоджувався, 
погрожували знищити його й розгромити Ериванське ханство.

На початку травня 1804 року прибули посланці шаха ра-
зом із царевичем Олександром. Головна вимога – здати Ери-
вань військам шаха, тоді не буде ні розорення, ні спустошен-
ня. В цьому випадку від Магомед-хана Ериванського майже 
нічого не вимагається – тільки військо в 4000 осіб, хліба 100 
тисяч самар і для підтвердження його старанності та відда-
ності 12 сімей в аманати. А якщо Магомед-хан на це не по-
годиться, то їхні війська будуть намагатись знищити Еривань 
(АКАК. Т. 2. С. 612)

Становище Магомед-хана було непростим. Йому важливо 
було знати, на кого він може розраховувати. Тут важлива була 
кожна хвилина й потрібна була довірлива розмова з кн. Ціціа-
новим, та той, знаючи про небезпеку, що загрожувала Магомед-
хану, в грубій формі продовжував диктувати свої умови. Духо-
вні справи з патріархами могли почекати, потрібно було рятува-
ти Еривань від розрухи. Але кн. Ціціанов поводив себе вельми 
дивно: складалось враження, що він навмисне затягує час.
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Знаючи проросійські настрої сліпого Келб-Алі-хана, про 
його величезний авторитет на Близькому Сході та вплив на його 
швагера Магомед-хана Ериванського, кн. Ціціанов, який звик 
до лестощів, плазування, приниження, в даному випадку забув, 
що має справу з незалежним, гордим, хоробрим і авторитетним 
ханом, котрий, як у нас прийнято спрадавна говорити на Русі, 
пройшов вогонь, і воду, і мідні труби. Кн. Ціціанов направив 
Келб-Алі-хану листа, написаного в неповажному, менторсько-
му тоні, з притаманним йому хамством вимагаючи, щоб Келб-
Алі-хан, котрий бачить у Ціціанові свого грізного повелителя, 
начебто Тамерлана, всі умови кн. Ціціанова в точності передав 
Магомед-хану Ериванському. Оскільки кн. Ціціанов завжди 
приторговував своїм становищем, то й тут немає винятку. За 
своєю наївністю він заманював Келб-Алі-хана на ханське міс-
це в його рідному Нахчивані, гадаючи, що від радості сліпий 
Келб-Алі-хан буде плакати, або кинеться, незважаючи на сліпо-
ту, відчайдушно танцювати. Ми цитуємо лише одну фразу кн. 
Ціціанова: «… тоді ви, приятелю мій, таки сядете на ханство 
Нахчиванське,в тому Богом заклинаюсь». Тобто князь нав’язує 
Келб-Алі-хану принцип взаємовідносин «ти мені, я тобі». Од-
ним цим можна образити гідну людину. Але, як ми перекона-
ємось, Келб-Алі-хан, знаючи собі ціну, в будь-яких ситуаціях 
поводив себе гідно. Адже кн. Ціціанов давав гарантії, не відпо-
відаючи за свої слова, особі, яка за всіх часів відповідала за кож-
не своє слово. Чи можна мати довіру до цього несерйозного й 
невихованого генерала? Адже від Келб-Алі-хана залежало, бути 
чи не бути Еривані в російському володінні, тобто успіх всієї 
величезної операції кн. Ціціанова. Однак Келб-Алі-хан знав з 
ким справу має, він не бажав, та й не міг опускатись до рівня кн. 
Ціціанова. Головне – Келб-Алі-хан щиро хотів допомогти Росії 
без будь-яких умов, вимагань, абсолютно нічого для себе не ви-
магаючи, навіть забезпечення власної безпеки, котра йому так 
необхідна. Читаємо уважно цього листа, яке адресоване Келб-
Алі-хану, але умови здачі Еривані призначені Магомед-хану 



153

Ериванському. Кн. Ціціанов, таким чином, показує свою довіру 
до сліпого хана та залучає його до вирішення справ, що стосу-
ються безпосередньо Магомед-хана Ериванського.

КНЯЗЬ ЦІЦІАНОВ ДИКТУЄ КЕЛБ-АЛІ-ХАНУ 
УМОВИ ЗДАЧІ ЕРИВАНІ, АЛЕ УТОЧНЮЄ: 
«ВІРМЕНСЬКИХ КНЯЗІВ  
НАЧАЛЬНИКАМИ НЕ РОБИТИ»

Обіцяючи Келб-Алі-хану Нахчиванське ханство, кн. Ціці-
анов переконував його повпливати на його свояка Маго-
мед-хана Ериванського, щоб той без бою здав росіянам 

фортецю Еривань, а як запоруку своєї вірності видав би аманат. 
Магомед-хан Ериванський, звичайно, не бажав здавати Ери-
вань, але й не хотів втратити довіру кн. Ціціанова.

КН. ЦІЦІАНОВ – КЕЛБ-АЛІ-ХАНУ,  
5 ТРАВНЯ 1804 РОКУ

Багато вдоволений я тим, що в. високість тримаєте сто-
рону Російську, тобто сильнішу, і коли справа увінчана буде 
успіхом і запевнення стануть дійсними, тоді ви, приятелю 
мій, таки засядете на ханство Нахчиванське, в тому Богом 
заклинаюсь. Між тим, пишу вам у відповідь на листа ва-
шого, писаного мені Вірменською мовою, буде ні фортеці, 
ні начальства, ні аманату не згоден Магомед-хан дати, в 
чому ж мою волю він виконає і чому буде мені вірити? І 
ще тому, котрий до мене прислав моллу Бадали і я його 
ще не бачив, відправив в той же час і до Баба-ханового 
сердаря ахунда, як дійшло до відома мого. Коли у Баба-
хана сердаря його все сімейство, то як же мені не хотіти 
дати? Буде він Персію вважати сильніше Росії, то нехай їй 
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підкориться, а мені все-одно: у Баба-ханових військ чи у 
Магомед-хана в’язати фортецю.

Отже, я вам останнє слово скажу:
1-е, перш усіх переговорів повинно Давида прислати 

та патріарха Даниїла відновити й проголосити;
2-е, фортецю зайняти Російськими військами, а хан у 

ній чи поза неї хоче жити – йому вільно буде;
3-є, хан визнати повинен Російського Імператора своїм 

Государем і присягнути Йому;
4-е, хан давати повинен данину по 80 000 руб. у рік, 

виплачуючи в два терміни, тобто на другий день ноуруза 
першу половину, а другу половину липня місяця.

Зате: 
1-е, хан залишається в попередніх правах і начальстві, 

лише би вірним був, з відміною смертної кари, в чому за-
клинаюсь Богом живим;

2-е, Государ Імператор і Государ государів зволить ви-
дати грамоту на ханське достоїнство, що засвідчить його у 
власній безпеці;

3-е, головноуправляючий всіляко намагатись буде діс-
тати сімейство ханське з Персії, тільки би ції пропозиції 
виконував він до мого вступу з військами в Тифліс.

Відправивши ці умови, наказав я відразу по армії 
ген.-м. Леонтьєву, що буде хан погодиться на всі ці ви-
моги і звістить про те майора Монтрезора, котрий стоїть 
з батальйоном у Памбаках, та має негайно вирушити до 
хана для вручення йому Високої грамоти, присланої ще за 
передвісника мого, відносно зведення Даниїла на патрі-
арший престол, то негайно слідував би він з двома баталь-
йонами до Ечміадзіанського монастиря для прийняття та 
припровадження до мене патріарха Давида, а я в той час 
підступлю з військами до Еривані для утвердження Маго-
мед-хана на ханстві та прийняття від нього присяги на ві-
рно підданство Й.І.В., так як і на зведення Келб-Алі-хана, 
нам переданого та свояка Ериванського хана, на Нахчи-
ванське ханство. Причому обов’язком ставлю донести в.с., 
що з останнього до Еривані посту отримані, хоча недосто-
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вірні відомості, що хан, опасаючись просування Перських 
військ, маючи намір погодитись на всі запропоновані від 
мене пункти. Зі всім тим можу сказати, що на жодні обі-
цянки Перських ханів покладатись неможливо, впевнений 
будучи, що крім страху, який принесе загін своїм набли-
женням, жодні переконання подіяти не можуть. Залиша-
ється тільки повторити мою думку, що Вірменських князів 
начальниками не робити, а Російських офіцерів, тому що 
вірменські князі корисливістю своєю розженуть усіх.

(АКАК, Т. 2. С. 614-615)

Рівно за 5 днів Магомед-хан Ериванський отримав листа від 
кн. Ціціанова.

Як зазвичай, воно переповнене грубими ультиматумами і ні-
чого спільного не має з донесенням майора Монтрезора. Можна 
подумати, що Магомед-хан заборгував Росії велику суму. Кн. 
Ціціанов розпоряджається Ериванню так, наче вона йому вже 
належить.

КН. ЦІЦІАНОВ – МАГОМЕД-ХАНУ ЕРИВАНСЬКОМУ,
10 ТРАВНЯ 1804 РОКУ

… Ви повинні прислати листа за своєю печаткою, що ви 
згідні на наступні пункти.

1. У фортеці потрібно поставити Російські війська, а 
вам вільно буде де хочете жити – у фортеці чи поза нею.

2. Ви повинні визнати Російського Імператора своїм Го-
сударем і присягнути йому на вірність.

3. В. високост. Повинні давати данину по 80 000 рублів 
у рік, платячи в два терміни, тобто на другий день ноурузу 
першу половину, а другу – після липня місяця. І тоді прийду 
утвердити вас присягою на вірність і захистити від ворогів 
ваших військами Й.І.В. Більш того, буде запізнитись це зро-
бити, не чекайте помилування.

Більш того, Богом живим заклинаюсь, що оскільки мені 
без заняття військами фортеці обійтись не можна, стільки 
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життя ваше та ханське начальство буде навіки непошко-
джено. Ось останні мої слова, ось вам дорога благая! Буде 
не нею підете, не я винен буду в вашій загибелі.

(АКАК. Т. 2. С. 613)

З листа кн. Ціціанова до Магомед-хана Ериванського від 
25 травня 1804 року випливає, що головнокомандуючий не ви-
користовує сприятливий момент для заволодіння Ериванню, а 
відволікається на посторонні справи, важливі для Росії, що не 
мають відношення до підкорення Еривані. Недооцінюючи праг-
нення Келб-Алі-хана допомогти Росії, але усвідомлюючи його 
вплив на Магомед-хана, кн. Ціціанов для приманки гарантує 
зведення Келб-Алі-хана на Нахчиванське ханство, а точніше, 
законне його повернення в Нахчиван для володіння та управ-
ління ханством. У росіян з цього приводу прийнято говорити: 
«ділити шкуру невбитого ведмедя».

Кн. Ціціанов ще не рушив до Еривані, а вірмени, знаючи 
його марнославну натуру, з посиланням на високопоставлених 
священників несуть йому інформацію, що хан Нахчиванський 
спить і бачить російські війська в Еривані. І кн. Ціціанов негай-
но доповідає в С.-Петербург:

Старий Еривань у 1827 році
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«Ериванський хан, наляканий успіхами зброї, вельми 
щиро без кровопролиття готовий прийняти заступництво 
Росії»

(АКАК. Т.2. С.611)

Щоб поділитись з двором російським своїми «геніальними» 
задумами та продемонструвати свою бурхливу діяльність із за-
володіння Ериванню, кн. Ціціанов шле листи в Петербург, але 
сама операція поки ще тупцяється на місті, а вже настає літо.

КН. ЦІЦІАНОВ – КН. ЧАРТОРІЙСЬКОМУ,
29 ТРАВНЯ 1804 РОКУ

Вступивши з Ериванським Магомед-ханом в перего-
вори, що досі продовжувались через взаємні переписки, 
обов’язком ставлю подати в.с., що я в останньому рішучому 
моєму листі до цього хана запропонував умовні пункти, за 
якими він із ханством своїм може бути прийнятий у під-
данство Всеросійської Держави. Пункти ції полягають в 
тому, що хан перш за все повинен, проголосивши та поно-
вивши на патріаршому престолі Даниїла, дістати сімейство 
ханське з Персії. Втім, воля його чи все цеє прийняти та 
прислати Давида, який називається патріархом, в знак, що 
на все згоден, і тоді справу закінчу, продовжуючи шлях з 
військами для оборони Еривані від усіх її ворогів, а паче 
Баба-хана сердаря війська, і пройду брати Нахчивань; пе-
реговори ж починаю пізно, і час золотий іде.

Присягаюсь вам живим Богом, швидше сонце обер-
неться назад, в Каспійському морі не буде води, ніж похід 
мій скасується. Різниця тільки та, що або прийду як брат, 
рятувати брата або, як ворог, покарати насмілившигося 
противитись волі Государя государів, подібно Джевад-хану 
Гянджинському».

(АКАК. Т. 2. С. с. 614-615)
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І замість побажання доброго 
здоров’я, а це зобов’язаний зро-
бити воєначальник, котрий діє від 
імені найдобрішого, наймилостиві-
шого, сонцеподібного государя ім-
ператора, безпардонний кн. Ціціа-
нов має нетактовність погрожувати 
ще хану Еривані трагічною долею 
Джеват-хана Гянджинського.

На початку червня 1804 року кн. 
Ціціанов відправив вперед дорогою 
до Еривані частину свого загону під 
начальством генерал-майора Тучко-
ва-другого, а сам із рештою загону 

виступив двома днями пізніше. 10 червня генерал-майор Туч-
ков-другий зустрівся біля селища Гумрі з перським військом, 
при котрому знаходився грузинський царевич Олександр. Туч-
ков атакував перське військо та звернув його на втечу. За декіль-
ка днів шах-заде прислав підкріплення царевичу Олександру й 
перси знову вийшли назустріч Тучкову. В той же час головні 
сили персів під начальством самого Аббас-Мірзи перейшли че-
рез ріку Аракс і вступили в межі Ериванського ханства.

19 червня частина військ на чолі з кн. Ціціановим підійшла 
до Ечміадзіну, а 21 червня 19-тисячний корпус персів оточив 
війська князя, але був відкинутий з великими втратами. 25 черв-
ня напад персів повторився, але й цього разу вони були розбиті, 
і Аббас-Мірза змушений був відступити за Аракс. Сповіщаючи 
про це Ериванського хана, кн. Ціціанов вимагав від нього здачі 
фортеці та прийняття присяги на підданство Росії. Магомед-
хан, вважаючи, що для досягнення мети всі способи добрі, 
пішов на хитрощі. Бажаючи відскіпатися від росіян і здобути 
прихильність шаха Персії, він відправив просити Аббас-Мір-
зу відступити, і 27-тисячне військо відійшло та розташувалось 
табором при селищі Калагірі. Аббас-Мірза, користуючись пере-

Міністр закордонних справ 
Росії кн. А.А. Чарторийський
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починком, завзято готувався до бою з 
російськими військами, та кн. Ціціа-
нов встиг його випередити.

30 червня 3-тисячний загін ро-
сійських військ перейшов ріку Занга 
і, відбивши зроблену з Ериванської 
фортеці вилазку, атакував війська Аб-
бас-Мірзи, які зайняли зручну пози-
цію на навколишніх висотах. Спочат-
ку перси вперто захищались, однак, 
не витримавши атаки росіян, врешті-
решт були змушені відступити до сво-
го табору, розташованого в трьох вер-
стах від поля бою. Малочисельність 
кавалерії не дозволяла кн. Ціціанову 
переслідувати супротивника, проте 
війська персів, не чекаючи бою з росіянами, залишили свій та-
бір і швидко відступили через Еривань.

Згідно російським джерелам, а в них часто завищують втра-
ти супротивника, 30 червня перси втратили до 7 тисяч осіб вби-
тими й пораненими, всю свою валку, чотири знамена, сім фаль-
конетів і всі награбовані дорогою скарби. Нагородою Ціціанову 
за отриману перемогу 22 липня 1804 року послужив орден Свя-
того Володимира 1-го ступеню.

Тим часом російський загін просувався до Еривані. В роз-
порядження головнокомандуючого кн. Ціціанова були при-
значені наступні війська: один гренадерський, три єгерських 
і чотири мушкетерських полки при 24 гарматах. Кавалерія 
включала Нарвський драгунський полк і Донський козаць-
кий полк. Однак сформоване об’єднання виявилось розки-
даним по широкій території, що контролюється російськи-
ми військами. Самовпевнений кн. Ціціанов, переконаний у 
непереможності військ государя імператора, зібрав загін зі 
4500 осіб при 12 гарматах.

Шах-заде Аббас-Мірза
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Поки російські війська змагались із перськими, розчищаю-
чи дорогу військам кн. Ціціанова, 2 липня 1804 року його за-
гін прибув до стін Еривані, сподіваючись на грандіозні святкові 
феєрверки в фортеці: адже в ханстві російські війська та його, 
як відомого переможника Гянджі, чекають тут із нетерпінням. 
Проте фортеця зустріла війська кн. Ціціанова похмурим мов-
чанням, ні сам Магомед-хан Ериванський, ні хтось інший за 
його дорученням князя не зустрів. Більше того, з фортеці по-
чулася гарматна стрілянина. Російські війська зайняли оборону. 
Що ж далі? Знову зловісна тиша. Надія Ціціанова на вірмен не 
виправдалась. Вони ошукали.

Кн. Ціціанов, розуміючи, що одночасно з завоюванням тери-
торій для своєї держави він захищає інтереси вірмен на Близь-
кому Сході, сподівався на їхню допомогу в облозі Еривані. 
Представляючи в Еривані добре організовану громаду, вірме-
ни могли, коли російські війська блокують фортецю, підняти 
в ній свого роду заколот – непокора ханській владі. Зрозуміло, 
ця вистава не могла бути сприйнятою як справжній опір і пору-
шити організацію оборони. Та на якийсь час він дезорганізував 
би захисників фортеці та надав Магомед-хану, до речі, котрий 
на словах мріяв про російське заступництво, можливість не за-
важати російським військам вдертись всередину фортеці. Без-
кровне завоювання Еривані відбулось би, і вірменам не загро-
жувало б переселення в Персію.

Ціціанов у своїй військовій практиці більше враховував 
шанси «за», аніж «проти». Підійшовши до фортеці, князь по-
бачив, що жертвувати своїм життям вірмени не захотіли та 
не побажали створити в місті метушню й паніку з метою де-
зорганізації порядку в фортеці. Більша частина вірменського 
населення в Еривані, остерігаючись штурму, в паніці зали-
шила фортецю та переселилась у сади, розташовані навколо 
фортеці, де вони причаїлись у очікуванні щасливих хвилин 
завоювання росіянами Еривані та наступного їхнього пере-
селення в Росію.
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Коли неочікуваний обстріл російських військ зі стін фортеці 
припинився, з воріт із дипломатичним прапором до російських 
військ попрямував ханський представник з вибаченнями за та-
кий негостинний недогляд і з привітальним листом до кн. Ціці-
анова. Що ж пише Магомед-хан Ериванський?

МАГОМЕД-ХАН – КН. ЦІЦІАНОВУ,
ОТРИМАНО 2 ЛИПНЯ 1804 РОКУ

Про прибуття в.с. з військами я вельми задоволений. 
Обов’язок мій був, щоб я перш за все на зустріч до вас від-
правив нарочного з привітаннями, та певні обставини до 
того не допустили, але врешті намірений був істинно ни-
нішній день відправити до в.с. Між тим, ненароком від де-
яких неслухняних всупереч волі моїй відкрились військові 
дії стріляниною з гармат і дрібних знарядь, і з обох сторін 
сипалась лайка. Богом клянусь, такому сприянню я невдо-
волений, через що я міг би віддалитись від заступництва 
милосердного великого Г.І. і в.с. прихильності. Я ніколи не 
противився в своїй душі противу вас, не маю та не знаю 
головної причини з боку в.с. відхиляти моєї відданості і не 
заслуговую ненависть, і тому смію в.с. цим турбуючи, про-
сити відкрити мені причину такої вашої до мене остуди 
та неприхильності. Втім, в очікуванні назавжди виконання 
в.с. наказів і до послуг готовий, прибути честь маю.

(АКАК. Т. 2. С. 616) 

Обстріляний з гармат на підході до фортеці, вочевидь не як 
дорогий гість, кн. Ціціанов розлютився і наступного дня відпра-
вив Магомед-хану листа. Мова в ньому йшла про довіру. Більш 
того, кн. Ціціанов погрожує Магомед-хану застосуванням сили. 
Подивимось, це слова чи вже справи?
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КН. ЦІЦІАНОВ – МАГОМЕД-ХАНУ,
3 ЛИПНЯ 1804 РОКУ

Листа я вашого отримав, зміст його зрозумів, сим від-
повідаю. Буде вам обставини завадили, як ви говорите, до 
мене на зустріч вислати з вітаннями, вам же гірше, для того 
що ми вчора досить побили ваших. Буде ненароком від 
неслухняних вам проти волі вашої стріляли з гармат і руш-
ниць, як говорите, – на що ж великому Г.І. високої держа-
ви, Богом вознесеної, набирати собі в піддані таких ханів, 
яким і їхні піддані не коряться? Тепер, так як ви запитуєте 
про причину, для чого я відхиляю вас від відданості до Г.І., 
відповідаю:

1-е. Ви шукаєте заступництва Й.І.В. милосердного мого 
сонцеподібного Государя государів, а Його повелінь, з ми-
нулого року чи з приїзду мого в Грузію багато повторюва-
них, про відновлення Даниїла на патріарший престол не 
виконали.

2-е. Просили захисту мого від Перських військ, під 
командою Баба-ханового сина Аббас-Мірзи. Замість того, 
коли я його прогнав з Канакірі і він, наляканий, як заєць, 
втікав зі свого табору в Гарін із тим, щоб тікати за Аракс, 
то ви подарунками, обіцянками й проханнями переконали 
його повернутись і стати при Канакірі, щоби потім спільни-
ми силами зі мною воювати. Але я, менше вихваляючись, а 
більше роблячи, яку перемогу отримав над цим жінкоподіб-
ним військом, ви самі відаєте, тому що ви, ставши його при-
ятелем, за втечі його від мене з табору, залишеного нам на 
здобич, не завадили Ериванцям на шляху його пограбувати.

Отож, я віддаюсь на суд мудрої вашої політики та  запи-
тую тепер, що ж сильніше діє, солодкомовне ваше Перське 
перо чи Російські багнети?

Де чувано, що ви просите помилування, а ваші люди 
стріляють!

Врешті, по отриманню вашого листа будьте ласкаві 
мені коротко відповідати, чи віддаєте ви мені фортецю – 
чи коритесь ви моїй волі?
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А хто вам не кориться, видайте мені їх і будьте певні, 
що життя їх залишиться в безпеці. Термін на відповідь я 
даю до завтрашнього полудня.

(АКАК. Т.2. С. 616)

Від невдач під стінами Еривані кн. Ціціанов упав у істерику. 
Очевидно, Магомед-хан не міг чи не бажав бути покірним кн. 
Ціціанову, але хто винен? Звичайно, сам кн. Ціціанов.

Легкої перемоги чекати вже не доводилось. Потрібна була 
військова хитрість, відвага та жертви. Ціціанов боявся ризику-
вати – не привчений. Бойову славу йому зробила Гянджинська 
операція. Завдання підкорення Еривані виявилось набагато 
складнішим. Наслухавшись пліток від підісланих провокаторів, 
Ціціанов, не розібравшись, уже не вірив Келб-Алі-хану і весь 
світ сповістив про цю недовіру – нехай, мовляв, знають, і не 
тільки в Еривані, що Келб-Алі-хану високоповажний кн. Ціці-
анов уже не довіряє. Окрім Келб-Алі-хана є й інші сили, котрі 
допоможуть кн. Ціціанову здолати Еривань.

Князь впевнено гарцював на коні: всі навколо повинні були 
бути впевнені, що перемога буде за непереможними російськи-
ми військами, а фортеця Еривань впаде до ніг кавалерів числен-
них нагород і носія численних титулів кн. Ціціанова.

Підбираючи собі нових союзників, кн. Ціціанов почав загра-
вати з курдами, котрі теж прагнули влади в ханстві.

КН. ЦІЦІАНОВ – 
НАЧАЛЬНИКУ ЕРИВАНСЬКИХ КУРДІВ ХУСЕЙН-АГА,

24 ЛИПНЯ 1804 РОКУ

Почувши від багатьох, що ви завжди віддані були ду-
шевно Росії та бажали її правління, спішу вас сповістити, 
що я знаходжусь тут 3 тижні, а ви мені не відгукнулись 
хоча б листом. Я вже розбив Баба-ханового сина, та й під 
фортецею стоячи, давно би взяв, якщо би не бажав уни-
кати пролиття людської крові, хоча й іновірних, зробити 
жертвою декілька тисяч осіб заради одного сліпого хана.
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Отож, якщо ви хочете, щоб ваше право начальства 
над Курдами залишалось у попередній силі і перевагах, 
то приїжджайте до мене зі всіма своїми курдами і будьте 
впевнені, що я вас прийму як сина та обіцяю священним 
іменем Й.І.В. милосердного Государя мого Імператора ми-
лість і благовоління.

Еривань буде моєю, і легше ріці текти до свого витоку, 
ніж утримати фортецю сліпому та іншому жінкоподібному 
ханам (Виділено мною. – Р.І.) 

(АКАК. Т. 2. С. 617)

Військо тануло від хвороб, дезертирства та втрат. Біда, як 
відомо, не ходить одна, а іноді й неприємності об’єднуються 
в єдиний клубок. А тут ще й полонення персами грузинських 
князів – тільки цього й не вистачало для повного щастя.

ГРУЗИНСЬКІ КНЯЗІ 
ВТОМИЛИСЬ МЕРЗНУТИ ПІД СТІНАМИ ЕРИВАНІ 
ТА ВИРІШИЛИ ВІДІГРІТИСЬ У ГРУЗІЇ, 
АЛЕ ОПИНИЛИСЬ У ПОЛОНІ В ПЕРСІВ

В ніч на 25 липня кн. Ціціанов направив генерал-майора 
Портнягіна з частиною свого війська атакувати Аббас-
Мірзу, котрий розташував тепер свій табір недалеко від 

Еривані. В поєдинку перси отримали перемогу, і для збережен-
ня війська генерал-майор Портнягін змушений був відступи-
ти. Становище військ кн. Ціціанова ставало все складнішим і 
складнішим. Нестерпна спека виснажила військо, валки з про-
віантом приходили нерегулярно та з запізненням, часом не при-
ходили зовсім. Майор Монтрезор, котрий займав пост в селищі 
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Памбакі та блискуче інформував кн. Ціціанова про ситуацію, 
був вбитий персами, а весь його загін було винищено. В цей час 
оживилися дагестанські лезгіни, їхні набіги почастішали, кара-
бахці окупували Єлизаветпольський округ, осетини влаштували 
заколот проти російської влади, зв’язок загону головнокоманду-
ючого кн. Ціціанова з Грузією було перервано.

ЗІ ВСЕПІДДАНОГО РАПОРТУ КН. ЦІЦІАНОВА
15 СЕРПНЯ 1804 РОКУ

Наскільки б не були жахливі звістки, отримані мною 
від кн. Волконського, та я не можу йти на допомогу, зняв-
ши блокаду чи відділивши від неї частину. Перше, тому, що 
єдина чутка про зняття блокади поселити може тяжкий 
розпач у Грузин, а в сусідах гордість і цілих 2-х років праці 
і страх, посіяні Росіянами, зникнуть, і тоді хвилювання від-
будеться загальне. Друге, тому, що із 3000 що знаходять-
ся під рушницею я маю біля 800 осіб хворих. Навпаки, зі 
взяттям Еривані важливі обурення стихнуть і все ввійде в 
свій порядок. Не можу тут змовчати перед В.І.В., що таким 
малим числом військ вельми важко утримувати порядок в 
землі новоздобутій і озброєній, чого виключити неможли-
во по незабезпеченості кордонів і навалі Лезгін.

(АКАК, Т. 2. С. 328)

В Петербург продовжували надходити тривожні повідомлен-
ня. Заколот у Шамшаділях і Кахетії перервав повністю сполу-
чення з корпусом, що блокує Еривань, а сам корпус знаходився 
в тяжкому становищі. Військам Ціціанова загрожував холод, їм 
направляли транспорти з продовольством із прикриттям, але за 
долю цих транспортів ніхто відповідальності не ніс.

Ще одна дуже неприємна новина: перси захопили в полон 
дорогою до Грузії загін грузин, зокрема іменитих князів Орбе-
ліані, Баратових, Тарханових, 15 осіб дворян і 20 інших, а також 
різного звання іменитих вірмен, котрі прибули до війська тор-
гувати, 15 осіб. Розбещені солодким життям, грузинські князі 
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в загоні кн. Ціціанова вирішили влаштувати собі відпустку і, 
незважаючи на попередження щодо небезпеки на дорозі в Гру-
зію, вирушили на батьківщину та вмить опинились полонени-
ми. Всього взято в полон до 150 осіб. Після вступу Грузії до 
складу імперії грузини вважали, що тепер за їхню безпеку несе 
відповідальність Росія. Грузинські князі опинились у загоні кн. 
Ціціанова як патріоти-добровольці. Захотіли – прийшли в вій-
ська кн. Ціціанова та пограли в війну, умови не сподобались, 
харчування вбоге – залишили загін. І слава Господу, що в полон 
потрапили імениті грузини – їх можна викупити, а якщо б це 
були звичайні російські солдати, та ще вони чинили б опір, всі 
до одного були б страчені.

ВСЕПІДДАНИЙ РАПОРТ КН. ЦІЦІАНОВА,
15 СЕРПНЯ 1804 РОКУ, ЕРИВАНЬ

Маю щастя всепідданіше надати тут список, з якого 
В.І.В. угледіти зволите імена тих князів і дворян, які заба-
жали повернутись у Грузію з причини хворобливого тут по-
вітря та нестачі продовольства і, незважаючи що я застері-
гав їх про небезпеку до Памбак від багатьох ворожих пар-
тій, вирушили з декількома Тифліськими міщанами, котрі 
приїхали було сюди для торгу, в сподіванні, що Ериванська 
фортеця вже взята, та сховались при поверненні товари-
шів їх за велінням моїм із прикриттям, відправленим за 
провіантом. А як за достовірними джерелами, що дійшли 
сюди від врятованого кн. Рафаїла Ерістона Арагвського та 
декількох Вірмен стало відомо, що на них було здійснено 
противником напад, що, не маючи начальника та війська, 
рівного їм силою, були розбиті і більша частина захоплена 
в полон, про що підтвердив і висланий з порубаними ру-
ками з Перського табору конюх кн. Орбеліані.

Скільки самі винні цій нещасній і неприємній пригоді, 
як малодушні князі, так і жадібні до прибутку неслухня-
ні вірмени. Подія ця має згордити Баба-хана, що втратив 
було надію на отримання хоча би найменшого зиску. І хоча 
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першорядність родів князів, котрі потрапили в полон, на-
кладає обов’язок намагатись силою чи грішми повернути 
їх, та перше за пізнім часом бути не може, а про останнє, 
що може бути виконане й взимку, маю сміливість запиту-
вати Високого повеління з визначенням точної суми, аби я 
потім міг розподілити обіцянки.

(АКАК. Т. 2. С. 811)

Довірена особа Високого Двору генерал-лейтенант кн. Дми-
тро Петрович ВОЛКОНСЬКИЙ (1764-1812), який знаходить-
ся при військах Окремого Кавказького корпусу, шле в столицю 
донесення про тяжке становище військ кн. Ціціанова під Ери-
ванню, дезертирство та полонення персами грузинських князів.

ВИСОКА ДОПОВІДЬ КН. ВОЛКОНСЬКОГО,
16 СЕРПНЯ 1804 РОКУ. ТИФЛІС

… всі татари в Сомхетії і 
Шамшаділях бунтують і навіть 
переривають відносини з війсь- 
ками, що блокують Еривань, 
будучи підкріплені персами й 
присутністю грузинських царе-
вичів, а цими днями Грузинсь- 
ких князів перших фамілій в 
полон захопили, побивши де-
кількох, що призвело до від-
чаю жителів Грузії. Декілька 
днів уже об’єднаними силами 
нападають вони на Караклісь-
кий пост, збереження котрого необхідно навіть для самого 
існування військ під Ериванню.

Позаяк ген. – від – інф. кн. Ціціанов потребує провіан-
ту та зброї, вже третій транспорт з великим  ускладнен-
ням до нього відправляю. В останньому ж змушений був 
вжити стройових драгунських коней і хоча даю сильніше 
прикриття, та вже не впевнений у доставленні. Наскільки 

Князь Д.П. Волконський
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не скрутне становище військ, що знаходяться в Грузії, але  
ген. – від – інф. кн. Ціціанов відділити від себе в підкрі-
плення не може, а допомога для охорони кордонів і забез-
печення порядку всередині країни необхідна.

(АКАК. Т. 2. С. 328)

Заплакана дружина генерала сердаря Івана Орбеліані звер-
тається до кн. Ціціанова з проханням врятувати її чоловіка від 
влади «жорстокого варвара й тирана» – викупити за гроші.

В такій ситуації вочевидь не до заволодіння Ериванню: в по-
лоні імениті грузини, їх потрібно визволяти. Це означає плати-
ти гроші. Перси дуже люблять гроші, а за іменитих полонених 
платня може бути великою.

Без Еривані Росія може поки обійтись, а якщо, до прикладу, 
в Персії щось станеться з сердарем Грузії генералом Іваном Ор-
беліані, російський двір не помилує навіть кн. Ціціанова.

КНЯГИНЯ АНАСТАСІЯ ОРБЕЛІАНІ – КН. ЦІЦІАНОВУ,
5 ЛИСТОПАДА 1804 РОКУ

Велика скорбота і листи сердаря про його тяжкий по-
лон і муки змусили мене майже забути благоговійну мате-
ринську стриманість і так сміливо турбувати в.с. Але, м.г., 
що мені робити? Крім в.с., після Бога ні на небі, ні на зем-
лі немає сердарю помічника, покровителя й визволителя, 
а тому ви повинні пробачити мені за сміливе донесення. 
Сердар, танучи під знаряддями важкого арешту на руках, 
на ногах і на хребті, майже близький до смерті і в такому 
становищі знаходиться у владі жорстокого варвара й ти-
рана. І пише сердар, що начебто можна допомогти йому 
викупом за гроші. А тому, сподіваючись на вашу батьківсь- 
ку благодушність, сам сердар і я в такому сумному стано-
вищі просимо за голосом серця в.с. і тією мірою, в якій 
милосердний Государ, славний Імператор прийме листа і 
подання наше, клопотати за нас милостиво – допомогти 
сердарю і явити йому вашу опіку. М.г., перебуваючи в такій 
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великій скорботі, обіймаю ноги в.с. і слізно прошу в плачі – 
допомогти за притаманною вашою людяністю, щоби вами 
запалена свіча не погасла і весь край жваво пам’ятав би 
ваше піклування та милість до нас. Сам сердар, сподіва-
ючись і покладаючись на вас, просить листом і усно через 
Тавризького чоловіка, який знаходиться тут, про допомогу, 
заступництво та визволення своє, в очікуванні чого пере-
буваю завжди вас шаную і ін.     

(АКАК. Т. 2. С. 813)

Слідом за посланням дружини сердаря кн. Ціціанов отримав 
листа і від самого генерала Івана Орбеліані. Якщо не рахувати 
опису катувань, яким піддавались перші вельможі Грузії, то ре-
шту нам відомо.

КН. ІВАН ОРБЕЛІАНІ – КН. ЦІЦІАНОВУ,
10 ЛИСТОПАДА 1804 РОКУ. ТАВРИЗ

Моє нещастя піддало мене такій неочікуваній спокусі, 
що віддалило від вашого батьківського милостивого серця. 
На цей раз ми уникнули смерті, а після та буде воля Божа. 
Баба-хан віддав нас Тавризькому беглербеку. Список по-
лонених, котрі знаходяться в Тавризі арештантами у цього, 
подаю. До цієї пори ми мали на шиях ланцюги, та декілька 
днів тому ланцюги з нас зняли і, надягнувши нам кайдани 
на ноги, так утримують. Більше цього докласти вам я не на-
смілився. Детально про мене розповість доставник цього 
листа. Просимо виявити людинолюбство та потурбуватись 
про нас чим можливо.

Список:
1) Орбеліані Іоан, 2) Орбеліані Зураб, 3) Орбеліані Со-

ломон, 4) Барата-швілі Давид, 5) Сумбатов Луареаб, 6) Та-
ка-швілі Ревал, 7) Тархні-швілі Ревал, 8) Шаліков Йосип, 9) 
Така-швілі Давид, 10) Туркістані-швілі Беціа, 11) золотих 
справ майстер Хачатур, 12) Орбеліані Аслан, 13) Мухран-
батоні-швілі Єрмій (цих двох Баба-хан взяв до Тегерану), 
14) Симоновича батальйону офіцер Василь із 25 солдата-
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ми – також взяті в Тавриз, 15) ще 1 офіцера взяли, але хто 
він – не знаю, 16) патріарх Даниїл і син меліка Аво утриму-
ються тут, в Тавризі.  

(АКАК. Т. 2. С. 813)

Поки грузинські князі перебувають у персів у кайданах, а в 
Росії їхні близькі проливають сльози та вишукують великі суми 
на викуп, поцікавимось, що ж відбувається за межами цієї не-
звичайної трагедії.

Тепер мова йде не стільки про взяття Еривані, скільки про 
аналіз причин, чому  цього не відбулось. Причому кн. Ціціанов 
пише Магомед-хану, сподіваючись на «якщо би», дорікаючи 
йому, що російському загону не забезпечений був шлях в Ери-

вань через Нарим-кале, що було справою 
совісті та обіцянкою вірмен, котрі очіку-
вали в Еривані кн. Ціціанова більше, ніж 
Господа Бога. Але в історії стверджувати 
«якщо би» – це все-одно, що порушити 
основну властивість часу – його необо-
ротність. І все ж ми прочитаємо листа кн. 
Ціціанова Магомед-хану, котрий не пере-
дав князю Еривань і тому, як заявив йому 
князь, «стоїть на краю загибелі своєї». 
Читаєш лист князя, і перед очима постає 
картина з відомої байки І.А. Крилова: «А 
Васька слухає, та їсть».

КН. ЦІЦІАНОВ – МАГОМЕД-ХАНУ ЕРИВАНСЬКОМУ,
31 СЕРПНЯ 1804 РОКУ

Листа в. високост. я отримав, і запевнення ваші мене 
дивують. Самі ви зізнаєтесь, що я маю причину гніватись 
на вас, але що не ви винні, а сторонні люди. Яка ж мені 
надія на в. високост., коли ви, будучи впливовим ханом, в 
ханстві своєму влади не маєте розпоряджатись, а розпо-

Мінарет міської  
мечеті Еривані
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ряджаєтесь сторонньою! Якщо б ви хотіли свого щастя, то 
могли би в два місяці знайти спосіб відкрити мені шлях в 
Нарим-кале – тоді всі сторонні люди, які заважають вашо-
му щастю, втратили би силу й не могли шкодити. Росіяни 
слово тримати вміють, і коли головний командир обіцяє 
вам прощення та залишає на ханстві, тоді ніхто би не в 
змозі перемінити. Згадайте моє слово про те, що як тільки 
я відійду від фортеці, то вас зрадять Баба-ханові. Розкає-
тесь тоді, але пізно буде. Отже, подумайте і цієї ж ночі від-
повідь мені пришліть на листі, без чого ви стоїте на краю 
загибелі своєї, – втім, воля ваша.

(АКАК. Т. 2. С. 617)

НОВІ СПРОБИ ВЗЯТИ ЕРИВАНЬ 
БЕЗ ШТУРМУ І БЕЗ КЕЛБ-АЛІ-ХАНА 
ЗАВЕРШИЛИСЬ НЕВДАЧЕЮ. 
ПЕРСИ ПЕРЕХИТРИЛИ

Тепер кн. Ціціанов, нагадуючи свої незліченні титули еліті 
міста Еривань, починаючи з Магомед-хана та Келб-Алі-
хана, і всьому народу ериванському, знову повторює умо-

ви, на котрих мирним шляхом, «не спалюючи ні домівок Ери- 
ванських поселян, ні останнього їхнього прожитку – хліба, вони 
можуть «здати фортецю Російським військам».

КН. ЦІЦІАНОВ – МАГОМЕД-ХАНУ ЕРИВАНСЬКОМУ,
КЕЛБ-АЛІ ХАНУ НАХЧИВАНСЬКОМУ, АХУНДАМ.  

МУЛЛАМ І ВСЬОМУ НАРОДУ, 1 ВЕРЕСНЯ 1804 РОКУ

Генерал-аншеф непереможних військ Російських, го-
ловнокомандуючий від Чорного до Каспійського моря 
і флотом на сім морі, головний управляючий Грузією та 
кавалер кн. Ціціанов, оголошуючи через це їх високостям  
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Магомед-хану Ериванському, Келб-Алі-хану Нахчивансько-
му, ахундам, муллам і всьому народу, пропонує наступне.

Їх високості й все місто бачить ясно, що Баба-хан сер-
дар з численним військом в півтора місяці часу не в змозі 
змусити відступити непереможне Російське військо від 
міста і що Росія не спалює ні домівки Ериванських по-
селян, ні останнього їхнього прожитку – хліба, як Перси 
те робили у всій околиці; і тому вищесказаний головно-
командуючий в останній раз пропонує їхнім високостям 
обом ханам, ахундам, муллам і всьому народу здати фор-
тецю Російським військам на наступних кондиціях:

1) ввести гарнізон Російський у Ериванську фортецю і 
на два полки давати провіанту;

2) присягнути на підданство великому Г.І. і зберегти  
вірність;

3) давати щорічну данину, що складається з 100 тисяч 
рублів;

4) на взаємність того їхнього високості обидва хани 
залишаються при своїх ханствах, на попередніх правах і 
перевагах, крім смертної кари, котра в Росії скасована, а 
взамін того буде зроблений закон покарання;

5) відправлення віри має бути вільне і жодному утиску 
не піддається;

6) ахунди і все духовенство, міські жителі та сільські 
залишаються неушкоджені при їх власності та майні, на 
попередніх правах і перевагах;

7) військо Перське, через Аракс в місто впущене, зали-
шається полоненими їх високостей обох ханів, аби вони за 
них могли від Баба-хана звільнити свої сімейства, що буде 
підтримано високославною Російською зброєю негайно 
по вступі в фортецю.

Всі ці пункти мають бути збережені у всій святості на-
віки непорушно, лиш би виконання іншої вимоги посліду-
вало 2-го вересня, тобто завтрашній день.

(АКАК. Т. 2. С. 617)
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Відповіддю були декілька листів Магомед-хана, в котрих він 
категорично відкинув будь-яке бажання бути під владою шаха. 
«Володіння моє приведено було би в цілковите поневолення, – 
пише він, – якщо би не спіткала смерть Ага-Магомед-хана». 

І далі: «Років сім я охороняю себе від сіток Баба-хана». 
«Перев’язаний сітками» Баба-хана, хитрючий Магомед-хан ви-
грає час, вимотуючи російські війська, що мають нестачу їжі та 
знемагають від спеки.

Один із листів ми пропонуємо читачу.

МАГОМЕД-ХАН – КН. ЦІЦІАНОВУ,
ОТРИМАНО 2 ВЕРЕСНЯ 1804 РОКУ

В.с. листа я мав честь отримати, в якому пояснюєть-
ся, що жодної влади не маю і тому такі незручності ви-
являються. В.с., вірте, жодне володіння так не вірне, як я 
своє маю в дійсній своїй залежності, і жодна людина не 
відважиться опиратись мені із підданих моїх. Тільки такі 
були перед цим обставини. Декілька разів я був у Персії, де 
опинились на моїх справах неприємності, і володіння моє 
приведено було б у цілковите поневолення, якщо би не 
спіткала смерть Ага-Магомед-хана, а потім цей Перський 
володар не міг знайти нагоди мене зловити. Років 7 охоро-
няю себе від його сіток, не піддаючи себе небезпеці, живу 
в своєму володінні та йому не піддаюсь. Відомо в.с., як я 
йому військами опирався і відбив від себе його й на фор-
тецю мою напад. Нарешті, в.с. з військом сюди прибули, 
народ наш за відмінністю віри не мав до вас прихильності, 
тим більше дізнались, що в мечеті відправляєте за обря-
дом нашим богослужіння, і це їх потривожило. Я хоча й 
знав, що всі віри у вас терпимі і жадного в тім протидіяти 
не захочете, та тільки народу нашому важко переконати. 
Баба-ханський візир Мірза-Шефі, тут у місті був, народ хи-
трістю своєю так прихилив до себе, яка він хитра люди-
на, що, крім мене, всі від вас відвернулись, а я по життя 
і наступники мої всевисокому Г.І. Всеросійському служити  
вірно прихильні. 
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Прошу покірно в.с., щоби ханство моє було спадкове й 
інші, бачачи мене, могли би приклад взяти і прихильність 
свою до Росії виявити: Баба-хан не більше ніж за 10 днів 
звідси вирушить. Майте крайню обережність в своїх укрі-
пленнях: Баба-хан, аж поки відійде, може рази два спро-
бувати вчинити напад.

Намагається він тепер мене обласкати, рази три писав, 
також і шах-заде й інші вельможі присягою мене запевня-
ють. Та тільки я, якщо й тисячу завірень вони зроблять, не 
повірю та старанність свою Всеросійському Государеві не 
переміню.

(АКАК. Т. 2. С. 618)

Кн. Ціціанов біля року вів переписку з Келб-Алі-ханом у 
надії на його допомогу в заволодінні фортецею Еривань, і рап-
том ми стаємо свідками недовіри кн. Ціціанова Келб-Алі-хану. 
Князь стверджує, «що у словах його, крім обманів, нічого більше 
не містилось».

КН. ЦІЦІАНОВ – ДЖАФАР-КУЛІ-ХАНУ ХОЙСЬКОМУ*

3 ЛЮТОГО 1805 РОКУ

За отриманим мною в. високост. повідомленням, що 
останній лист від вас стосовно обставин у Персії перехо-
плено дорогою Карським пашою, скільки жалкую я про цю 
подію, стільки бажано було б мені знати про зміст його. Ба-
гато листів від в. високост. досі доходили до мене справно.

Отримавши також і це останнє, приємно мені вияви-
ти в. високост. істинну мою вдячність, що ви послідували 
щирим і дружнім моїм порадам, і сердарю Келб-Алі-хану і 
сину Ериванського хана, котрі приїжджали до вас від Баба-
хана не дали віри та відкинули підступні їхні пропозиції.

Сей Келб-Алі-хан досить, ваша високосте, відомий, і 
скільки я також випробував його, то впевнений, що в сло-
вах його при переговорі з вами, крім обманів, нічого біль-

* Магомед-хан Ериванський – його швагер. – Р.І.
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ше не містилось. Він до мене Вірменською мовою прислав 
листа, просячи про відновлення переписки й кажучи, що 
ніколи про здачу фортеці не писав, а служити завжди го-
товий. Та я на листа не відповідав. Тому що, якщо станеться 
мені з ним чи Ериванським ханом справу мати, чи через 
вас вони до того викличуться, то не інакше приступлю до 
того, як тоді, коли вони погодяться перше синів своїх від-
дати в аманати…

(АКАК. Т. 2. С. 860)

В лютому 1805 року кн. Ціціанов прийняв присягу на вірно-
підданство Російській імперії від Ібрагім-хана Шушинського й 
Карабахського, в травні приніс присягу Селім-хан Шекінський, 
виявили покірність Джапгір-хан Шарагський і Будах-султан 
Шурагельський. Російський двір оцінив розширення кордонів 
імперії, а Олександр І нагородив Ціціанова грошовою рентою в 
розмірі 8 тисяч рублів у рік. Давня й таємна мрія кн. Ціціанова 
прикрасити груди головним бойовим орденом – орденом Свято-
го Георгія – залишалась чарівним сном. 

Тут можна зробити невелике пояснення. Цей орден давався 
не тільки за особисту хоробрість в бою, але й за керівництво 
цим боєм. Ціціанов страждав на хронічну пропасницю, нерідко 
йому доводилось пересуватись на милицях, а якщо він скакав 
верхи на коні, то потребував у супровід «опори», готової негай-
но зняти головнокомандуючого з сідла та вкласти на землю для 
тривалого відпочинку.

За всієї поваги до «мученика Ціціанова, в Положенні про 
орден Святого Георгія не було відповідних статей, що дають 
йому право отримати цей орден молодшого ступеню, а старший 
ступінь передбачав отримання молодшого. До кінця днів своїх 
князь так і не удостоївся цього ордена. Однак повернімось до 
взятої в облоги Еривані.

Поки кн. Ціціанов вів безцільну переписку, перси вже діс-
тались до Еривані і, запідозривши, що Магомед-хан заграє з 
російськими військами, і знаючи, що його родич сліпий Келб-
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Алі-хан давно симпатизує росіянам, усунули від влади Маго-
мед-хана та поставили ханом в Еривані перса Мехті-Кулі-хана, 
затятого противника російського правління та тим більше не-
званих гостей із Росії під командуванням кн. Ціціанова.

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПОРТНЯГІН – КН. ЦІЦІАНОВУ,
25 ЧЕРВНЯ 1805 РОКУ

Цього місяця 23-го числа Ериванський Вірменин Аса-
тур Агнесов, котрий з’явився до мене сам собою, заявив, 
що Перський Мехті-Кулі-хан Ериванську фортецю зайняв 
своїми військами 10 днів тому назад, що складаються з 
3000 осіб. Ериванський Магомед-хан з його сімейством 
утримується під вартою.  

(АКАК. Т. 2. С. 625)

КН. ЦІЦІАНОВ – КН. ЧАРТОРІЙСЬКОМУ,
1 ЛИПНЯ 1805 РОКУ

… Маючи честь повідомити в.с., що Мехті-Кулі-хан, ро-
дом із Каджарів, присланий для посилення Ериванської 
фортеці з 3000 осіб, – вивідачі кажуть, що не більше 2000, 
– зайняв фортецю, арештував Магомед-хана Ериванського 
та утримує його під вартою, обібравши весь його маєток за 
звичаєм їх, хана буде відвезено в Тегеран для гідної його 
підступності кари, бо він і нам і йому зрадив. Вірмен же 
хочуть вивести, як стверджують, за Аракс. Якщо обставини 
даної війни не завадять і Бог допоможе з Карабаху Баба-
хана вигнати, то постараюсь переселити їх до Грузії, чого 
вони й бажають.

(АКАК. Т. 2. С. 625).

Та час для дружніх обіймів прогаяно. Російські війська дещо 
запізнились. До фортеці Еривань прямують перські війська, і 
кн. Ціціанову належить мати справу з Мехті-Кулі-ханом. Його 
ханством не задобриш. Тепер тільки поєдинок вирішить, чиєю 
буде Еривань.
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Знані вірменські діячі, звичайно, думають про інтереси ві-
рмен, і вони вже в тривозі. Вірмени зацікавлені у захопленні 
росіянами Еривані, і вся їхня метушня спрямована на отриман-
ня зиску для вірмен. Перси вже прийшли до Еривані, і вірмени 
будуть вигнані з цього краю вглиб Персії.

Де слід, вірмени спритно підіграють кн. Ціціанову, заклика-
ючи його на захист їхніх інтересів, та віддамо належне їхньому 
незвичайному тваринному чуттю: вони відчувають майбутнє 
раніше за інших та прагнуть допомогти собі. Вони зацікавлені 
передати Еривань російським військам.

Кн. Ціціанов вже втомився отримувати листи від вірмен, 
котрі радіють виключно про свої інтереси, – допомоги від них 
немає й не буде. Та в якості захисника свого вірмени знову ви-
сувають Келб-Алі-хана. І кн. Ціціанову слід було б змінити гнів 
на милість і повернутись до Келб-Алі-хана.

Покластись князеві в обложеній Еривані немає на кого. А 
Келб-Алі-хан ще нікого й ніколи не підводив. Хоча він і сліпий, 
але, як прийнято говорити, з ним  йти в розвідку можна. Келб-
Алі-хан у людях тямив. 

ЮЗБАШИ ГАБРІЕЛ ЕРИВАНСЬКИЙ – 
КН. ЦІЦІАНОВУ, 15 СЕРПНЯ 1805 РОКУ. КАРАКЛІС

1. Аббас-Мірза (син Баба-хана) прибув у Еривань з 15 
тис. військом, з пораненими близько 400 та багатьма вби-
тими.

2. За 4 дні Аббас-Мірза вирушив до Нахчивану, де по-
винен пробути декілька днів.

3. В Ериванській фортеці залишені Мехті-Кулі-хан, слі-
пий Келб-Алі-хан і царевич Олександр Іраклійович з 3000 
військ.

4. Ериванського Магомед-хана з сімейством Аббас-
Мірза взяв з собою.

5. Мехті-Кулі-хан, залишений у фортеці, не має жодно-
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го провіанту, поденно дістає провіант та терпить крайню 
нестачу провіанту, та його військо не слухає його. 

Якщо зволите направити військо в Еривань, то легко 
можете заволодіти нею, бо в фортеці немає провіанту і на-

род не зібрався ще. Якщо ви за-
мешкаєтесь до тих пір, поки він 
збере хліб, то ще будуть усклад-
нення, як у минулому році. Тепер 
час, і прошу відправити військо в 
Еривань і мене з ним – при Бо-
жій допомозі скоро заволодієте.

Келб-Алі-хан же дав мені 
слово та присягнув, що він бажає 
вступити в високе заступництво 
великого Імператора Російсько-
го, з тим, що коли його приймете 
в заступництво своє, то щоб зно-
ву він був зведений на Ханство 
Нахчиванське, і тоді яка завгод-
но буде в.с. підписка, я можу взя-
ти в нього та надати до вас, і при 

взятті Еривані може він дати підмогу. Се є його слово, втім 
воля ваша.

Я ж з моїм народом більше 200 сімей перейшов у Ка-
ракліс, і мелік Абрам має намір бігти сюди з народом сво-
їм. Сьогодні або завтра і він прибуде, хоча Мехті-Кулі-хан 
збирався перевести всіх Вірмен до Тегерану.

Ериванські ж Татари благають Бога про прибуття в.с. 
туди, котрі дали мені слово, що вони вам віддані. Якщо 
невдовзі в.с. пошлете війська в Еривань. Через котре ви 
будете причиною спасіння всіх жителів, допоки вони не 
віддали свого хліба Персам. 

Недруги ж ваші тремтять від хоробрості вашої, чому 
очевидний свідок – я.

Ясновельможний князю! Зробіть милість, звільніть із 
полону Вірмен, що не мають нізвідки допомоги, і не по-
збавте нас вашого заступництва.

Грузинський царевич 
Олександр Іраклійович
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Також прошу ще в.с. уклінно, якщо можливо, наказати 
відвести нам одне селище тут, у Памбаках.

(АКАК. Т. 2. С. 626) 

Неждано-негадано складаються умови, в котрих кн. Ціціа-
нов може заволодіти Ериванню, але вже не мирним шляхом.

Присутність у фортеці Келб-Алі-хана суттєво полегшує 
становище Ціціанова. Населення Еривані, що знаходиться під 
впливом сліпого Келб-Алі-хана, активно його підтримує та 
дружньо налаштоване по відношенню до російських військ. 
Однак перси не дрімають, і починається велика кампанія з ме-
тою зганьбити Келб-Алі-хана. З чого це? Адже не випадково.

Кн. Ціціанову, який втратив орієнтацію, доставляється ін-
формація, що різко понижує його рішучість вплутуватись в опе-
рацію з захоплення Еривані. Перевірити інформацію неможли-
во, та й часу вже немає. Наближається осінь.

Зрозуміло, звичайно, що кн. Ціціанову, котрий знаходився 
далеко від Росії підкинуто клубок брехні, щоб у цій непростій 
ситуації похоронити ідею підкорення Еривані.

Знову на політичній арені виникає якийсь – куплений на-
певне персами- вірменин на ім’я Мартирос, котрий приносить 
кн. Ціціанову начебто від Джафар-Кулі-хана Хойського важливі 
новини. Хан Хойський, який завжди підлещувався до Ціціано-
ва та одночасно й не втрачав зв’язку з персами, передає князю 
вельми цікаві факти.

ЗВІСТКА, ДОСТАВЛЕНА ВІРМЕНИНОМ  
МАРТИРОСОМ, ПРИСЛАНИМ ВІД  

ДЖАФАР-КУЛІ-ХАНА ХОЙСЬКОГО.
СЕРПЕНЬ 1805 РОКУ

Келб-Алі-хан приїхав до Джафар-Кулі-хана і говорив 
йому, що він піде до Баба-хана і доставить до Джафар-
Кулі-хана сина його, дружину та брата та клопотатиме 
ханство Хойське у Баба-хана, тільки б Джафар-Кулі-хан  
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відстав від Росіян, але Джафар-Кулі-хан, маючи прихиль-
ність до Росії, не погоджується, хоча вони його й залякують.

Також Келб-Алі-хан і Магомед-хан зробили між собою 
пораду та відправили людину до Шушинського хана з тим, 
щоб він приманив Росіян до себе та що вони послали до 
Баба-хана людину з проханням, щоб він прислав багато 
війська з шах-заде з тим, що як тільки Росіяни прибудуть у 
Шушу, то вони підуть із військом на Грузію та зіпсують хліб 
і ріллю, щоб терпіли як жителі, так і Росіяни голод, і що 
вони винищать Росіян і заволодіють Грузією.

Окрім цього доносить ще він, що Татарин Ериванський 
на ім’я Рафіі, який знаходиться тут, збирає всі звістки ре-

тельно та відсилає в Еривань до хана, і хан доставляє Ба-
ба-хану, і притому Магомед-хан хвалиться тим, що має в 

Тифлісі таку людину, котра постійно посилає до нього всі 
звістки.(АКАК. Т. 2. С. 634)

Що мовить Магомед-хан – це байки для самозахисту від росіян.
Але від Хойського ця інформація чи це перська провока-

ція? До того ж ця інформація застаріла. Немає вже в Еривані  

Блакитна мечеть у Еривані
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Магомед-хана. Проте ця інформація виявилась вельми вигід-
ною персам.  Вона дала привід кн. Ціціанову відмовитись від 
послуг Келб-Алі-хана, тобто висловити йому недовіру. Кн. Ці-
ціанов припускається колосальної стратегічної помилки, і ніхто 
його від неї не утримує. 

Час покаже, що ця фальшивка привела недовірливого та не-
врівноваженого кн. Ціціанова до великого прорахунку. Відсто-
ронившись від Келб-Алі-хана й тим самим відмовившись від 
могутньої його підтримки, кн. Ціціанов втратив хороший шанс 
заволодіти фортецею Еривань, але цю страшну помилку, за-
вдяки свої хворобливій самовпевненості, кн. Ціціанов поки не 
усвідомив. Більше того, не наважуючись на активні дії під сті-
нами Еривані, князь витрачає дорогоцінний час на пошук нових 
соратників, причому поза межами Еривані. В цій відповідаль-
ній ситуації йому це потрібно?

ФЛІРТ КНЯЗЯ ЦІЦІАНОВА 
З НЕДРУГАМИ КЕЛБ-АЛІ-ХАНА 
ТА ВІРА В «НЕПОСТІЙНИХ ВІРМЕН 
ІЗ ПЕРСЬКИМИ ДУШАМИ»

Підступний і несолідний кн. Ціціанов виходить на кон-
такт з недругом Келб-Алі-хана – його двоюрідним бра-
том Аббас-Кулі-ханом Нахчиванським – і затіває з ним 

очевидну торгівлю про прийняття його в російське підданство. 
Знаходячись під стінами Еривані, куди поспішати та в ім’я 
чого? Та для авантюрного й заповзятливого Аббас-Кулі-хана 
кн. Ціціанов – знахідка, а розбрат його з Келб-Алі-ханом йому 
на руку. Кн. Ціціанов у важкий для себе час відвертається від 
особистості, здатної, як ніхто, надати  підтримку і порадою, й 
справами, та йде на непростимий зв’язок із «темною» особою.



182

Ось що пише кн. Ціціанову нерозумний, непорядний але 
хитрий і спритний двоюрідний брат Келб-Алі-хана. Зовсім не-
давно кн. Ціціанов обіцяв відновити на ханстві Келб-Алі-хана, 
тепер цю ж обіцянку він легко дає Аббас-Кулі-хану Нахчи- 
ванському. Князь і хан – схожі за характером люди. Подібно кн. 
Ціціанову, Аббас-Кулі-хан в досягненні своїх корисливих ці-
лей готовий дати будь-які обіцянки і не зупиняється перед тим, 
щоб зганьбити свого брата Келб-Алі-хана. Почитаймо жахливі 
одкровення цієї аморальної особистості. Високопоставлений 
князь, із відомого грузинського царського роду, визнаючи честь, 
не повинен бруднити папір і мати зв’язок з цією сумнівною  
особою.

АББАС-КУЛІ-ХАН НАХЧИВАНСЬКИЙ – КН. ЦІЦІАНОВУ

… Зволили писати, що без аманату й без податку я не 
можу бути під заступництвом Росії: то осмілююсь доне-
сти в.с., що той, котрий просить заступництва, не повинен 
остерігатись ні аманату, ні податку, – відтак, мені їх нема 
чого остерігатись; що ж стосується до моєї повільності, що 
я пізно в.с. став турбувати, було причиною те, що оскіль-
ки Баба-хан – людина дурна й нерозумна, то я гадав, що з 
моїх аманатів, котрі в нього знаходяться звільнити когось. 
Ще в роздумах провіанту зволили писати, що в Нахчивані 
провіанту для Російських військ немає де дістати, то й до-
ношу, по милості милосердного Государя государів, на 10 
років можу продовольствувати, крім інших витрат. 

У роздумах же Келб-Алі-хана, недостойного вами зга-
дування, зволили писати, хто він такий і що він може зро-
бити? Бог дасть, що він зв’язаний відправлений буде до в.с. 
Ще зволили писати, що я перед всіма ханами буду мати 
перевагу, то я впевнений, що нагороду отримують за за-
слугами. Отриманий же мною від в.с. лист на імена Нахчи-
ванських старшин я отримав і відправив негайно.

Прошу в.с. майору, котрий знаходиться в цьому краю 
наказати з’єднатись зі мною та йти до Нахчивану <…> Я ж 
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упевнений, що тутешній край по цей бік Араксу за корот-
кий час буде під державою Російською.

Тепер прошу, зробивши мені милість, прислати до мене 
грамоту в міркуванні та затвердженні мене на Нахчи- 
ванському ханстві, настанову й халат через вашу якусь лю-
дину з цією моєю людиною, і також наказати майору, щоби 
він приїхав до мене незабаром і разом зі мною вирушив 
би до Нахчивану. Майор повинен за вашим наказом йти в 
Сісіан, де я знаходжусь, звідки до Нахчивану 8 агачів і до-
рога гарна та неважка…

Прикладена печатка Аббас-Кулі-хана Нахчиванського.
(АКАК. Т. 2. С. 635) 

Невпевнений у міцності свого становища, улесливий Аббас-
Кулі-хан Нахчиванський продовжує закидати кн. Ціціанова 
листами, прагнучи прислужити йому обіцянками прийняти ро-
сійське підданство, ввійти до нього в довіру, забувши, що він 
вступив у грішну, ганебну змову з кн. Ціціановим проти свого 
сліпого брата Келб-Алі-хана. Майстер інтриги, кн. Ціціанов ко-
ристується одвічним принципом «розділяй і владарюй».

АББАС-КУЛІ-ХАН НАХЧИВАНСЬКИЙ – КН. ЦІЦІАНОВУ,
ЛИПЕНЬ 1805 РОКУ

За щастя собі вважаю бути при в.с. у служінні, але об-
ставини тутешні мені не дозволяли, а тим більше почув я, 
що в.с. зволили відвідати Шушинську фортецю. З великим 
задоволенням і невимовною нетерплячістю бажав було і 
я приїхати до ваших послуг, але причина неприїзду мого 
стала та сама, що шах-заде з військом своїм знаходився в 
цій країні. Перед цим я також писав усім Нахчиванським 
старшинам, щоб привести їх під російське підданство, ко-
трі мені відповідали, що як тільки згаданий шах-заде ви-
йде за межі ханства, то ми прийдемо в підданство. Чому 
потрібно в.с. удостоїти вищезазначених Нахчиванських 
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старшин милостивим листом, де я буду намагатись приво-
дити тутешні райони в підданство. В.с. самі зволите поба-
чити моє прагнення.                 

(АКАК. Т. 2. С. 635)

Заблукавши в обіцянках, кн. Ціціанов повторює Аббас-Кулі-
хану гарантії, дані ним раніше Келб-Алі-хану, і в Нахчивансько-
му ханстві робить нову ставку на Аббас-Кулі-хана. Нагадуючи 
про родинний зв’язок цих двох ханів, кн. Ціціанов забувши про 
совість і честь, пропонує двоюрідному братові видати йому слі-
пого Келб-Алі-хана.

КН. ЦІЦІАНОВ – АББАС-КУЛІ-ХАНУ НАХЧИВАНСЬКОМУ,
14 СЕРПНЯ 1805 РОКУ

Листа вашої високості я мав задоволення отримати і 
дякую вам за виявлене вами бажання бути зі всім своїм 
володінням у високому підданстві Всеросійської Імперії. 
Запевняю вас притому, що через це знайдете ви істинне 
своє щастя й добробут. Зі всім тим не можу не сказати вам, 
що інакше не можете бути прийняті в покровительство 
Всеросійське, як дав у аманати сина свого й данину, котру 
ваша високість самі з чистої совісті призначите – перевага, 
яку жоден із тутешніх ханів не мав!

Не можу також змовчати про те, що визнано було б по-
ставити в Нахчиванській фортеці на постійний час гарні-
зон, то при цьому зустрінеться цілковита неможливість пе-
ревести через Шушинські гори гармати та валку солдатсь- 
ку, і для цього бажано мені знати від в.висок., які би можна 
вжити на те засоби – чи проривати гори чи немає іншої до-
роги, зручнішої до проїзду. Також чи може військо на рік 
завжди в запасі мати провіанту, бо його в Нахчиван достав-
ляти немає звідки й далеко. Листа від мене за бажанням 
в.висок. до шановних Нахчиванських старійшин відправив.

Врешті, повинен сказати, що мені потрібно мати в сво-
їх руках Келб-Алі-хана, котрий у минулому році так багато 
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зробив мені сум’яття, та й тепер можна майже очікувати, 
що він не облишить підступами своїми шкодити користі 
вашого високості. Якщо ви до того засіб якийсь передба-
чаєте, прошу повідомити мені про це.

(АКАК. Т. 2. С. 635)

Зв’язавшись із аморальною особою, кн. Ціціанов для роз-
прави бажає: «мати в своїх руках Келб-Алі-хана живого чи 
мертвого».

Використовуючи кн. Ціціанова, Аббас-Кулі-хан розповсю-
джує в Нахчивані листа знатним жителям, аби привчити Нахчи-
ванців, котрі здавна виявляли симпатію до росіян, до думки, що 
він тепер є їхнім ханом, і наскільки можливо дискредитувати 
сліпого Келб-Алі-хана.

КН. ЦІЦІАНОВ – НАХЧИВАНСЬКИМ АХУНДАМ, 
МУЛЛАМ, БЕКАМ І ВСІМ СТАРШИНАМ,

14 СЕРПНЯ 1805 РОКУ
 
Не потрібно мені нагадувати вам, наскільки нетверді, 

оманливі й засновані на єдиній згубі навіть і одновірних 
собі всі запевнення в заступництві Перських начальників 
чи уявних їхніх шахів. Не потрібно, кажу, наводити вам у 
докази цього приклади, коли вам самим відомий цей но-
вий досвід Перської підступності, що Аббас-Мірза, Баба-
ханів син, війська Мустафи-хана, що з ним були, за нього 
боролись і йому єдиновірні, пограбував і знищив. Ясніше 
ж ще приклад підступності Баба-ханового маєте ви перед 
очима вашими над Магомед-ханом Ериванським, котрий 
за своєю до Персів прихильністю мені зрадив, а тепер, не-
зважаючи на таку його відданість, позбавлений ханства, 
заарештований, пограбований і, як я цими днями отримав 
вірні звістки, зі всіма головними старшинами й народом 
буде відвезений всередину Персії для переселення. Ось 
вся мета підступності Персів, тобто приголубити спочатку, 
потім захопити силоміць із землі, де ваші пращури домів-
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ки зводили, поля обробляли, де вам приємно бачити дідом 
чи прадідом вашим посаджене, – захопити, кажу, пограбу-
вати й поселити в Персії, потім щоб коли там розбагатієте, 
то ще раз пограбувати.

Навпаки, заступництво лагідного, милосердного й лю-
динолюбного мого Г.І., над якого високославними й непе-
реможними військами поставлений тут головним начальни-
ком, подібно до сонця, котре, зігріваючи та освітлюючи весь 
всесвіт, нічого, крім доброго, не виробляє, – заступництво, 
кажу, великого та милосердного мого Всеросійського Госу-
даря государів Імператора завжди є і пребуде постійно не-
похитно та до влаштування істинного щастя народів, що по-
кояться під правосудною та миролюбною його державою.

Закон Російський і воля священна цього ангелопо-
дібного Государя государів полягає в тому, щоб життя та 
власність кожного урядом були забезпечені, огороджені та 
захищені. І так буде, якщо ви бажаєте скористатись гря-
дущим вам спокоєм і добробутом, то раджу вам для осо-
бистої вашої користі об’єднатись із високостепенним ва-
шим начальником Аббас-Кулі-ханом і спільно з ним через 
посередництво моє шукати сильного собі заступництва та 
підданства від милосердного мого Государя Государів.

Що ж стосується Келб-Алі-хана, ви бачите, скільки він 
вам розорення робить, цілих два роки приводячи у ваші 
кордони Персів, котрі споживають ваш хліб і позбавляють 
вас прожитку, а що гірше всього – що, можливо, й пересе-
лять вас, як Ериванців, через його підступність.

Я ж присягаюсь живим Богом і священним ім’ям Й.І.В., 
що життя ваше пребуде в безпеці, домівки та майно ваше 
залишаться при вас, і ніхто не торкнеться до віри вашої, 
бо за терпимістю в Всеросійській Імперії всіх вір кожно-
му народові надана свобода в його вірі та богослужінні, а 
зверх всього ви будете цілком безпечні від насильства і 
грабунків Перського начальства, що має собі за мету єдину 
користь. 

Російське ж начальство, турбуючись тільки про до-
бробут підвладних йому народів, через покровительство 
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торгівлі, яку Нахчиванська область, що рясніє родючістю 
хліба, може виробляти, надає ще всі засоби до збагачення 
жителів.

(АКАК. Т. 2. С. 636)

Втім сліпого Келб-Алі-хана плітки мало турбують. Він не 
тримає зла на князя за його необачні дії та контакти. Відчува-
ючи своїм  мудрим чуттям настання сприятливої ситуації для 
передачі Еривані російським військам, Келб-Алі-хан розробляє 
новий план. Магомед-хан віддалений із фортеці, війська Келб-
Алі-хана в повній готовності. Загроза нападу персів сіє паніку 
серед вірменського населення: в Персію збираються вивезти 
більшу частину вірмен. При цьому вірмени, треба віддати їм 
справедливість, довіряють сліпому Келб-Алі-хану, вони ціну-
ють його за чесність, хоробрість і мудрість і готові виконати 
його накази. Коли шанси взяти Еривань у російських військ 
були близькі до нуля, становище Ціціанова спробував врятувати 
Келб-Алі-хан. Його задум полягав у тому, щоб, використовуючи 
момент, коли не буде в місті перських військ, очистити місто 
від залишків населення, включно з заплаканими вірменами, і 
самому вийти зустрічати російські війська. Так Еривань могла 
стати російською. Деякі деталі цієї операції Келб-Алі-хана ста-
ли відомі з вірменських джерел. В запасі в нього було 10 днів. 
Однак Келб-Алі-хана необхідно було попередити заздалегідь, за 
4 дні, і час не чекає. Кн. Ціціанову, який розгубився, час допома-
гає, треба негайно діяти, та князь не використовує фактор часу, і 
операцію зі взяття Еривані тепер вже можна вважати програною. 

ЕРИВАНСЬКІ ВІРМЕНИ – МЕЛІКУ АБРАМУ ТА ЮЗБАШИ 
ГАБРІЕЛЮ, 25 СЕРПНЯ 1805 РОКУ

… Ми очікуємо нетерпляче допомоги вашої незаба-
ром. Якщо замешкаєтесь, то нас відвезуть і розорять. За 
10 днів 1000 почесних домів беруть перси до фортеці, і 
будьте впевнені, що нас переселять міських жителів, крім 
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старшин, про що Келб-Алі-хан говорив Асад-ага. Про все 
пишемо вам і надаємо вашій волі. Якщо нам написати на 
папері, який ми зазнаємо утиск, то ні паперу, ні чорнил не 
вистачить. Асад-ага пише до нас, що Келб-Алі-хан просить, 
щоб ви дали йому знати за 4 дні, коли ви поїдете звідтіль 
із силою, аби він міг узяти всіх своїх людей і всіх Вірмен, 
які залишились, із собою на зустріч, і в місті ніхто не зали-
шиться – всі вийдуть до вас. Якщо буде звідтіль нам допо-
мога, то потрібно, щоб незабаром, щоб ми не позбавились 
всього нашого майна і не розорились би, а то після як нас 
розорять і відвезуть, хоч помагати нам, хоч ні, все-одно 
буде, подібно Магомед-хану. Тепер яка йому нужда, хоча 
би Еривань зовсім зруйнували. Зробіть таку справу, щоб 
ми не зазнали Магомед-ханову участь. Якщо спитаєте про 
тутешні звістки, то доповідаємо, що, говорять, шах-заде 
приїхав у Тавриз. Про Баба-хана дехто говорить, що за 3 
переходи далі від Тавризу, а інші говорять, що в Тегерані. 

(АКАК. Т. 2. С. 627)

Читач має право поставити питання: чому ця найважливі-
ша інформація обертається між посередниками-вірменами, а 
не потрапляє напряму від Келб-Алі-хана до кн. Ціціанова? Так, 
Магомед-хан міг собі дозволити писати безпосередньо кн. Ці-
ціанову, але Келб-Алі-хан занадто солідний, щоб ініціативно 
виходити на кн. Ціціанова й своїми устами особисто промов-
ляти йому. Тим більше це неприпустимо в умовах, коли князь 
дозволяє собі непростимі та образливі випади в бік настільки 
шанобливого та чесного хана.  Кн. Ціціанов уже прогаяв час 
для встановлення особистих і довірчих контактів із Келб- 
Алі-ханом.

Віддаючи належне величі фігури сліпого хана, незалежний 
і гордий генерал О.П. Єрмолов сам йшов до Келб-Алі-хана та 
не вважав, що зменшує таким чином свою велич, але трагіч-
на смерть кн. Ціціанова не дасть йому можливості усвідомити, 
ким був сліпий Келб-Алі-хан у розумінні великого й знаменито-
го генерала О.П. Єрмолова.
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Перед нашими поглядами мудрий сліпий Келб-Алі-хан, ко-
трий бачить далі та ширше зрячих. Трагедія кн. Ціціанова по-
лягала в тому, що, перебуваючи повних два місяці під стінами 
Еривані, він не зміг побачити справжнього Келб-Алі-хана, тому 
що сам був сліпцем.

Намагаючись виправдати свою нерішучість, втрату часу під 
стінами Еривані, врешті, небажання зробити спробу заволодіти 
фортецею, кн. Ціціанов повідомляє в Петербург про ситуацію в 
Еривані так, щоб у вищого командування та імператора не було 
можливості об’єктивно оцінити безцільні операції під стінами 
Еривані. Через злочинну нерішучість кн. Ціціанова російські 
війська, всупереч рекомендаціям Келб-Алі-хана, не вдерлись 
до Еривані. Перси не могли знати, що Магомед-хан знаходився 
під впливом Келб-Алі-хана, та поспішили замінити Магомед-
хана, щоб заразом послабити і вплив Келб-Алі-хана, до котрого 
перський двір після його осліплення в 1797 році ставився з не-
довірою. Словом, ми уявляємо становище кн. Ціціанова, тому 
залишаємо на його совісті цей Всепідданий рапорт.

ІЗ ВСЕПІДДАНОГО РАПОРТУ КН. ЦІЦІАНОВА,
29 СЕРПНЯ 1805 РОКУ

Маю щастя всепідданіше донести В.І.В., що зміна Ери-
ванського хана іншим – Мехті-Кулі-ханом, введення в 
фортецю 2000 перської піхоти і, що ще більше, намір Ба-
ба-хана сердаря переселити всередину Персії наших Пам-
бакських Татар, котрі минулого року пішли в Еривань, всіх 
Вірмен Ериванських і навіть тамтешніх жителів Татар, при-
звело те, що Ериванці збунтувались і більша їхня частина 
не підкоряється ханові. 

Цією-то нагодою користуючись, знатні з тамтешніх Ві-
рмен мелік Абрам і юзбаши Габріел з 230 Вірменськими 
сім’ями та всім їхнім майном повтікали в Памбакську про-
вінцію, шукаючи В.І.В. сильного захисту та заступництва.

Памбакські Татари більше 400 сімей при їхніх агала-
рах також повернулись звідтіль в Памбак із розкаянням та 
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шукаючи прощення, котре я й оголосив їм, знаючи добре 
та милосердне серце В.І.В…

Можна тепер зі всією достовірністю сказати, що після 
цієї події жоден Грузин, Вірменин чи Татарин, які живуть у 
Грузії, не зважаться більше шукати захисту та заступництва  
від Персії, знаючи достеменно, що вся мета Баба-хана в 
тому й полягає, щоби самих тих, хто йому віддаються та 
йому допомагають, ошукавши, насильницьким шляхом пе-
ресилити після всередину Персії.

(АКАК. Т. 2. С. 628)

В Тифлісі та Петербурзі, не маючи можливості оперативно 
надати військову допомогу, очікували звісток про знищення 
військ Ціціанова, а Тифліс готувався до оборони. Однак сам Ці-
ціанов також не очікував військової допомоги, та сподівався на 
допомогу природи. Як вважав князь, із настанням осені перські 
війська покинуть межі Ериванського ханства, гарнізон Еривані 
не встоїть перед силою російських військ і фортеця буде зму-
шена здатись на милість государя імператора Всеросійського. 
Однак недруг не дрімав і випалив урожай хлібу в районі Ечмі-
адзіну та Еривані. Військам Росії загрожував неминучий голод.

Перед головнокомандуючим постав вибір: зняти облогу та 
відійти в межі Росії чи взяти фортецю приступом. Вірний своїм 
принципам, Ціціанов обрав останній варіант, та змушений був 
поставити своє рішення на військову раду. Лише один генерал 
Портнягін підтримав кн. Ціціанова, а весь офіцерський корпус 
виступив єдиним фронтом проти штурму Еривані.

Сприятливий час для штурму фортеці кн. Ціціанов прогаяв. 
Залишившись фактично на самоті, він у душі, мабуть, усвідом-
лював, що штовхає війська на авантюру. Фортеця була добре 
укріплена, забезпечена продуктами та зброєю, перси були на-
поготові, щоб надати допомогу гарнізону Еривані. Втомлені та 
напівголодні російські солдати могли й не витримати штурму. 
На карту була поставлена честь головнокомандуючого, та її вря-
тували розсудливі російські офіцери. І блокадний стан військ не 
сприяв покращенню їхнього становища.
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ПІД СТІНАМИ ЕРИВАНІ МОГЛО ЗАЛИШИТИСЬ 
КЛАДОВИЩЕ РОСІЙСЬКОГО ВІЙСЬКА. 
СЛІПИЙ ХАН НАХЧИВАНУ БАЧИВ ДАЛІ 
ЗРЯЧОГО КНЯЗЯ ЦІЦІАНОВА

4 вересня 1805 року, не досягнувши поставленої мети, ро-
сійські війська виступили в зворотній похід. Недовгий від-
ступ без бою та навіть дрібних сутичок із супротивником 

показав, що російське військо на чолі з Ціціановим вже втрати-
ло боєздатність. За десять днів відступу захворіло близько 500 
воїнів, із яких дорогою померло 150. За штурму, який на щас-
тя не відбувся, наслідки могли бути більш трагічними. І слава 
Господу Богу, що під стінами Еривані не залишилось кладови-
ща російського корпусу на чолі з генералом від інфантерії кн.  
П.Д. Ціціановим.

Кн. Ціціанов ніколи не зізнавався в своїх прорахунках, ні-
кому не вірив, завжди бачив недоліки в інших. І міг би скласти 
останнє послання з букетом претензій до тих, хто вніс свій вне-
сок в те, що операція взяття Еривані виявилась безуспішною. 
Проте все своє обурення князь Ціціанов сфокусував на вірме-
нах як на основних винуватцях його прорахунків.

До межі обурений поведінкою вірмен, котрі протягом декіль-
кох місяців облоги Еривані саботували допомогу російським 
військам, не виявляли князю бажаної підтримки, мучили його 
проханнями про різного роду допомогу та захист, вимагаючи 
гарантії, що кн. Ціціанов завадить персам переселити вірмен 
вглиб їхньої країни.

Пропонуємо читачу прощального листа кн. Ціціанова ери-
ванським вірменам в особі меліка Абрама та юзбаши Габріела, 
де князь із всією щедрістю його витонченої лайки вирікає все, 
що він думає про підле зрадництво вірмен і чого їм бажає.
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КН. ЦІЦІАНОВ – ВІРМЕНСЬКОМУ МЕЛІКУ АБРАМУ
ТА ЮЗБАШИ ГАБРІЕЛУ, 26 СЕРПНЯ 1805 РОКУ

Листа до мене, від імені вашого відправленого, я отри-
мав і даю на нього наступну відповідь.

Непостійні Вірмени з перськими душами, тепер ви пе-
рейшли до нас на хліб, в надії, можливо, купляти його. Але 
я попереджую, що якщо вивезені вами сім’ї на нинішній 
же осені не зорять землі стільки, щоб на майбутній рік і 
з лишком продати хліб, то знайте, що майбутньою ж вес-
ною прожену їх звідсіль не тільки в Еривань, але й у саму 
Персію, бо Грузія не зобов’язана годувати дармоїдів. А що 
ви просите захисту мого вірменам, котрі залишились у 
Еривані, гинуть від невірних, то запитую: чи заслуговують 
зрадники заступництва! Нехай їхні гинуть, як собаки, вони 
гідні сеї участі, бо минулого року, коли я з непереможними 
Російськими військами оточив Ериванську фортецю, ці, не-
достойні співчуття, займали Нарим-кале і, мігши мені його 
здати, не зробили того. А ти, юзбаши Габріел, який з нами 
ж знаходився і будучи першим радником підступного Ма-
гомед-хана, підтримував його в оманах і віроломствах 
до мене. Тепер же бачите, як Бог покарав вас за зраду  

Старий Еривань. Вид на фортецю з боку ріки Занги
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милосердному до вас Всеросійському Государеві Імпера-
тору. Невже думаєте, що я, генерал, такий, як інші, і не знаю, 
що Вірменин і Татарин готовий пожертвувати тисячами 
людей для користі своєї, готовий брехати і надавати всі 
зручності до взяття Еривані, як ви запевняєте вас не зна-
ючого ген.-м. Несвєтаєва? І так після всього цього чи можу 
я відправити військо на захист їх, і притому туди, де немає 
хліба? Чи можу словам твоїм, юзбаши, дати хоча б наймен-
шу віру, а ще більше покластись на Перські запевнення, що 
жителі Ериванські з наближенням Російських військ все 
підкоряться, що запевнення ці не такі, як були в минулому 
році. Або чи не думаєте ви, що 300 сімей ваших боягузли-
вих Вірмен можуть щось зробити проти 3000 Перської пі-
хоти, чи, можливо, гадаєте настільки брехливими доказами 
переконати мене дати віру новому Ериванському ханові 
та найпідступнішому Келб-Алі-хану, неначе вони таємно з 
вами поговорювали про покірність свою до Росії та щоб 
я з військами туди вступив? Не чекайте цього. Хитрощі  
перські мені відомі, і я сам знаю як і коли взяти Ериван-
ську фортецю. Ось вам і відповідь! А ви живіть спокійно, 
заводьте домівки та обробляйте поля.

Генерал від інфантерії князь Ціціанов.
(АКАК. Т. 2. С. 628)

Незважаючи на його прихильність до російської влади, Келб-
Алі-хану добре була відома лукава політика кн. Ціціанова. Для 
нас це також очевидно, але сліпий Келб-Алі-хан усвідомлював, 
що ціціанові приходять і йдуть, а велика Росія залишається.

Коли наше оповідання про дивну військову операцію зі взят-
тя Еривані наближалось до кінця і вже не було прагнення роз-
бавляти написане іншими матеріалами, ми раптом виявили лис-
та Келб-Алі-хана. Чому Келб-Алі-хан пише вірменам те, що по-
винен знати кн. Ціціанов? Вірмени не тільки доставлять цього 
листа князю, але й всі місцевості довкола знатимуть про думи 
сліпого Келб-Алі-хана.
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КЕЛБ-АЛІ-ХАН – АРХІЄРЕЮ ОГАНЕСУ,
ЛІТО 1805 РОКУ

Так я віддалений від Персів, що хоч би вони були боги –  
і тоді би я не поклонився їм, бо їх знаю й багато служив їм, 
але вони в нагороду за мою службу позбавили мене очей, 
і якщо би я знав, що точно вони з тамтешнього краю не 
повернуться назад (тобто якщо Росіяни не повернуться з 
Грузії. – Р.І.), подібно до повернення графа Зубова, від чого 
руйнувались наші домівки, то я буду служити Росіянам.

Про мене сповіщений князь Ціціанов з гіршого боку. 
Якщо Росіяни затверджені в Грузії, то щоб й.с. написав 

мені. Я ще буду готовий до послух Государевих.
Я повинен вирушити 28-го дня в Персію до шаха, та 

причиною мого відправлення в Персію є те, щоб я привів 
патріарха Даниїла в Нахчиван, в Предтечівський монас-
тир, і будьте в цьому впевнені…

Я його ясновельможності головному начальнику (кн. Ціці-
анову. – Р.І.) ніколи неправдивого нічого не говорив і не ска-
жу. Я говорив йому, щоб він вимагав фортецю, але він цього 
не зробив. Що мною сказано йому, на тому ж слові стою я.

Прикладена печатка Келб-Алі-хана.
(АКАК. Т. 2. С. 634) 

Відступ російських військ від стін Еривані
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Якщо ще раз прослідкувати епопею експедиції корпусу 
кн. Ціціанова в Ериванське ханство, то відверті слова сліпого 
Келб-Алі-хана мають історичне значення та визначають місця 
цих двох фігур у історії. У Всепідданому рапорті від 10 березня 
1804 року кн. Ціціанов доповідав:

«Цієї весни ми могли б, можливо, або встановити Російсь- 
кий штандарт на стінах Еривані та Нахчивану, або принай-
мні зробити управляючих там ханів данниками Росії».

4 вересня 1805 року від стін взятої в облогу Еривані почався 
відхід, якщо не втеча, деморалізованого, небоєздатного, напів-
роздягнутого та голодуючого російського корпусу генерала від 
інфантерії з численними титулами кн. П.Д. Ціціанова.

І нам здалось, що в останньому листі Келб-Алі-хан неначе 
просить нас, нащадків, оголосити пихатому й самовпевненому 
князю Ціціанову:

«Я й.я. головному начальнику (кн. Ціціанову. – Р.І.) ніко-
ли неправдивого нічого не говорив і не скажу; я говорив 
йому, щоб він вимагав фортецю, але він цього не зробив». 

 Келб-Алі-хан Нахчиванський.
Художник Аскер Мамедов



Рівно за 205 років,
у серпні 2010 року,

коли пишуться ці рядки,
ми передаємо сповідь
сліпого Келб-Алі-хана
душі князя Ціціанова,

що літає десь у Всесвіті.
можливо, душа

самовдоволеного й самовпевненого князя
і пошкодує, що свого часу

не змогла перебороти
твердокам’яну впертість князя

та діяти за порадою
мудрого й далекоглядного

Келб-Алі-хана.
Хан Нахчивану за жодних часів

не ставився з повагою
до вкрай самовпевненого

князя Ціціанова,
та симпатизував Російській імперії.

Руїни Еривані



З найнижчим  
уклоном – ключі 
від фортеці Баку 
на срібному блюдечку 
з золотою облямівочкою

ЧАРІВНИЙ СОН ІМПЕРАТОРА ОЛЕКСАНДРА І: 
В БЛАКИТНІЙ ДАЛІ ЙОМУ ВИДНІЄТЬСЯ 
РОСІЙСЬКА БУХТА АПШЕРОНУ

І сниться чарівний сон імператору Всеросійському Олексан-
дру Павловичу: ніби він сидить у тронному кріслі на вершині 
давньої Дівочої Вежі, а під нею ніжно плескається море, вда-

лині воно синє-синє. З висоти вежі видно мальовничу бухту з бі-
лим причалом, у котрого під російським 
прапором Й.І.В. красується государева 
яхта «Штандарт». Здалеку, трошки ліві-
ше, з земних надрів у височінь, до само-
го неба випрямились нафтові фонтани, 
стрункі, як тополі, крізь сонячні проме-
ні нафтові фонтани відливають чистим 
золотом. Щоб придбати нафту для Росії, 
потрібно платити золотом, а тут вона 
б’є фонтаном з-під землі, немов про-
мовляючи людям: «Беріть на благо без-
коштовно!» Нафта для промисловості –  
страва за багатим меню.

Государ імператор 
Олександр І
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Государ на повні груди вдихає неповторний аромат моря. Від 
насолоди в нього не вистачає сил запитати: «Де ж ми?» – та та-
ємничий голос йому нашіптує: «Великий государ, це ж сонячне 
Баку – Ваша давня мрія. Сьогодні в Баку велике свято. Бакин-
ський Гусейн-Кулі-хан і всі жителі цього сонячного краю зібра-
лись привітати та просити прийняти це багате володіння на 
вічні часи до складу Російської імперії…» Дійсно, в блакитній 
далині, вздовж берега мальовничої бухти Апшерону, повільно 
рухається довга шеренга людей, усі в святкових вбраннях. Люди 
несуть над собою величезний папірус, на котрому золотом ви-
шите прошення бакинців, звернення до великого Государя госу-
дарів, включити Бакинське ханство назавжди до складу Росій-
ської імперії. Хід шеренги людей завершує казкова колісниця, 
запряжена шістьома рисаками. Колісниця – це ошатне шатро на 
колесах, покрите дорогим шовком із позолоченими орнамен-
тами. В шатрі гордо сидить сам Гусейн-Кулі-хан Бакинський з 
охоронцями. Попереду рисаків, карбуючи кроки, урочисто про-
стують три казкових богатиря, вони несуть на витягнутих руках 
три золотих ключі від фортеці Баку – дар Всеросійському імпе-
раторові Олександру І.

Государ уже відчув щасливу мить дотику до золотих ключів 
від Баку, та раптом картини дивного сну вмить зникли в непро-
глядному тумані. Олександру Павловичу з напівзакритими очи-
ма ще не вірилось, що перебував він уві сні, йому здавалось, все 
відбувалось наяву, але де тоді золоті ключі, покриті смарагда-
ми? Казкове Баку разом із Дівочою вежею та ніжним плескотом 
моря розтанув у бузковому серпанку, залишивши на пам’ять 
імператору лише головний біль. «Ні, Баку – не Атлантида, – 
міркував імператор, протираючи сонні очі. – Баку не потрібно 
шукати десь на глибині океану, як давно потонулий материк. 
Баку – земне квітуче чудо, що зручно розташувалось на затиш-
ному березі Каспію з оксамитовим морем і випрямленими в ви-
сочінь фонтанами».

Думи про Баку більше ніколи не покидали імператора.
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Сонячне Баку з прекрасним морським портом, звідки тягну-
лись торгові шляхи і в Персію, і в Росію, ще до прибуття на Кав-
каз кн. Ціціанова дражнило політиків російських і весь діловий 
світ своїми недосяжними принадами та незліченними багат-
ствами… Сни про безкровне прирощення Росії прикордонними 
територіями до вельмож російського 
двору приходили здебільшого в пері-
од білих ночей, інший же сонний час, 
коли на землю опускалась чорна імла, 
їх долали грузинські сни. Ці моторош-
ні жахи навіть неможна назвати сна-
ми. При зімкнутих повіках з’являлись 
різнокольорові картини грузинського 
буття під російським управлінням. Ца-
риця Дар’я з величезними орлиними 
крилами, затьмарюючи сонце, носить-
ся закривавленим небом з кинджалом 
у руці, вишукуючи жертви – чергового 
важливого царського вельможу; грузи-
ни в кайданах, відпущені з каторги на побивку, грабують і під-
палюють князівські маєтки; несправедливо обділений спадком, 
царевич Олександр Іраклійович, улюбленець Персії та Дагес-
тану, в оточенні величезної перської охорони спостерігає, як 
російські раби зводять височезну стіну навколо Кахетинсько-
го царства з величезними воротами в Персію. А Фетх-Алі-шах 
Персії з Тегерану ревниво поглядає в бік Грузії, як на викрадене 
рідне дитя. Після таких грузинських снів знатні посадовці Росії, 
перебуваючи вдень в напівсонливій дрімоті, приймають на ніч 
великі дози снодійного, аби втекти від думок, що ятрять душу, 
не знаючи, що ж робити з Грузією.

Грузія зі своєю величезною територією котрий рік обтяжує 
Росію внутрішніми чварами та збройними конфліктами, войов-
ничим небажанням приймати російське правління, змушує три-
мати для охорони її кордонів збройні загони та постійно кидати 

Дівоча вежа. Баку,  
ХІІ століття
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туди нові сили, щоб втихомирювати заколоти, які розпалюють-
ся то обділеним спадщиною царевичем Олександром Іраклі-
йовичем, то його братами й родичами. А користь яка з Грузії? 
Самі грузини себе охороняти не бажають, та й часу немає в 
них на такі важкі справи – забави забирають більшу частину 
життя. Вони сповна усвідомили: якщо Грузія – це прикордонна 
територія Росії, то її потрібно охороняти. А хто зобов’язаний 
охороняти? Росія! Будуть охороняти самі грузини – опиниться 
Грузія знову в складі Персії. Між іншим, через цю саму Грузію 
жорстокий, але принциповий Ага-Магомед-хан так і не поба-
жав іменуватись шахом. На гербі Персії було відведено місце 
Грузії, котрій там визначено завдання охорони кордонів вели-
кої Персії. Ага-Магомед-хан свого часу сказав, що поки Грузія 
не повернеться під його владарювання, він не буде іменуватись 
шахом. Між тим улесливе оточення Каджара все ж переконало 
його після успішного походу в Грузію прийняти титул шаха.

До речі, Грузію ще й годувати треба, інакше без Росії всі там 
помруть голодною смертю. Колись повірений міністр у справах 
Грузії Коваленський стверджував, що Грузія здатна перейти на 
економічне самозабезпечення. Пообіцяв, але нічого не зробив, 
ось за ці фантазії та інші помилки Коваленського перевели в 
Петербург. Грузію потрібно годувати, охороняти зсередини та 
ззовні – і все-одно чекати, коли грузини полюблять російські 
порядки та владу, доведеться довго. Словом, у Росії з Грузі-
єю одні турботи та витрати, гроші рікою течуть безслідно ку-
дись далеко й глибоко, а назад навіть сміттям не повертаються. 
Втім, завойовуючи все підряд, можна залишитись без штанів, 
та й на далекі походи нескінченну кількість грошей потрібно –  
і де їх брати?

Завойовницькі епопеї кн. Ціціанова, на котрі Олександр І 
його не благословляв, побоюючись війни з Персією, дратува-
ли імператора. Государ прагнув обмежити загарбницький запал 
нового головнокомандуючого.



201

«… Воля Г.І. є, – писав за дорученням Олександра І 
міністр закордонних справ кн. Чарторийський кн. Ці-
ціанову 22 березня 1805 року, – щоб військові дії наші 
на Персію були абсолютно співрозмірні з тими способами, 
котрі в руках наших маються <…> подальші завоювання 
наші вимагають неминучого примноження війська для 
утримання нових здобутків <…> та становище Європейсь- 
ких справ не дозволяє надати ані найменшої допомоги 
військами…».     

(АКАК. Т. 2. С. 824)

СПОГЛЯДАЮЧИ З РОСІЇ НА БАКУ, 
РОСІЙСЬКІ ПРОМИСЛОВЦІ ТА КУПЦІ 
ПЕРЕДЧУВАЛИ РІКИ НЕЗЛІЧЕННИХ БАГАТСТВ

Государ терпів завойовницькі амбіції кн. Ціціанова лише 
з однієї причини: з першого дня перебування на Кавказі 
той тішив імператора заманливим байками про можли-

вість безкровного підкорення фортеці Баку. До того ж було ві-
домо, що бажаючих заволодіти фортецею та портом і всім, що 
навколо, ціла черга. Причому претенденти на Баку – одновірці 
знаходяться зовсім поруч, однак чи можна їх порівнювати з ве-
ликою Росією, в котрої найнепере-
можніші війська?

Мовлячи про сонячне Баку, кн. 
Ціціанов неначе занурював госу-
даря імператора, двір російський, 
промисловців і купців Росії в ча-
рівні російські сни. Кн. Ціціанов 
не був оригінальний, та й геніальні 
ідеї йому не були доступні, він рад-

Нафтові вишки  
старого Баку
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ше, був схильний до непродуманих дій, за котрими слідували 
невдачі та навіть дурниці. Але мілітаристські гасла кн. Ціціа-
нова про завоювання Баку були співзвучні з мріями всієї Ро-
сії. До прикладу, підкорення Гянджі розглядалось як зміцнення 
кордонів Росії – там у надрах не було золота й інших багатств. 
Після великого переможного галасу з приводу нового терито-
ріального надбання на околиці Росії Гянджу перейменували на 
Єлизаветполь – і забули. З новою назвою сама Гянджа не змі-
нилась, і Росія багатшою не стала, як і після здобуття Грузії. 
Однак якщо Російська імперія раптом приросте до Баку, вона 

здійснить потужний економічний кидок 
угору. Цю велику історичну подію на-
лежним чином здатні оцінити лише ци-
вілізовані нащадки – ми.

Російські світлі голови, в котрих, на 
щастя, за жодних часів дефіциту не було, 
знали, що підкорення Баку в сто разів ко-
рисніше й важливіше за всі інші територі-
альні прирощення Росії. Про значущість 
Баку розмірковує не географ чи якийсь ве-
ликий промисловець, навіть не купець – 
 про його значення дуже грамотно розпо-
відає відомий російський адмірал.

ОГЛЯД ТОРГІВЛІ З АЗІЄЮ
З Записки адмірала Мордвинова  
про береги Каспійського моря  
стосовно торгівлі з Персією

Місто Баку та найкращий порт. В ньому кораблі можуть 
стояти безпечно на 7-сажневій глибині. Околиці Баку ряс-
ніють нафтовими ключами та найкращою кам’яною сіллю. 
З причині цих витворів, в котрих тамтешні народи мають 
необхідну потребу, і для купівлі Російських товарів сті-

Адмірал  
Мордвинов М.С.
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кається сюди велика кількість торговців із Мазандерану, 
Гіляну, з Ленкоранського берега та з Азербайджану. Весь 
Ширван, що включає в себе провінцію Шемахинську, котра 
рясніє найбільше шовком, Шекінську та інші дрібні воло-
діння, які простягаються до р.р. Кури й Араксу, не маючи 
за місце розташуванням своїм іншого порту, всі вироблені 
свої товари доставляють до Баку.

За колишніх часів своїх Росія завжди силувалась за-
снувати торговий зв’язок свій із Персією, Гілянською про-
вінцією в місті Решті, в Ензелінському порті, та порт цей і 
за положенням своїм, і з причини мілин, його оточуючих, 
незрівнянно гірше Бакинського. Торгівля в ньому може 
бути вигідна для одного тільки Гіляну… Окрім того, хоча би 
й цих незручностей не зустрічалось, то один надзвичайно 
шкідливий клімат для Росіян по болотистому грунті Ензе-
лінського берега достатній для перешкоджання заснувати 
там головне місце для торгівлі…

Отже, з цього вочевидь відкривається, що для Ро-
сійської торгівлі з Персією Баку є єдиним зручним і ви-
гідним місцем. Вище пояснено, наскільки вдало з цього 
порту може здійснюватись торгівля в прилягаючі до моря 
провінції Мазандеранську та Гілянську, як найближчі. Те-
пер необхідним знаходжу дещо сказати і про суходільну 
торгівлю. Від Баку й до самої Перської затоки проходить 
безпечна дорога через всі найбагатші внутрішні провінції, 
влаштовані ще Шах-Аббасом Великим.

… Якщо Баку належним чином буде й кожен побачить 
себе забезпеченим повністю впевненістю в особистій без-
пеці і в спокійному володінні своєю власністю, тоді місто 
це, без жодного сумніву, стане осередком всієї Перської 
торгівлі та приверне до себе найбагатших промислових 
людей. Мазаранський і Ензелінський порти самі собою 
знищаться, як уже непотрібні, і всі витвори провінцій цих 
на киржимах будуть доставлятись у Баку.

Впевненість і принадність прибутку суть єдині причини, 
що приводять у рух і діяльність всі мирні народи. Отже, 
коли через Баку відкриється вірний шлях до торгівлі, то чи 
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не послужить це, між іншим, належним засобом для Росії 
через деякий час здобути найсильніший політичний вплив 
на всю Персію.   

(АКАК. т. 6-2, с. 857)

Завойовник кн. Ціціанов, котрий чув про Баку як про скарб-
ницю незчисленних багатств, прагнув підкорити його. Доро-
гою війни він йде першим, усвідомлюючи, що за такі історичні  
військові подвиги переможців обдаровують по-царськи та дов-
го носять на руках. І тому найзаповітнішому Святому Георгію, 
про котрого давно мріяв князь, вже було відведено гідне місце 
на парадному мундирі кн. Ціціанова. Цей головний військовий 
орден Росії буде випромінювати особливий блиск, коли князь, 
як епохальна особистість, з нагоди приєднання до Росії Баку, 
буде запрошений до Зимового палацу до самого государя імпе-
ратора Олександра Павловича.

Менше ніж за рік після прибуття на Кавказ, у січні 1803 року, 
кн. Ціціанов розпочав військову кампанію з метою завоювання 
фортеці Баку. Щоправда, військову кампанію кн. Ціціанов зво-
лів починати з таємних завдань і інтриг. Потрібно сказати, по 
частині інтриг у кн. Ціціанова були природні здібності. Павло 
Дмитрович не втрачав нагоди отримати інформацію про відно-
сини між ханами прикордонних володінь і спритно використо-
вував її в своїх цілях. Сам князь волів залишатись осторонь, а 
в клубок інтриг втискував підвладних йому посадовців, котрі 
були вхожі до ханів і ніби за службовим обов’язком постачали 
чи отримували від них інформацію.

Цього разу кн. Ціціанов залучив російського генерального 
консула в Баку н.с. Скибиневського для початку переговорів з 
Гусейн-ханом Бакинським, причому консулу дано було розпо-
рядження вести переговори начебто з відома та за дорученням 
государя імператора Олександра І. Зазначимо: князь підштов-
хує консула до розмови, котру хан має право розцінити як про-
вокацію та вислати консула за межі Баку. Але порушення кон-
сулом, м’яко кажучи, дипломатичного етикету кн. Ціціанова не 
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непокоїть. За цю консульську діяльність князь гарантує консулу 
«пристойну винагороду».

КН. ЦІЦІАНОВ – Н.С. СКИБИНЕВСЬКОМУ,
15 СІЧНЯ 1803 РОКУ

За довіреністю до вашого звання та особисті достоїн-
ства ваші, маю вам відкрити деякі передоручення, котрі 
угодно було Г.І. наказати мені до виконання. Ви знаєте, на-
скільки Бакинська гавань потрібна для Російського купець-
кого мореплавства. На неї більше, ніж на місто, спрямовують 
і тепер наші види. Та за природнім розташуванням міста з 
гаванню, необхідно буде за зручної нагоди зайняти Баку на-
шим військом, і рано чи пізно це має бути неминуче.

Вам краще відомо жалюгідне становище Бакинського 
хана та утиск його з двох сильних сторін – від Мустафи-ха-
на Ширванського й Ших-Алі-хана Дербентського. Бажано 
було б побачити його різними вашими навіюваннями, що 
йому ніде шукати допомоги й заступництва, як від Росії, 
що Ших-Алі-хан просить війська на підкорення Мустафи, а 
можливо, і його самого, і що для попередження здійснено-
го розорення його Гусейн-Кулі-хан повинен сам просити в 
Імператора для захисту свого гарнізон у Баку, і що, можли-
во, йому в такій милості не відмовлять Якщо ви доведете 
його переконаннями своїми, що він передасть нам Баку 
без будь-якого ускладнення, то я неодмінно віднесусь про 
це куди слід і віддам повною мірою справедливість вашій 
старанності та розсудливості, не сумніваюсь і в пристойній 
винагороді, котра за цим послідує.

Зважаючи на відвертість Гусейн-Кулі-хана та на посту-
пливість його до ваших пропозицій, можете ви додати, що 
якщо б потрібно йому було військо найближчим часом, то 
я, маючи повну згоду від Г.І., можу відразу прислати на до-
помогу його два батальйони з Грузії. Та все це повідомляю 
для виключно вашого відома й доручаю вам зберігати в 
глибокій таємниці.

(АКАК. Т. 2. С. 728)
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КНЯЗЬ ЦІЦІАНОВ ЗДІЙСНЮЄ ПРИЄДНАННЯ 
БАКИНСЬКОГО ХАНСТВА ДО РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 
БЕЗ УЧАСТІ БАКИНСЬКОГО ХАНА

Між тим плани кн. Ціціанова з підкорення Баку волею 
випадку різко спростились. В Тифлісі несподівано 
з’явилась довірена особа Гусейн-Кулі-хана Бакинсь- 

кого, такий собі Алла-Верди-бек, котрий, начебто ризикуючи 
життям, здійснив із Баку найважчий шлях, щоб заявити пред-
ставнику російської влади на Кавказі кн. Ціціанову про бажан-
ня Бакинського хана прийняти його з містом Баку і зі всім хан-
ством у вічне Російське підданство та захистити його від во-
рогуючих проти нього ханів силою непереможної зброї В.І.В. 
Посланець Бакинського хана бажав було особисто вирушити 
до двору Й.І.В., там скласти та затвердити Союзну угоду про 
приєднання Бакинського ханства до Росії, однак головнокоман-
дуючий кн. Ціціанов, посилаючись на нездоланні бюрократич-
ні формальності, переконав Алла-Верди-бека, що підготовку 
Союзної угоди слід здійснювати в Тифлісі. Алла-Верди-беку, 
котрий опинився в Тифлісі в становищі полоненого нічого не 
залишалось, як підготувати з допомогою кн. Ціціанова Ноту, 
в якій викладені основні положення та умови приєднання Ба- 
кинського ханства до Росії. Допомагаючи складати пункти 
Ноти, кн. Ціціанов думав виключно про користь Росії.

НОТА ПОСЛАНЦЯ БАКИНСЬКОГО ХАНА
Із Всемогутнім Богом

Бакинського Гусейн-хана повноважний представник і 
довірений Алла-Верди-бек, маючи повну змогу від свого 
високошанованого й вельможного хана, володаря та по-
велителя, сповіщений від й.я. кн. Ціціанова, що листа від 
й.висок. до Й.І.В. буде відправлено через кур’єра, а він, Ал-
ла-Верди, не може бути відправлений до Високого Двору 
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без особливого на те Високого веління, потрібним вважає, 
у виявлення старанності вельможного свого пана та ви-
сок. Гусейн-Кулі-хана Бакинського до Всеросійського Г.І., а 
більше щасливо владарюючому Олександру І-му, оголоси-
ти те, що доручено було йому, Алла-Верди, яко повноваж-
ному посланнику, від імені й. високост. Гусейн-Кулі-хана 
шанобливо викласти, а саме ( Печатка його імені):

Гусейн-Кулі-хан Бакинський зі всім своїм сімейством, 
м. Баку і всім тим, що Баку споконвіку належало, піддається 
у все вчинене підданство Й.І.В. Всеросійському Г.І. на вічні 
часи непохитно (Печатка його імені).

Ставши підданим Й.І.В., з приєднання Баку з його при-
належностями на вічні часи під Всеросійську державу, 
Гусейн-Кулі-хан розпорядження до забезпечення міста, 
будови, пристані та інші засоби до підтримки торгівлі під-
дає в безпосередню волю головнокомандуючого війська-
ми Й.І.В. і начальникам від нього поставленим (Печатка 
його імені).

Відправлення віри та буде вільним і жодному уперед-
женню не піддане (Печатка його імені).

Просить Й.І.В. про захист від усіх ворогів силою своєї 
високославної зброї, скільки б на те вимагатись могло й 
неухильно. Також аби тимчасова допомога не могла його 

Старий Баку



208

іноді наразити на небезпеку, просити про введення в Ба-
кинську фортецю війська Й.І.В. для постійного квартиру-
вання. А як й.я. генерал-лейтенант і кавалер сам, у перебу-
ванні його комендантом Баку в 1797 році, знати воліє, що 
простір міста не може помістити більше 1000 осіб війська 
з їхніми посадовцями, то на іншу кількість від високост. Гу-
сейн-Кулі-хана Бакинського дані будуть пристойні кварти-
ри (Печатка його імені).

Просить Й.І.В. удостоїти й. висок. Гусейн-Кулі-хана 
спадкового права всього його потомству на достоїнство 
Бакинських ханів (Печатка його імені).

Просить Й.І.В. залишити й. висок. Гусейн-Кулі-хану 
правління міськими жителями на колишніх правах у його 
ханській владі (Печатка його імені).

Його висок. Бакинському Гусейн-Кулі-хану буде вільно 
мати та будувати в Астрахані стільки транспортних суден, 
скільки буде необхідно за ціну, по якій вони зможуть від-
повідати витратам у Астраханському порті, та віддавати їх 
у найм, просити також із милосердя Й.І.В. про дарування 
двох транспортних суден зі всім оснащенням назавжди в 
користування його, розпорядження та володіння (Печатка 
його імені).

Його висок., обіцяючи свято й непорушно виконати все 
те, що я тут пропоную і на які умови погоджусь, урочисто 
підтверджує це, – в чому клятвеною обіцянкою затвер-
джую я (Печатка його імені).

Взаємно його висок. Гусейн-Кулі-хан Бакинський, пан 
мій, робить, щоб із постановлення мною запропонованого 
та обопільно за благо прийнятого й.я. ген.-л. кавалер, як до-
вірена особа від Й.І.В. Г.І. Всеросійського, благоволив до-
ставити до нього копію за скріпою своєю – Тифліс, березня 
31-го дня 1803 року (Печатка його імені та підпис його: 
благородний Алла-Верди-бек, Бакинський посланець).

(АКАК. Т. 2. С. 730)

Складена російською мовою, Нота посланця Алла-Верди-бе-
ка неначебто від імені Бакинського Гусейн-Кулі-хана, за всіх по-
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вноважень посланця, ніяк не може замінити документ, на якому 
повинен стояти підпис і печатка Гусейн-Кулі-хана Бакинського.

Проте день 31 березня 1803 року, як жоден інший, виявився 
в житті кн. Ціціанова плідним і найщасливішим. Князь, виявля-
ється, володів неабиякими здібностями дипломата і, водночас, 
продемонстрував дар талановитого фальсифікатора.

Переповнений радістю від своїх дипломатичних успіхів 
і від швидкого прирощення Росії золотоносним Бакинським 
ханством, кн. Ціціанов 31 березня приймає клятвену обіцянку 
(присягу) на вірнопідданство Й.І.В. Всеросійському Г.І. та Його 
Високим Спадкоємцям не тільки від Алла-Верди-бека, але й од-
ночасно від імені Бакинського хана та його спадкоємців.

Так Алла-Верди-хан став слухняним знаряддям в руках  
кн. Ціціанова.

КЛЯТВЕНА ОБІЦЯНКА

Я, нижченазваний, довірений уповноважений від вель-
можного й високошанованого Бакинського Гусейн-Кулі-
хана, владного пана мого, посадовець його Алла-Верди-
бек, в присутності й.я. ген.-л. Головнокомандуючого Грузією 
кн. Ціціанова, даю цю клятвену обіцянку перед Всемогут-
нім Богом, великим пророком нашим Мухаммедом силь-
ним і наступником його пророків сильним Алієм з одинад-
цятьома його нащадками і святим його Кораном, іменем 
володаря мого, як довірений від нього, що на умовах, за 
підписом моїм і з прикладенням як зазвичай мого іме-
ні печатки по всіх статтях, й.я. вищезгаданому ген.-л. кн. 
Ціціанову мною від імені та по довіреності вельможного 
государя мого Гусейн-Кулі-хана підданих, присягаю в осо-
бі хана, за нього та його спадкоємців на вірнопідданство 
Й.І.В. Всеросійському Г.І. і Його Високим Спадкоємцем, та 
зобов’язуюсь зберегти таємницю цю свято й непорушно, і 
на завершення цілу книгу св. Корана і в тому страшні слова 
валлап, біттан, талтоп. Амінь – Тифліс, березня 31-го дня 
1803 року.
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На дійсному підписано у цієї присяги був благородний 
Алла-Верди-бек, повноважний посланець Бакинського 
хана. До присяги приводив Мірза-Рабі.

(АКАК. Т. 2. С. 731)

Кн. Ціціанов негайно розпочав підготовку всіх необхідних 
документів, що складають так звану Союзну угоду, аби в при-
швидшеному порядку направити їх на затвердження до Санкт-
Петербургу. Правда, Алла-Верди-бек не доставив кн. Ціціанову 
особисте послання Бакинського хана з викладенням свого про-
хання щодо прийняття російського підданства. Проте князя Ці-
ціанова зовсім і не насторожила відсутність у Алла-Верди-бека 
особистого послання Бакинського хана. Навпаки, кн. Ціціанов 
вважав, що підготовлені в присутності Алла-Верди-бека до-
кументи та згодом Високо затверджена в столиці Союзна уго-
да поставлять Бакинського хана перед фактом і він буде зму-
шений визнати російське підданство та взятися за виконання 
обов’язків, згідно двосторонній угоді. Щоб прихилити Алла-
Верди-бека доброзичливістю Росії та враховуючи побажання 
Бакинського ханства, котрі будуть включені в майбутню Со-
юзну угоду, кн. Ціціанов 31 березня 1803 року відправляє до 
Санкт-Петербургу всепідданий рапорт.

ВСЕПІДДАНИЙ РАПОРТ КН. ЦІЦІАНОВА,
31 БЕРЕЗНЯ 1803 РОКУ

Повноважний Гусейн-Кулі-хана Бакинського Алла-
Верди-бек при здійсненні присяги наполегливо просив 
мене негайно взятися за виконання деяких статей поста-
нови, а саме передачі його хану 2-х транспортних суден, –  
кажучи, що він все це здійснив в намірі тому, що виконан-
ня послідує за підписанням акту, але я під тим приводом, 
що готових суден у Астраханському порту немає, маю на-
мір відволікти його від цього.

Про що маючи щастя всепідданіше доповісти В.І.В., 
маю сміливість просити, чи не завгодно буде в випадку 
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апробації цієї постанови Високо звелите видати Гусейн-
Кулі-хану Бакинському з Астраханського порту ті 2 судна, 
аби при першому кроці довіра їхня не похитнулась.

(АКАК. Т. 2. С. 729)

Навздогін за попереднім листом, того ж 31 березня 1803 
року кн. Ціціанов відправляє докладний всепідданий рапорт з 
додатком Ноти Алла-Верди-бека та Клятвеної обіцянки. За Ці-
ціановим, приєднання Бакинського ханства до Росії є справою 
завершеною. Бакинського хана потрібно захищати від сусідів-
недругів і в Баку необхідно терміново ввести Російські війська.

ВСЕПІДДАНИЙ РАПОРТ КН. ЦІЦІАНОВА,
31 БЕРЕЗНЯ 1803 РОКУ

Посланець Гусейн-Кулі-хана Бакинського Алла-Верди-
бек,, через Астрахань, Кізляр і Кавказьку ущелину про-
бравшись до Тифлісу найтяжчим, але найвірнішим шляхом, 
доставив до мене листа від хана свого, котрий пояснює, 
що цей Алла-Верди-бек, вихований із ним від однієї го-
дувальниці (що за Азіатським звичаєм прирівнюється до 
родинного зв’язку, навіть ближче за рідного брата), має від 
нього словесні доручення про покірність його й слухня-
ність, повідомивши спершу мене, а потім із прохальною 
грамотою за моїм дозволом вирушити до Високого Дво-
ру В.І.В. Але як на вирушення його в С.-Петербург виявив 
я йому ускладнення, наводячи привід, що без особливого 
Високого повеління В.І.В. не можу я відправити посланців 
до Високого Двору, а тим більше не будучи засвідченим 
у важливості запропонованого посольства, то згаданий 
Алла-Верди-бек, вручивши мені грамоту на Високе ім’я 
В.І.В., розповів мені детально, в чому полягає прохання та 
намір Бакинського Гусейн-Кулі-хана.

Грамоту його оригінал із перекладом і лист його до 
мене писаний маю щастя піднести при цьому на Високе 
споглядання В.І.В. Оскільки ж із них ясно, що найголовні-
ші доручення по довіреності та повноважності хана Ба-
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кинського до Алла-Верди-бека полягають у словесних від 
нього поясненнях, то за змістом його донесень обов’язком 
вважаю донести В.І.В. наступне.

Гусейн-Кулі-хан Бакинський, наляканий честолюбними 
заходами Ших-Алі-шаха Дербентського, котрий, подібно 
зі всепідданими моїми попередніми донесеннями В.І.В., 
має зазіхання й на м. Баку, котрого хани були певний час 
данниками ханів Дербентських, просить В.І.В. удостоїти 
прийняти його з м. Баку і зі всією тією приналежністю в 
вічне Російське підданство та захистити його від ворогу-
ючих проти нього ханів силою непереможної зброї В.І.В., 
залишаючи в Баку на постійне перебування достатній гар-
нізон. Це бажання Бакинського хана тим більше здається 
щиросердним, що Ших-Алі-хан Дербентський, за звістка-
ми, що доходять до мене, потребують доказів, уже обурює 
Ширванську провінцію та шукає досягнути своїх заходів, 
зробивши початок проти непримиренного ворога свого 
Мустафи-хана Ширванського, на місце якого має намір 
він звести двоюрідного брата Мустафи Касім-хана, який 
вдався до його захисту. Ця сама обставина, для відвернен-
ня загибелі Бакинського хана, ймовірно, змусила посланця 
Алла-Верди-бека вдатись до рішучих заходів щодо посту-
плення м.Баку іменем свого хана та погодитись майже без 
заперечення на всі зроблені мною пропозиції.

Знаючи, якої поваги заслуговує місто, а тим більше га-
вань Бакинська, у відношенні Російської торгівлі по Кас-
пійському морю, і що надбання такої добровільним чином 
не може бути противне Високій волі В.І.В., наважився я пе-
реконати Алла-Верди-бека, що буде він має необмежені 
повноваження від хана свого до укладення умов на цю 
поступку та на вступ в особі хана свого на вірнопідданство 
В.І.В., то дав би мені на це письмове зобов’язання, котре 
могло б служити як для нього, так і для мене безсумнівним 
документом, – на котру пропозицію мою, за попередніми 
моїми неодноразовими поясненнями про статті та зміст 
цих умов, подав він мені ноту Перською мовою, власне ру-
кою його підписаною та печаткою його під всякою статтею 
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затвердженою, яку при цім маю щастя піднести до Високо-
го В.І.В. відома, маючи таке ж всепіддане привітати з при-
єднанням на вічні часи до Всеросійської держави міста 
Баку зі всією його приналежністю.

Обов’язком вважаю всепіддано донести В.І.В., що 6-а 
стаття дещо не відповідала порядку та Російському законо-
положенню, бо під словами «на колишніх правах» полягає, 
за розумінням посланця Алла-Верди-бека, і смертна кара.

Та як завзяття його страшило мене нездійсненням цієї 
постанови і як 1-а і 2-а статті, що піддають місто та хана 
Бакинського в цілковите підданство В.І.В., дають незапере-
чне право не терпіти смертної кари, знищеної в Російській 
Імперії, то я наважився залишити цей пункт, не обмовляю-
чи про переміни, що можуть стати наслідком з часом нада-
лі до Високої установи в місті цім кращого та зручнішого 
способу управління.

Причини, що спонукали мене взятися за рішучу поста-
нову щодо прийняття м. Баку в підданство В.І.В., наклада-
ють на мене обов’язок всепіддано донести про найлегші 
способи привести зайняття в Баку до відповідної дії, при-
пускаючи, що потрібна мені допомога точно поспіє вчасно.

Для зайняття м. Баку потрібен полк 3-х батальйонний, 
для забезпечення дороги, що веде з Грузії до Баку, тобто 
в Гянджі та Шуші, коли за допомоги Божої ці міста взя-
ті будуть у продовження цієї кампанії, по завершенню з 
Джарською провінцією рішучої постанови, потрібен буде 
ще один полк для зайняття цих обох місць. Ці два полки 
для швидшого приходу в Грузію можна відрядити з Крим-
ської інспекції, а саме 15-й Єгерський і Севастопольський 
мушкетерський, як тому, що найближчі, так і тому, що в 
15-й Єгерський Високо призначений шефом із тутешнього  
17-го Єгерського полку полк. Карягін, мені відомий і по 
землі тутешній, що має місцеві відомості, а шеф Севасто-
польського полку ген.-м. Сербін має всезагальну репута-
цію про відмінну його здатність до дієвої служби. Як тільки 
удостоюсь я отримати Високе В.І.В. схвалення на цей мій 
план, відразу ж приступлю до дії.
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Полками, що знаходяться в Грузії займу всі вищеописа-
ні пости, а Севастопольський і 15-й Єгерський полки (пере-
хід до Моздока з місць своїх займе 2 місяці чи 7 тижнів, та 
на отримання Високого В.І.В. веління буде потрібно також 
7 тижнів) прибудуть до Тагаурської ущелини до того часу, 
коли води Тереку впадуть і стануть прохідними, тобто до 
15-го серпня чи на початку вересня. По приході полків 
до Грузії вони займуть пости полків, що вибули чи знадо-
бляться на забезпечення безпеки наших кордонів.

Для продовольства військ у Баку потрібно доставити 
з Астрахані на купецьких транспортних суднах річну про- 
порцію до 4000 кулів борошна зі співрозмірною про- 
порцією круп і вівса для полкових коней…

Надаючи все це на Високий розсуд В.І.В. , насмілю-
юсь всепіддано додати, що втрата такої зручної наго-
ди зайняти м. Баку та приєднати його до Всеросійської 
Держави без чутливого казенного утримання визнав я 
противним обов’язкам, високо на мене покладеним, і за-
взяттю моєму до служби В.І.В. , і тому для виконання в 
точності священної волі В.І.В. буду очікувати на це рішу-
че Високе повеління.  

(АКАК. Т. 2. С. 729)

Того ж дня, 31 березня 1803 року, кн. Ціціанов відправляє 
листа й Державному канцлеру О.Р. Воронцову для підтрим-
ки його, О.Д. Ціціанова, у святій справі прирощення до Росії 
скарбниці та заповітної мрії государя імператора Олександра І –  
нафтоносного Бакинського ханства.

КНЯЗЬ ЦІЦІАНОВ – ГРАФУ ВОРОНЦОВУ,
31 БЕРЕЗНЯ 1803 РОКУ

Із всепідданого донесення мого від цього місяця в.я. 
вбачити зволите, що Хусейн-Кулі-хан Бакинський просить 
про прийняття його не тільки в заступництво, але й вічне 
підданство Російської Імперії з містом його Баку та зі всі-
єю його приналежністю. Які в цьому випадку вважав я не-
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обхідним вжити рішучих заходів, мав я щастя всепіддано 
донести Й.І.В.

Бувши переконаним, що таке добровільне й безпере-
шкодне здобуття міста та гавані Бакинської, настільки по-
трібної для Російської торгівлі по Каспійському морю, при-
верне увагу в.я., я смію сподіватись, що ви, м.г., стараючись 
і сприяючи на користь вітчизни, удостоїте підкріпити мій 
план милостивою вашою підтримкою.

(АКАК, т. 2. С. 732) 

Одночасно кн. Ціціанов запропонував посланцю Бакинсько-
го хана на схвалення Союзну угоду. Князь все наперед прора-
хував: посланець Бакинського хана Угоду підпише, Бакинсько-
му Гусейн-Кулі-хану доведеться погодитись, Баку опиниться в 
складі Росії на вічні часи. Та й по всьому! 

Ми не маємо у розпорядженні текст Союзної угоди, однак 
кн. Ціціанов недооцінив принциповість посланця Гусейн-хана. 
Головні положення Союзної угоди, в котрих особливо зацікав-
лена Росія, Алла-Верди-бек не підтвердив і за стилем зауважень 
посланця Бакинського хана, хоча й у делікатній формі, було зро-
зуміло, що складену кн. Ціціановим кабальну для Бакинського 
ханства Союзну угоду Бакинський Гусейн-хан не визнає.

ЗАУВАЖЕННЯ ПОСЛАНЦЯ БАКИНСЬКОГО ХАНА
НА ДЕЯКІ СТАТТІ СОЮЗНОЇ УГОДИ

В першому пункті звольте прописувати, що його висо-
кість милостивий пан мій Гусейн-Кулі-хан із сімейством 
своїм, з м. Баку і всім, що споконвіку до нього належало 
піддається Й.І.В. всеросійському Государю. – Це добре.

2) Виправлення закону та віри бути вільним і жодному 
осуду не підданим. – І на це згоден.

3) За велінням Й.І.В. розмістити в Бакинській фортеці 
три батальйони Російських військ. – Це неможливо, та й 
висок. Гусейн-Кулі-хан не погодиться, оскільки Бакинська 
фортеця не має такого простору, щоби могло помісти-
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тись, як і в.я. відомо, і для виконання волі в.я. можна роз-
містити 1000 осіб Російських військ. Більше ж неможливо.

4) Зробити вам пристань для користі торгівлі. – Я на це 
згоден і добре.

5) Висок. Гусейн-Кулі-хан бажає і просить, аби Високим 
Й.І.В. Двором затверджено було в м. Баку ханство його по 
достоїнству спадково та правління. – Це добре. 

6) Просить й. висок. Гусейн-Кулі-хана, аби правління міс-
том і порядки залишались на колишніх правах і законах у 
його волі та владі, крім смерті та страти, що ці дві речі в 
Російському правлінні нетерпимі. Але без цих двох покарань 
проявиться багато зла, а тому знищити в магометанах 
неможливо. 

7) Будувати панові моєму судна в Астраханському пор-
ту. Але прохання висок. Гусейн-Кулі-хана полягає в тому, 
щоб Й.І.В. подаровані були хану купецькі судна.

8) Висок. Гусейн-Кулі-хан для того піддається під за-
ступництво милосердного Государя та входить у покірність 
і підданство, щоб користуватись і отримати милості Й.І.В.

Доходи від нафтових колодязів і від мита в Бакинській 
фортеці не всі доступні навіть хану, і Росія не може ними 
користуватись.

Фортеця Баку та бакинська бухта
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9) Прохання моє полягає в тому, щоби воля й. висок. 
Гусейн-Кулі-хана й побажання мені дані ви зволили вико-
нати, і мене достовірно обнадіявши, дозволили вирушити 
назад, аби я, прибувши, міг панові моєму донести та за-
певнити його.

10) Знаючи милість Високого Двору, милосердного Го-
сударя, прийняли ми заступництво Його і, піддаючи себе в 
підданство, будемо покірні та слухняні повелінню Й.І.В. по 
цьому нашому донесенню, а якщо ви на це будете згодні, 
то дозвольте мені вирушити назад.

(АКАК. Т. 2. С. 731)

Кн. Ціціанов, проігнорувавши зауваження посланника, надав 
привід Алла-Верди-беку залишити Тифліс, а Союзна угода в ре-
дакції кн. Ціціанова була направлена в столицю на затвердження.

Зрозуміло, кн. Ціціанов порушив всі норми міждержавних 
відносин, згідно яким на підпис Союзної угоди і всіх до неї до-
датків повинен був бути запрошений сам Гусейн-Кулі-хан Ба-
кинський, і жоден найдовіреніший посланець його не замінить. 
Словом, князь Ціціанов вчинив як авантюрист, а не гідний пред-
ставник високої влади Російської Імперії.

Під виглядом добровільної згоди, на основі зліплених і не-
узгоджених з Бакинським ханом документів, кн. Ціціанов за-
штовхує Бакинське ханство в російське підданство. Тільки за-
ляканий, беззахисний і безпринципний володар, позбавлений 
гордості, можливо, стерпить настільки кричущу фальсифікацію 
договірних документів, згідно котрим Бакинське ханство на ві-
чні часи відходить у владу Росії без прав і з одними обов’язками. 
Але поки ще реакція Бакинського хана невідома, а С.-Петербург 
між тим аплодує патріоту кн. Ціціанову.

В столиці вже бачать, як Бакинський хан урочисто з низьким 
уклоном вручає кн. Ціціанову ключі від фортеці Баку на срібно-
му блюдечку з золотою облямівкою.

Імператор Олександр І, Державний канцлер і весь двір ро-
сійський були в захваті від такого неочікуваного й дорогого по-
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дарунка Російській імперії. Союзна угода була складена з ве-
ликою вигодою для Росії. Кн. Ціціанов, не знаючи міри й честі 
також, не міг і не бажав уявити сумні наслідки вступу Баку в 
підданство Росії на таких умовах, тим більше на вічні часи.

ВИСОКЕ ПОВЕЛІННЯ КН. ЦІЦІАНОВУ,
23 ТРАВНЯ 1803 РОКУ

Донесення ваші подають Мені знову нагоду віддати 
справедливу похвалу служінню вашому. Добровільне звер-
нення під Державу Російську різних володарів, сусідніх із 
краєм, ввіреним управлінню вашому, відношу я розсудли-
вим вашим розпорядженням і довіреності, котру встигли 
ви поселити в них до сильного захисту, котрий знаходять ті, 
що вдаються до заступництва Росії. Я з задоволенням бачу, 
що, слідуючи цим шляхом, досягнете ви призначеної вам 
мети, не зустрічаючи майже опору, що може вас змусити 
до крайніх заходів. Ви приведете в дію визначений план зі 
згоди володарів, котрих землі залишаться всередині кор-
донів Імперії Всеросійської.

Внаслідок чого, приймаючи за благо угоду, вчинену 
вами з Алла-Верди-беком, уповноваженим від Гусейн-Ку-
лі-хана Бакинського, схваливши всі заходи, запропонова-
ні вами, що слугують до приєднання ханства Бакинського 
до Імперії Всеросійської, по введенні гарнізону в це місто, 
в силу 6-ї статті Угоди, правління міськими жителями за-
лишаючи на колишніх правах в руках хана, виключаючи 
лише смертну кару, що доручаю Я особливому спостере-
женню вашому. Стосовно ж двох транспортних суден, за-
прошених Гусейн-Кулі-ханом, чи зручно виконати це його 
бажання, рівно й дозвіл дати будувати такі на свій раху-
нок у Астрахані. Право це, втім, присвоєне всім Російським 
підданим, залишиться й у нього невід’ємним, як тільки він 
таким зробиться.

(АКАК. Т. 2. С. 732).
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Переповнений радістю від отриманого високого повеління, 
що угода між Росією та Бакинським ханством вступила в закон-
ну силу, кн. Ціціанов надсилає Гусейн-Кулі-хану привітальне 
послання, вважаючи, що в Баку його сприймуть як подію епо-
хального значення, як початок нового щасливого життя під скі-
петром російського імператора.

КН. ЦІЦІАНОВ – ГУСЕЙН-КУЛІ-ХАНУ,
27 ЧЕРВНЯ 1803 РОКУ

Сповіщаючи через це в. висок., що внаслідок умови, 
укладеної мною з шановним Алла-Верди-беком щодо 
прийняття вас і міста Баку з при-
належністю, в вічне Всеросійської 
Імперії підданство, Й.І.В. всемилос-
тиво удостоїв прийняти вищезгада-
ну постанову у всій силі її та Високо 
звелів мені привести її в належне 
виконання, з яким милосердним Мо-
нарховим велінням, до блага жите-
лів Бакинських уклінних, маю честь 
старанно в. висок. привітати і, пере-
буваючи в твердій надії, що виявлене 
вами бажання зазнати спокою під ви-
соким і сильним заступництвом ми-
лосердного нашого Г.І. буде доведено 
вами на самому досвіді.

Про війська, що мають зайняти 
Баку, я зробив необхідне розпорядження і сподіваюсь, що 
цієї ж осені будете ви і світлий дім ваш знаходитись під 
захистом непереможної Російської зброї…

(АКАК. Т. 2. С. 733)

Приєднання Бакинського ханства до Російської імперії ви-
кликало в столиці святковий галас, купці вже готувались до 
освоєння нових морських торгових шляхів, а промисловці ра-
дісно потираючи руки підраховували прибуток від застосуван-

Резиденція 
Ширваншахів у Баку.

З картини Аскера 
Мамедова
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ня на підприємствах нового виду палива – «чорного золота». На 
верфях Астрахані також панувала страшенна метушня: перед-
бачалось велике будівництво суховантажів і наливних суден.

Словом, позахмарне Баку розбудило ділову Росію для но-
вого стрибка в прогресі, породив неймовірний рух із освоєння 
Бакинського ханства… І раптом! Цьому «раптом» ніхто не хо-
тів вірити – навіть всемогутній і милосердний, сонцеподібний 
государ імператор Олександр І.

КНЯЗЬ ЦІЦІАНОВ ОШУКАВ  
ВСЕРОСІЙСЬКОГО ІМПЕРАТОРА: 
БАКИНСЬКИЙ ГУСЕЙН-КУЛІ-ХАН НЕ БАЖАЄ 
БУТИ В ПІДДАНСТВІ РОСІЇ

Не минуло й 20 днів, як кн. Ціціанов привітав Гусейн-Ку-
лі-хана, що «цієї ж осені будете ви і світлий дім ваш 
знаходиться під захистом непереможної Російської 

зброї», а Гусейн-Кулі-хан Бакинський, котрий ще не випробував 
принад цього нового солодкого життя вже прислав до Тифлісу 
гнівне послання.

Гусейн-Кулі-хан із обуренням пише, що «документи, під-
готовлені з повноважним його посланцем Алла-Верди-беком 
про поступку Баку та про прийняття його на вічне підданство 
В.І.В., були укладені не за волею Гусейн-Кулі-хана» і що «зга-
даний Алла-Верди-бек порушив дані йому настанови й повно-
важення». Більше того, Ширванський Мустафа-хан затримав 
дорогою в Баку Алла-Верди-бека, відібрав у нього всі договірні 
папери та навіть піддав катуванням з метою випитати, чи немає 
в Гусейн-Кулі-хана якихось таємних справ із росіянами. Кн. Ці-
ціанову, котрий неабияк обурився, довелось про це донести госу-
дарю імператору у всепідданому рапорті від 10 липня 1803 року.
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«Якщо б Каспійська флотилія була в змозі діяти, – 
оправдовуючись, доповідав кн. Ціціанов государю імпера-
тору, – я б негайно дав наказ бомбардувати Баку та при-
вести силою зброї укладені умови до виконання». Князь 
«очікує прибуття в Тифліс 2-х полків, аби змусити Ба- 
кинського хана розкаятись щодо раптової переміни неви-
важених його намірів і про нові задуми, недругами йому 
навіяні».

(АКАК. Т. 2. С. 733)

Задуми Ціціанова не поступались за розмахом прагненням 
Цезаря: «Прийшов, побачив, переміг», однак завойовницькі ам-
біції древнього полководця були забезпечені військами, а для 
розширення кордонів Російської імперії на Кавказі та Близько-
му Сході кн. Ціціанову військової сили вочевидь не вистачало. 
За затвердженими в Петербурзі штатами кількість російських 
військ на Кавказі в епоху кн. Ціціанова передбачено в межах 25 
тис. осіб і 30 знарядь. І це все сили, котрі мав у розпоряджен-
ні кн. Ціціанов для здійснення комплексу оборонних і насту-
пальних операцій на величезній території від Чорного до Кас- 
пійського моря.

На Кавказькій лінії – так називали лінію від Каспійського 
до Чорного моря – і в Астрахані також знаходилась невелика 
група російських військ, та вона виконувала охоронні функції, 
і Ціціанов не наважувався посилити нею наступальні війська: 
це означало б залишити незахищеними російські території на 
Кавказькій лінії. Тому войовничий князь Павло Дмитрович Ці-
ціанов лукавив, роблячи вигляд, що військ у нього в достатку, 
але він, «переповнений людяністю», не бажає марно проливати 
кров супротивника, тому пропонує йому здатись на волю пере-
можника без опору.

Козир кн. Ціціанова – непереможні війська, котрих начебто 
достатньо для підкорення будь-якої території, супротивнику ж 
залишалось з’ясувати склад і кількість російських військ, а по-
тім вести діалог в вигляді переговорів або переписки.
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В ті далекі від нас часи ошукати супротивника також було 
непросто. Поблизу таборів російських військ завжди знаходи-
лась найнята персами людина, котра особисто підраховувала чи 
з розмов із солдатами дізнавалась скільки у росіян піхоти, кава-
лерії, гармат, де знаходяться арсенали та ін. Те ж саме стосува-
лось і оцінки кількості перських військ, відомості про котрі на-
йняті інформатори передавали російському командуванню. Їм 
вдавалось потрапити в будь-яку щілину, з’явитись десь і заяви-
ти, що він прибув до родичів, і родичі знаходились та рятували 
шпигуна від арешту. Словом, відсутність сучасного зв’язку зо-
всім не виключала шпигунських комунікацій, і без них, як пра-
вило, не готувалась жодна мала чи велика операція.

Історія війн на Близькому Сході зберігає багато імен людей, 
котрі виконували функції інформаторів, але серед них не зустрі-
чалось жодного росіянина, чи перса, чи азербайджанця – лише 
вірмени. 

Однак повернімось до Баку – давньої російської мрії. Кн. Ці-
ціанов ніяк не міг забути «віроломства» Гусейн-хана Бакинсько-
го і будував плани не тільки підкорити Баку, але й добре про-
вчити хана, хоча той був тричі правий, не визнаючи документи 
на вічне входження до складу Росії, котрі він навіть здалеку не 
бачив. Та цього кн. Ціціанов не розумів, його хворобливе само-
любство вимагало відплати. І чим швидше, тим краще. Поки 
Баку не буде в складі Росії, залишати місто в спокої не можна.

Кн. Ціціанов, котрий був комендантом фортеці Баку за гр. В. 
Зубова, усвідомлював грандіозність завдання та розумів, що на 
страх Баку не візьмеш, а силовий шлях буде складним і нешвид-
ким, тому він не втрачав надії взяти фортецю безкровно. Йому 
здавалось, що нашумілий штурм Гянджі та кривавий урок пи-
хатому Джевад-хану для інших ханів послугує добрим повчан-
ням. Вірячи в успіх підкорення фортеці Баку, князь подумки 
ніжно гладив довгоочікуваний орден Святого Георгія, котрим 
його чомусь ніяк не нагороджували. 
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НА ШТУРМ БАКУ ВИРУШАЄ 
ФЛОТИЛІЯ З ДЕСАНТОМ

Князь Ціціанов вирішив наступати з моря та задіяти 
Каспійську флотилію, вживаючи при цьому заходів і з 
укріплення сухопутних військ. Насправді Каспійської 

флотилії як бойової одиниці тоді ще не існувало, її належало 
сформувати. Для флотилії не було достатньої кількості суден –  
передбачалось обрати найбільш придатний із торгових і ри- 
бальських. Це рішення кн. Ціціанова було піонерським і смі-
ливим, але досвіду бойових дій із використанням десанту в ро-
сійських військ на Каспії також не було. Належало навчитись 
успішно підтримувати з моря операції військ на суходолі. Не-
зважаючи на всі ці обставини, кн. Ціціанов взявся за здійснення 
задуманого плану. Більше того, він ще й розширив масштаб-
ність операції. Поки ще не існуючій Каспійській флотилії було 
поставлене завдання спочатку побувати біля берегів Персії та 
налякати Фетх-Алі-шаха, аби Гусейн-Кулі-хан Бакинський по-
ховав надію на допомогу з Персії. Врешті, що складало головну 
частину операції, флотилія повинна було блокувати фортецю 
Баку та зробити Бакинське ханство навічно російським. Прав-

Мрія кн. Ціціанова:  
Каспійська флотилія штурмує Баку
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да, кн. Ціціанов, не будучи флотоводцем і навіть звичайним 
моряком з досвідом, навряд чи усвідомлював, що для бойової 
десантної операції необхідна серйозна попередня підготовка, 
а часу на неї не було. У великому поспіху були визначені цілі 
морської операції та склад флотилії.

Шефу Астраханського гарнізонного полку ген.-м. Завалиши-
ну наказано було стати мореплавцем. Він призначався команду-
ючим десантною Каспійською флотилією. 

ПРОПОЗИЦІЙ КН. ЦІЦІАНОВА ГЕН.-М. ЗАВАЛИШИНУ,
29 БЕРЕЗНЯ 1805 РОКУ

В повній довіреності до здібностей в пр. та старанності 
вашій до служби Й.І.В., без найменшого вагання призна-
чаю вас начальником десантних військ, що вирушають до 
Перських берегів як для покарання Баба-хана сердаря, так 
і для виконання частини плану, Високо ввіреного єдино-
му моєму відому, а тому пропоную перш за все вступити в 
план операції, при цьому приєднаний…

Посвятимо нашого читача в «приєднаний» план.

Каспійська флотилія включає фрегати №1 і №2, яхту 
«Марія», галіоти №1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 і 12, разом – суден 
всіх 12, з них гармат 128. До них додано 11 купецьких і 
транспортних суден для перевезення провіанту.

Ось що планувалось для залякування Каспійського узбереж-
жя та завоювання Баку. 

Десантні війська складаються: Кавказького мушке- 
терського полку з 6 рот, 16-го Єгерського полку 2- х рот – 
всього 8. В них кількість чинів: штаб- і обер-офіцерів 35, ун-
тер-офіцерів 86, барабанщиків 23, рядових 1046, нестройо-
вих 115, артилеристів 40 – всього 1345. При них артилерії: 
12-ти гарматний єдиноріг – 1,6-ти фунтових гармат 3, всьо-
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го 4 знаряддя. Разом 6-ти ротний десантний загін має осо-
бового складу, включаючи й нестройових, всього 1345 осіб.

Під командуванням ген.-м. Завалишина невеликому загону 
російських кораблів наказано прямувати до перських берегів, 
котрі в ті роки не охоронялись, захопити перський торговий 
порт Решт, призначити й залишити там російського консула та 
одне військове судно для захисту російської торгівлі й інтересів 
Російської імперії, після чого так званій російській ескадрі на-
казано штурмувати та захопити фортецю Баку.

Незалежно від результату йти всією флотилією з військами 
до Баку і, ввійшовши в головну та безпечну Бакинську бухту, 
блокувати місто. Далі ген.-м. Завалишину наказано здійснити 
наступне:

1) Послати з судна офіцера з пропозицією про зда-
чу міста на волю переможця та очікувати, який прийом 
зроблений буде. Якщо бажаний, то оголосити, що війська 
прислані покарати хана й місто за те, що хан, зробивши в 
1803 році через посланого свого в Тифлісі головноуправ-
ляючим Грузією, Астраханським і Кавказьким військовим 
губернатором кн. Ціціановим трактат про вступ у Всеро-
сійське підданство, не дотримав свого слова та зрікся, а 
тому жодні умови від нього не приймаються й тому по-
винен віддатись на дискрецію чи на волю переможців, 
що перед містом стоять і готові обернути все місто на 
попіл. Якщо ж відправленого не прийме, або невідповід-
но бажанню відповідати буде, тоді зі всіх суден зробити 
декілька пострілів, та не пустих, а щоб відчутні були, бо 
безплідною стріляниною недруг підбадьорюється та на-
буває нової сили.

2) Після взяття міста Баку зайняти як до пристані най-
ближчі квартири, так і такі, які б могли командувати містом, 
поставити гармати по таких місцях, з котрих можна трима-
ти місто в страху, і, забезпечивши себе вартами по місту, 
почати вивантаження десантних військ.
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3) Після зайняття Баку Каспійська флотилія поверта-
ється до Астрахані, залишаючи 3 озброєних судна. З них 
одному стояти в Ензелі, іншому в Талишах, третьому в Баку. 
Залишити для десантних військ побільше провіанту, за-
лишаючи на суднах тільки найнеобхідніше, щоб дійти до 
Астраханського порту.

4) Начальнику десантних військ після прибуття та за-
йняття Баку про все мені рапортувати, відправивши з 
Бакинським Вірменином чи Татарином на Шушу чи Кара-
бах, бо до того часу сподіватись можна, що Шушинські та 
Нухінські володіння будуть приєднані до Росії та фортеці 
будуть зайняті нашими гарнізонами, та задля обережності 
послати дублікати з кур’єром на легкому судні в Кізляр…

(АКАК. Т. 2. С. 824)

Минуло майже два роки після прийняття рішення про підко-
рення Баку силою російської зброї. Кн. Ціціанов 16 квітня 1805 
року повідомив у Петербург, що «Каспійська флотилія за до-
повіддю командира Астраханського порту ген.-м. Певцова при-
ведена вже в похідний стан, і згідно моєму донесенню від 7-го 
квітня 1805 року флотилія ця з десантними військами вирушить 
до Ензелінських берегів» (АКАК. Т. 2. С. 1028).

Російський консул у Баку н.с. Скибиневський в своєму ра-
порті кн. Ціціанову від 6 травня 1805 року справедливо ви-
словлює сумніви в успіху просування Каспійської флотилії до 
Ензелі. Причин багато. Клімат, котрий приведе до епідемії в 
військах, ворожба всередині племен перських, через котру на-
пад може навіть порадувати Фетх-Алі-шаха (мовляв, замість 
нього бунтівників покарають росіяни), і головне – за оцінкою 
командування персів, експедиція росіян до перських берегів не 
буде перешкодою запланованому просуванню перських військ 
до Грузії (АКАК. Т. 2. С. 837).

Як не підганяв кн. Ціціанов, російська флотилія була готова 
до операції лише до середини червня 1805 року, та за такий до-
вгий час підготовки флотилії перси з’ясували ситуацію та всти-
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гли підготуватись до оборони. І хоча флотилія зуміла зайняти 
порт Ензелі та заволодіти Перібазаром, та Решт, як планува-
лось, взяти не вдалось, після чого Каспійська флотилія відсту-
пила спершу в Перібазар, а згодом під натиском персів відійшла 
в Ензелінський порт.

З Ензелю в середині серпня 1805 року Каспійська флотилія 
вирушила до Баку. Отримавши від Бакинського хана відмову на 
ультиматум здати фортецю, флотилія взяла її в облогу. Розпоча-
лась осада, що полягала в млявій стрілянині з моря по фортеці 
та стрілянині в відповідь по суднах. Особливої шкоди обом сто-
ронам блокада не спричинила. 

Коли за декілька днів прийшла звістка про наближення со-
юзників бакинського хана – Ших-Алі-бека Дербентського та 
сина Сурхай-хана Казікумухського, ген.-м. Завалишин втратив 
надію, що фортеця безкровно здасться, вирішив залишити бло-
каду Баку та відійти. Обставина ця так підбадьорила не лише 
персів, але й володарів дрібних територій в Закавказзі, котрі ва-
гались і з цікавістю чекали підсумків облоги Баку. 

Кн. Ціціанов не очікував подібного кінця операції. Обуре-
ний, він наказав ген.-м. Завалишину з флотилією негайно по-
вертатись під Баку та одночасно направив листа Бакинському 
ханові з вимогою безумовної покори, погрожуючи йому своїм 
прибуттям із військами. Гусейн-Кулі-хан Бакинський залишив 
ультиматум кн. Ціціанова без уваги.

КНЯЗЬ ЦІЦІАНОВ ВИРІШУЄ ШТУРМУВАТИ  
БАКУ З СУШІ, ТА МРІЄ ПРО ЗДАЧУ ФОРТЕЦІ 
НА ВОЛЮ ПЕРЕМОЖНИКА

Втративши впевненість в успіху десантної операції кас-
пійської флотилії, кн. Ціціанов вирішив підкорити Баку 
з суші та особисто очолити похід російських військ на 
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Баку. Наприкінці листопада 1805 року князь рушив на Баку з 
загоном в 16 000 чоловік при 10 знаряддях, оголосивши хану: 
«Йду взяти Баку, як узяв Гянджу, або померти під його стіна-
ми» («Рус. Ст.», 1890, березень – червень, с. 14).

Ще раз нагадаймо читачу, що за традиційними гуманними 
фразами про небажання кровопролиття ховалось насправді по-
боювання князя вступати в бій, не знаючи реальних сил супро-
тивника та не маючи шансів отримати військове підкріплен-
ня. Була ще й інша причина небажання кн. Ціціанова самому 
вступати в відкритий бій. Про цю причину російська сторона в  
військових донесеннях намагалась замовчувати.

Генерал від інфантерії Павло Ціціанов був хворий, а тому 
наїзником він був вельми посереднім. Він не завжди міг всидіти 
на хвацькому рисакові і, як безстрашний витязь, вести за собою 
воїнів. Кавказький клімат не підходив для здоров’я князя. Його 
постійно мучили приступи лихоманки, нерідко в дорозі його 
доводилось знімати з коня та давати йому можливість полежа-
ти під відкритим небом, долаючи біль та очікуючи закінчення 
приступу. Тяжка недуга князя давала привід воїнам виявляти 
жалість до головнокомандуючого.

Зрозуміло, кн. Ціціанов розраховував, що ген.-м. Завалишин, 
активно блокуючи та бомбардуючи Баку, змусить ханство зда-
тись на милість переможця, але замість радісних звісток зв’язок 
з ген.-м. Завалишиним було повністю втрачено. Як кажуть на 
Русі, «ні відвіту, ні привіту». Князь Ціціанов пише командиру 
Каспійської флотилії листа з повчаннями:

КНЯЗЬ ЦІЦІАНОВ –  
КОМАНДИРУ КАСПІЙСЬКОЇ ФЛОТИЛІЇ

ГЕН.-М. ЗАВАЛИШИНУ, 14 ВЕРЕСНЯ 1805 РОКУ

«Я 37 років служу, ніколи не допускав, щоб свого на-
чальника залишити без повідомлення в справі такій важ-
ливій, яку в. пр. доручено. Ніколи не чував і не читав, щоб в 
Європейських військах подібне ставалось. Від самого по-
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чатку при відправленні вашому вказав вам шлях, як мені 
переслати рапорт, потім відправив більше 6 посланців, та 
жодної відповіді не маю. Останнім був слуга Джехангір-
хана, котрий до вас відправлений на човні з острова Сари, 
але й від того немає звістки. Сам Джехангір-хан поїхав 3 
тижні тому назад, і від нього нічого не маю. Тут же чутки хо-
дять різні. Перше, що ви Талишинському Татарину, котрий 
оголосив вам, що Баба-хан повернувся з Карабаху, почув-
ши, що я йду до нього, відповідали: «Коли він повернувся, і 
я повернусь». Ензелі спалено, що є дією варварської війни, 
а не Європейської.

Всім цим чуткам я не вірю, але неприємно зізнатись, 
що вони доходять сюди в такому вигляді з іншого боку. Те-
пер від двох ханів отримав звістку, що ви маєте всякий 
день бої та відняли дві гармати в Бакинців. Дай Боже, щоб 
так було, тільки соромно з Бакинцями так довго боротись. 
Я гадав та впевнений був по особистому моєму пізнан-
ню Бакинців, був там два місяці комендантом, що два дні 
бомбардування з флотилії змусять їх здатись. Азіатський 

Коли кн. Ціціанов брав у облогу фортецю Баку.
Акв. художника Азіма Алімзаде (1930)
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народ вимагає, щоб йому, в будь-якому випадку, виявляти 
особливу зневагу, та ви за місцевим положенням повинні 
укріпитись, якомога краще… Двір наш непокоїться щодо 
мовчазної вашої експедиції та декілька разів уже мене 
запитував. Я тут живу в нездоровому місці, виснажившись 
силами від хвороби до крайнощів, ледве можу ходити.

(АКАК. Т. 2. С. 850)

Просуваючись через Ширванське ханство, 25 грудня 1805 
року князю вдалось схилити Ширванського хана прийняти при-
сягу на вірність Росії та приєднатись зі своїм військом до його 
загону. Однак хан Ширвані, опинившись під захистом російсь- 
кої зброї, зовсім не поспішав виконувати взяті обов’язки. І ще 
невідомо було, як поведуть себе його війська під час штурму 
Баку. А доти Ширванське ханство демонструвало невиконання 
своїх зобов’язань щодо Карабаху. Минуло всього пів місяця піс-
ля укладення з Росією трактату – і вже така непокора.

Кн. Ціціанов написав Мустафі-хану Ширванському ульти-
матного листа.

КН. ЦІЦІАНОВ – МУСТАФІ-ХАНУ,
10 СІЧНЯ 1806 РОКУ

Обов’язком вважаю сповістити в. висок., що я завтраш-
ній день з військами виступаю в похід під Баку, не доче-
кавшись через 12 днів виконання від вас за трактатом, в. 
висок. підписаному, стосовно видачі Карабахських сімей, і 
для того я тут залишаю майора 9-го Єгерського полку кн. 
Уракова з меліком Джимшидом для отримання від вас, по 
силі 6-ї статті трактату, всіх природних Карабахських сі-
мей, які ви зобов’язані повернути. Природними ж я вважаю 
всіх тих, котрі тільки не Ширванці та жили в Карабасі довго, 
а тому й народи, названі Кінгерлі й Араплі, що жили в Кара-
басі 80 років і потім потрапили в володіння ваше, суть без 
сумніву природні Карабахські, яких також звольте, в. висок., 
повернути неодмінно і всіх їх через своє володіння до Ка-
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рабахського кордону  не залиште провести зі своїм найбез-
печнішим прикриттям, бо Мехті-агу з військом я ще вчора від 
виснаження коней відпустив, не бачачи кінця вашим обіцян-
кам, а разом із тим і майору на вимогу його дасте безпечний 
конвой при поверненні до самого Баку. Притому потрібним 
знаходжу попередити в. висок., що майору від мене наказано 
дочікуватись тільки 5 днів видачі вами всіх сімей. Будь же ви 
і в цей ще час їх не видасте, то в тому воля ваша, і я тоді пови-
нен буду вжити інших заходів по начальству.

(АКАК. Т. 2. С. 681)

20 січня 1806 року кн. Ціціанов повторив Мустафі-хану, що 
він іде на Баку та попереджує:

«зрадників Й.І.В. не сховає ні земля, ні море». «А я по-
дивлюсь, чим закінчиться видача вами Карабахських сі-
мей майбутнім часом. Більше того, вважаю необхідним по-
вторити вам востаннє, що ви трактат підписали не з тим, 
що змушені були до того, бо я тоді ж вам говорив, що кра-
ще не підписуйте, якщо не маєте наміру всі його пункти 
виконати.

Крім того, ваша висок., знаючи, що Бакинці неприятелі 
Росії та що я йду війною на Баку, приймали Бакинських 
посланців і в присутності мого перекладача не говорили з 
Бакинськими людьми так, як з неприятелем Росії слід було 
говорити».

(АКАК. Т. 2. С. 682)

Із Ширвані кн. Ціціанов направив Гусейн-Кулі-хану Ба-
кинському повідомлення, що війська російські направляються 
до Баку з твердим наміром підкорити його, як 1804 року була 
штурмом взята Гянджа.

Здійснивши важкий перехід через Шемахинські гори, 30 січ-
ня 1806 року Ціціанов із загоном підійшов до Баку.

Побоюючись бою та кровопролиття, кн. Ціціанов надіслав 
Бакинському ханові чергову пропозицію здати фортецю без 
бою на наступних, раніше вже відомих, чотирьох умовах.
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1. В Баку буде знаходитись російський гарнізон.
2. Доходами розпоряджатиметься російська влада.
3. Купцям гарантується свобода торгівлі без будь-яких утисків.
4. Кн. Ціціанову в якості аманату буде доставлений старший 

син хана.
ГУСЕЙН-КУЛІ-ХАН – КН. ЦІЦІАНОВУ,

1 ЛЮТОГО 1806 РОКУ

Листа, в котрому пишете мені, що нібито я виявив непри-
язнь Росії, я отримав і маю честь відповісти, що з Росіянами 
в мене немає ворожби. Перед прибуттям ген.-м. Завалишина 
я проявив йому дружнє ставлення та відправив йому вірних 
моїх людей Ага-Керім-бека та ін. Але він змушує мене до не-
можливого та наказує за три години очистити місто, а я за сво-
їми обставинами вимагав термін 2 місяці. Мої умови ген.-м. 
Завалишин не прийняв і розпочав бомбардування міста. Я 
змушений, наскільки можливо, відбивати його бомбардуван-
ня. Відомо було всім, що в нього погрішність сталась. І тепер, 
як ви зволили прибути на Арбат-чай, не сповістивши про ваш 
захід, з добрими чи недобрими цілями, відігнали худобу моїх 
підвладних, і господарів, котрі приїхали до в.я., арештували, 
і худобу нашу спожили. Такі вчинки негідні високої  вашої 
ясновельможності. Худоба та мені маловажлива, однак вам 
слід було би прислати до мене та з’ясувати моє до цього став-
лення, а вже потім чинити, як завгодно.

Хоча ген.-м. Завалишин мав зі мною поєдинок, та про-
тягом 2-х місяців, між тим, запасався в мене водою та ку-
пляв провізію і з мого боку не мав на те заборони. Знахо-
дячись на висотах, ми мали перевагу для бою, але й тут я 
заборонив вести вогонь…

При відправленні до мене офіцера для посольства, 
вслід за ним була до міста направлена команда зі знаряд-
дям <…> І завжди ви починали першими.

Що робити? Бог розпоряджається по-своєму. Якщо ви 
прибули з добрими намірами, то вчинки ваші про це гово-
рять. Не залиште мене про це сповістити.

(АКАК. Т. 2. С. 745)
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КН. ЦІЦІАНОВ – ГУСЕЙН-КУЛІ-ХАНУ,
1 ЛЮТОГО 1806 РОКУ

На великий подив мій, вбачаю я з листа в. висок., що 
ви силуєтесь початок всіх неприятельських вчинків при-
писати Росіянам і не даєте на листа мого рішучої відповіді 
в тому намірі, як я знаю, щоби встигнути відігнати подалі 
Бакинську худобу. Я повинен сповістити вас, що я прийшов 
сюди не за худобою, а щоб взяти Баку.

Говорите, що Росіяни завжди по вас першими стріля-
ють і приводом до неприязні визнаєте, що я, прибувши на 
Арбат-чай, наказав взяти Бакинську худобу, не попередив-
ши вас, з якою метою я 
прибув сюди. Та коли ви 
порушили трактат, укла-
дений мною в особі са-
мого Государя Імперато-
ра з присланим від вас 
уповноваженим Алла-
Верди-беком, – про що в 
листі своєму не говорите 
жодного слова.

Потім, коли Й.І.В. ми-
лосердний і великий мій 
Государ Імператор, доведений до справедливого гніву, на-
правив непереможні Російські війська під Баку, в.висок. 
поглибили провину свою та насмілились стріляти по Ро-
сійському війську. Врешті, коли я, незважаючи на всі такі 
ваші вчинки, запропонував вам у листі моєму прощення 
від священного імені, якщо ви укладете з ген.-м. Завали-
шиним трактат, в.висок. навіть не відповіли на мого лис-
та, то я зі славним Російським військом, прибувши до Ба- 
кинських стін, повинен вважати вас не інакше як непри-
ятелем, а тому й не потрібно було мені з вами вести пере-
писку та повідомляти про мету мого заходу.

Крім того, ви пишете, що ген.-м. Завалишин не прийняв 
вашої вимоги, щоб дати відтермінування на два місяці.  

Незабутній бакинський фаетон
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Та де було чувано, щоб неприятель, котрого хочуть пока-
рати за порушення трактату, вимагав ще й відтермінуван-
ня? А ген.-м. Завалишин за Високою волею Й.І.В. посланий 
був саме для покарання вас <…> Вчорашній день ваші 
Бакинці першими відкрили вогонь по моїх солдатах, від-
правлених за водою. Що я особисто бачив, знаходячись на 
недалекій від них відстані. Сьогодні також, коли Росіяни 
не зробили жодного пострілу, ваші підвладні, засівши за 
камінням, стріляли по наших. До того ж не можу не додати, 
що в наших звичаях не прийнято арештовувати тих хто до-
бровільно до нас приходить. А ваші люди приходили в мій 
табір не за худобою, а з метою розвідки, в чому й зізнався 
мені один із них. Шпигунів у нас арештовують, що мною й 
зроблено.

На закінчення маю сказати в. висок., що Господь Бог 
розпоряджається на свій розсуд, але, знаючи милосердне 
й людяне серце Й.І.В. все милостивого Государя государів 
Імператора, котрий не бажає пролиття крові людської до 
тих пір, поки не будуть використані всі мирні засоби, ще 
раз закликаю вас до миру й помилувати кров ваших під-
владних, не занапастіть себе й своє сімейство та здайте 
мені фортецю на дискрецію, тобто на волю мою чи совість. 
Втім, воля ваша.

З цим листом посилаю до вас <…> і Волзького козачого 
полку полкового командира Тарасова з моєю довіреністю. 
Відповідь на цього листа чекаю завтра зранку.

(АКАК. Т. 2. С. 745 – 746)

ГЕНЕРАЛ КН. ЦІЦІАНОВ – ГУСЕЙН-КУЛІ-ХАНУ,
2 ЛЮТОГО 1806 РОКУ

Листа в. висок. Через посланого вашого Абул-Гусейн-
бека я отримав і, на мій жаль, бачу, що переписка наша 
ні до чого остаточного нас не приводить, для того, що в. 
висок. на головний зміст мого листа, тобто чи здаєте ви 
на мою совість фортецю чи ні, – не відповідаєте жодного 
слова, а я прийшов, щоб взяти місто. Ваші вибачення, що 
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нічого собою не являють, мені не потрібні, і я востаннє ви-
магаю від в.висок. дати мені рішучу відповідь на головну 
мою вимогу: чи здаєте ви місто на совість мою чи ні? Втім, 
є звичай природний, буде на що не згодні, давайте свої 
пропозиції, та в цьому випадку повинен я вас попередити, 
по-перше, що оскільки Баку є місто портове, то неможна 
йому бути без Російського гарнізону; по-друге, неможливо 
залишити в ваших руках митні доходи, так як місто це є 
портове; по-третє, утиск купців не може терпітись Росією, 
і врешті, так як для більшої вірності потрібен від вас ама-
натом старший ваш син, без котрого не можна обійтись.

Ось чотири найголовніших пункти, на котрі якщо ви по-
годитись не бажаєте, то краще всього припинимо перепис-
ку й покладемось на вашу хоробрість і хоробрість ваших 
підданих при обороні міста, а я буду робити, що мені необ-
хідно, і тоді побачимо, як Богу буде завгодно. Втім, воля 
ваша. З цим листом відправляю до в. висок. кн. Елізбара 
Ерістова та чекаю відповіді завтра зранку.

(АКАК. Т. 2. С. 746)

Врешті, виснажений листами й погрозами штурму Баку, 
Гусейн-Кулі-хан Бакинський дав згоду підкоритись головноко-
мандуючому кн. Ціціанову й піддати себе на вічне підданство 

Старий Баку
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государеві імператорові Росії. Князь, котрий не очікував такої 
поступливості Гусейн-Кулі-хана, був на сьомому небі. У відпо-
віді він не приховував радощів із приводу того, що хан, який 
опирався майже три роки врешті здається на милість государя 
імператора,та за таке мужнє рішення князь таємно обіцяв хану 
якусь особливу винагороду: «І з зайняттям фортеці оголошу 
вам від священного імені Й.І.В. великого та милосердного мого 
Государя государів Імператора Високі милості, котрих в. ви-
сок. і не очікуєте».

ГЕНЕРАЛ КН. ЦІЦІАНОВ – ГУСЕЙН-КУЛІ-ХАНУ,
4 ЛЮТОГО 1806 РОКУ

Листа в. висок., в котрому зволите писати, що посланий 
ваш шановний Абул-Гусейн-бек доповів мені відповідь 
вашу на мого листа та що слова його будуть точні слова 
в. висок., отримав, і оскільки він, маючи довіреність вашу, 
оголосив мені від імені вашого всі ваші відповіді і що в. 
висок. здаєте мені Бакинську фортецю на дискрецію, тобто 
на мою волю чи совість, то я, як головний начальник ту-
тешнього краю й славного Російського війська, приймаю 
її від в. висок. на вічне підданство Всеросійської Імперії 
в особі самого Государя Імператора і після зайняття фор-
теці оголошу вам від священного імені Й.І.В. великого та 
милосердного мого Государя государів Імператора Високі 
милості, котрих в. висок. і не очікуєте.

Між тим, оскільки піддані ваші надалі й на вічні часи 
не будуть ні в чому відрізнятись від підданих Російської 
імперії, то я, турбуючись, аби вони не потерпіли в майні 
своєму, прошу в. висок. тепер же відправити повернути ху-
добу їхню, відігнану в різні місця, і жителів селищ, зібраних 
у Бакинську фортецю, по тісноті в місті, що може бути для 
них згубною, повернути в колишні їхні домівки. Я ж можу 
запевнити вас моїм словом, від якого ніколи не відступав 
(та й в. висок., знаючи мене особисто і в 3 роки мого в 
краю тутешнім перебування відомо, я думаю, за чутками, 
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як свято я тримаю своє слово), що Росіяни не зроблять їм 
ані найменшої шкоди. Втім, про інші доручення мої донесе 
вам шановний ваш Абул-Гусейн-бек. Я ж прошу Бога, щоб 
Він утвердив вас в благому вашому намірі, поєднаний із 
вашим і підданих ваших щастям.

(АКАК. Т. 2. С. 747) 

Не вірячи ще чуду, яке сталось, Павло Дмитрович Ціціанов, 
забувши про свою зарозумілість і пихатість, раптом пише ще 
одного листа Гусейн-Кулі-хану Бакинському. Насправді фор-
мально начебто приводу писати й не було. Нібито всі листи вже 
написані, і наближається час завершальних дій із заволодіння 
Баку мирним шляхом. Але кн. Ціціанов все ж пише послання, 
причому зовсім несхоже на відомий ціціанівський стиль. Князь 
пише Гусейн-Кулі-хану вже як «брату та другу?» (?!). Ясно, 
що ці два супротивника, що б у житті їхньому не відбулось, на-
вряд чи зможуть бути друзями і тим більше братами. Проте кн. 
Ціціанов з’являється нам уже в іншому, незрозумілому образі.

За весь період перебування Павла Дмитровича Ціціанова на 
Кавказі з-під його пера не виходило настільки ласкавого листа, 
позбавленого звичних формальностей і звичних грубощів. Лист 
цей був останнім у його житті.

ПЕРЕДСМЕРТНИЙ ЛИСТ
КН. ЦІЦІАНОВА ГУСЕЙН-КУЛІ-ХАНУ  

БАКИНСЬКОМУ, 6 ЛЮТОГО 1806 РОКУ,  
ОКОЛИЦІ ФОРТ. БАКУ

Люб’язний Гусейн-Кулі-хан! Написав до вас у особі 
Російського генерала, обов’язком вважаю по старому зна-
йомству писати це як до брата та друга. Оскільки ви мені 
віддаєтесь в мою волю, то запевняю вас всемогутнім Бо-
гом, в котрого я вірую, що не тільки не залишу вас, як ви в 
листі своєму пояснили, та вигоди ваші власні та ваших під-
даних буду дотримуватись точно як мої, знаючи, що мило-
сердя Милосердного нашого Государя й ангелоподібного 
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Імператора безмежне. Все старе забудемо й залишимось 
на вічні часи друзями, з якою прихильністю залишаюсь ду-
шею та серцем вам доброзичливим…».

(АКАК. Т. 2. С. 747)

ЗАМІСТЬ ОБІЦЯНИХ КЛЮЧІВ ВІД ФОРТЕЦІ 
БАКУ, ГУСЕЙН-КУЛІ-ХАН БАКИНСЬКИЙ 
ВПРИТУЛ РОЗСТРІЛЮЄ КНЯЗЯ ЦІЦІАНОВА

Передача ключів від фортеці була призначена на ранок 
8 лютого 1806 року. Зрозуміло, кн. Ціціанов, захопле-
ний безкровним взяттям  Баку, не передбачив з боку 

хана якоїсь підступності, тим більше маючи при собі численну 
озброєну охорону. 8 лютого зранку кн. Ціціанов в супроводі за-
гону в 200 осіб майбутнього гарнізону фортеці Баку вирушив 
для прийняття ключів.

За пів версти до міських воріт бакинські старшини стояли 
з ключами, хлібом і сіллю для зустрічі такого знатного гостя. 
Підносячи ключі князеві, вони заявили, що хан не впевнений 

у повному прощенні його 
гріхів головнокомандуючим, 
тому хотів би особисто вру-
чити ключі кн. Ціціанову. На-
стільки улеслива пропозиція 
Бакинського хана припала до 
душі гордовитому та самовдо-
воленому князю, й він повер-
нув ключі бакинським стар-
шинам із тим, щоб Бакинсь- 
кий хан очолив церемонію 
здачі фортеці Баку та особис-
то передав йому ключі.

Шемахінські ворота фортеці Баку, 
поблизу котрої був вбитий  

кн. Ціціанов
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У супроводі підполковника кн. Елізбара Ерістова та ще од-
ного козака кн. Ціціанов під’їхав до стін фортеці. Кроків за сто 
до воріт князя зустрічав сам Гусейн-Кулі-хан із чотирма своїми 
вельможами. В той час як хан із раболіпним поглядом і уклоном 
вручав князю довгоочікувані ключі від фортеці Баку, один із 
його наближених – Ібрагім-хан раптовим вистрілом із пістоле-
та наповал підкосив Ціціанова, другим і третім пострілом вбиті 
були князь Ерістов і козак.

В мить падіння кн. Ціціанова ханська свита кинулась його 
рубати шаблями. З міських стін по російському загону, що стояв 
на пів версти від міста, відкрили гарматний вогонь, одночасно ба-
гато ханських вершників кинулись знищувати російський загін.

Обезголовивши Ціціанова, хан і його слуги захопили з со-
бою відрублену голову князя та заховались у фортеці. Згодом 
голову Ціціанова Гусейн-Кулі-хан ві-
діслав шаху Персії. Тіло князя було 
закопане в яму біля тих самих воріт, 
де він був убитий.

Та торжество віроломного хана 
тривало недовго. В жовтні того ж 
1806 року, коли російські війська 
знову підійшли до Баку, Гусейн-
Кулі-хан Бакинський втік із міста, 
а його ханство перейшло до складу 
Російської імперії. Генерал Булгаков, 
котрий взяв Баку 1806 року, захоро-
нив прах убитого кн. Ціціанова в ба-
кинській вірменській церкві.

Головнокомандуючий у Грузії маркіз Паулуччі в 1811 році 
перевіз останки князя з Баку до Тифлісу та перепоховав їх у 
Сіонському соборі (РБС, 1901. С. 499-508).

До речі, на погрозу кн. Ціціанова підкорити Гянджу силою 
зброї Джевад-хан Гянджинський 1 грудня 1803 року йому відповів:

Головнокомандуючий на 
Кавказі маркіз Паулуччі



«Ты предсказываешь мне несчастье,
если я не приму твоего предложения.

Но я полагаю, что несчастье
преследует самого тебя,
которое завлекло тебя
из Петербурга сюда.

Последствия покажут,
кто из нас будет несчастен».

(РДВІА, ф. 1, о. 1, д. 578, с.с. 2-3)



Місія 
генерала Єрмолова 
в Персію та зустрічі 
з Келб-Алі-ханом 
Нахчиванським

ПОСОЛЬСТВО РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ПЕРСІЇ

Високим наказом від 29 липня 1816 року генерал-лейтенант 
Олексій Петрович ЄРМОЛОВ (1777-1861) був призначений 
Надзвичайним і Повноважним Російсько-Імператорським по-
слом до двору Перського та незабаром після цього – команди-
ром окремого Грузинського корпусу та головним управляючим 
цивільною частиною в Грузії та губерніях Астраханської та 
Кавказької. Рішення Його Імператорської Величності Олексан-
дра І направити в Персію знаменитого бойового генерала Олек-
сія Петровича ЄРМОЛОВА було прийнято в дуже непростий 
час російсько-перських відносин.

Росія ще не встигла оговтатись після тяжкої війни з Напо-
леоном Бонапартом, і мир Росії з Персією був необхідним як 
повітря. Укладений мирний трактат із Персією був вигідний Ро-
сії, та утискав територіальні інтереси Персії. Програвши Росії 
дев’ятирічну війну (1804-1813), Персія змушена була підписати 
12 жовтня 1813 року вкрай невигідний для неї мирний трактат у 
Російському таборі Карабаху, урочище Гюлістан, котрий волею 
Государя Імператора був оприлюднений.



242

«Божою Милістю Ми Олександр Перший Імператор і 
Самодержець Всеросійський і інше, та інше, та інше оголо-
шуємо всенародно:

Мир з Персією огородив спокоєм і безпекою кордони 
Росії. Він був укладений в час рішучий: Європа побачила 
нову долю свою та єдність увінчалась…

Сповіщаючи наших підданих про таку жадану для Нас 
подію, що принесла вже багато плодів благонадійної зго-
ди та непорушного спокою, Ми звеліли оприлюднити са-
мий Трактат, укладений із Перською Державою в Гюлістані 
1813 року жовтня 12 дня.

На дійсному підписано Його Імператорської Величнос-
ті Рукою так:

ОЛЕКСАНДР.
(РДАДА, ф. 1406, оп. 1, д. 346, л.2)

В Статті ІІІ Гюлістанського трактату були зафіксовані  
Перські володіння, передані Російській імперії:

«… Його Шахська Величність, на доказ щирої приязні 
Своєї до Його Величності Імператора Всеросійського,цим 
урочисто визнає, як за Себе, так і за високих наступників 
Перського Престолу, котрі належать у власність Російської 
Імперії ханства: Карабахське та Гянджинське, обернені 
нині на провінцію під назвою Єлизаветпольської; також 
ханства: Шекінське, Ширванське, Дербентське, Кубинське, 
Бакинське та Талишинське з тими землями цього ханства, 
котрі нині перебувають у владі Російської Імперії. До того 
ж увесь Дагестан, Грузію з Шурагельською провінцією, Іме-
ретію, Гурію, Мінгрелію, Абхазію, рівним чином всі володін-
ня й землі, що знаходяться між встановленим нині кордо-
ном і Кавказькою лінією, з дотичними у цей останній і до 
Каспійського моря землями та народами…»

(РДВІА, ф.1, о.1, д. 3302, с.с. 1-2)

Направлений раніше до Санкт-Петербургу, посол Ірану 
Мірза-Абуль-Хасан-хан, використовуючи великодушність Його 
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Імператорської Величності, мав дору-
чення шаха вмовити Високий Двір по-
ступитись Персії деякими з цих її те-
риторій, та Російський Двір перебував 
у твердому переконанні не повертати 
Персії завойовані землі, передбачаючи 
закріпити їх навічно за Росією особли-
вою мирною угодою. Однак нові кордо-
ни, що відділяють Російську Імперію від 
Персії, не всюди були точно позначені, 
і ця прикордонна проблема потребувала 
вирішення.

Під час аудієнції посол Перський ви-
клав Государеві Імператору Олександру 
І територіальні побажання шаха Пер-
сії, та Імператор Всеросійський вирішив не засмучувати його 
передчасно істинним своїм наміром, а лише продемонстрував 
йому свою щиру симпатію та дружнє ставлення до Персії. Послу 
Персії нічого не залишалось, як залишити межі Російської Імпе-
рії. Аби не давати приводу для різких суджень в Персії, що по-
слові Ірану Мірзі-Абуль-Хасан-хану не вдалось здійснити тери-
торіальні побажання Фетх-Алі-шаха, Олександр І заявив послові 
Персії, що в Тегеран призначений Надзвичайний і Повноважний 
посол генерал Єрмолов, котрому надані великі права вирішувати 
багато питань від імені Його Імператорської Величності.

ВИСОКИЙ НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ КОЛЕГІЇ
ЗАКОРДОННИХ СПРАВ, ВІД 29 ЧЕРВНЯ  

1816 РОКУ. – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Призначивши командира Окремого Грузинського Кор-
пусу, котрий управляв і цивільною частиною як у Грузії, так 
і в губерніях Астраханській і Кавказькій ген.-л. Єрмолова 
надзвичайним і повноважним послом до Перського Шаха, 
утвердили Ми штат посадовців того посольства, у цього пе-

Государ імператор 
Олександр І
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репроводжуваний для виконання по ньому Колегії в від-
ношенні до тих із посадовців, котрі по наказах Наших в те 
посольство призначені будуть…

На дійсному написано: «ОЛЕКСАНДР».
(АКАК, т. 6, ч.2, с. 119-120)

До штату включені 20 дипломатів і посадовців різного ран-
гу, а також шість офіцерів із Гвардійського Генерального штабу. 
Уряд Росії потурбувався, щоб до складу посольства були вклю-
чені два лікарі, аптекар і два відомих живописця – академік жи-
вопису Мошков і барон Корф.

При формуванні посольства в Персії передбачено мати по-
хідну церкву, і для служби в ній мати ієромонаха чи протоірея.  
При послі передбачені два фельдєгера, двоє їздових із Колегії з 
іноземних справ, два перекладача. Для супроводу посольсько-
го кортежу були споряджені: конвой із 24 донських і лінійних 
козаків і воїнська команда в складі 24 гренадерів. У складі по-
сольства був духовий оркестр в складі капельмейстера з чином 
і 24 музикантів.

А всього посольський кортеж в Персію включав більше 
двохсот чинів різного рівня та стільки ж коней. У великої дер-
жави по-іншому й бути не могло.

Дійсно, Імператор Олександр І потурбувався наділити посла 
в Персію вельми солідними повноваженнями.

ПОВНА СИЛА ГЕНЕРАЛУ ЄРМОЛОВУ,
5 СЕРПНЯ 1816 РОКУ

Оголошуючи через це, кому про те відати належить, 
що для більшого утвердження дружби і доброї згоди, так 
щасливо відновлених між Російською Імперією та Персь- 
кою державою, укладеним у Гюлістані 1813 року урочис-
тим мирним трактатом, затвердженим потім розмінени-
ми ратифікаціями як Нашою, так і Його Величності нині 
пануючого Шахи для дружного вилучення з середовища 
відносин між обома державами всього того, що могло б 
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ускладнити та похитнути ці щас-
ливі зв’язки, визнали ми за благо 
уповноважити Нам люб’язного 
нашого від артилерії ген.-л., ко-
мандира Окремого Грузинського 
Корпусу, головного управляючо-
го цивільною частиною в Грузії 
та губерніях Астраханської й 
Кавказької, орденів Російських: 
св. Олександра Невського, діа-
мантами прикрашеного, св. Геор-
гія 2-го класу, св. Рівноапостоль-
ного кн. Володимира 2-го ст., св. 
Анни 1-го та 4-го ст., що має зо-
лоту шаблю з написом «За хоробрість»; іноземних: Імпера- 
торського Австрійського Марії Терези, королівсько-прусь-
ких: Червоного Орла 1-го ст. і військового ордену за за-
слуги, і великого герцогства Баденського військового ор-
дену 1-го ст., кавалера Олексія Єрмолова, доручаючи йому 
вступити в переговори з тим чи з тими, котрі взаємно від 
Його Шахової Величності до того обрані та рівною повною 
силою забезпечені будуть, як Ми через це дійсно визнача-
ємо та вповноважуємо пом’янутого Нашого ген.-л. Єрмоло-
ва постановити, укласти та підписати особливу угоду про 
все те, що послужити може твердою й міцною основою 
дружби та взаємного становища справ між обома держа-
вами, обіцяючи Імператорським Нашим словом все те, що 
пом’янутим Нашим повноважним в силу цієї повної могут-
ністю постановлено, укладено та підписано буде, за благо 
прийняти, твердо й непохитно назавжди дотримувати та 
точно виконувати, та й дати на те Імператорську Нашу ра-
тифікацію в термін, котрий призначено буде.

В запевнення чого Ми цю повну потужність звеліли 
утвердити державною великою печаткою.

Підписано: «ОЛЕКСАНДР».
(Записка генерала Єрмолова  

про посольство в Персію в 1817 році. Додаток, с. 32-33)

Посол Й.І.В. в Персію 
ген.-лейт. Єрмолов О.П.
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Даючи такі широкі повноваження генералу О.П. Єрмолову, 
високий Двір надав йому пояснювальну записку, як прийнято в 
Персії позначати титули. Для прикладу наводимо рекомендова-
ний О.П. Єрмолову початок листа до шаха Персії:

«Превисокі й Прехвальні ступені, Великоутримчу владу 
давню Великих Государів, Перських Царів прийнявшому, 
Магометанських Царів честю перевершеною, кого му-
дрість, правосуддя й милосердя, подібно благотворним 
променям сонця освітлюють, животворять і благодіють не-
зліченній кількості народів, найсильнішому й наймогутні-
шому Перської Держави Володарю та багатьох народів на 
Сході, котрий прикрашає собою корону Царств, Його Велич-
ності, Ясновельможному Фетх-Алі-Шаху Каджарському…».

(Єрмолов О.П. Записки, ч. ІІ., Додаток, 1868, с.34)

Сподіваючись на повний успіх дипломатичної місії ген. 
Єрмолова, Государ Імператор бажав також продемонструвати 
шаху Ірану не тільки особисто свою надзвичайну щедрість, але 
й потопаючу в багатстві велику державу – Російську Імперію.

Шах Персії, його дружина, два дорослих сина, котрі займали 
значні державні посади ( всього ж у Фетх-Алі-шаха налічува-
лось 500 дружин, 150 синів і 20 доньок), а також із найбільш 
наближених до шаха, наділялись дорогими подарунками.

Задовольняючи цікавість читача, наводимо опис подарунків, 
призначених для Фетх-Алі-шаха та спадкоємця Престолу – пра-
вителя Азербайджану – молодшого сина Шаха Аббас-Мірзи.

З ОПИСУ ПОДАРУНКІВ,
ВИСОКО ПРИЗНАЧЕНИХ ПЕРСЬКОМУ ДВОРУ

Фетх-Алі-шаху: Перо діамантове з сапфірами, кинджал 
золотий всипаний діамантами й сапфірами, кальян кри-
шталевий, оправлений багато золотом, годинник діаман-
товий з зображенням слона, всипані місцями камінням та 
перлами, різної парчі 6 кусків, оксамиту різних кольорів 3 
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куски, хутра соболиного -2, горностаєвих – 4, соболів – 80.
Порцеляновий десертний і столовий сервіз, в котрому 

11 кошиків різної величини для фруктів, 2 вази для моро-
зива, 8 компотьєрів на орлах із підносами, 8 компотників 
плоских або лотків, 8 пляшниць, 4 келишниці, 12 чашок 
для варення, 2 цукрениці на лотах, 36 живописних тарілок. 
Чайний прибор, що складається з 17 штук.

Скляних речей: 2 дзеркала в рамах, набраних шклом, 
столовий і десертний сервіз, в котрому 3 великі чаші для 
фруктів, 2 морозивниці, 2 чаші для сорбету, 4 великих таре-
лі з покришками, 8 малих, 8 компотників, 12 шандалів, 24 
карафіни, 24 ремри, 24 склянки, 24 келихи, 24 чашечки, 24 
тарілки, 18 солонів, 2 умивальники з тазами, 13 кальянів, 
12 бризкал, 6 дзбанків для пахощів, 1 піднос, ящик (черво-
ного дерева), в котрому шабля, рушниця і пара пістолетів 
із належним приладом.

Окрім Фетх-Алі-шаха, персональні високі подарунки 
були також призначені й відправлені з посольством гене-
рала Єрмолова дружині Шаха, старшому синові Мамедалі-
Мірзі, молодшому синові Аббас-Мірзі, двом візирам, віце-
канцлеру, управляючому скарбницею Шаха, міністру при 
Шахові, генерал-ад’ютанту Шаха та його зятю, шахському 
мірзі та ще двом наближеним Шаха.

За високим Його Імператорської Величності велінням 
повний реєстр подарунків, приготованих для Персії, міс-
тить: каблучок діамантових -6, з іншим камінням – 18, та-
бакерок золотих – 6, годинників золотих із ланцюжками, 
печатками та ключиками – 24, хутро соболине, пластин-
чате – 5, лисяче білодушчасте – 6, біляче хребтувате – 10, 
парчів різних дессейнів – 121,5 арш., оксамиту – 120 арш., 
сукон різних кольорів – 100 арш., кальянів – 20, бризка-
лок – 8, умивальників із тазом – 1 і карафінів в перському 
стилі – 2.

Молодшому синові Шаха Аббас-Мірзі. Кинджал у золо-
тій оправі, всипаний діамантами, алмазами та смарагдами 
і з 2-ма гронами перлів на золотих шнурках, золота зорова 
труба, прикрашена діамантами та гранатами, парчі різної 
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2 куски, оксамиту різних кольорів 2 куски, хутро соболине 
(40 соболів якутських). Порцелянові речі: 1 квітник вели-
кий блакитний із 2-ма з боків чашами, 2 квітника рожеві з 
живописом, 1 прибор чайний, що складається з 17-ти штук, 
1 кальян. Скляні речі: 3 чаші для фруктів, 4 компотника, 6 
тарілок із покришками, 6 шандалів, 8 солонок, 6 карафінів 
Перських, 12 тарілок малих, 1 умивальник із тазом, 6 ка-
льянів різних, 6 бризкал, 6 дзбанків для пахощів.

(АКАК, т. 6-2, с.с. 132-133)

За оцінкою Високого Двору Російської Імперії загальна вар-
тість подарунків, передбачених для Фетх-Алі-шаха, його роди-
чів і близького оточення шаха Персії оцінена в 49 341 р. 50 к. –  
сума за тих часів величезна. Можна лише припускати. Що за 
період свого правління Шах Персії більш дорогих подарунків 
від іноземних правителів, можливо, й не отримував.

ВИСОКИЙ НАКАЗ Д.С.Р. ГУРЄВУ,
ВІД 22-ГО ЛИПНЯ 1816 РОКУ. – С.-ПЕТЕРБУРГ

«На підйом і дорожні витрати призначеному в Пер-
сію надзвичайному та повноважному послу ген.-л. Єрмо-
лову накажете відпустити з загальних державних доходів 
30 000 руб. асс., та на такі ж витрати різним військовим 
чинам, із тим же посольством відправлених і в особливо-
му списку при цім поіменованих, доставити до нього 1500 
руб. сер. І 6000 руб. асс. Одночасно, призначивши при-
тому зверх окладної та додаткової платні тим же чинам, 
доки вони пробудуть у цьому відрядженні, по 350 руб. сер. 
Щомісячно. Перебуваю до вас прихильний. Підписано: 
«ОЛЕКСАНДР».

(АКАК, т. 6-2, с. 176)

Підготовка до від’їзду Російського Посольства підходила 
до кінця, і генерал Єрмолов повідомляє Шаха Персії про своє 
швидке прибуття.
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ГЕНЕРАЛ ЄРМОЛОВ – ФЕТХ-АЛІ-ШАХУ,
4-ГО СІЧНЯ 1817 РОКУ

«Приносячи з належною повагою свідчення моєї най-
глибшої пошани, бажаю з глибини душі та серця, та Всевиш-
ній пошле Вашій Величності довговічне здоров’я й силу на 
благо народів, що управляються могутнім і самодержав-
ним скіпетром Вашим і знаменують премудре царювання 
Ваше на віки нескінченною славою… Щедрістю мого ми-
лосердного та великого Государя Імператора, маючи щастя 
бути в якості надзвичайного та повноважного посла Його 
Імператорської Величності з запевненнями про неодмінне 
бажання мого государя, щоб Імперія Російська та держава 
Перська, такі найближчі сусідні царства, перебували наза-
вжди непорушно в мирі, дружбі та добрій згоді, що нині 
благополучно існують, я тішу себе надією мати не менше 
щастя в нетривалому часі таке високо покладене на мене 
доручення виконати особисто перед Вашою Величністю з 
почуттями того ні з чим незрівняного вшанування та від-
мінної поваги, з яким маю честь перебувати та под.».

(АКАК, т. 6-2, с. 139)

9 січня 1817 року генерал О.П. Єрмолов надсилає Государеві 
Імператору всепідданий рапорт:

«Займаючись збором відомостей про Персію, куди за 
Високою волею Вашої Імператорської Величності призна-
чений я послом, маю щастя всепіддано донести. З чуток 
досить достовірних та звідусіль одноголосно відомо, що 
Персія збирає велике військо. Неодмінно повторені будуть 
вимоги про повернення здобутих нами провінцій. Фортеці 
виправляються й будуються нові. Жителі прикордонних зе-
мель Персії бажають дуже війни, бо в продовження її уряд 
їх голубить, боячись зради та не стягує данини. В мирний 
час податки руйнівні та спосіб управління злодійський. 
Знатні люди держави все шукають війни: вони тоді задо-
вольняють користолюбству своєму, витрачаючи казну шах-
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ську. Легко, може бути, що Англія сильним впливом своїм 
підніме війну, аби Персія не звернула уваги своєї на не-
спокій у Індії, а більше побоюючись, щоб ми по дружнім із 
нею зв’язкам не змусили її на них озирнутись.

Поєднане в мені звання посла та головного в тутешнім 
краї начальника, являючи високу, Вашої Імператорської 
Величності до мене милість, вселяє до мене недовірли-
вість і підозру, що мені дано доручення, як командуючому 
в сусідніх областях, звідати способи землі та засоби. Я 
бачу, Государе, скільки потрібен мир для стурбованого у 
всіх частинах тутешнього краю; суджу про необхідність 
його за станом самих військ та страшусь великих ви-
трат, котрі спричинять всезагальну у всьому нестачу. Та 
якщо Персія має намір вести війну, смію запевнити, що 
під приводом негоціацій зберігаючи доброзичливий 
вигляд, мене утримають довгий час у Тегерані. Можуть, 
між тим, зібратись їхні армії та наблизитись до наших 
кордонів. Якщо, врешті, мене відпустять, мені біля 2-х 
місяців шляху.

За обов’язком нічого не приховувати перед Государем, 
я сказав мою думку. Як тільки можливо буде, вирушу до 
Персії. Глибокі сніги перешкоджають тепер переїхати гори. 
В кінці лютого чи на початку березня виїду неодмінно. На 
час відсутності мого іменем Вашої Величності призначу 
начальником військ і по цивільній у ній частині генерал-
майора Кутузова, котрому дам відповідні обставинам на-
станови. Впевнений, Ваша Імператорська Величність, що 
ніхто краще не виконає моїх приписань. Для того власне 
просив я всепіддано його сюди призначення».

(АКАК, т. 6-2, с. 140)

17 квітня 1817 року величезний польський кортеж Імпера-
торської Росії, прийнявши благословення Митрополита, роз-
почав свій довгий шлях із Тифлісу в Тегеран. Місія дипломата 
генерала Єрмолова була не з легких. Йому було доручено при-
вести до найшвидшого закінчення розмежування за Гюліс- 
танським трактатом і на місці переконатись, чи немає можли-
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вості поступитись деякими землями Персії, не утискуючи жод-
ним чином інтереси Росії.

Чим ближче Російське посольство наближалось до серця 
Персії, тим частіше наближені до Перського двору особи праг-
нули розвідати істинні наміри посла Росії. Недалеко від Тегера-
ну посла зустрів Мірза-Абдул-Вехаб – один із просвітлених осіб 
при дворі Персії та особливо довірена особа шаха. Цей Мірза 
був присланий з Тегерану з’ясувати можливість повернення 
Персії деяких областей, завойованих Росією. На вмовляння Єр-
молова, зробити територіальну поступку Персії, було витраче-
но 12 днів, однак, незважаючи на винахідливість досвідченого 
посильного шаха і тонкощів відомого перського впливу на гене-
рала Єрмолова, посол був невблаганним і з прямотою, власти-
вою знаменитому бойовому генералу, відповідав: 

«Я зобов’язаний дотримуватись достоїнства мого Госу-
даря та Росії, і якщо в прийомі Шаха побачу прохолодність, 
а в переговорах із тим, кому доручено буде міркувати зі 
мною про справи, помічу намір порушити мир, то я сам 
випереджу оголошенням війни й не закінчу її, не маючи 
Араксу кордоном.

Оскільки ці слова промовляв не професійний дипло-
мат, а головнокомандуючий Кавказьким корпусом, Перси 
надавали особливого значення твердженням генерала 
Єрмолова. Сам же Олексій Петрович наступним чином ко-
ментував свою войовничу погрозу: «… похмура пика моя 
завжди добре зображувала почуття мої, і коли я говорив 
про війну, то вона приймала на себе вираз почуття люди-
ни, котра готова вхопити зубами за горло.

До нещастя їх, я помітив, що вони того не люблять і тоді 
кожного разу, коли не вистачало мені переконливих до-
казів, я діяв звірячою пикою, величезною своєю фігурою, 
котра справляла жахливу дію та широким горлом, так що 
вони переконувались, що не може ж людина так сильно 
кричати, не маючи справедливих і вагомих причин».

(О.П. Єрмолов у Персії. «Русск. Стар.». т. 138, 1909, с. 475) 
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Не вигідна для Персії  Гюлістанська угода надавала привід 
Персії наполягати на поверненні деяких втрачених територій. 
Послу Персії в Санкт-Петербурзі не вдалось відстояти терито-
ріальні інтереси Фетх-Алі-шаха. О.П. Єрмолову доручено було 
привести до якнайшвидшого завершення розмежування за Гю-
лістанською угодою, і на місці переконатись, чи немає можли-
вості поступитись деякими землями Персії без порушення ін-
тересів Росії. Зрозуміло, посол Його Імператорської Величності 
дійсно повинен переконатись, що поступатись землями Персії 
немає жодної можливості, а на основі такого переконання послу 
наказано: в серці самої Персії отримати згоду шаха на остаточ-
не приєднання до Росії від’єднаних від Персії територій. 

Очікування російського посла в Персії, підготовка до уро-
чистих його прийомів жодним чином не заважали наростанню 
військової істерії та форсуванню збору військ у Персії. Агре-
сивні задуми в оточенні шаха, особливо в духовенства і в на-
родному середовищі, інтенсивно наростали. 

Про це генерал Єрмолов знав ще раніше, та під час поїздки 
в Персію своїм досвідченим оком бажав оцінити реальну го-
товність Персії до війни, її збройну потужність і ймовірність 
початку нової війни з Росією.

Якщо ж військові дії розпочнуться в період перебування 
генерала Єрмолова з посольством в Персії, то не виключалась 
можливість затримки посольства в Персії.

На шляху в Персію багато думок осідало прославленого бо-
йового генерала Єрмолова, та їх довелось перервати.

11 травня 1817 року посольський кортеж генерала Єрмоло-
ва під’їжджав до сивого Нахчивану, де були намічені зустрічі з 
перським підданим, легендарним сліпим Келб-Алі-ханом Нах-
чиванським, відомим багато років на Близькому Сході своєю 
мудрістю, відвагою й незалежністю.
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ЗУСТРІЧІ ГЕНЕРАЛА О.П. ЄРМОЛОВА 
З КЕЛБ-АЛІ-ХАНОМ НАХЧИВАНСЬКИМ

Протягом 20 останніх років із сторінок Російських  
військових донесень не сходило ім’я сліпого Келб-Алі-
хана, та й не було на Близькому Сході особи, вчинки 

котрої так неоднозначно та суперечливо тлумачили російські 
воєначальники, за службовим обов’язком вони змушені були 
повідомляти про наміри та дії Келб-Алі-хана Нахчиванського у 
Двір Російський.

Зробивши короткочасну зупинку в Нахчивані, 11 травня 
1817 року генерал Єрмолов мав довгоочікувану зустріч із слі-
пим Келб-Алі-ханом Нахчиванським. Ці дві відомі особи ні-
коли до цього не зустрічались, хоч і чули один про одного. На-
года для зустрічі трапилась, і генерал Єрмолов не міг її згаяти.

Особисте знайомство Хана з двома шахами, відомості про 
їхнє оточення, традиції шахського двору та порядки в самій 
державі, обізнаність хана про армію Шаха, боєздатність його 
війська та багато іншого могли поповнити представницький 
багаж знань генерала Єрмолова. Проте, як виявилось, Олексій 
Петрович із величезної шани до сліпого Келб-Алі-хана не на-
смілився втомлювати його подібними розпитуваннями. Келб-
Алі-хан був цікавий генералу Єрмолову як відома та впливова 
особа на Близькому Сході.

Читаючи змістовні записи генерала Єрмолова, неначе пере-
носишся в ті далекі тривожні роки. Зі всього видно, що Олексій 
Петрович Єрмолов пройнявся почуттям величезної симпатії, а 
рівно й співчуття, до цієї сильної, незалежної та авторитетної 
особистості, велика частина неспокійного життя котрої та здій-
снені ним численні подвиги були вже позаду.

Від часів посольства О.П. Єрмолова в Персію нас відді-
ляють майже двісті років. Рукописний текст, написаний дріб-
ним бісерним почерком, граматика того часу, своєрідний стиль 
викладення, властивий генералу О.П. Єрмолову, все це дало  
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привід до роздумів, чи не ускладнимо ми сприйняття «Записок 
О.П. Єрмолова». І хоча в виданих записах вже були внесені пев-
ні корегування, що полегшують читання, ми вирішили опублі-
кувати «Записки» похідного журналу О.П. Єрмолова, котрі він 
вів власноруч.

«Квітень 17-го. Зробивши завчасно всі потрібні роз-
порядження до від’їзду мого і в Персію вирушив я з Тиф-
лісу. Всі посадовці, які входили до посольства після про-

щального обіду в генерал-майора 
Кутузова вирушили до Собору, де 
Митрополит Варлаам, відслуживши 
молебень, благословив шлях їхній. 
Багато з Князів та дворянства Гру-
зинського проводжали мене за міс-
то, деякі до поселення Коди, де була 
ночівля».

«Квітень 30-го. Талинь. Сюди 
приїхав призначений при посоль-
стві головним приставом (мехмен-
дар) Аскер-хан, який був послом у 
Парижі за Наполеона*». 

«11 травня 1817 року. Місто 
Нахчиван. Хан, котрий управляв невеликою цією областю, 
людина вельми весела та вкрай ввічлива, втратив очі під 
час володіння Персією лиходія Ага-Магомед-хана, одно-
го з родоначальників нині пануючої родини. Його звору-
шила особлива повага, виявлена мною до нещасного його 
становища. Вирвався гіркий жаль на жорстокість тирана. 
Становище рабства не видаляє від людини почуття образи, 
і чи є приречення долі часом суворі, та добродійна при-
рода, підсолоджуючи гіркоту образи надією помсти. Та цей 
нещасний уже в літах, що йдуть до старості, позбавлений 
зору, двадцять років відлучений від прихильних до нього 
підданих, не може й цієї мати розради. Обережний Уряд 

* Аскер-хан Авшарський – сподвижник Келб-Алі-хана під час походів 
Каджара Ага-Магомед-хана. Пр. Р.І.

Посол Й.І.В. в Персію 
ген.-лейт. Єрмолов О.П.
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утримує сина його запорукою ві-
рності. Які нові почуття відчуває 
за подібної зустрічі людина, котра 
живе під невимушеним правлін-
ням та насолоджується свободою.

Тут, між ворогами свободи по-
трібно навчитись обожнювати її. 
Тут із жахом бачиш владу Царів, 
що перетинає межі у відношенні 
до підданих, з жалем дивишся на 
підданих, котрі не поважають самі 
себе, не відчувають гідності люди-
ни. Благословляю сто разів участь 
люб’язної вітчизни моєї, і ніщо не 
загладить у серці моєму того пре-
зирства, котре відчув я до Уряду 
Персії.

Дивно дивились на моє співчуття перси, котрі прово-
джали мене: раби ці з догідливості готові наділяти очі над-
мірністю.

Недалеко від Нахчивану, на берегу ріки Аракс, побу-
дована нова фортеця названа Аббас-Абад і, скільки при-
мітити можна було, при побудові дотримано Європейських 
правил мистецтва».

«13 травня 1817 року. Нічліг за р. Араксом, на самому 
березі її. Тридцять з половиною верст ріки служить кор-
доном між Ханством Нахчиванським і Азербайджаном, що 
складається з багатьох Провінцій і Ханств».

(РДАДА, ф. 1406, оп. 1, д. 345, с. 4-5)

На зворотному шляху в Тифліс генерал Єрмолов також зупи-
нився в Нахчивані.

Прославлений герой Вітчизняної війни, посол у Персію ге-
нерал Олексій Петрович Єрмолов і сліпий Келб-Алі-хан Нах-
чиванський, котрий бачив далі за багатьох зрячих, відчайдуш-
но хоробрий зустрічались іще двічі.

Сліпий Келб-Алі-хан 
Нахчиванський.
Художник Аскер 

Мамедов
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Свої враження від теплих зустрічей з Ханом Олексій Петро-
вич Єрмолов описує в тих же «Записках».

«24 вересня 1817 року. Місто Нахчиван. Тут із задо-
воленням побачив я сліпого Хана, бо він один у всій силі 
відчуває мерзенність правління, котрому крайнощі одні 
змушують їм підкорятись. Один має твердість сміливо 
міркувати про нього й самим Персам вихваляти перева-
ги Російського. Він, бачачи повагу мою до нещасного його 
становища, говорить зі мною з довіреністю, не приховує 
серце його озлоблення на злодійський із ним вчинок і 
сумує, позбавлений можливості помсти. Ага-Магомед-хан 
відняв у нього зір, і сильна рука його, готова на ураження, 
блукаючи в пітьмі, не здобуває жертви!

Нещодавно повернутий до Ханства, потурбується він 
про благоустрій його і менше інших обтяжує підвладних 
йому підданих, і сам терпляче переносить недоліки, двад-
цять до сього літ переносячи саму бідність. Він до повер-
нення мого спішив оздобити декілька кімнат у своїй до-
мівці, та не мав достатньо часу.

«Тут, – говорив він мені, сидячи біля вікна, – захоплю-
вався я колись багатством прекрасної долини, що простя-
гається до Араксу; вона вкрита була розлогими садами й 

Ріка Аракс розділяє Азербайджан і Персію
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лісом, багатолюдне населення її оживляло. Тепер, розпо-
відають мені, обернена вона на пустелю, і немає слідів ко-
лишнього в ній багатства. Спогад про це зменшує гіркоту, 
що позбавлений я зору, і нерідко я дякую долі, що закрила 
вона очі мої на розорення землі, котра впродовж трьох 
століть блаженствувала під управлінням моїх предків.

Міжусобні війни та проходження армій Шаха Надіра 
вносили в нещасну землю це спустошення, кожний крок 
цього завойовника ознаменований був лихом народу. Тут 
не так ще давно були й Російські війська, та вони не про-
лили сліз у землі нашій і злом не згадують про них спів-
вітчизники мої. Тепер Ви, посол найсильнішого Государя в 
світі, удостоюєте мене Вашої прихильності і, не нехтую-
чи бідною домівкою моєю, дозволяєте прийняти себе як 
друга. Не поміняйте тих почуттів милості, пане посол, коли 
непереможні війська Государя Вашого ввійдуть перемож-
никами в країну цю.

Хоча наближаюсь я до старості, та ще не подолає вона 
сил моїх, і останні дні життя мого заспокою я під силь-
ним захистом зброї Вашої. Якесь передчуття мене в тому 
запевняє, бо, знаючи Персів, не покладаюсь я на міцність 
дружби, котру ви стільки зміцнити намагались. Я не сумні-
ваюсь, що вони порушать її своїм віроломством, або Вас 
змусять порушити її, спонукаючи до відомщення підступ-
ності»

25 вересня 1817 року. Ще раз побачився я з Ханом, і ми 
попрощались».

(РДАДА, ф. 1406, оп. 1, д. 345, с. 53-54)

Розуміючи історичне значення своєї поїздки в Персію, за-
вбачливий генерал О.П. Єрмолов доручив вести дорожні запи-
си одночасно ще трьом членам посольства. Крім посла, їх вели 
Маршал посольства капітан Петро Миколайович ЄРМОЛОВ 
(двоюрідний брат посла О.П. Єрмолова), Радник посольства 
О.Є. СОКОЛОВ і канцелярський посадовець посольства Ва-
силь БОРОЗДНЯ.
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На основі зустрічей посла Єрмолова та членів посольства 
ми прагнули відтворити реальний образ сліпого Келб-Алі-хана 
Нахчиванського.

МАРШАЛ ПОСОЛЬСТВА 
КАПІТАН ЄРМОЛОВ П.М. ПРО ЗУСТРІЧІ ПОСЛА 
З КЕЛБ-АЛІ-ХАНОМ НАХЧИВАНСЬКИМ

В Російському державному архіві давніх актів зберігся 
справжній щоденник двоюрідного брата посла О.П. Єр-
молова Маршала посольства гвардії капітана Петра Ми-

колайовича ЄРМОЛОВА.
Пожовклі від часу сторінки щоденника П.М. Єрмолова з 

частково втраченим рукописним текстом та й маса слів, що дав-
но вже вийшли зі вжитку, змусили нас попрацювати буквально 
над кожним словом. І тим не менш, ми вдячні М.П. Єрмолову, 
що його записи, які, нехай, на перший погляд, описують мало-
значущі факти, допомогли нам повніше відтворити правдивий 
образ історичної особистості Келб-Алі-хана. Судячи зі всього, 
передбачливий Петро Миколайович Єрмолов намагався зафік-
сувати все, що бачив, турбуючись про те, що за якихось двісті 
років, в ім’я істини, нам доведеться розшифровувати ці чорнові 
записи, більш цінні для нас, ніж ті, що багаторазово редагува-
лись а згодом друкувались у численних літературних джерелах, 
присвячених посольству Єрмолова в Персію 1817 року. Маючи 
одну канву, в залежності від сприйняття, їхні записи, зрозуміло, 
мають відмінності, та всі разом вони допомогли нам відтворити 
істинну картину.

11 травня 1817 року. Ми виїхали в 7 годин із сел. Хокі 
понад рано. День був вельми спекотний, дорога виснаж-
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лива. Проїхавши 2 агача, побачили здалеку на лівому боці 
гору, названу Зміїною. Серед народу тут ходить легенда, що 
з гори цієї змії ходили змагатись зі зміями, що живуть на 
Агридазі.

Верст за 10 від міста Нахчивану посла Єрмолова зу-
стріли діти хана Нахчиванського, а за 6 верст – нам на зу-
стріч у супроводі своєї кавалерії виїхав і сам Келб-Алі-хан 
Нахчиванський.

Келб-Алі-хан присланий сюди правити Нахчиванською 
провінцією не більше 3-х місяців тому на наполегливу ви-
могу народу. Хан походить із роду давніх Володарів Нах-
чиванських. 20 років тому назад за велінням Шаха Персії 
Ага-Магомед-хана Келб-Алі-хан був позбавлений зору та 
правління Нахчиванським ханством.

Пан посол вмовляв хана пересісти в його екіпаж, але 
він відмовився. Хоча й сліпий, та він вельми бадьоро їхав 
верхи до самої квартири посла.

Підкреслюючи урочистість зустрічі посла, онук Хана 
з багатьма наїзниками протягом всього шляху до міста 
гарцював попереду посла. На повному ходу дуже спритно 
вони стріляли з рушниць і пістолетів. Охорона Хана, як і інші 
вершники, також скакали попереду посла та демонстрували 
гостям красу верхової їзди та спритність джигітовки.

Для житла нам відведено будинок, котрий будував собі 
Керім-хан, недавно усунений від управління Ханством. Дім 
Керім-хана ще не добудований, та весь склад посольства 
розташувався в ньому дуже зручно. І хоча він побудований 
в азіатському стилі, та виглядає прекрасно.

12 травня 1817 року. Годин у 11 опівдні посол з дея-
кими чиновниками відвідав Хана. Сліпий старий вийшов 
назустріч, у двір. Кімнати його вельми прості. Ще не більше 
кількох місяців він керує ханством і тому бідний.

Келб-Алі-хан і наш пристав, Аскер-хан, розповідали 
нам про походи свої з військами Ага-Магомед-хана. При-
гощали нас, як заведено в Азії. Біля входу в замок бачи-
ли дуже високу вежу, з великими склепіннями, побудова-
ну Тамерланом, котрого тут називають Ланч Тимур, тобто 
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Кульгавий Тимур. Башня ця служила для спостереження й 
подачі сигналів.

Нахчиван вельми давнє місто, що мало в старовину 
до 30 тис. будинків. Ім’я його перекладається як «перше 
поселення», Перси ж називають Нахчиван Накшиджаган, 
що означає «Зображення світу», та це «Зображення світу» 
вже не нагадує давньої своєї величі, бо, крім руїн і чудових 
садів, тут нічого не видно. В історіях пишуть, що тутешній 
край рясніє хорошим виноградом, та цього ми не помітили 
тому, що вино, котре нам подавали, надзвичайно погане.

На близькій відстані звідси, ні лівому березі Араксу, 
знаходиться правильна фортеця Аббас-Абад. Вона укрі-
плена за проектом двох французьких інженерів і може 
помістити досить значний гарнізон.

13 травня 1817 року. Зранку в 7 годин виїхали з міста 
Нахчивану. За годину їзди дістались до річки, через котру 
переправились убрід, вздовж руїн великого кам’яного мосту.

Перебування посольства в Нахчивані на зворотному 
шляху з Персії 25 вересня 1817 року П.М. Єрмолов описує 
буквально декількома словами.

25 вересня 1817 року. Прибули до Нахчивану. Цього 
дня посол відправив кур’єра в Петербург із донесенням Го-
сударю Імператору про повернення своє з Персії.

26 вересня 1817 року. Посольство продовжило свій 
шлях у Тифліс. Перехід 4 агача до розореного поселення, 
де був похований один із слуг посольства, який помер до-
рогою до Персії… Перси розрили могилу, гадаючи знайти 
на ньому багату одежу…

(РДАДА, ф. 1406. д. 346-346-а, л. 14-16, 167)



261

РАДНИК ПОСОЛЬСТВА О.Є. СОКОЛОВ 
ПРО ЗУСТРІЧІ З КЕЛБ-АЛІ-ХАНОМ 
НАХЧИВАНСЬКИМ

За рамками Архіву давніх актів нам вдалось виявити так 
звані «Давні записки» про подорож Російсько-Імператорсь- 
кого посольства в Персію в 1816-1817 роках, авторство 

яких належить раднику Російського посольства О.Є. Соколову.
Давні записки Соколова та додані до цих записок його при-

мітки « Про етикет і інші події, що відбувались із російсько-
імператорським посольством у Тавризі, Султанії та взагалі 
про подорож Персією» містить у собі багато цікавенних подро-
биць про життя Персії. Матеріалів О.Є. Соколова не виявилось 
в журналі посольства, котрий вів особисто О.П. Єрмолов. Нам 
вдалось лише частково використати унікальні записки Соколо-
ва, особливо його Нахчиванські записки.

10-го травня 1817 року. Посольство продовжувало по-
дорож до Хоні. На половині переходу до цього місця на-
зустріч послу з невеликим загоном кінноти виїхав Максют-
хан, племінник Нахчиванського хана.

11-го травня. Перехід до міста Нахчивану. На половині 
шляху виїхали назустріч інші два брати Нахчиванського 
хана, племінник його і онук із немалим загоном кінноти. 
А версти за 4 від міста посла зустрів і сам Нахчиванський 
Келб-Алі-хан (позбавлений зору Ага-Магомед-ханом, ко-
трий владарював у Персії, попередником нинішнього 
Фетх-Алі-шаха) зі свитою, а за версту від міста розстав-
лено було фронтом земське військо по одну сторону та в 
один ряд.

Хан провів Його Вельможність посла зі всією свитою 
до самого дому квартирування, крім команди й обозу, що 
розташувались поблизу табором.

Будинок цей належав попереднику Келб-Алі-хана бра-
тові його Керім-хану.
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12-го травня. Був тут відпочинок. Вранці посол зі сви-
тою відвідав Келб-Алі-хана, нас прийнявшого.

13-го травня. Рано вранці посольство виїхало з Нахчи-
вану. Келб-Алі-хан намірився було провести посла з міста 
та для того з’явився вже до від’їзду, та Його Вельможність 

переконав хана повернутись 
додому. До переправи через 
ріку Аракс Посла проводжали 
двоє з братів Келб-Алі-хана в 
супроводі кінного конвою…

23-го вересня 1817 року… 
На самому березі ріки Аракс 
посла зустрів син Нахчивансь- 
кого Келб-Алі-хана, котрий про-
вів Його Вельможність до Нах-
чивану.

24-го вересня. Перехід до 
Нахчивану.

25-го вересня. Близько 
опівдня посол відвідав управ-

ляючого Нахчиванською областю сліпого Келб-Алі-хана, 
до котрого Його Вельможність напередодні, перед в’їздом 
своїм до міста, посилав перекладача Мадатова з вітанням, 
щоб він не трудився виїжджати як раніше на зустріч, і що 
посол дуже залишається вдоволеним виявленою йому 
ввічливістю в зустрічі його сином ханським на березі 
Араксу…

26-го вересня. Попрощавшись із Келб-Алі-ханом, до 
посла прийшовши на проводи, Його Вельможність виїхав 
із Нахчивану…

(«Чтения О.И.Д.Р», 1873, кн.4)

 Келб-Алі-хан  
у стрімкій атаці.

Мал. Аскера Мамедова
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ПОСАДОВЕЦЬ ПОСОЛЬСТВА  
ВАСИЛЬ БОРОЗДНЯ ПРО НАХЧИВАН  
І СЛІПОГО КЕЛБ-АЛІ-ХАНА

10-го Травня 1817 року, залишивши Норашен, 
мали ми глибоку переправу через ріку Арпа-
чай, що розливається тут на декілька рукавів 

і звилин.
Між цими звилинами у всьому немає означеного шля-

ху, а обирається , зважаючи на зручність і кількість води. 
Далі гладка дорога зрошується джерелами найчистішої 
води. Вона рясніє просторими зруйнованими селищами, 
що знаходяться по боках, а на недалекій відстані від се-
лища Хокі, з лівого боку, бачимо залишки величезного ка-
раван-сараю…

Від Норашена до поселення Хок налічується чоти-
ри фарс анта з половиною. Тут для нас розбито табір. На 
цьому переході посла зустрів племінник Нахчиванського 
Хана на ім’я Максюд-хан.

В Хоці, як і в багатьох інших Перських селищах, знахо-
диться рід невеликої фортеці, з землі побудованої, з вежа-
ми, що служить сховищем жителям у час сум’ять…

11-го Травня продовжили ми шлях дорогою дещо 
кам’яною та з невеликими горами, проте ж вельми ошат-
ною. Грунт землі піщано-сірої і, як видно, зручний до хлібо-
робства, бо хліб на ньому росте дуже добре.

На половині переходу зустріли посла два брата й ма-
лолітній онук Хана Нахчиванського з загоном кінноти, що 
здійснювала джигітовку зі стрільбою з рушниць. На відста-
ні одного фарсанта від міста Нахчивану нас зустрів і сам 
Келб-Алі-хан, управляючий областю та позбавлений зору 
Ага-Магомед-ханом, попередником нинішнього Шаха. Від 
цього  міста по сторонах дороги розставлене було земське 
військо. В місті Нахчивані посольству був відведений бу-
динок Керім-хана, управляючого раніше цією областю.

Наступного дня, 12 Травня, Його Вельможність у супро-
воді своєї Свити відвідав Келб-Алі-хана, котрий, хоч і мав 
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намір зробити першим цю поштивість, та на повагу по-
хилого віку й нещастя його, посол вирішив навідати Хана 
першим. Ми були пригощенні кавою й чаєм, приготовани-
ми на трояндовій воді, ласощами, щербетом і горілкою, ко-
тра, хоч і була вельми поганою, та подана в достатку.

Згаданий Хан, за всього свого нещастя, людина весела 
й дотепна: розмова його складалась із кумедних анекдотів. 
Під час цих відвідин біля вікна грала посольська музика.

Того ж дня, пішов я прогулятись містом, котре займає 
великий простір, та більша частина міста – в руїнах. Крім 
будинків Келб-Алі-хана і Керім-хана, не видно великих бу-
дівель. Інші будинки, крім декількох мечетей, надзвичайно 
низькі та побудовані з землі, в інших місцях вони оживля-
ються садами. Річка Нахчиванчай протікає серед міста. З 
моста, через неї перекинутого, постає чудова картина: де-
кілька густих дерев схиляють свої гілки над самою рікою, 
інші ж, знаходячись на маленьких острівках, доставляють 
приємну прохолоду прилеглим будиночкам. Нахчиванчай, 
протікаючи камінням різної величини, утворює біля са-
мого моста неперевершений водоспад. Біля нього знахо-
диться базар, що містить в собі найнеобхідніші для жите-
лів потреби, а неподалік від ханського дому, висока, дещо 
похила вежа, нагадує Тамерлана, цього гордого східного 
завойовника, котрий її звів.

Гора Ілан-даг або Зміїна гора
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В кінці міста видніється земляна фортеця, обнесена 
з двох боків ровом і зруйнована звитяжним воїнством  
Російським, всередині котрої видно залишки небагатьох 
будівель. Рів наповнений зітлілими кістьми та черепами.

Біля фортеці знаходиться залишок невеликого скле-
піння, в землю погрузлого, під котрим за переказами, іс-
нуючими між жителями, похований праведний Ной.

Кількість жителів міста Нахчиван невідомо, та мені ска-
зали, що населених будинків в місті знаходиться близько 
тисячі. Від попереднього поселення Хок до цього міста ма-
буть чотири фарс анта з половиною.

13-го травня. Ми виїхали вельми рано з Нахчивану.
Гори, що знаходяться по сторонах дороги, нагадують 

вигляд зруйнованих будівель, а глина з котрої вони утво-
рені, має чудові відтінки.

Ми зблизились із Зміїною горою, котру видно було ще 
по виїзду нашому з Норашену. Тепер вона знаходиться по 
лівий бік дороги. Маючи вузьку основу, вона височіє в ви-
гляді цукрової голови, але з великими нерівностями, а при 
потраплянні на неї сонячних променів, має чудесного бла-
китного кольору відливи.

Перси розповідають про походження назви цієї гори 
наступне.

Два покоління змій, маючи між собою непримиренну 
ворожнечу, зважились на такий кровопролитний поєди-
нок, котрий цілком би винищив одне з них. Театр війни від-
бувався на цій горі. Битва продовжувалась до тих пір, поки 
залишився один змій, що вийшов переможником зі всього 
численного й хороброго воїнства. В честь тих давніх подій 
гора ця названа Ілан-Даг, тобто Зміїна гора.

Тут в’їхали ми в дефіле невеликих гір, грунт котрих із 
одного боку каменистий, а з іншого глинистий, і перейшли 
вбрід річки Нахчиванчай і Алінджачай. Залишивши уще-
лину, продовжували ми шлях до ріки Араксу. Тим часом, 
гора Агри-Даг зникла вже з нашого зору.

Не на далекій відстані звідси знаходяться руїни дав-
нього міста Джульфа. Ми переправились через Аракс час-
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тиною на великому судні, частиною маленькими плотами, 
на котрих для плавучості кріпляться бурдюки.

По іншу сторону ріки Аракс нас очікували коні, мули 
та верблюди, а також продовольство й намети, доставлені 
сюди Марандським ханством, що межує з Нахчиванським 
ханством.

Табір наш розташувався біля самої ріки…»
(Короткий опис подорожі  

Російсько-Імператорського посла  
в Персію 1817 року В. Бороздні, СПб., с. 60-65)

ПОСОЛ ЙОГО ІМПЕРАТОРСЬКОЇ ВЕЛИЧНОСТІ 
О.П. ЄРМОЛОВ У ПЕРСІЇ

Як гадав Двір Російський, миролюбні задуми Імперато-
ра Олександра І повинні лягти в основу дій посла, щоб 
його поведінка була спрямована на зміцнення дружби з 

Персією без будь-яких порушень задумів Государя-Імператора.
Знаючи запальний, вразливий і впертий характер Єрмоло-

ва, Государ Імператор в особливій інструкції від 29 липня 1816 
року рекомендував послу О.П. Єрмолову суворо дотримуватись 
перського етикету.

«Міністерство закордонних справ.. особливо викла-
де деякі зауваження стосовно етикету, котрих потрібно 
буде дотримуватись… за всіх відносин ваших із двором 
і фамілією Шаха… В Азіатському церемоніалі міститься 
багато таких речей, котрі за своєю незвичністю часто 
видаються для європейців непристойними. В таких ви-
падках будьте згідливі, то не важко відрізнити те, що 
стосується просто звичаїв, від таких речей, які можна 
прийняти за приниження…». 

(АКАК, т. 6-2, с. 127)   
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Непередбачуваний Олексій Петрович, однак, не за-
вжди слідував порадам Государя Імператора, оправдову-
ючи свої дії захистом достоїнства Надзвичайного посла 
Російського Імператора, і всієї держави Російської. Вже 
по прибутті 19 травня 1817 року в місто Тавриз, місцепе-
ребування спадкоємця шахського престолу Аббас-Мірзи, 
генерал Єрмолов мав справу зі своєрідною вимогою то-
дішнього перського дипломатичного церемоніалу, що ви-
користовувався при перському дворі. До прикладу, в кім-
нату спадкоємця Престолу Аббас-Мірзи неможна заходити 
в чоботах,  а потрібно знімати чоботи й одягати червоні 
панчохи. Причому, при спадкоємцеві, котрий сидів, треба 
було стояти. Крім того, в кімнаті шах-заде, крім радників 
посла, не допускалась присутність інших посадовців. Вони 
зобов’язані були стояти в дворі, під вікнами. Аби догодити 
Перському Двору, ввійти в довіру перших осіб Персії, бага-
то послів європейських держав свято виконували подібні 
умови. До прикладу, генерал Гардан, присланий в Персію 
послом, особисто Наполеоном Бонопартом, виконав без-
застережно вимоги перського етикету та ввійшов до Аб-
бас-Мірзи в червоному ковпаку та червоних панчохах. 
Натомість російський генерал Єрмолов категорично опи-
рався виконувати цей етикет і поставив було Спадкоємця 
Престолу Перського Двору в скрутне становище, та спо-
кійний і вдумливий Аббас-Мірза, не загостривши ситуацію, 
знайшов вихід із становища, не порушуючи й сам давній 
етикет. 

(АКАК, т. 6-2, с. 122)

Отже, при довгому обговоренні на своїй раді відмови Єрмо-
лова виконати умови етикету, Аббас-Мірза вирішив прийняти 
посла О.П. Єрмолова не в своїй кімнаті, а перед домом прийому 
і не сидячи на килимах своїх, на котрі досі не наступав жоден 
чобіт, а стоячи на каменистому помості внутрішнього двору, 
біля самого вікна, під портретом батька свого. Спадкоємець 
Престолу вперше і спеціально для посла Російської Імперії зро-
бив такий особливий виняток.
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31 липня 1817 року, в Султанії, на першій аудієнції Ро- 
сійського посла О.П. Єрмолова у Його Величності шаха Персії, 
в присутності членів посольства та шахського оточення, Фетх-
Алі-шаху послом Росії була піднесена кредитована грамота та 
виголошена промова. Наводимо її повністю:

«Імператор Всеросійський, Ве-
ликий Государ мій, рівно постійний 
у правилах і почуттях, поважаючи 
відмінні якості Вашої Величності і, 
люблячи славу Вашу, бажає твердо-
го й повсякчасного миру з Персією.

Государ Імператор удостоїв мене 
доручення пред’явити перед Вашою 
Величністю Його бажання. В щирос-
ті його, перед обличчям Персії, за-
кликаю я Бога в свідки!

Себе почую тоді цілком щасли-
вим, коли удостоюсь високого бла-
говоління Вашої Величності».

(РДАДА, ф. 1406,  
оп.1, д. 345-а, с. 53-54)

Відтворимо збірний портрет шаха Персії та його найближ-
чого оточення:

«Нині владарюючий Шах Перський Фетх-Алі-шах на-
родився 5 вересня 1772 року та помер 23 жовтня 1834 
року. Він правив 37 років, з 27 червня 1797 року до 23 
жовтня 1834 року. Нинішній Шах родом із племені Ка-
джарів, котре до сходження на престол Ага-Магомед-хана 
було в Персії у великому презирстві. Коли Ага-Магомед-
хан був убитий в Карабасі, Фетх-Алі-шах, котрий тоді на-
зивався Баба-ханом, був управляючим у Ширазі. З чутка-
ми про смерть дядька, він негайно вирушив до Тегерану, 
куди поспів у той час, коли всі були ще в нерішучості й не  

Фетх-Алі-шах Каджар
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знали про наступників. З допомогою Гаджи-Ібрагіма, пер-
шого Міністра Ага-Магомед-хана та управляючого в Теге-
рані, Баба-хану вдалось заволодіти містом цим і його фор-
тецею, де зберігались державні скарби й скарби знатних 
сімейств Персії.

Перші послужили йому для складення собі великої 
партії, а другі зробились запорукою вірності найголовні-
ших перських посадовців. На щастя Баба-хана, суперники 
його не були людьми впливовими. Найголовніший із них, 
Садик-хан Шагагінський людина слабка, війська його були 
розбиті в бою, сам він заховався в Ширвані – області, що 
не підкорялась шахові. Із Ширвану, використовуючи хи-
трість нового шаха, він був вивезений в Персію, де за на-
казом шаха живим був замурований у стіну.

Немає Государя, гордість котрого була би йому поді-
бною. Нащадок осоружних Каджарів називається Тигром, 
братом Соня, Царем Царів і Імператором Ірану (Шагін Ша, 
Падіши Іран). Ніхто взутий не має права ввійти в кімнату 
шахську. Єдиний виняток був зроблений під час посоль-
ства Російського в 1817 році, де посол і свита його в кімна-
ті шаха були в черевиках. Інші ж європейці до цього часу 
підкорялись і підкоряються цьому обряду.

Фех-Алі-шах досить великого зросту, має зовнішність 
солідну, обличчя худорляве, показує довгі та непомірні на-
солоди. Борода Шаха неабиякої довжини і так як борода 
довга й чорна є першою красою в Персів, шах за бородою 
своєю ще більше поважається персами.

Вважається, що в Шаха налічується 500 дружин. Утри-
муються вони вельми добре, але навіть невільниці, які не 
є дружинами, але стали матерями, отримують  особливе 
утримання та послуги.

Дітей у Шаха багато, і щороку його сімейство примножу-
ється, іноді, раптом, п’ятьма чи шістьома людьми, а тому точ-
но невідомо, яка кількість дітей у шаха. Що стосується синів, 
то під час перебування в Персії посольства О.П. Єрмолова 
в 1817 році, їх було 45, кількість доньок шаха не настільки 
враховується, вважають, що вона рівна кількості синів.
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Старші сини, досягнувши певного віку, призначаються 
державними посадовцями та допускаються до управління 
державою. В період посольства Єрмолова в Персії на най-
більш високих державних посадах і безпосередньо при 
шахові знаходилось сім синів Шаха.

Серед них:
1. Маматалі-Мірза – управляє Керманшаганом;
2. Аббас-Мірза – управляє Азербайджаном;
3. Гасаналі-Мірза – управляє Хорасаном і знаходиться 

при шахові;
4. Гусейналі-Мірза – управляє Ширазом;
5. Мамат-велі-Мірза – знаходиться при шахові;
6. Алінагі-Мірза – управляє Казбіном;
7. Абдула-Мірза – управляє Зенганом;
8. Магомат-Тагі-Мірза – управляє Буруджердом;
9. Магомед-Кулі-Мірза – управляє Мазандераном і т.д. 
Перший син Шаха Маматалі-Мірза, управляючий Кер-

маншаганом відлучений від спадку, тому що народжений 
від невільниці грузинки. Спадкоємцем затверджено Аб-
бас-Мірзу, мати котрого була з роду Каджарів. Ще не ви-
рішено, хто буде наступником Фетх-Алі-шаха і хоча Аббас-
Мірза управляє Азербайджаном, йому доручена організа-
ція регулярних військ Персії, та Маматалі-Мірза, котрого 
любили Перси, за прив’язаністю його до звичаїв і традицій, 
має більше шансів бути наступником шаха.

Серед найбільш впливових державних посадовців при 
Дворі Шахському відомі:

1. Саадер Азам Магомед Шефі – перший візир, котрий 
користується більшою довірою та повагою шаха. Він один 
із найбагатших людей у Персії та оскільки в нього немає 
синів, то наступником його буде один із синів Шаха, ко-
трий одружиться з його донькою.

Каймакам або поручитель візира Мірза Магомет Бізюрг 
знаходиться при спадкоємцеві Престолу Аббас-мірзі, котро-
го він був вихователем і котрим він сам у всьому управляє.

2. Моатамідют довля – повірений Престолу, ще іменуєть-
ся Мунши Ульма Малик Мірза Абдул Вехаб – Державний се-
кретар уряду Персії, років 50-ти, розумний і спритний. 
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3. Ніза-Амут-довля – розпорядник Престолу, Гаджи Ма-
гомет Гусейн хан, Беглер бегі Нефаганський – міністр вну-
трішніх справ, років 50-ти, знатний вельможа, розумний і 
багатий. 

4. Єших Агассі баши, перший Генерал-Ад’ютант чи 
обер-церемонімейстер  Шаха, Алла-Яр-хан, молодий чо-
ловік, родом із Каджарів, одружений із донькою Шаха, ко-
ристується великим впливом і повагою. 

5. Єших Агассі дуум – другий Генерал-Ад’ютант, Махмуд-
хан, бат хана Хойського, чоловік років 40, і хоча знаходиться 
в милості шаха, не завжди дотримується закону Магомета, 
що забороняє вино. Багатий, поручитель візира. 

6. Насакчі баша – начальник Виконавчої влади Шаха, 
котрий ще іменується Пасакча. У начальника Виконавчої 
влади декілька підлеглих. Відмінною їхньою ознакою є со-
кира. Насакчі є катами. В будь-який момент вони готові 
виконати волю шаха та відрубати голови з засуджених до 
смертної кари. Вони завжди при собі мають сокири, і в час 
урочистих виходів Шаха, завжди декілька Насахчі стоять 
навпроти Трону. Щоб не втомлювати читача, на катах ми за-
вершимо перелік особливо важливих персон Шаха Персії». 

(РДАДА, Ф. 1406, оп. 1, д. 351, л. 10-12)

Співробітники Російського посольства не втратили нагоди 
описати трон шаха Персії та обстановку навколо.

«…Внутрішня частина намету являла собою підвищен-
ня, зроблене з цегли висотою в 1 аршин і встелене шале-
вими килимами. На одному куті цього підвищення знахо-
дився трон, прикрашений коштовним камінням, з котрих 
особливо відрізнялись п’ять смарагдів незвичайної вели-
чини. Підніжжя трону являло викарбуваного на золотій 
дошці лева. Шах мав одяг із золотої парчі, з опліччям із 
великих перлів, а на голову корону, прикрашену перлами, 
з трьома діамантовими пір’їнами. В браслетах, зроблених 
також із коштовного каміння та одягнутих між плечей і 
ліктів, відрізнялись два діаманти незвичайної величини, 
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з котрих один називається Дар’я-Нур (море блиску), а ін-
ший Кохі-Нур (гора блиску). На шиї Шах мав велику нитку 
крупних перлів. Пояс і кинджал також були прикрашені 
коштовним камінням. В правий бік від трону застелений 
був килим малинового оксамиту, кайми котрого вишиті 
перлами, на ньому стояв прикрашений діамантами кальян 
і чотири інших посудин. З правого ж боку в ставці стояли 
чотирнадцять синів Шаха, а близько до самого трону – ма-
ленький його син років п’яти. 

По лівий бік, поза наметом, знаходилось п’ять придво-
рних посадовців, які тримали малу корону, скіпетр в ви-
гляді булави, шаблю, щит і ящик із державною печаткою, 
а перед самим наметом стояло чотири насакчі (верховні 
виконавці правосуддя) зі знаками свого достоїнства, тобто 
з залізними сокирами, багато прикрашеними золотою на-
січкою та коштовним камінням…»

(РДАДА, ф. 1406, оп. 1, д. 965, л.9)

Перед поверненням у Росію, на прощальній аудієнції у Його 
Величності Шаха Персії, 27 серпня 1817 року, Російський по-
сол генерал О.П. Єрмолов виголосив промову, текст котрої на-
водиться повністю.

«З першим кроком моїм на землю Перську відчув я в 
душі моїй благоговіння до знаменитих справ і слави Вашої 
Величності, це почуття почерпнув я в істинній дружбі та 
повазі, котру Великий Государ мій зберігає до особи Ва-
шої. Нині, маючи щастя пізнати особисто високі чесноти 
Вашої Величності, повертаюсь на батьківщину, переповне-
ний подиву до Вашої особи. І успішно затверджений мир, 
і милостивий і прихильний прийом, котрого удостоїлись 
Росіяни, будуть новим приводом до дружби та неабиякої 
прихильності великого Государя їх до великого володаря 
Персії. Молю Бога, щоб продовжив він цю добру згоду на 
благо обох народів.

Успішне царювання та слава Вашої Величності є ба-
жанням серця кожного росіянина!»

(РДАДА, ф. 1406, оп. 1, д. 345-а, с. 53-54)
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15 вересня 1817 року Російське посольство святкувало День 
Коронації Государя, а 19 вересня відбулась прощальна аудієнція 
у Аббас-Мірзи, котрий вручив Послу Єрмолову свою відповідь 
на Високу грамоту. Ось її зміст:

«Прикрасою пера й початком листа служить ім’я Алла-
ха миротворця, єдиного Творця (хай буде священним ім’я 
Його!), котрий зробив згоду сердець государів спокоєм зе-
мель світу, змиває пил незгоди солодкою водою приязні та 
наставляє племена рабів на шлях істини.

Потім блискучі перли похвали, в якій знаходить задо-
волення священна бесіда, котра сяє в зібранні людей, яв-
ляються його високій величності, великому імператору, ве-
личному чоловікові, в прекрасності подібному Олександру, 
государеві, котрого слава піднесена до ступеню Сатурна 
й котрого престол – небо, покорителю держав і прикрасі 
справедливості, щасливому й сяючому в короні.

За цим являється дзеркалу розуму, який прикрашає 
світ, що щаслива грамота через вельможного, знаменитого 
посла, кавалера, генерала, начальника артилерії Олексія 
Єрмолова, доставила прикрасу своїм отриманням і дер-
жавний зміст її примножив душевну дружбу й приязнь. 
Вищезазначений вельможний посол достатньо пояснив 
прихильність блискучого серця Його Величності до мене, 
прохача, чим і впевнився я в прихильності високої душі, бо 
вірність серця мене, прохача, в тому переконує, а від серця 
до серця дорога одна. Добрі якості Його Імператорської 
Величності стали відомі всьому світові, рівно як і прихиль-
ність його до всіх приятелів ясна подібно до сонця.

Хоча перед цим відбулось декілька неприємностей, та 
нині, волею єдиного Аллаха, основи незгоди цілком зни-
щені та правила згоди усунули вузли розбрату; з обох 
сторін язик кожного промовляє дружбу, а намагання всіх 
приймаються за приязнь, і якщо би після цієї утвердженої 
згоди якась справа в очах тих, хто судить за зовнішністю 
було показано в іншому вигляді, виправлення того завжди 
легко за високої волі Його Імператорської Величності, 
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тому що щохвилинно зефір сталості в дружбі несе пахощі 
з’єднання до нюху обох держав; дружелюбність згладить із 
серця незгоду та щоденно стане з’являтись тим, що бажа-
но душі. Воля Аллаха висловилась в остаточному затвер-
дженні цієї дружби, і укладення її здійснилось за обопіль-
ної згоди обох держав. Того заради й аби зробити угодне 
високій імператорській волі, цей прохач, як належало, та-
кож сприяв своїм стараннями згоді і посол Його Імпера- 
торської Величності відпущений із двору великого госуда-
ря радісним і вельми задоволеним.

Як вищезазначений посол, виконавши обов’язки по-
сольства при Його Величності Государеві і при цім проха-
ча належним чином, вирушає нині назад, то щира приязнь 
вимагала, щоб я письмово виконав обов’язок дружби.

Час щастя нехай буде з’єднаним із веселощами й радістю!
Друг щиросердний і вірний у приязні, наступник зна-

менитої перської держави Аббас-Мірза.
Писано в місті Тавризі».
В печатці написано: «Перл шахового моря – Аббас».

(« Русск. Стар.», 1877, т. 14, с.с. 423-424)

Покидаючи Тавриз, посол О.П. Єрмолов не забув залишити 
свої спогади про час, проведений у Тавризі:

«День виїзду з Тавризу був один із найприємніших у 
моєму житті і бажав його з нетерпінням, бо смертельно на-
бридло мені безперервна удаваність, одні й ті ж запевнен-
ня в дружбі людей, що вочевидь бажають нам зла й котрі 
приховати не можуть своєї до нас ненависті, безкінечне 
повторення найболісніших привітань, які по всій держа-
ві, неначе віддані з паролем, втомили мене до крайнощів. 
Вирвався я, врешті, з ненависного місця, котре не інакше 
погоджусь я побачити, хіба зі зброєю в руках».

(Записки О.П. Єрмолова, М., 1869, ч. ІІ, с. 67-68)

У Всепідданому донесенні своєму Імператору Олександру І,  
при поверненні з Персії, відправленому з Нахчивані 25 верес-
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ня 1817 року, Олексій Петрович дає оцінку результатам свого 
посольства, ніяк не виключаючи мудрі передбачення сліпого 
Келб-Алі-хана Нахчиванського: 

«Бог, який сприяє благим намірам Вашої Імпера- 
торської Величності, допустив нам бути виконавцем точної 
волі Вашої. Покладені на мене доручення в Персії я завер-
шив успішно. Наполягання про повернення нами областей 
були повторені з твердістю. З такою ж я відмовив їх і кор-
дони наші не зазнали жодних змін. Дружба не вельми була 
щиросердною, та отримала найкращу основу і, вочевидь, 
сподіватись можна на продовження її. Іноземці не в по-
вному блиску зображували тут славу Вашої Імператорської 
Величності і могутність Росії, та смію завірити, що нині воз-
дається їм гідна шана».

(«Русская Старина»,  
Єрмолов у Персії, т. 138, с. 190)

«1 жовтня 1817 року. Місто Тифліс. Того самого числа 
повернувся я з Персії, котрого минулого року приїхав я з 
Петербургу. З яких протилежних сторін, в який час нетри-
валий! Тут знайшов я безліч справ, і немає часу роздуму-
вати про цей журнал.

Я закінчую мої записки, котрі писав я для того, щоб 
прочитати, як жарт друзям моїм, чи згодом привести на 
пам’ять події, котрі дивиною своєю завжди здаватись бу-
дуть новими».

(РДВІА, ф. 1406, оп. 1, д. 965, л.11)

Після повернення в Росію, уже перебуваючи в ролі голов-
нокомандуючого на Кавказі, генерал Єрмолов 4 грудня 1817 
року з Амамли направив послання Аббас-Мірзі з метою подя-
кувати Назар-Алі-хану, сину сліпого Келб-Алі-хана, котрий 
багато років знаходився в заручниках у шаха, ніби зайвий раз 
підкреслюючи повагу до батька сімейства Келб-Алі-хана Нах-
чиванського.
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«При проводженні до кордонів Росії через області, 
управлінню Вашої Величності ввірені, зі всіма доказами 
уваги й доброї приязні вами бажаючи довести до відома 
вашого, скільки ті, котрі мають щастя бути підкореними Ва-
шій Величності, відзначаються старанним виконанням волі 
вашої.

Насмілююсь представити в милостиве благовоління 
Ваше, Назар-Алі-хана, котрий знаходився при посольстві 
і ввічливим поводженням своїм і старанням, заслужив за-
гальну повагу».

(АКАК, т.6, ч.2, №339)

І сліпий Келб-Алі-хан Нахчиванський, і генерал О.П. Єрмо-
лов виявились провидцями. Дійсно, мирні відносини з Персією 
тривали недовго. В середині липня 1826 року, підбурений своїм 
оточенням, шах-заде Аббас-Мірза порушив мир із Росією і без 
оголошення війни підступно вдерся в її кордони. Вогонь війни 
загорівся й вирував із новою силою більше двох років. Та це віро-
ломство Персії обійдеться їй занадто дорого. Двір Перський до-
лали постійні міжусобиці й розбійні справи місцевих володарів.

Пильна пам’ять генерала Єрмолова згадає пророчі слова слі-
пого Келб-Алі-хана Нахчиванського: «Непереможні війська Го-
сударя Вашого ввійдуть переможниками в країну цю».

ПРО НЕПЕРЕСІЧНУ ОСОБИСТІСТЬ 
ГЕНЕРАЛА ОЛЕКСІЯ ПЕТРОВИЧА ЄРМОЛОВА

Посольство Єрмолова в Персію завершилось, та для ха-
рактеристики непересічної особистості Єрмолова нашу 
розповідь доречно доповнити деякими подробицями 

стосовно тих засобів, котрі використовував Олексій Петрович 
для здобуття до себе належної поваги з боку Персів і їхньо-
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го уряду, а отже для здійснення високо покладених на нього  
доручень.

«Я запевнив Персів, що пращури мої були Татарами…  
Я видав себе за нащадка Чингіз-хана й не рідко, розду-
муючи з ними про примхи долі, дивував їх зауваженнями 
моїми, що в тій країні де панували мої пращури, де все 
підкорялось страшній їхній зброї, я знаходжусь Послом, 
що встановлює мир і дружбу… шах із благоволінням став 
дивитись на нащадка такого грізного завойовника. Неза-
перечним доказом походження мого служив двоюрідний 
брат мій, що був серед Чиновників Посольства, Полковник 
Єрмолов, котрому, на моє щастя, природа дала чорні під-
сліпуваті очі, висунувши вперед вилицюваті щоки, розши-
рила обличчя на подобу Калмицького. Шаху було донесено 
про ці явні ознаки моєї породи й він, з повагою дивлячись 
на нащадка такого страшного завойовника, наказав пока-
зати собі мого брата. Я бачив, що мені легко було бути на-
щадком навіть Тамерлана. Один із вельмож запитав мене, 
чи зберіг я родовід? Рішуча відповідь, що вона зберігаєть-
ся в старшого родини нашої, затвердила назавжди прина-
лежність мою до Чингіз-хана».

Я якось навіть натякнув, що міг би відшукати права на 
Перський престол, та помітив, що Перси подібними жар-
тами не люблять бавитись. У народ, настільки легковірний 
і частими перемінами привчений до непостійності, жарт 
цей може мати важкі наслідки. У випадку війни нащадок 
Чингіз-хана, очолюючи сам непереможні Російські війсь- 
ка, може мати на народ великий вплив…».

(Єрмолов О.П. Журнал Посольства в Персію.  
М., 1863, с. 56-57)

Загальне враження про Персію, Єрмолов викладає в завер-
шальній фразі своїх «Записок»:

«Тобі, Персіє, що не насмілюється розірвати пута га-
небного рабства, котрі накладає ненаситна влада, яка не 
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визнає жодних меж; де підлі якості народу знищують чес-
ноти людини й відбирають пізнання прав її; де обов’язки 
кожного тлумачаться раболіпним догодженням волода-
реві; де сама віра навчає злодіянням і справи добрі не 
отримують винагороди: тобі присвячую я ненависть мою і, 
обтяжуючи прокляттям, передбачаю падіння твоє».

(Записки О.П. Єрмолова. 1810-1827. Ч.2,  
М., 1869, с. 67-73)

Між тим, навряд чи припускав тоді Єрмолов, що саме Персія, 
котрій у 1817 році Єрмолов із обуренням виніс суворий вирок 
і  передрікав розпад Великої Перської держави, як не парадок-

сально, підготувала йому відставку.
І перш за все Персії, а не Двору Ро-

сійському О.П. Єрмолов зобов’язаний 
своїм позбавленням та відкликом із 
Кавказу.

Призначений на високу посаду 
головнокомандуючого, заслужений 
генерал О.П. Єрмолов після успіш-
ного посольства в Персію, можливо, 
бачив себе в недалекому майбутньому 
з фельдмаршальським жезлом, та на 
Кавказі він не просунеться. Гордого 
Єрмолова не вподобав новий Государ 
Імператор Микола Павлович, та й до 
того ж Верховна влада дорікала Єрмо-

лову в надмірній жорстокості. Не без ініціативи Персів в столи-
цю надходили скарги на генерала Єрмолова.

Начальник Головного штабу Його Імператорської Велич-
ності барон І.І. Дібич пише Його Високості О.П. Єрмолову, 
ніби проявляючи недовіру до вчинків головнокомандуючого 
на Кавказі:

Маршал Російського 
Посольства М.П. Єрмолов
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«До відома Государя Імператора дійшло, що начебто 
з числа обурених татар, деякі за зраду повішані були за 
ноги. Хоча Його Імператорська Величність не хоче вірити 
таким безглуздим розповідям про страту настільки жор-
стоку та незвичну між нами християнами, та тим не менш, 
Високо звелено мені повідомити Вашій Високості про цю 
обставину й просити, щоб сповістили ви мене для доповіді 
Його Величності, що могло послужити підставою для тако-
го ганебного розголошення?

Очікуючи на цей відгук ваш, із незмінною повагою та ін..
Барон Дібич, 9 грудня 1826 року».

(РДВІА, ф.1, оп.1, д.3302, с.3)

Генерал Єрмолов ще не здогадувався, що в Дворі Його Ім-
ператорської Величності розпочата кампанія з відклику його 
з Кавказу. Завжди впевнений у своїх вчинках, Єрмолов не від-
мовляється від застосування своїх жорстоких заходів покарання 
та відповідає начальнику Головного штабу Його Імператорської 
Величності барону І.І. Дібичу.

«На відношення Вашої Високості від 9 грудня маю 
честь повідомити, що приводом доведених до відома Його 
Імператорської Величності чуток, що начебто з числа обу-
рених татар деякі були повішані за ноги, могли бути на-
ступні обставини.

Незабаром після розорення німецької колонії Кодрі-
нофельд, схоплений був один татарин із ватаги розбійни-
ків, котрий напав на цю колонію, впізнаний колоністами, 
які врятувались в числі головних лиходіїв, що вбили дітей і 
жінок, і здійснювали шаленства різного роду.

Татарин цей виявився підданим нашим, котрий за де-
кілька років перед цим втік у Ахалцих, звідки здійснював 
він у кордонах наших грабунки та розбої…

Генерал від Інфантерії Єрмолов, 26 січня 1827 року».
(РДВІА, ф.1, оп.1, д.3302, л.3-4)
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Генерал Єрмолов був переконаний у своїй правоті дій на 
Кавказі та ставлення свого до іновірців ніколи не приховував:

«Хочу, щоб ім’я моє стерегло страхом кордони міцніше 
за кайдани та укріплення, щоб слово моє було для азіатів 
законом, вірнішим неминучої смерті. Поблажливість у очах 
азіатів – знак слабкості, і я прямо з людинолюбства буваю 
суворим невблаганно. Одна страта вбереже сотні росіян 
від загибелі й тисячі мусульман від зради… В тутешнім 
краї й добро робити потрібно з насилля… Я кажу тут, що 
взявши на себе охорону землі та дав високе заступництво 
Грузії, має керуватись владою, а не проханнями».

(Єрмолов О.П. Біогр. нарис., с. 88)

Можливо, Єрмолова зробила жорсткішим ще є версія про 
можливий на нього замах?

ШИФРОВАНИЙ ЛИСТ
З ПОВІДОМЛЕННЯМ КНЯЗЯ МЕНЬШИКОВА**

«Князь Меньшиков отримав від Нубарова наступні 
відомості, котрі поспішає повідомити Вашій Високості. 
Керманшахського, візира, Махмуд-хана, слуга Мемед-бек 
розповідав Нубарову, що Аббас-Мірза обіцяв 3000 туманів 
тому, хто візьметься вбити Олексія Петровича Єрмолова і 
що зголосився на це лиходійство один із нукерів Сархай-
хана, котрий і вирушив у Дагестан. Та імені цього нукера 
Князь Меньшиков не міг ще довідатись…»

(Єрмолов О.П. Записки, ч.ІІ., Додаток, 1868, с. 241)

До речі, за розбій і грабунки в Персії діяли теж бузувірські 
покарання, правда, якщо в винного були гроші, він міг і від-
купитись. Для прикладу наведемо цікаве донесення генералу 
Єрмолову з Російського консульства в Персії про ставлення до 
бандитизму самого шаха Персії Фетх-Алі-шаха.

* Без зазначення року, місяця та дня. Пр. Р.І.
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РАПОРТ С.Р. ВАЦЕНКА ГЕНЕРАЛУ ЄРМОЛОВУ,
30-ГО ТРАВНЯ 1825 РОКУ, ТЕГЕРАН

… Тут отримана звістка, що Шах, прибувши до Іспагану, 
звелів  затримати Хаджи-Хашим-хана, здійснившого там 
багато грабунків, вбивств і підбурювань. На другий день 
Шах звелів дати Хашим-хану 2000 ударів по п’ятах, потім 
продягнувши йому шнурок крізь ніздрі і, вдягнувши на го-
лову конус із паперу замість шапки, по всьому місту возити 
його на віслюку. Після виконання цього звелів стягнути з 
нього 50 тис. туманів штрафу за вбивства.

Їдучи з Іспагані, наказав представити цього хана та 
оголосив, що він накаже вибрати йому очі. Хашим-шах за-
пропонував Шаху за очі 10 тис. туманів, та обурений Шах 
звелів негайно осліпити його. Опам’ятавшись однак, що 
він втрачає запропоновану суму, Шах звелів бити його по 
п’ятах, поки не внесе обіцяні ним 10 тис. туманів.

Хашим-хана мучили цілий день, та виманити гроші не 
вдалось, чому Салахдар Юсуф-хан випросив у Шаха для 
Хашим-хана відтермінування для внесення згаданої суми.

(АКАК, т. 6-2, с. 314)

Проте Росія – не Персія. Персія 
не може служити прикладом для за-
стосування страхітливої розправи за 
бандитизм. Генерал Єрмолов дійсно 
за своїм розумінням нерідко застосо-
вував методи витонченого насильства 
і в столиці про це знали. До певного 
часу Російська влада не реагувала на 
зловживання владою проконсула Кав-
казу. Як відомо, покійному Імператору 
Олександру І був до вподоби генерал 
Єрмолов і він закривав очі на його 
вчинки, що ганьблять Російську владу 
на Кавказі.

Портрет генерала  
О.П. Єрмолова пензля худ.- 

чеченця П.З. Захарова 
(орієнтовно 1843 р.)
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Та цього разу самовпевненість Єрмолова не залишились без-
карною. Новий Государ Імператор Микола Павлович дав відчути 
Єрмолову, що Верховна влада не визнає самосуди та буде карати 
порушників закону, незалежно від їхнього чину та становища.

«Його Високості О.П. Єрмолову.
За доповіддю Государя Імператора відгуку до мене Ва-

шої Високості від 26 січня 1827 року за №4, здійсненої 
страти над одним схопленим із ватаги розбійників – та-
тарином, Його Імператорська Величність з істинною скор-
ботою вбачають з цього підстави чуток, що дійшли до ві-
дома Його Величності, відгукнутись зволив, що засоби зі 
втримання народів тутешнього краю в покорі, самовільно 
Вами обрані і наперекір оголошеній Вам Високій волі, зо-
всім не досягнули своєї мети, чому служить явним дока-
зом раптовість таких обурень при першому нальоті персів 
у наші кордони. А тому Государ Імператор високо звеліти  
мені зволив, за таке зловживання влади оголосити Вашій 
Високості іменем Його Імператорської Величності сувору 
догану.

Виконуючи цим Високу волю маю честь бути покірним 
слугою.

Барон Дібич. 3 березня 1827 року».
(РДВІА, ф.1, оп.1, д. 3302, л.4) 

Це покарання було першим і останнім у бурхливій діяльнос-
ті генерала О.П. Єрмолова.

Гордий і незалежний Єрмолов зрозуміє, що його повільно, але 
впевнено витісняють з командування на Кавказі, і він буде зму-
шений написати Государю Імператору прохання про відставку.

«Ваша Імператорська Величносте!
Не маючи щастя заслужити довіру Вашої Імпера-

торської Величності, повинен я відчувати, скільки може  
турбувати Вашу Величність думка, що за теперішніх об-
ставин справи тутешнього краю доручені людині, котра не 
має ні достатньо здібностей, ні діяльності, ані доброї волі. 
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Цей недолік довіреності Вашої Імператорської Величності 
ставить і мене в становище надзвичайно скрутне. Не можу 
я мати необхідної в військових справах рішучості, хоча 
природа й не зовсім відмовила мені в ній. Діяльність моя 
охолоджується думкою, що не буду я вміти виконати волю 
Вашу, Милосердний Государю.

В цім положенні, не бачачи можливості бути корисним 
для служби, не смію, однак, просити про звільнення мене 
від командування Кавказьким корпусом, бо за теперішніх 
обставин може це бути приписано бажанню ухилитись від 
труднощів війни, котрих я зовсім не вважаю нездоланни-
ми. Та усуваючи всі види особистих вигод, всепіддано на-
смілююсь представити Вашій Імператорській Величності 
захід цей, як згідний з користю загальною, котра завжди 
була головною метою всіх моїх дій. Вашої Імператорської 
Величності Вірнопідданий Єрмолов». 

(«Записки О.П. Єрмолова, ч. ІІ, с.244)

Це прохання чекали і в Петербурзі, відставку очікувало нове 
покоління «миколаївської гвардії», яскравим представником ко-
трої був генерал І.Ф. Паскевич.

За вісім із половиною місяців після покарання, 25 листопада 
1827 року генерал Єрмолов буде звільнений із гарним пенсіо-
ном, та з затаєною образою на Верховну владу.

«Звільненому від служби Наказом Моїм в 25-й день 
минулого листопада з пенсіоном повного утримання, гене-
ралу від Інфантерії Єрмолову, залишаючи все утримання, 
що надходить із казни, МИЛОСЕРДНО ПОВЕЛІВАЮ, зверх 
п’яти тис. руб. сріблом, котрі виділені йому Наказом Моїм в 
17-й день Червня цього 1827-го року, видавати з дня звіль-
нення його столові гроші за званням корпусного команди-
ра та утримання за чином, всього чотирнадцять тисяч 647 
руб. 60 коп. у рік із Державної Скарбниці.

«МИКОЛА», С.-П., 23-го грудня 1827 року».
(РДАДА, ф. 1406, оп.1, д.612, л.3)
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Заслужений бойовий генерал від інфантерії П.О. Єрмолов 
не буде зведений в почесне звання генерал-ад’ютанта, його 
не удостоять і графського звання, не кажучи вже про вершину 
воїнської пошани – чину генерала-фельдмаршала. Всі ці пол-
ководські лаври дістануться більш молодому, його наступнику 
генералу Івану Федоровичу Паскевичу, талановитому, енергій-
ному та Государеві слухняному.

Коли О.П. Єрмолов без зайвих слів залишить своє блискучу 
ниву на Кавказі, йому не виповниться й п’ятидесяти років.  

Перебуваючи у повному здоров’ї і до кінця днів своїх відсто-
ронений від справ державних, О.П. Єрмолов буде доживати свій 
не короткий вік у заслуженій пошані та в захопленні мемуарами.

Незадовго до смерті О.П. Єрмолов залишив заповіт, і ми на-
водимо зворушливі рядки, що стосуються його похоронів: 

«Заповідаю поховати мене якомога простіше.
Прошу зробити для мене труну просту, дерев’яну, на 

зразок солдатської, пофарбованої в жовтий колір. Нехай 
панахиду наді мною відслужить один священик. Не хотів 
би я ні воїнських почестей, ані несення за мною орденів, 
та оскільки це не залежить від мене, то доручаю на цей 
рахунок розпорядитись кому належить.

Бажаю, щоб мене поховали в Орлі, біля моєї матері та 
сестри. Звезти мене туди на простих дрогах, без балдахіну, 
на парі коней.

За мною поїдуть діти, та Микола мій (вістовий, який 
знаходився при О.П. Єрмолові більше 30 років. Пр. Р.І.), а 
через Москву, ймовірно, не відмовляться стягнути мене 
старі товариші – артилеристи».

(«Русский худ. листок», С.-П., 1861, №14, с. 38)
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Тихо згасаючи
та не перестаючи роздумувати

про безповоротне минуле,
генерал від Інфантерії

ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ ЄРМОЛОВ
тихо помер у Москві

(11) 23 квітня 1861 року
у віці 84 років.

                                                                                         

Генерал О.П. Єрмолов  
у відставці

(орієнтовно 1860 р.)





Дипломат Грибоєдов 
виводить із Персії 
загін російських полонених 
і дезертирів, а Нахчиванський 
Келб-Алі-хан проти

РОСІЙСЬКІ ПОЛОНЕНІ  
ТА ДЕЗЕРТИРИ В ПЕРСІЇ. КОМУ ВОНИ  
БІЛЬШЕ ПОТРІБНІ – РОСІЇ ЧИ ПЕРСІЇ?

В період посольства О.П. Єрмолова в Персії питання про 
видачу полонених і дезертирів, згідно Гюлістанському 
трактату, обговорювалось неодноразово, та обидві сто-

рони не заперечували проти їх пе-
редачі. У персів до Росії претензій 
не було, однак російських поло-
нених і дезертирів вони видавали 
неохоче. Перська влада з різних 
причин перешкоджала повернен-
ню в Росію її колишніх підданих, 
з іншого боку, – і самі росіяни 
не бажали їхати на батьківщину. 
Одна з головних причин – негу-
манне ставлення в Росії до поло-
нених, і особливо до дезертирів, 
а російське законодавство в той 
період було ще далеким від доско- Генерал О.П. Єрмолов
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налості. Персія готова була виконати трактат, та, на відміну від 
Росії, не перешкоджала тим колишнім росіянам, котрі не хотіли 
покидати Персію. О.П. Єрмолов вважав твердження перського 
уряду, що росіяни залишаються в Персії з доброї волі, не більш 
ніж лукавством – перси, мовляв, застосовують різноманітні ме-
тоди, зокрема й насильство, щоб затримати в Персії колишніх 
полонених і дезертирів.

КАЙМАКАМ МІРЗА-БЕЗЮРГ – ГЕНЕРАЛУ ЄРМОЛОВУ,
17 ВЕРЕСНЯ 1817 РОКУ

… Щоби по закінченню в VI-е ст. призначеного 3-и мі-
сячного терміну жоден із полонених не залишився тут і ті, 
котрі залишились, добровільно це зробили за умови, за-
значеної в трактаті, і хоча б за цією умовою хто з полоне-
них чи втікачів і залишився власною своєю волею в яко-
мусь місці, в тому не треба перешкоджати, і термін повер-
нення полонених, починаючи з часу підписання мирного 
трактату, не триває більше 3-х місячних місяців. Однак й. 
високопов. почує, що по приїзді Павла Івановича Моги- 

Російські полонені (фото 1915 року)
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левського, управляючого канцелярією Головнокоманду-
ючого, ми двічі наказали, щоб назвались всі солдати, які 
тут знаходяться, і з цілковитим старанням кожен із них по-
одинці допитаний, і ясно стало, подібно сонячному світлу, 
що справедлива наша прихильність далеко від будь-якої 
несправедливості й насилля, щоб надовго затримати си-
лою в гіркоті і віддаленні на чужій землі рабів Аллаха і 
творіння єдиного Творця. А хто залишився тут, зробив це за 
власною волею, не з обуренням і без насилля.

(АКАК. Т.6-2. С.169)

Настирний і рішучий О.П. Єрмолов, який виступав на пе-
реговорах за добровільне повернення російських полонених і 
дезертирів, насправді був прихильником застосування сили для 
видворення на батьківщину колишніх росіян. Він був впевне-
ний, що головний винуватець невиконання трактату – перська 
сторона. Говорячи про батальйон, в котрому успішно служать 
російські солдати, Єрмолов мав на увазі так званий Російський 
батальйон Самсон-хана, котрий в той час дійсно вгамовував по-
встання курдів. Справедливості заради зазначимо, що генерал 
Єрмолов був першим російським воєначальником, котрий звер-
нув увагу на цей, можна сказати, легендарний батальйон. Після 
Єрмолова Російський батальйон ще двадцять років буде вірно 
служити інтересам Персії, і тільки в 1837 році, коли Кавказ 
відвідає імператор Микола Павлович, доля цього унікального 
війська буде вирішена, хоча й не повністю. Ознайомимось із на-
казом генерала Єрмолова.

ГЕНЕРАЛ ЄРМОЛОВ – ПОЛКОВНИКУ ІВАНОВУ,
20 ВЕРЕСНЯ 1817 РОКУ, ТАВРИЗ

В переговорах моїх із перським міністерством і, врешті, 
з каймаком Мірза-Безюргом вимагав я на основі трактату 
видачі полонених і втікачів солдат наших, і між нами на-
лежить отримати тих, котрі виявлять бажання повернутись.
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Відомо вам, що під виглядом вгамування бунтарів ви-
слано звідси батальйон, в котрому служать Російські сол-
дати, та тепер за умовою, коли він повернеться, ви будете 
допущені запитати солдат, і я доручаю вам приступити до 
того оголошення втікачам милосердного Г.І. прощення. Ви 
зустрінете з боку тутешнього уряду всі непристойності й 
шахрайство, які лише можна припустити в душах чорних 
і мерзенних, і тому поведінка ваша повинна бути вельми 
обережною. Будьте ласкаві з твердістю та настійно вима-
гати виконання умови, та коли ви побачите перешкоди та 
вбачите, що подолати їх неможливо, то, не допускаючи, 
щоб солдати нахабним чином оголосили вам, що вони не 
хочуть повертатись, ви поясните щодо перешкод каймака-
му та оголосите, що маєте від мене настанову, не вжива-
ючи марних домагань проти вчинків, далеких від правил 
щиросердечної дружелюбності, вирушити в Росію і що ви-
рішення виявлених ускладнень випаде на інший сприятли-
вий час. Я очікую, що солдатам нашим видані будуть гроші, 
щоб схилити їх на свій бік, що самі ж солдати, котрі не 
перемінили закону та мають вже дружин і дітей, будуть ви-
користані для насадження їм іншої думки, та втікачі, котрі 
з’явились нам запевняють, що якщо лише переконаються 
солдати в прощенні та страх покарання віднятий буде, то, 

Асландуз – брід на Араксі та шлях із Персії до Росії
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звичайно, більша частина виявить бажання повернутись. Я 
залишаю вам документ за моїм підписом і печаткою, ко-
тру, якщо можливо буде, корисно було б показати деяким, 
перш ніж приступите ви до допиту батальйону. До кордо-
нів наших вимагайте продовольства та способів доставки, 
а до мене вперед пришліть козака, і я зроблю необхідні 
розпорядження. Ви приймете від комісара за непередба-
чені витрати 200 Голандських червонців. Розсудливість і 
обережність ваші є запорукою мені або за успіх справи, 
або для уникнення таких неприємностей, котрі змусили 
мене на пояснення, що не відповідають дружнім зв’язкам 
обох держав.

(АКАК. Т. 6-2. С. 162)

Покидаючи Персію, Єрмолову не вдалось вивезти з цієї 
країни жодного російського полоненого та дезертира, та волею 
долі в нього з’явився на Кавказі однодумець, ніби двійник, – 
співробітник Російської місії О.С. Грибоєдов, котрому вперше 
в історії російсько-перських відносин вдалось вивезти з Персії 
загін російських полонених і дезертирів.

Прагнення енергійного молодого секретаря Російської місії в 
Персії Грибоєдова знайшло підтримку в головнокомандуючого 
на Кавказі генерала О.П. Єрмолова, 
котрому в той час підкорялась Російсь- 
ка місія. За підтримки російського 
повіреного у справах Персії Симона 
Мазаровича О.С. Грибоєдов взяв-
ся вивезти з Персії загін колишніх  
військовополонених і дезертирів – 
такий захід вимагав величезної муж-
ності та самовладання. Це був майже 
біблейський хід російського загону з 
Тавризу в Тифліс восени 1819 року. 
Та спочатку – про ставлення Персії 
до росіян полонених і дезертирів. Дипломат О.С. Грибоєдов
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В багатьох країнах у той час полонені використовувались 
як дешева робоча сила та утримувались практично як раби, та 
в Персії ставлення і до російських полонених, і до дезертирів 
було іншим. Перський уряд охоче приймав полонених і втіка-
чів росіян на військову службу. Їм давали можливість відзначи-
тись, і деякі росіяни досягали великих чинів, здобували в Персії 
вплив і авторитет. Взагалі перський уряд докладав чималих зу-
силь, щоб не видавати навіть рядових, які стали повноправни-
ми перськими громадянами. Розшук і вивезення полонених в 
Росію за всіх часів викликали гнів персів – в цьому були єдині і 
прості жителі, і уряд.

І це можна зрозуміти. Багато росіян приймали іслам і, одру-
жившись із персіянками, створювали сім’ї та породжували по-
томство. В Гюлістанському трактаті не була обумовлена можли-
вість видачі колишніх росіян, які прийняли іслам, мали в Пер-
сії сім’ї та взагалі не бажали повертатись до Росії. Перський 
уряд не бажав розбивати сім’ї та всіляко прикривав колишніх  
військових від Російської місії. Втім, вони й самі іноді ховались, 
не бажаючи покидати Персію, котра їх прихистила та забезпе-
чила їм благополуччя.

Також слід сказати й про полонених російських жінок. Багато 
з них стали дружинами персів, мали дітей і давно змирились зі 
своїм становищем. Були, звичайно, і такі – хоча й у меншості, –  
для кого Персія не стала другою батьківщиною, і вони чекали 
нагоди, щоб повернутись до Росії, і з радістю скориставшись 
статтею трактату, що передбачає вільне повернення полонених. 
Однак Російська місія, користуючись різними прийомами, зо-
крема й недозволеними, відшукувала колишніх росіян і змушу-
вала навіть тих, хто завели сім’ї й не бажали залишати Персію, 
повертатись на батьківщину. Що, зрозуміло, призводило до су-
тичок із персами.
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ДИПЛОМАТ ГРИБОЄДОВ ВПЕРШЕ В ІСТОРІЇ 
НАМАГАЄТЬСЯ ВИВЕЗТИ З ПЕРСІЇ 
РОСІЙСЬКИХ ПОЛОНЕНИХ І ДЕЗЕРТИРІВ

Сміливий і перший в історії відносин двох держав захід, 
задуманий Грибоєдовим, – повернення з Персії не окре-
мих груп, а цілого загону полонених і дезертирів – ви-

кликав не тільки невдоволення влади Персії, але й її протидію: 
захоплений патріот Грибоєдов, можливо, цього й не помічав, 
та, взявшись за таку справу, він ризикував власним життям. Ро- 
сійська влада, сподіваючись укріпити неміцний мир із Персією, 
не заважала проявам приголомшливого ентузіазму молодого ро-
сійського дипломата, але й не підтримувала його. Все це навряд 
чи усвідомлював О.С. Грибоєдов, котрому тоді не виповнилось 
ще й 24 років. Якими ж мотивами він керувався, зважившись на 
цей ризикований крок?

Вчинок Грибоєдова, безсумнівно, був проявом фанатичного 
патріотизму. Як переконаного русофіла, Грибоєдова пригнічу-
вала думка, що його одновірці виявились найманцями персів. 
Незважаючи на безумовне співчуття до російських солдат, – а 
про це свідчать його донесення російському послу в Персії Ма-
заровичу, – на першому плані в Грибо-
єдова все ж була турбота про престиж 
Росії, а згодом вже про самих утікачів 
і полонених. Грибоєдов, як вірнопідда-
ний державний посадовець, уникав ду-
мок про причини частого дезертирства 
з російських військ.

Важкий побут у російської армії 
особливо проявився в період епохи ді-
яльності найвпливовішого вельможі при 
російському дворі Олександра Андрі-
йовича АРАКЧЕЄВА (1769–1834), і Граф О.А. Аракчеєв
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такий побут сприяв масовому дезертирству солдат. На гербі гр. 
Аракчеєва було зображено головне достоїнство цього вірнопід-
даного: «Без  лестощів відданий». Камер-юнкер двору Його 
Величності О.С. Пушкін дав свою характеристику графу:

«Всей России притеснитель, губернаторов
Мучитель.
И Совета он учитель, а царю он – друг и брат.
Полон злобы, полон мести, Без ума, без чувств, без чести…»

Між тим у перському війську для колишніх росіян створю-
вались сприятливі умови життя та побуту. А якщо втікач із ро- 
сійської армії приймав іслам і заводив сім’ю, він ставав повно-
правним громадянином Персії, і шанси повернути його в Росію 
були мізерними. Та Грибоєдов цього не розумів і не хотів ро-
зуміти. З притаманною йому запальністю він переконував ро- 
сійських солдат, що, зрадивши присязі  та своїй вітчизні, вони 
вчинили підло й виявились зрадниками. Проте російських по-
лонених і дезертирів перш за все хвилювало питання, чи гаран-
тує Грибоєдов їхню безпеку в Росії, чи не загрожує їм покаран-
ня після повернення в Грузію.

Грибоєдов щиросердечно відповідав, що особисто не може 
поручатись, але буде всіляко намагатись, щоб його уникнути. 
Він щиро вірив, що Росії її колишні піддані потрібні і що тіль-
ки на вітчизні вони віднайдуть щастя. Разом із тим Грибоєдов 
роз’яснив солдатам, що якщо покарання й буде, то краще один 
раз її прийняти і назавжди тим самим очистити свою совість.

Переконання Грибоєдова мали успіх. Пристрасно перекону-
вати, граючи на патріотичних почуттях, він умів блискуче – так 
само віртуозно, як володів фортепіано. Для повернення в Росію 
вдалось створити загін у кількості 158 осіб.

Спадкоємець перського престолу Аббас-Мірза, котрий втра-
чав хоробрих воїнів зі свого війська, використовував свою висо-
ку владу та свої методи переконання, щоб поховати задум Гри-
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боєдова. Він вирішив особисто побесідувати з кожним колиш-
нім росіянином, намагаючись з’ясувати мотиви, котрими він 
керувався, приймаючи рішення покинути Персію. Аббас-Мірза 
переконував колишніх російських солдат, що вони здійснюють 
необачний вчинок, – і в нього були на те підстави. На батьків-
щині, казав їм Аббас-Мірза, полонених і дезертирів не чекає те-
плий прийом, не виключена й сумна доля. При бесіді шах-заде з 
солдатами Грибоєдов не був присутній, та в своєму щоденнику 
записав розмову з Аббас-Мірзою.

ЩОДЕННИКОВИЙ ЗАПИС О.С. ГРИБОЄДОВА
ПРО ЗУСТРІЧ ІЗ ШАХ-ЗАДЕ ТА РОЗМОВИ СПАДКОЄМЦЯ 

ПРЕСТОЛУ З ПОЛОНЕНИМИ Й ДЕЗЕРТИРАМИ, ЯКІ 
БАЖАЛИ ПОВЕРНУТИСЬ ДО РОСІЇ

30 Серпня 1819 р.
Вдруге приводжу солдат до шах-заде, вони їх беруть 

на сповідь поодинці, підкупляє, не має ні в чому успіху та 
скаженіє.

Аббас-Мірза. Чому ви не робите, як інші чиновники ро-
сійські, котрі сюди приїжджали? Вони мені просто оголо-
сили свої доручення.

Я. Ми чинимо за трактатом, і того його вам не оголошу-
ємо, що ви краще нас повинні його знати: він підписаний 
вашим батьком.

Аббас-Мірза. Якщо Мазарович буде так продовжувати, 
їдьте в Тегеран.

Я. Ми не з доброї волі в Тавризі, а за вашим наказом.
Аббас-Мірза. Ви бачите цю водойму? Вона повна, та 

шкода їй невелика, якщо розіллють із неї декілька крапель. 
Так і мої Росіяни для Росії.

Я. Та якщо б ці краплі могли бажати повернутись у ба-
сейн, навіщо їм заважати?

Аббас-Мірза. Я не заважаю Росіянам повернутись до 
вітчизни.

Я. Я це дуже бачу; між тим їх закривають, катують, до 
нас не допускають.
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Аббас-Мірза. Що їм у вас робити? Нехай мені скажуть, і 
я бажаючих поверну вам.

Я. Можливо, Ваша Високість так відчуває, та ваші ото-
чуючі – зовсім інакше: вони й тих, котрі у вас у владі, зно-
ву приманюють у свої тенета, обіцяють золото, підкидають 
листи.

Аббас-Мірза. Неправда: ви бунтуєте мій народ, а в мене 
всі чинять порядно.

Я. Завгодно Вашій Високості глянути? Я підкидні листи 
ваших посадовців маю при собі.

Аббас-Мірза. Це не таємниця; це було зроблено за 
моїм наказом.

Я. Дуже шкода. Я думав, що так було зроблено без ва-
шого відома. Втім, ви нами незадоволені за нашу неправ-
ду: де, яка, в чому вона? Удостойте оголосити.

Аббас-Мірза. Ви даєте гроші, нашіптуєте різні нісенітниці.
Я. Запитайте, чи дали ми хоча б червонець цим людям; 

нашіптувати ж їм під жодним виглядом не можемо, тому 
що у всіх провулках, що прилягають до наших квартир, 
розставлена варта, котра нас під замком тримає й не те що 
нашіптувати, а й голосно ні з ким не дають говорити.

Аббас-Мірза. Чому ви не робите, як Англійці? Вони тихі, 
мирні. Я ними дуже задоволений.

Я. Англійці вам не приклад, і ніхто не приклад. Пові-
рений у справах бажає діяти так, щоб ви були задоволені, 
та головне, щоб бути правим перед нашим покійним Госу-
дарем Імператором. Однак В.В., дозвольте мені пройти до 
солдат, щоб я чув, як ваші чиновники їх розпитують.

Аббас-Мірза. Мої посадовці справу роблять, і вам до 
них нужди немає.

Я. Я маю велику підозру, що вони свою справу роблять 
нечисто, як зазвичай. Вони, коли були від вас відправлені 
в нашій присутності розпитувати росіян про їхнє бажання, 
тільки що проповідували їм розпусту, дівками та пиятикою 
їх зваблювали; коли ж ми підійшли, то втекли з ганьбою. 
Між тим нам не дозволено було їхати на мейдан і відібра-
ти тих хто, проситься йти в вітчизну. Потім, коли ви звеліли, 
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щоб я своїх людей привів сюди і щоб інших солдат при-
вели з батальйону, котрі по виході з моєї квартири були за-
хоплені, я зробив вам в угоду, своїх привів третього дня, їх 
ретельно розпитували, ніхто з них назад не перейшов до 
вас; та людей, котрих імена в мене записані, котрі оголо-
сили мені своє бажання бути відправленими в Росію, котрі 
були захоплені й ви наказали їх мені показати в обличчя, –  
мені їх зовсім не показали. Нині я знову прийшов згідно 
вашої волі; ось мої люди, а інших, котрих я вима

гаю немає. Притому ж ваші чотири чиновники поодин-
ці кожного з солдат, що я привів, беруть на сторону, вмов-
ляють – і бог знає, як вмовляють, – а мені ви навіть не до-
зволяєте бути до них ближче <…>

Прийшли доповісти, що з 70-ти чоловік, мною приве-
дених, один тільки знову перейшов на службу до Його Ве-
личності, та й цей пішов від них, кинувся до мене в ноги, 
просив, щоб я його на шматки порубав, що він обезумів, 
сам не знає, як його відсунули від своїх, і таке інше.

Шах-заде доручав солдатам служити вперед вірою та 
правдою їхньому Государю, так як вони йому служили, між 
тим мені давав настанови про майбутнє їхнє благо, щоб їм 
у Росії добре було <…>

Я. Я буду мати честь донести Вашій Високості про над-
ходження з ними нашим урядом, коли, відвівши їх у Тифліс, 
повернусь сюди. Між тим надзвичайно приємно бачити, 
як ви, Аббас-Мірза, про їхню участь турбуєтесь. Ваша Ве-
личність, звичайно, ви знаєте, що їх уже віддавна не задо-
вольняли платнею в вашій службі і, вірно, накажете видати 
стільки, скільки їм належить.

Аббас-Мірза. Ні, ні, ні. За що це? Якщо б вони мене не 
покидали, продовжували би мені служити, це б різниця.

Я. Я думав, що за службу, що її пройшли, Ваша Велич-
ність не захоче позбавити їх платні.

Аббас-Мірза. Нехай Мазарович дає, вони тепер його.
Я. Так, у нього в руках майбутня їх участь. Втім, і за ми-

нулий час, коли ви відмовляєтесь, Повірений у справах цей 
борг ваш їм заплатить. Очікую від Вашої Величності, що 
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стримаєте ваше слово та звелите привести сюди інших, 
котрі бажають з товаришами йти на батьківщину, тих, про 
котрих я мав честь подати вам список.

Тут він покликав нашого втікача Самсона Макинцева, 
я не витримав і оголосив, що не тільки соромно повинно 
би бути мати цього шельму між своїми оточуючими, та ще 
більше соромно показувати його благородному російсько-
му офіцеру.

Аббас-Мірза. Він мій ньюкер.
Я. Хоч буде він вашим генералом, для мене він негід-

ник, каналія, і я не повинен його бачити.
Тут він розсердився, почав мені говорити різні дурниці, 

я йому вдвічі, він не захотів мати більше зі мною справи –  
і ми розійшлись. 

(Грибоєдов О.С. ПСС під ред. І.О. Шляпкіна.  
СПб., 1889. Т.2.С. 56-59)

Наступнику престолу так і не вдалось виконати свою місію, 
Грибоєдов виявився природженим проповідником, і його ар-
гументи виявились сильнішими за переконання Аббас-Мірзи. 
Якщо би тільки ця дипломатична перемога Грибоєдова вияви-
лась гарантією успішного повернення колишніх росіян на бать-
ківщину! Гарантій не було, а попереду їх очікували незліченні 
біди. Неначе сама Росія не бажала повернення дезертирів і по-
лонених.
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ТЯЖКЕ Й РИЗИКОВАНЕ ПОВЕРНЕННЯ 
РОСІЯН НА БАТЬКІВЩИНУ

4 вересня 1819 року Грибоєдов виступив із загоном ро-
сійських полонених і втікачів у далекий і небезпечний 
шлях на батьківщину в Росію. 6 вересня 1819 р. він зро-

бив перший запис:
Днюємо в Маранді… Вирушаємо. Камінням у нас шпур-

ляють, трьох чоловік забили. Пісні: «Как за реченькой сло-
бодушка», «В поле дороженька», «Солдатская душечка, 
задушевный друг». Мимоволі сльози накотились на очі…

– А ви співали в батальйоні?
– Які там, ваша вельможносте, пісні? Бувало, п’яні без 

голосу, тверезі за Росією тужать.
– Казка про Василя-царевича – шовкові вуздечки, кінь 

золотогривий, золотохвістий, золота збруя, золоті лямки 
землею волочаться, сам богатир із молодецьким посвис-
том, з богатирським покриком, у віцмундирі, з двома кава-
леріями, генерал-правник, пироги збирає та таке ін.

– Чув, розказує – хто?
– Так розказує Скворцов, що в книжці не складеться, 

людина писемна.
Заспокоєння біля зруйнованого караван-сараю; звід-

ти рівниною йдемо до ущелини; земля всюди оголилась; 
потім крізь ущелину, тріщини, розколини. Водопроводи з 
шумом вивергаються з ущелин. Біля гори звертаємо впра-
во до Гаргар. 

Різноманітні групи мого племені, я – Авраам.
(Грибоєдов О.С. ПСС під ред. І.О. Шляпкіна.  

СПб., 1889. Т. 2. С. 59-60)

Того ж дня з Міранду Грибоєдов надіслав донесення ро-
сійському послу в Персії. Перський посадовець-провідник – 
мехмендар, котрий супроводжував загін Грибоєдова, всіляко, 
скільки дозволяли його можливості, перешкоджав просуванню 
загону. Безсумнівно, мехмендар висловлював настрій не тільки 
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правлячих кіл, а й рядових персів, у котрих із відходом загону в 
Росію залишались розбитими сім’ї. 

РАПОРТ ПАНУ ПОВІРЕНОМУ  
В РОСІЙСЬКИХ СПРАВАХ У ПЕРСІЇ ВІД ЙОГО  

СЕКРЕТАРЯ ОЛЕКСАНДРА ГРИБОЄДОВА

Милостивий государю!
Два переходи зроблені. Сьогодні ми відпочиваємо; 

мені не дають припасів; я їх купляю. Мехмендар – це кат і 
злодій, котрого мені підсунули навмисне, я думаю, для того 
щоб я луснув від люті. У Альварі він дав лише половину 
хлібного провіанту, а м’яса тільки третину того, що визначе-
но за фірманом, врешті, він відмінив контрибуцію дрібною 
худобою, якій опирався. Коли я з ним сильно посварився, 
то він зіслався на невеликі засоби бідного поселення Аль-
вару, зваблюючи мене тим, що в Маранді (між Тавризом 
і Нахчиваном) я зустріну Ельдорадо для своїх людей, і я 
змовчав. Вчора в 2 годині ночі мій обоз вирушив у путь; я 
залишився на три хвилини, щоб попрощатись із Шаміром 
(Шамір Фріданович Мелік-Бегляров, перекладач із штату 
Російської місії в Персії. Пр. Р.І.), на три хвилини букваль-
но. Хочу йти за моїми людьми, та Мехмендар залишається, 

На шляху до Росії
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очевидно, щоб поповнити з селян вчорашній дефіцит; він 
дає мені провідника, з котрим я збився зі шляху, і я про-
блукав всю ніч і частину ранку, коли підоспів Мехмендар; я 
ледь його не вбив. Один хворий впав за 2 фарсанги звідси 
під час моєї нічної відсутності, багаж сильно випередив 
пішоходів, ні віслюка, жодної в’ючної тварини під рукою. Я 
прошу в Мехмендара мула з Софіяна (містечко, що лежить 
між Тавризом і Мірандом), поблизу котрого ми посніда-
ли хлібом і водою. – «Мула! Навіщо?» – «Щоб доставити 
хворого». – «Боже упаси, щоб я допомагав вам підбирати 
ваших людей, які відстають; Шах-заде Аббас мені відріже 
голову!» Врешті, він відмовив мені навідріз, сказавши, що 
людина, про яку йде мова, або вже доставлена до Тавризу, 
або ж у випадку опору вбита поселянами, бо такий наказ 
уряду. От зрадники! Такі слова на адресу нещасного, за-
губленого хворого здійснили вплив на моїх людей, котрим 
я передав, і не один раз у присутності Мехмендара, те, що 
дізнався від нього. Вони були обурені, більше не розбі-
гались, і, незважаючи на пройдений шлях, на підйоми та 
спуски дійсно важкі й каменисті, ледь прохідні, я привів 
їх усіх сюди, в Маранд, до 7 годин вечора. Звольте пора-
хувати: від 2-х годин ночі до 7 годин ранку. Сьогоднішній 
відпочинок викликаний спільним одностайним бажанням, 
а також станом моїх солдат; я б зовсім не зупинився, якщо 
б не бачив, що вони розбиті від утоми.

Я зажадав від того, хто розпоряджається тут, послати 
на пошуки за хворим (Левонтій Сарбов). Він не звернув 
на мої слова жодної уваги. Тут так само, як і в Альварі, не 
доставлено половини продуктів; сьогодні нічого не дають.

Прийміть запевнення найщирішої поваги, Милостивий 
Государю, від покірного Олександра Грибоєдова.

Маранд, 6 вересня в 1819 р.
(Попова О.І. Грибоєдов у Персії. М., 1929. С.47-48)

За декілька днів Грибоєдов відправив послу Мазаровичу 
нове донесення, переповнене скаргами та образами на перських 
посадовців і на порядки в Персії, що заважають йому успішно 
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пересуватись у Росію. Немає підстав не вірити Грибоєдову, і що 
було, те було. Однак відбувалось те, що й повинно було відбу-
ватись. Не було того, чого бажав Грибоєдов – ласкавої та по-
стійної опіки його загону представниками влади Персії, не було 
регулярного постачання продуктів і постійної допомоги в бага-
тьох інших проблемах, що виникали на шляху в Росію. Персія 
не сприяла просуванню загону, прирівнюючи росіян втікачів і 
полонених до дезертирів із перської армії.

Вірмени, які одвіку займались торгівлею, як завжди, огля-
дались на ставлення влади Персії, і якщо щось і продавали з 
дефіциту, то одразу ж неймовірно піднімали ціну, переконую-
чи, що продають цей дефіцит з величезним ризиком для свого 
становища. Відомо, що як дипломат Грибоєдов багато сприяв 
успішному переселенню вірмен із Персії, ім’я його було широ-
ко відомо серед вірмен, та вірмени залишались вірменами. Де 
торгівля, там на першому плані прибуток і вірмени також.

І нехай на очах помирає людина від голоду, їй немає жодних 
знижок! І ніякі моральні норми на вірмен не діяли. Весь шлях 
російські солдати пройшли напівголодними, деякі до повного 
виснаження, в невпинних пошуках продуктів на відведені зли-
денні кошти. Потрібні продукти – йти до вірмен, вони негайно 
знайдуть продукти … за запаморочливими цінами.

СЛІПИЙ КЕЛБ-АЛІ-ХАН – 
ПРОТИВНИК ВИВОДУ З ПЕРСІЇ 
РОСІЙСЬКИХ ПОЛОНЕНИХ І ДЕЗЕРТИРІВ

І в найближчі роки, приймаючи участь у виконанні навіже-
них задумів російської влади, Грибоєдов, не пам’ятаючи 
зла, стане одним із видних виконавців масового пересе-

лення вірмен у Росію.
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Наш герой – сліпий і багатостраж-
дальний Келб-Алі-хан Нахчивансь- 
кий, як відомо, був мудрим і добрим і 
навіть жалісливою людиною.

А в донесеннях Грибоєдова Келб-
Алі-хан зображується вкрай нега-
тивно. Він не бажає допомагати ро-
сійському загону, посилаючись на 
відсутність у нього відповідного по-
веління перської влади. Грибоєдов із 
обуренням пише в своїй доповіді, що 
Келб-Алі-хан не забажав навіть зу-
стрітись із ним, посилаючись на різні 
сімейні причини, навіть на негаразди 
в гаремі. Той самий хан, котрий всього два роки тому гостинно 
приймав у себе Надзвичайного посла Росії генерала Єрмолова 
і про котрого генерал відгукувався з величезною повагою, для 
Грибоєдова виявився добрим сердарем, грубим перським чи-
новником, вочевидь вороже налаштованим по відношенню до 
доброї місії молодого дипломата. На багатьох сотнях сторінок 
історичних матеріалів, в котрих згадується ім’я Келб-Алі-хана, 
нами не знайдено стільки докорів на його адресу, скільки гірких 
образ зумів вилити на сиву голову хана Нахчивана титулярний 
радник О.С. Грибоєдов. Ніяк не бажав він зрозуміти позицію 
Келб-Алі-хана та його добре серце – серце людини, яка відчула 
на собі люте рабство та беззахисність. Мудрий -Келб-Алі-хан 
натомість добре знав російські порядки та бачив далі за Грибо-
єдова. Він розумів, що небажання перського уряду повертати 
колишніх росіян на батьківщину, насамперед, диктується праг-
ненням зберегти в армії Персії російських воїнів, та Келб-Алі-
хана Нахчиванського турбувало передбачення сумної долі гна-
них полонених і дезертирів.

Келб-Алі-хан Нахчиванський усвідомлював, що з одного так 
званого полону – з Персії, в котрій багато росіян знайшли собі 

Келб-Алі-хан 
Нахчиванський.

Художник Аскер Мамедов
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прихисток, створили сім’ї, стали шанованими громадянами, – 
російських солдат насильно заганяли в інший полон, тільки вже 
справжній, на рідній землі. Патріотично налаштований Гри-
боєдов, прагнучи виконати відповідну статтю Гюлістанського 
трактату, заманив їх у Росію. Росія при Олександрі І не була 
готова прийняти колишніх співвітчизників, влаштувати їх як 
своїх громадян, з’єднати з сім’ями, не засилати на каторгу ко-
лишніх дезертирів. І дипломат Грибоєдов був озброєний лише 
добрими намірами, здоровим глуздом, та зовсім не законом. 
Лише Микола І, майбутній Всеросійський імператор, як ніхто 
до його правління, глибоко вникне в проблему полонених і де-
зертирів і створить стимули, котрі будуть приваблювати росіян 
на рідну землю…

Однак Келб-Алі-хан, котрий бачив і тут краще за багатьох 
зрячих, не був авторитетом для Грибоєдова – в Нахчивані він 
виявився для російського загону головним недругом і винуват-
цем усіх бід. Незважаючи на перешкоди, Грибоєдов твердо сто-
яв на своєму: колишні російські піддані безумовно зобов’язані 
повернутись на батьківщину, незважаючи на жодні перешкоди. 
Наполегливий Грибоєдов не зламався та вперто просував загін 
у Росію.

РАПОРТ ПАНУ ПОВІРЕНОМУ  
В РОСІЙСЬКИХ СПРАВАХ У ПЕРСІЇ  

СИМОНУ ІВАНОВИЧУ МАЗАРОВИЧУ

На донесенні рукою С.І. Мазаровича:
«Отримано 18 вересня 1819 р.»

Милостивий государ <…>
Мій Мехмендар Махмед-бек виконав свої зобов’язання 

щодо мене як найзапекліший шахрай, з яким я будь-коли 
мав справу, і безчесна людина в найширшому значенні 
слова, і якщо Тавризький уряд хоче скільки-небудь ви-
правдатись в тому, що направив його до мене, він повинен 
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щонайменше відколотити його по п’ятках, що так щедро 
роздається в цій країні і так звично приймається. Так, мені 
доводиться серйозно скаржитись на нього, як і на деяких 
інших перських офіцерів, починаючи від Тавризу. Та жодна 
єдина жива душа не змогла б подати скаргу на мене, хіба 
що тільки видумавши її.

Якщо я не відповідав уїдливо на нісенітницю, котру 
мені посилав передати Келб-Алі-хан у Нахчивані, то це 
було завжди дуже делікатним порівняно з його грубоща-
ми, і якщо я іноді гірко сварив Мехмендара, то це все-таки 
не були удари палицею, котрих він вже сто раз заслужив. В 
нас кидали камінням, та я приховував під навмисним мов-
чанням, заради моїх власних людей, лють, що мене душила, 
і вони тримались спокійно. Ми проходили серед білого дня 
повз нескінченні городи, що постійно спустошувались сол-
датами принца, іменем котрого здійснюються тут різні ви-
магання та грабунки, та ніхто з моїх людей не насмілився 
зірвати диню, не оплативши її або без того, щоб я сам зро-
бив це за них, на що я охоче й часто погоджувався, тому що 
відмовити втомленому пішоходу в фрукті, котрий втамо-
вує спрагу, в дану пору року було б ганебною скупістю, що 
мало заохочує людей до того, щоб вони слідували за мною. 
Тепер, щоб тримати вас у курсі відносно того, що зі мною 
відбувається, я розповім вам про Нахчиван. Там мене, так 
би мовити, прикували на два відчайдушних дні. В перший 
день до вечора принесли деяку кількість провіанту, на-
ступного дня не дали нічого та відмовили мені в конях, 
суворо заборонивши червадарам (чарвардар, або червар-
дар, – погонич в’ючних тварин. Пр. Р.І.) постачати мені їх 
за гроші. Мехмендар мене запевняв, що весь цей безлад 
походить від Келб-Алі-хана, хан заперечував, що починаю-
чи від Фермандеша до Нахчивану він не зобов’язаний був 
турбуватись про мене, що ми не користуємось жадним за-
конним заступництвом у його місті, а стороною мені дано 
знати, що я цілком можу бути взятий під арешт до нового 
наказу з Тавризу. По приїзді моєму Келб-Алі-хан відмовив-
ся мене бачити, посилаючись на обставини свого гарему, 
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де він ховався в цей час. Він призначив мені побачення 
наступного дня: я півтори години часу чекав у нього при-
йому, не дочекався, та врешті, він наказав відпустити мене, 
відговорившись вочевидь безпідставними причинами, 
котрі не варто повторювати тут. Проте про цього грубого 
персонажа ви, государе мій, відгукувались непогано. Я не 
знаю, по суті, чого домагались перси, та ось що я зробив. В 
перший день мої люди накинулись на міцні напої, котрі го-
тують вірмени; я був занадто зайнятий, щоб їм завадити, та 
ввечері, здогадавшись, що моїх людей розсіяли навмисне, 
щоб їх споїти, роздати їм декілька туманів і згодом віді-
брати їх у мене, я зібрав усіх своїх, поставив надійну варту 
навколо дому; вночі я піднявся раптово, провів усім осо-
бистий огляд, наказав зв’язати декількох, котрі злегка по-
галасували між собою, показував вигляд, що дуже розсер-
джений, добре їх обробив, погрожуючи належно покарати  
тих, хто завтра візьме в рот хоча б краплю горілки чи буде 
бунтувати, а згодом передати їх у кайданах перській владі, 
прихильність котрої до себе вони знали. Я дав їм зрозумі-
ти, що вони потребують мене, на що в мене немає жодного  
особливого інтересу, ані відповідальності в їхній ціліснос-
ті і неушкодженості. Всі заспокоїлись, і назавтра ніхто не 
наважився відпроситись на базар, ніхто не пив. Оскільки 
дороги звідси до Карабаху, за розповідями, в усіх відно-
синах малонадійні, і так як я не можу розраховувати на 
порядний урядовий конвой, то я нашвидкуруч наказав від-
правити в залізо штук п’ятдесят копій, котрі роздав моєму 
загону. Погана зброя, та й вона могла послужити захистом 
проти Абул-Фетх-хана* або проти грузинського розбійника 
Олександра (царевича, сина царя Іраклія), котрий завжди 
в околицях підстерігає наших, які йдуть в місто та з міста.

Тільки завдяки Мірзі-Мамішу, який служить в чеперха-
ні (Tcheperkhane), котрому я обіцяв рекомендувати його 

* Абул-Фетх-хан Чугундурський бажав перейти в російське підданство 
з 4000 сімейств за умови, якщо він буде наслідувати Карабахське ханство, 
що належало його рідному братові Мехті-Кулі-хану, та Єрмолов висловив-
ся проти прийняття Абул-Фетх-хана в російське підданство через його 
прихильність до Аббас-Мірзи. Пр. Р.І.
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вашій милості, знайшов я таємно 6 коней на ніч, тому що 
вдень ніхто б не міг відважитись дістати їх для мене. Цього 
ледве було достатньо для хворих, та випадок був нагаль-
ний, і вчора близько 10 годин вечора я вивів своїх людей. 
Ми здійснили те, що висловлюючись сильно, називається 
втечею, без відому хана та Мехмендара; ніхто не знав, 
куди ми йдемо, за винятком одного провідника, котрого 
я піймав дорогою. Але цей нічний від’їзд став для мене 
нещасливим. Перше горе сталось ще в місті, біля мосту. В 
моєму загоні з Тавризу йшов Васильков, котрого за зло-
чин у Росії прогнали крізь стрій. Він виявився хворим на 
ревматизм у колінах, і я особливо турбувався про нього, 
ніколи не змушуючи його злазити з великого тюку м’яких 
пожитків, розтираючи йому акуратно коліна ромом та 
прикриваючи його від нічної вогкості, тепер він зіскочив 
із коня і сказав мені, що хвороба заважає йому їхати далі. 
Я пропонував йому зручнішого верхового коня, віддавав 
йому свого власного, хотів, щоб його несли товариші, – все 
було марно; він відповів мені з холодною рішучістю, що не 
послідує за мною і що я маю право його вбити. Звичайно, я 
мав право, але такий вчинок, хоча й дозволений законом, 
огидний людині чутливій. Я заспокоїв інших і приховав 
від них справу як міг, і він був відданий своїй долі; перси 
не проґавлять нагоди з ним покінчити. Ми перейшли три 
доволі широкі й глибокі річки, і це вносило щоразу без-
лад. Я зупинився, щоб перевірити, чи всі в наявності: двох 
не було. Уявіть моє занепокоєння; це було майже за п’ять 
верств від міста. Я зробив привал, змусив одних спати, ін-
ших-вартувати, а сам із Юсуфом із Багдаду поскакав на-
зад, на пошуки. Я кричав, кликав їх на ім’я, Юсуф так само: 
відповіді не було; тільки подали голос декілька бродячих 
татар. Німе оціпеніння заволоділо мною. Дякуючи Богу, ми 
не загубили дорогу, та я повернувся в відчаї. Вони, воче-
видь, напились, казав я собі, в сум’ятті від’їзду втратив і 
розум, і сили. Я послав за ними ще трьох верхових із збро-
єю; це тривало до світанку наступного дня. Мені привели 
одного з них, і моє припущення підтвердилось: він запасся 
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в місті глеком вина. Інший загубився, можливо, назавжди. 
Його ім’я Ларін, красивий малий, вселяє довіру, скромний, 
тільки схильний випити. Якщо ви дізнаєтесь, що його при-
вели в Тавриз, потурбуйтесь про його звільнення. Я дуже 
засмучений через нього. Кількість тих, кого я веду з собою, 
я можу перевірити тільки на половині шляху, вийшовши з 
містечка Альвар. Напередодні мені внесли до списку імена 
тих, хто залишився ув’язненими в Мейдані (арсенал, побу-
дований Аббас-Мірзою на площі, в Тавризі. Пр. Р.І.). Наявна 
кількість – 158; одного немає (того, про якого я мав честь 
згадати в моїй доповіді №1); двоє загублені в Нахчивані, 
залишається 155 <…> Сьогодні на світанку я дізнався, що я 
в тій же долині, котра простягається від ущелини поблизу 
Араксу до Нахчивану, тільки на північний захід. Ми загли-
бились в гори і після декількох годин шляху, відійшовши, 
гадаю, чотири з половиною фарсанги, ми опинились біля 

 Проводжаючи загін полонених  
і дезертирів у Росію, Келб-Алі-хан знав, 

що їх там чекає.  
Художник Аскер Мамедов
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відомої Зміїної гори ( в околицях Нахчивану). Тут ми під-
нялись в поселення, назване Казанчі, звідки я й пишу вам. 
Мені залишилось на завтра 8 фарсангів, як кажуть, каме-
нистої й нерівної дороги до Пірнавуту, котрий належить 
нам. І якщо ми дійдемо туди цілими й непошкодженими, то 
я скажу, що в персів не вистачає розуму, щоб шкодити нам 
настільки, скільки вони цього хочуть.

Уявіть собі, що я не міг знайти нікого, щоб послати до 
нашого прикордонного коменданта. Вчора з’явився до 
мене один чоловік із Гаруси, де стоїть перший російський 
пост. Він повертався туди з караваном; я хотів доручити 
йому свого листа, і за цю маленьку послугу він зажадав з 
мене 50 телят! За цього надмірного прохання, не маючи 
жодної гарантії в її вірності, я вирішив відіслати його, від-
мітивши його ім’я в своєму щоденнику. 

Який підлий виплодок ці вірмени! Жоден із них не хо-
тів мене знати, і в той же час вони нашіптують нам, що 
ми їхні майбутні (in spe) покровителі. Гарні protégés! Вони 
продають нас тим самим персам, котрі готові їх розіп’яти 
та кип’ятити зі всіма приправами; нещодавно вони ще 
спалили двох вірмен у Нахчивані. (Вид. нами. Р.І.)

Я написав би вам ще детальніше, Милостивий Госуда-
рю, знаючи, що ви приймете участь в моєму теперішньому 
становищі, та незручність писати, обіпершись на підлогу, 
багато отруйних комах, котрі змушують мене підскакувати 
кожного разу, як вони доповзають до мого листа, вітер, що 
щохвилинно задуває свічу, врешті, втома та безсонна ніч, 
яку я вже провів, щоб написати вам свій рапорт, – все це 
не дає мені зв’язати двох думок разом, і ви вибачте мої 
каракулі.

Хоча я на початку цього листа вже висловив свою дум-
ку стосовно фірмана шах-заде, котрий хилиться до того, 
щоб залишити мене без допомоги в Нахчивані, то воро-
жість Кельбель-хана та двоєдушність Махмед-бека, ви роз-
порядіться щодо цього, Милостивий Государю, так, як ви 
хочете, – я не наважуюсь випереджувати вашого судження, 
і навіть якби ви не завважили необхідним виводити цієї 
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справи на свіжу воду, то я не буду засмучений, тому що, 
врешті решт, я вже майже закінчив зі всіма своїми бідами. 
Я задоволений вже тим, що змусив Мехмендара пробігти 
майже до Карабаху. Не знайшовши мене там, він поспішно 
повернувся сюди, дуже здивований тим, що я йшов не тим 
шляхом, що він мені вказав. Я йому зауважив, що якщо б 
він хоч трішечки турбувався про мене, то провів би мене 
сюди прямо від Араксу через ущелину, давши мені через 
це виграти три дні, і врятував би мене від стількох непри-
ємностей! Він залишає мене, та я не почуваю себе поки-
нутим від його від’їзду. Його совість, котра рідко говорить 
йому щось, змушує його побоюватись, що якщо він послі-
дує за мною в Пірнавут (поселення під владою Росії), то я 
змушу там вчинити з ним круто. Негідник не розуміє, що 
на нашій території жодна неприязнь не змусить мене по-
рушити обов’язок гостинності: така дорога ця чеснота всім 
людям моєї країни.

Прийміть, Милостивий Государю, запевнення найщирі-
шої поваги від вашого покірного Олександра Грибоєдова.

(Попова О.І. Грибоєдов у Персії. М., 1929. с.с. 56-64)

«БЛАЖЕННИЙ, ХТО ВІРУЄ,  
ТЕПЛО ЙОМУ НА СВІТІ!»

Виснажений важким шляхом, загін полонених і дезерти-
рів, на чолі з Грибоєдовим, 3 жовтня 1819 року досяг-
нув врешті Тифлісу. Тут їх не зустрічали з музикою й 

добрими посмішками. Грибоєдов уже не думав про здійснений 
подвиг на благо Вітчизни. Його мучили думки про те, якою буде 
доля солдат із його загону в Росії. За три дні після прибуття 
в Тифліс, 6 жовтня 1819 року, Грибоєдов ще гостріше починає 
відчувати можливу сумну долю своїх підопічних, і в доповіді 
С.І. Мазаровичу виливає свої почуття:
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ПАНУ ПОВІРЕНОМУ В РОСІЙСЬКИХ  
СПРАВАХ У ПЕРСІЇ СИМОНУ ІВАНОВИЧУ МАЗАРОВИЧУ

РАПОРТ

Отримано 16 жовтня 1819 року

… Генерал-лейтенант Вельямінов О.О. (начальник штабу 
Окремого Кавказького корпусу. Пр. Р.І.) робить все, що від 
нього залежить, щоб на мене лягло якомога менше прови-
ни в очах цих нещасних, однак перед 80-ти з них я все ще 
буду винним. Це дуже гірко після стількох турбот, стількох 
неприємностей, витриманих заради єдиної думки, щоб це 
послужило їх загальному щастю <…>

Милостивий Государю! Невтримний порив доброти за-
ступив тоді від вас неминучі наслідки, що розгортаються 
тепер, і ось я виявився дурнем і ошуканцем!

(Попова О.І. Грибоєдов у Персії. М., 1929. с.с. 69-70) 

Головнокомандуючий на Кавказі генерал- О.П. Єрмолов зі 
схваленням поставився до ентузіазму Грибоєдова. Тим більше, 
що Надзвичайному та повноважному послу в Персії генералу 
Єрмолову в 1817 році, при його представницькій свиті в 200 
осіб і величезних государевих уповноваженнях, так і не вдалось 
вивести з Персії не лише маленьку групу, та навіть жодного ко-
лишнього росіянина. Озброєний лише ентузіазмом, патріотиз-
мом і силою волі, дипломатичний чиновник Грибоєдов для того 
часу здійснив неможливе. Це оцінив за заслугами головноко-
мандуючий в Грузії сміливий і рішучий генерал Єрмолов.

ГЕНЕРАЛ ЄРМОЛОВ – РОСІЙСЬКОМУ ПОСЛАННИКУ  
В ПЕРСІЇ МАЗАРОВИЧУ, 11 ЛИСТОПАДА 1819 РОКУ, 

ТИФЛІС

Секретар місії Грибоєдов детально пояснив мені, яких 
вартувало Вам труднощів повернути до вітчизни взятих у 
полон і втікачів солдат наших, і я, зобов’язаний подякувати 
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за звільнення їхнє, повинен із особливою повагою звер-
нутись до твердості Вашої, котрою змусили Ви Перський 
уряд схилитись на вимогу Вашу <…> Можу запевнити Вас, 
що люди, зобов’язані свободою великодушним зусиллям 
Вашим, за даною Вами їм обіцянкою, скористаються не 
лише прощенням, але й прийомом прихильним, в роздуми 
чого ще до прибуття їх у Грузію мною зроблене розпоря-
дження та видана грошова допомога. При цій нагоді, при-
ємно мені зауважити піклування Грибоєдова про солдат, 
які повернулись і не можу відмовити йому в справедливій 
похвалі за виконання покладеного Вами на нього дору-
чення, де благородною поведінкою своєю викликав він 
немилість Аббас-Мірзи і навіть грубощі, в котрих не менш 
благородно зупинив його, дозволивши йому усвідомити 
гідність Російського чиновника.

(АКАК. Т.6. Ч.2. С.219)     

Хороброму й палкому патріоту Росії О.С. Грибоєдову хоті-
лось на користь Росії здійснити подвиг. Щоденно ризикуючи 
власним життям, він щиро вірив у святість своєї місії. Він був 
переконаний, що рятує співвітчизників заради їхнього світло-
го майбутнього. І за це майбутнє він був готовий пожертвувати 
власним життям. «Голову мою покладу за нещасних співвітчиз-
ників», – записує Грибоєдов у своїх подорожніх записках. Мо-
лодий дипломат був переконаний, в Персії російські воїни були 
ображені й принижені, проте в Росії їх чекає повне прощення, 
батьківщина зустріне своїх воїнів з розкритими обіймами, як 
довгожданих і повноправних громадян. Та кондова російська 
дійсність зруйнувала рожеві мрії трепетного ватажка загону. Як 
переконаний патріот землі російської та виходець із інтелігент-
ної дворянської сім’ї, не знав і не встиг пізнати Грибоєдов, що 
в Росії за всіх часів, до нього й після (згадаймо період Великої 
Вітчизняної війни), російських полонених і дезертирів вважали 
зрадниками батьківщини, запроданцями. Якщо якимось чином 
вони повертались до Росії, то, потрапивши на рідну землю, ста-
вали в кращому випадку чужими, а в гіршому – на них ставили 



313

тавро зрадника, і такі нерідко закінчували життя на каторзі». 
«Блаженний, хто вірує, тепло йому на світі!» – писав О.С. Гри-
боєдов у своєму безсмертному «Горе от ума».

Але ж перед солдатами виведеного ним із Персії загону Гри-
боєдов і справді виявився брехливим посадовцем. Після всіх 
благородних спонукань і пережитих мук у Грибоєдова нічого, 
крім докорів сумління, бути не могло.

Російський двір у той час не переймався долею співвітчиз-
ників, котрі потрапили в полон, а тим паче дезертирів. Головно-
командуючий на Кавказі генерал О.П. Єрмолов визнавав вчинок 
Грибоєдова видатним і таким, що заслуговує нагороди, зокрема 
підвищення в чині, а ось російське Міністерство закордонних 
справ, навпаки, заради збереження хиткого миру з Персією не 
бажало якихось ускладнень із перським урядом і тому поста-
вилось недоброзичливо до подвижництва Грибоєдова, котрий 
прагнув бути схожим на біблейного Авраама. Міністерство вва-
жало, що, взявши на себе ініціативу організації в Персії загону 
з колишніх російських полонених і дезертирів і супроводу його 
в Росію, Грибоєдов узявся не за свою справу, і в листі розтлума-
чило генералу Єрмолову, що «дипломатичному посадовцю так 
не слід було чинити» («Русская старина». 1859. №4. С.79).

В Персії, як і в усьому світі, дезертирів суворо карали
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Сам Грибоєдов не залишив нам відомостей про долю поло-
нених і дезертирів із загону, котрий він із такими труднощами 
привів у Росію. Ми спробували прослідкувати як російський 
уряд розпорядився з кожним солдатом окремо, але тут дізна-
тись нічого також не вдалось. АКАК, які так сумлінно збирав 
А.П. Берже, не містять документів про долю загону Грибоєдова 
в Росії. До речі, не випадково прохання генерала Єрмолова на-
городити Грибоєдова наступним чиновницьким званням довго 
залишалось без уваги.

За дев’ять років російський Повноважний Міністр у Персії 
О.С. Грибоєдов сам стане жертвою своїх фанатичних і неви-
правданих турбот про престиж Росії й про росіян, котрі волею 
долі опинились на чужині, зокрема й тих, які з міркувань мо-
ральності були вочевидь недостойні повернення на землю ро-
сійську.

Але саме за них віддав
своє дорогоцінне життя

один із світлих людей Російської імперії,
повноважний міністр Росії в Персії
Олександр Сергійович Грибоєдов
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Переможний хід  
російських військ  
територією Персії

КИДОК ВІЙСЬК  
РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ВГЛИБ ПЕРСІЇ

Стрімке просунення російських військ під особистим ке-
рівництвом Головнокомандуючого російськими війсь- 
ками на Кавказі генерала Івана Федоровича ПАСКЕ-

ВИЧА (1782-1856) територією Персії почало насторожувати 
перський двір. Зрозуміло, переможний хід військ Його Імпе-
раторської Величності для підкорення перських земель не був 
самоціллю, хоча підступне розпочинання персами війни проти 
Росії, а також початкові військові успіхи супротивника та за-
знання нашою стороною втрат надавали такий привід. Генерал 
Паскевич про мир не думав, та серйозні мирні пропозиції су-
противника готовий був розглянути. Самовдоволені перси, зви-
чайно, і думати не могли про можливість нищівної поразки від 
армії та їхньої російської зброї, тим не менш наміри російсько-
го командування вони, використовуючи відомі перські хитрощі, 
все ж прагнули з’ясувати. 

В середині червня 1827 року, коли передовий загін генерала 
Паскевича отримав короткочасний перепочинок у Ечміадзіні, 
шах-заде Аббас-Мірза направив генералу листа зі своєю до-
віреною особою Неджеф-Алі-султаном Авшарським. У листі 
Аббас-Мірза, котрий, до речі, в той час не був уповноваженим 
шахським двором вести мирні переговори, пропонував Росії 
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територіальні поступки – Ленкоран і Баш-Арабан, тобто тери-
торії, що давно належать Російській імперії. Генерал Паскевич 
не повірив серйозності намірів персів щодо миру. Він інформує 
віце-канцлера гр. Нессельроде в Санкт-Петербурзі про цей лист 
і дає йому своє тлумачення:

«Лист Аббас-Мірзи – привід для з’ясування через його 
посланця про стан нашого озброєння та військ і майбутніх 
моїх намірів. Цей посланник – дійсний вивідувач Тавризь-
кого шах-заде. Він пропонував мені здачу Сардар-Абада, 
де сильне Авшарське плем’я, до котрого він сам належить, 
пропонував і інші послуги з тим, щоб я поставив його на-
чальником над великою країною біля Урмійського озера, 
де знаходиться кочовище Авшарів… У заманливих словах 
і навіть у письмових запевненнях немає жодної поруки в 
істині.

Ми нікого не обманюємо та не дозволимо себе ошукати».
(АКАК. Т. 7. С. 546)

З цими думками генерал Паскевич 
впевнено спрямував російські війська на 
підкорення земель Персії.

Зайнявши місто Нахчиван 28 червня 
1827 року, за повної доброзичливості на-
селення цього давнього краю та сприяння 
синів сліпого Келб-Алі-хана – Ексан-ха-
на та Ших-Алі-бека, – російські війська, 
не збавляючи темпів, вирушили на штурм 
фортеці Аббас-Абад, розташованої за 10 
верст від Нахчивану, на самому березі 
ріки Аракс. Вже 1 липня генерал Паске-
вич наказав блокувати Аббас-Абад.

Фортеця була побудована з врахуванням військових вимог 
того часу та задумана як форпост для охорони Нахчиванського 
ханства. Вона утворює п’ятикутник, що найдовшою стороною 

Генерал  
І.Ф. Паскевич
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звернений до Араксу. Фортечний рів глибиною 9 аршинів ви-
кладений камінням. У фортеці розташований трьохтисячний 
гарнізон, що має на озброєнні 18 гармат.

ВСЕПІДДАНИЙ РАПОРТ ГЕНЕРАЛА ПАСКЕВИЧА,
4 ЛИПНЯ 1827 РОКУ, АББАС-АБАД

Поклавши священним обов’язком протягом цієї війни 
піддавати до ніг В.І.В. спішний і вірний звіт у кожному, на-
віть який ще задумується русі, щастя маю донести наступ-
не <…>

Кр. Аббас-Абад, котру захищав трьохтисячний гарнізон 
під командою серхенга (полковника) Ексан-хана Нахчи-
ванського та Мамед-Різи-хана Тавризького, обоє під го-
ловним начальством шахського зятя Мамед-Емін-хана, 
котрий відхилив мою пропозицію про добровільну здачу 
фортеці.

Згідно достовірних відомостей шах із сильною армією 
знаходиться в Хоє, Аббас-Мірза в Чорсі, на пів шляху з Хої 
до Нахчивану. Намір мій – облогою 
Аббас-Абада заманити сюди голо-
вні Перські сили та, якщо б не встиг 
підійти, заволодіти фортецею.

29-го червня я провів сильне 
рекогносцирування. В той же час 
кавалерія  наша під начальством 
ген.-л. БЕНКЕНДОРФА Костянтина 
Христофоровича (1785-1828) ви-
рушила кинулась бродом через 
Аракс і швидко очистила проти-
лежний берег від Перської кінноти, 
відкинувши її на далеку відстань.

Монастир Кизил-ванк, розташо-
ваний на скелі, на виду біля фортеці, був зайнятий ротою 
7-го Карабінерного полку.

1-го липня я стояв за 2 версти вверх по річці від Аббас-
Абада, проти Чорської дороги. Все це завдавало багатьох 

Ген.-лейт.  
К.Х. Бенкендорф
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труднощів, але тим більше підкріплювала до славних і ве-
ликодушних зусиль війська В.І.В. Доби мною проведені в 
приготуванні до облоги. До ночі на 2-е липня закладена 
перша паралель за 270 саженів від північного фасу.

3-го зранку недруг у кількості 1000 кінних під началь-
ством сердара Ібрагім-хана Каджара наблизився по той 
бік Араксу, але був відігнаний нашими казаками. До ночі 
на 3-е липня головна батарея з 16 знарядь для здійснення 
пробоїни в стіні та 6-и – для знищення флангової оборо-
ни були готові для штурму. Недруг відкрив сильний руш-
ничний і гарматний вогонь. Але вдалі дії нашої артилерії 
змусили противника замовкнути. Тоді ж була встановлена 
батарея з 6-ти знарядь за Араксом, на височині, з котрої 
проглядалась уся фортеця. Про хід обложних робіт я мати-
му щастя надати В.І.В. особливий детальний звіт.

Цього 4-го липня числа через Аракс наведений міст на 
бурдюках і організовано сполучення між його берегами.

(АКАК. Т.7. С. 550)

Генерал Паскевич реаль-
но оцінював ситуацію: малою 
кров’ю заволодіти добре захи-
щеною фортецею не вдасться, 
тим більше що гарнізон фортеці 
напевно отримає підкріплення. 
Підкріплення, яке надійшло на 
чолі з Аббас-Мірзою було роз-
бите й відступило. Аби гарнізон 
Аббас-Абада не плекав надій на 

допомогу, генерал Паскевич заслав у фортецю звернення з за-
кликом здатись: «Здавайтесь <…> Тепер або ніколи! При за-
володінні фортецею силою пощади не буде!»

Зомбарек – воїн легкої артилерії
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ЗІ ЗВЕРНЕННЯ ГЕНЕРАЛА ПАСКЕВИЧА  
АББАС-АБАДСЬКОМУ ГАРНІЗОНУ,  

6 ЛИПНЯ 1827 РОКУ, АББАС-АБАД

… Вам уже нізвідки чекати допомоги, крім милосердя 
нашого. Здавайтесь! Ті ж із ваших начальників із самих 
вас, котрих батьківщина знаходиться по той бік Араксу, 
будуть відпущені до сімейств своїх на колишнє проживан-
ня, інші будуть знаходитись у полоні і утримуватись кожен 
за своїм чином, аж до розміну. Здавайтесь на ці умови. За 
кілька днів буде пізно. Тепер або ніколи! При заволодінні 
фортецею силою пощади не буде.

(АКАК. Т. 7. С. 550)

Командуючий обороною фортеці зять шаха Мамед-Емін-ха-
на ще не відав, що командир Нахчиванського батальйону сар-
базів Ексан-хан, свято виконуючи заповіти свого легендарного 
батька сліпого Келб-Алі-хана, вирішив схилити командира Тав-
ризького батальйону сарбазів Мамед-Різу-хана здати фортецю 
росіянам. Про це генерал Паскевич уже був сповіщений. На-
лежало лише запропонувати цю безкровну операцію коман-
дуючому обороною фортеці. Однак зі всього було видно, що 
Мамед-Емін-хан не збирався здавати росіянам цей стратегічний 
форпост. Правда, на шляху російських військ у Персію ще зна-
ходилась Ериванська фортеця – остання могутня перешкода для 
захоплення Південного Азербайджану Персією.

Між тим ситуація навколо Аббас-Абаду для російських 
військ ускладнилась. До фортеці рухалось потужне підкріплен-
ня противника. Перси намагались відволікти росіян, котрі бло-
кували фортецю, боєм за Араксом. Про бойові будні російських 
військ свідчить черговий рапорт генерала Паскевича.
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ВСЕПІДДАНИЙ РАПОРТ ГЕНЕРАЛА ПАСКЕВИЧА,
7 ЛИПНЯ 1827 РОКУ, АББАС-АБАД

5-го числа зранку недруг напав на наші аванпости та в 
переважаючих силах зайняв висоти за Араксом. В той же 
час отримані дані розвідки, що Аббас-мірза, об’єднавшись з 
армією шаха, чисельністю близько 40 000, йде проти мене, 
а Хасан-хан зі всією своєю кіннотою загрожує моєму тилу 
на шляху від Шаруру. Я негайно відправив підкріплення 
нашим атакованим постам. Звістки про збільшення сил 
недруга від 10-ти до 15-ти тис. щохвилинно частішали. В 
облозі в фортеці, в надії на швидку допомогу, стали більш 
зухвалими й зі всіх стін гриміли без упину. Обставини були 
складними. Я облоги Аббас-Абаду не зняв. Залишив проти 
фортеці 22 знаряддя під прикриттям 2-х батальйонів, 1,5 
батальйони при транспортах під Нахчиванню й при табір-
ній валці проти негаданого замаху з тилу, вся кавалерія 
була мною швидко переправлена через Аракс.

(АКАК, т. 7, с. 550)

Даремно передчасно обложені смакували перемогу. Пере-
правившись зведеним мостом з п’ятьма батальйонами, укріпив-
ши іншими трьома свій лівий фланг, генерал Паскевич, не очі-
куючи підходу ворожих сил, зробив 15-верстовий кидок у бік 
недруга та в урочище Джеван-Булак втягнув війська Аббас-мір-
зи до бою. Раптовий і хоробрий натиск російських військ зім’яв 
супротивника й змусив його безладно відступати. Генерал Пас-
кевич почав переслідування супротивника, який стрімко біжить 
безводним степом. Пройшовши з піхотою ще 8 верст далі за 
місце, де був ворожий табір, генерал Паскевич зупинився в уро-
чищі Кумлар, що біля джерела Джеван-Булак. Піхота пройшла 
25 верст, кіннота – 35. Генерал наказав зупинити переслідуван-
ня та з частиною військ повернувся тієї ж ночі до Араксу.

Битва при Джеван-Булаку була неочікуваною, перемога ро-
сійських військ позбавила недруга шансів на допомогу тим, хто 
знаходився в облозі в фортеці Аббас-Абад.
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«Джеван-Булакська перемога, –  
доповідав генерал Паскевич, –  
вселила в душі славних Азіатських 
вершників належну повагу до Ро-
сійських кінних полків. У день бою 
5-го липня 1827 року ворог втратив 
2-а знамена, 400 людей вбитих, 100 
полонених, зокрема й Зейнал-хан, 
начальник сильного Мукаддемсько-
го плем’я, Велі-хан, улюблений піш-
хідмет Аббас-Мірзи та його зброє-
носець, інші відомі воєначальники, 
родич шаха і Неджеф-Алі-султан, 
котрий спершу був у мене в Ечмі-
адзіні з листом від Аббас-мірзи. Від них також я дізнався, 
що Аллах-Яр-хан на правому ворожому фланзі стояв на 
чолі відбірної шахської кінноти, в центрі Аббас-мірза, брат 
його Мелік-Касім-мірза, ще син шахський Алі-Нагі-мірза 
Казвінський та ін. <…>

Від полонених я дізнався, що сам Аббас-мірза встиг 
сісти на коня та врятуватись від наших драгун, в котрих 
він востаннє вистрілив із рушниці. Рушниця його та його 
ближній піш-хідмет, який носив її дістались переможцям. 
Кількість ворожої кінноти сягала 16 000, піхоти в цій спра-
ві не було. Вона залишалась за 28 верст від поля бою, в 
Кара-Зіяддіні, в місці більш укріпленому за всіма правила-
ми військового мистецтва. Туди гадав заманити нас Аббас-
мірза, тим самим змусивши нас зняти облогу Аббас-Абада. 
Він не бажав, як відгукуються його наближені й як свідчать 
перехоплені від нього листи, вступати з нами в рішучий 
бій, не очікував такої поспішної нашої переправи через 
Аракс, сподівався з переважаючою кількістю своєї кінноти 
напасти зненацька й розбити нашу кінноту».

(АКАК, т. 7. С. 551)

Щоб перемога при Джеван-Булаці прискорила підкорення 
Аббас-Абаду, 6 липня на світанку на головній батареї росіян, 

Шах-заде  
Аббас-Мірза
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розташованій навпроти фортеці, були розвернуті завойовані в 
персів знамена. Одночасно в фортецю був відправлений один 
із полонених, щоб розповісти своїм співвітчизникам, що він ба-
чив своїми очима 5 липня під час бою в урочищі Джеван-Булак.

Як і розраховував генерал Паскевич, 6 липня 1827 року фор-
теця Аббас-Абад здана на волю переможця. Ось як генерал опи-
сує цю історичну подію в своєму рапорті:

«гарнізон Аббас-Абада осторопів і припинив опір. Ко-
мендант Мамед-Емін-хан прислав до мене листа в найпо-
кірніших висловах, та просив трьохденного терміну для 
роздумів. Я відмовив йому в цьому. З настанням вечірньої 
зорі до мене прибули начальники батальйонів Нахчи- 
ванського й Тавризького: Ексан-хан і Мамед-Різа-хан.

Після здачі фортеці два хани – командири батальйо-
нів сарбазів залишаються вільними та можуть проживати 
в новопідкореній ними області. Командир Нахчиванського 
батальйону полковник Ексан-хан запропонував прийняти 
його на дійсну службу в Російську Армію, а довірений йому 
батальйон вжити проти недруга, вважаючи себе вже ві-
рнопідданим Російського Імператора, аніж ні, то розпусти-
ти сарбазів по домівках. Тавризький батальйон і Бахтіяри 
здаються військовополоненим. Декотрим пристарілим і 
одруженим дозволено повертатись у свої домівки.

Володар Мамед-Емін-хан шахський, здається військо-
вополоненим <…> Після здравиці багатоліття всьому Ав-
густійшому Дому військ В.В. разом із начальниками друж-
но й зі слізьми на очах пролунало триразове ура! Кожен 
душею радів. Тільки в боях хоробрий не насолоджується 
марно пролитою кров’ю.

Я не в силах і не вмію висловити всі мої почуття. Цей 
день був прекрасний! Всепіддано вітаю В.І.В. з перемогою 
та з заволодінням фортецею Аббас-Абад. Молю Бога, щоб і 
надалі звище благословив мене бути виконавцем священ-
ної волі мого Государя, на славу Російської зброї».

(АКАК. Т. 7. С. 551)
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В 4 години ранку 7 липня 1827 року російські війська всту-
пили до фортеці Аббас-Абад.

«Здача фортеці відбувалась зі всіма воїнськими почес-
тями. В 7 годин ранку генерал-ад’ютант Паскевич у супро-
воді генералітету свого штабу прибув на головну батарею 
фортеці. Гарнізон фортеці вишикувався в повному параді 
на гласисі й поклав свої рушниці в сотки на кроні гласису. 
Згодом головнокомандуючий у фортеці зять Шаха Мамед-
Емін-хан підніс ген. Паскевичу ключі від фортеці. За голов-
нокомандуючим слідували старшини й почесні особи об-
ласті. Обидва батальйони Перської регулярної піхоти про-
йшли церемоніальним маршем, і кожний батальйонний 
командир вручив переможцю знам’я свого батальйону. За 
військом слідувало духовенство, а потім жителі.

Лейб-гвардії Зведений полк з розпущеними знамена-
ми та в супроводі маршової музики ввійшов і зайняв фор-
тецю Аббас-Абад.

Генерал-ад’ютант Паскевич обійшов фортечні стіни, 
милувався пробоїною в стіні <…> Слідом за тим, при 101-
му гарматному вистрілі з трофейної зброї, відслужено уро-
чистий молебень за перемогу Російської зброї. У фортеці 
захоплено 8 гармат і значна кількість військових і продо-
вольчих запасів.

Захоплення цієї фортеці на самому березі Араксу та 
командуючої правим і лівим берегами цієї ріки, а також 
і контролюючий Нахчиванську дорогу, мав для Російських 
військ величезне стратегічне значення.  

(Зубов Пл. Подвиги русских воинов в странах 
Кавказских. СПб., 1836. Т. 2. Ч. 4. С. 134-141)

Фортеця Аббас-Абад займала стратегічно дуже вигідне по-
ложення, при цьому сучасники звертали увагу на надзвичайно 
важкий клімат цієї місцевості, котра являла собою рівне піща-
не поле. Влітку тут стояла надзвичайна спека, що часом пере-
вищувала 50 градусів за Цельсієм, до того ж каламутна вода 
з Араксу завжди рясніла тиною, була несмачною й шкідливою 
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для здоров’я. Місцеві жителі говорили, що в Аббас-Абаді зна-
ходитись неможливо, і доводиться тільки дивуватись, як воїни 
фортеці мали мужність тримати її оборону.

Щоб описати важкий клімат у цій фортеці, доцільно навести 
один характерний факт. Коли жителі навколишніх сіл, спереча-
ючись між собою, обмінювались недобрими побажаннями, то 
одним із найзліших було

«Щоб ти переселився в Аббас-Абад!»

ДІТИ КЕЛБ-АЛІ ХАНА ВИКОНУЮТЬ ЗАПОВІТИ 
СВОГО ЛЕГЕНДАРНОГО БАТЬКА

Після взяття Аббас-Абаду російські війська без бою за-
володіли містом Ордубад, другим за величиною в Нах-
чиванському ханстві. Головна заслуга в цьому належала 

молодшому сину сліпого Келб-Алі-хана Ших-Алі-беку, який 
командував там військами. За симпатію до Росії та допомогу в 
підкоренні території колишнього Нахчиванського ханства гене-
рал Паскевич призначив синів Келб-Алі-хана наібами: Ексан-
хана в Нахчивані, а Ших-Алі-хана в Ордубаді.

Околиці міста Ордубада
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17 липня наіб Ордубадський Ших-Алі-бек сповістив гене-
рала Паскевича, що великий перський загін намірений здійсни-
ти напад на Ордубадський округ, щоб поквитатись із наібами, 
їхніми сім’ями й народом, котрі вирішили прийняти російське 
заступництво. Наіб Нахчиванський Ексан-хан в цій ситуації по-
ступив у розпорядження генерала Паскевича та взявся до збо-
ру розпущеного батальйону сарбазів. Генерал Паскевич вважав 
корисним на справі показати жителям Ордубаду, що російський 
уряд завжди готовий надавати допомогу громадянам, котрі жа-
дають російського покровительства. Така допомога надається 
навіть у зоні військових дій.

За наказом генерала Паскевича був створений добре озбро-
єний зведений загін у складі трьох піхотних полків і кінно-ар-
тилерійської роти. Операція з захисту жителів Ордубадського 
округу та надання військової допомоги братам-наібам Ексан- 
хану й Ших-Алі-хану, які знаходились там була доручена ге-
нерал-майору Вадбольському. В Ордубадський округ було до-
ставлено 400 перських рушниць і одне знаряддя. 24 липня ге-
нерал-майор кн. Вадбольський, який повернувся з Ордубаду 
доповів генералу Паскевичу, що Сарбазький батальйон зібрано 
та озброєно. Боєздатний Ордубадський округ був готовий до 
виконання бойових завдань генерал-ад’ютанта Паскевича, од-
нак у випадку нападу великого загону персів на Ордубад одно-
го батальйону сарбазів і сил місцевого гарнізону для тривалої 
оборони було недостатньо. На це й 
розраховували перси. Враховуючи 
віддаленість розташування головно-
го загону генерала Паскевича – він 
знаходився в Карабабі, – перси ви-
рішили здійснити напад на Ордубад, 
щоб знищити або взяти в заручники 
сім’ї Ексан-хана та Ших-Алі-бека. 

Про швидкий напад на Ордубад 
брати відправили донесення гене-

Наскельні  
петрогліфи Гямігая
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ралу Паскевичу з проханням захистити їх від збройної агресії 
персів як підданих Росії. Терміново в Ордубад був споряджений 
загін під командуванням генерал-майора кн. БАГРАТІОНА Ро-

мана Івановича (1778-1834) в складі 
батальйону Грузинського гренадерсько-
го полку. Здійснивши кидок у Ордубад, 
пізно вночі 6 серпня кн. Багратіон при-
йняв під своє прикриття наібів з їхніми 
сім’ями і майном та вирушив до посе-
лення Акуліс, де взяв під захист валку з 
мирними жителями.  

7 серпня, коли загін генерала Багра-
тіона досягнув поселення Банант, ото-
ченого ледь прохідними ущелинами, 
він був раптово атакований значними 

перськими силами. Перевага в силі була на боці супротивника, 
до того ж він не був обтяжений валкою з мирними жителями. 
Зав’язався кривавий бій, в котрому невеликий російський за-
гін проявив хоробрість і впевненість у спроможності захистити 
себе та валку. Перси відступили до Ордубаду, зазнавши зна-
чних втрат, та не залишили в спокої загін генерала Багратіона. 
Він був знову атакований у Чалананській ущелині. Хоробрий 
Грузинський батальйон, виснаживши всі засоби до оборони, 
витратив усі патрони, цілий день пробивав собі шлях багне-
тами, не допустив поневолення жодної особи, навіть з по-
ранених. Під час цієї незвичайної експедиції зі складу загону 
були вбиті 20 та поранені 41 особа, серед котрих вбито два та 
поранено чотири офіцери.

У військовому повідомленні відзначено, що:

«12-го серпня 1827 року загін генерала Багратіона 
благополучно прибув до місця призначення, в Караба- 
бинський табір, і привів із собою з Ордубаду врятовані 
сімейства зі всім їхнім майном і з успіхом виконав свою 

Князь Багратіон Р.І.
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мету порятунком відданого нам Ексан-хана».  (Зубов Пл. 
Подвиги русских воинов в странах Кавказских. СПб., 1836.  
Т. 2. Ч. 4. С. 138-141)

В липні 1827 року, коли російські війська впевнено просу-
вались територією Персії та було вже очевидно, що перси війну 
програють і іншого її результату бути не може, государ імпе-
ратор дозволив генералу Паскевичу заговорити з персами про 
мир. Знаючи характер персів, генерал не міг допустити, щоб 
вони подумали, що сили росіян вичерпались й тому вони гото-
ві припинити війну. Генерал зумів організувати переговори про 
мир так, що ініціатива йшла від персів.

ІЗ ВСЕПІДДАНОГО РАПОРТУ ГЕНЕРАЛА ПАСКЕВИЧА,
15 ЛИПНЯ 1827 РОКУ

…Падіння Аббас-Абада сильно вплинуло на бойовий 
дух Перського війська. Можна майже бути впевненим, що 
це військо довго не залишиться в об’єднаному стані. Хойсь- 
ка провінція вся спустошена при переході та перебуванні 
там шахської армії.

Від В.І.В. мені наказано після першого успіху зробити 
ворогу пропозицію щодо миру. З характеру Персів, осте-
рігаючись, щоб вони такого роду великодушну миролюб-
ність не закинули нам у слабість та в недолік засобів для 
продовження військових дій, я обрав для цієї пропозиції 
шахського зятя, взятого нами в полон, котрий від себе 
надав своєму урядові необхідність шукати з нами згоди. 
Листи його доставлені в табір Аббас-мірзи <…> Уникаючи 
повного знищення мого війська від липневої нестерпної 
спеки, я знаходжусь у необхідності відійти до гір.

(РДВІА, ф. 846, о. 16, д. 4317, с.с. 47-49)

І дійсно, перси всерйоз заговорили про мир.
Перші офіційні переговори за пропозицією персів відбулись 

20 липня 1827 року в перському таборі, за 29 верст від російської 



328

фортеці Аббас-Абад, біля села Кара-Зіяддін. Генерал Паскевич 
доручив ведення переговорів н.с. Грибоєдову. Перську сторо-
ну представляв шах-заде Аббас-мірза. Як відзначав у своєму 
донесенні н.с. Грибоєдов, колишня перська зарозумілість вже 
зникла, перси всерйоз жадали миру, та в той час Аббас-мірза, а 
тим більше шах і його двір, ще не уявляли всього тягару умов 
миру, котрі готує їм російська сторона. За все треба платити, за 
підступне вторгнення на російську територію плата різко зрос-
тає. Військові дії на час мирних переговорів не припинялись, 
і генерал Паскевич не планував знижувати темпи просунення 
російських військ перською територією. 

На переговорах н.с. Грибоєдов у приватній розмові між ін-
шим висловився «про майбутню незаздрісну долю Аббас-мірзи, 
коли весь Азербайджан буде в нас у руках, яке обличчя покаже 
він із себе між братами, позбавлений спадку, наданого йому 
шахом, і цією втратою Аббас-мірза зобов’язаний сам собі, сво-
їй необачності. Всі біди, котрі потім спіткають Персію, якщо 
війна продовжиться, припишуться теж йому, і це, звичайно, 

не тільки не затвердить його спадко-
вого права, та може віддалити його 
від престолу <…> Коли впаде Еривань, 
лише тоді Перси побачать себе під за-
грозою в столиці Азербайджану» (АКАК. 
Т. 7. С. 553)

Вустами 32-літнього російського ди-
пломата промовляла істина. Аббас-мір-
за, та й увесь шахський дім, можливо, 
не сприйняли серйозно реплік прозо-
рливого дипломата О.С. Грибоєдова. 
Повільність персів у підготовці мирно-
го трактату – а до підписання трактату 

мине майже сім місяців, – дорого коштуватиме Персії. В усьому 
Перському Азербайджані дійсно буде встановлене російське 
правління. І російський двір на чолі з государем імператором 

Дипломат  
Грибоєдов О.С.
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Миколою І одноосібно та без шаха Персії буде вирішувати, 
кому повинен належати Перський (Південний) Азербайджан – 
Росії чи Персії. А поки російські війська енергійно багнетом і 
гарматами прокладають шлях вглиб Персії.

Проте виснажлива спека виводила з ладу воїнів, і генералу 
Паскевичу довелось попросити підкріплення, щоб компенсу-
вати зменшення війська від важкого походу. Віддаляючись від 
території Росії, генерал не обтяжував високу владу проханням 
про збільшення чисельності свого загону – йому б тільки під-
тримувати вихідний склад.

В підкореній Нахчиванській області генерал Паскевич ввів 
російське тимчасове правління. Військова влада була передана 
коменданту Аббас-Абадського гарнізону. Йому доручені захист 
жителів від грабунків з боку воїнських команд (як це було за-
ведено за перського правління), оголошення наказів вищого на-
чальства й нагляд за їх виконанням.

Цивільна частина та безпосереднє керівництво в місцях про-
живання мирного населення доручені наібам із місцевих ханів, 
котрі вступили в відносини з російським командуванням. Жи-
телям-біженцям надано право повернутись до своїх домівок, 
зайнятись збиральними роботами, аби на полях не загинув вро-
жай, інакше, як вважав генерал Паскевич, увесь Нахчиванський 
край міг стати «величезною пустелею».

В доповіді, направленій у першій половині вересня 1827 
року государю імператору, який із нетерпінням чекав звісток 
про початок мирного процесу, генерал Паскевич з жалем по-
відомив, що «надія на примирення ще далека». Агресивні дії 
шаха Персії дають підстави генералу домагатись миру через 
підкорення території Перського Азербайджану, і він «іде пря-
мо на Тавриз». Генерал Паскевич планував не лише завоювати 
Тавриз, але й встановити там корисні контакти з володарями 
перських земель, як це було і в Нахчиванській провінції, де на-
щадки Келб-Алі-хана  надали допомогу російським військам і 
отримали заступництво Росії.
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Доповідь генерала Паскевича в Санкт-Петербург рясніла пе-
реконливими  аргументами:

«… Руйнівний спосіб війни, обраний недругами, спусто-
шення ними цілих областей, виведення жителів, звичайно, 
не для того ними задуманий, щоб поступитись вимогам на-
шим. Від полонених і іншими шляхами звідусіль доходять 
відомості, що шах під жодним приводом  не бажає зроби-
ти нам поступку будь-яких областей його, тим більше роз-
лучитись із частиною свого скарбу для задовільнення нас 
за збитки, зазнані в цій війні. В крайньому випадку, вважає 
шах, він таємно готовий платити В.І.В. щорічний збір до-
ходів від областей, що знаходяться по цей бік Араксу, що 
складає не більше 1 200 000 рублів асигнаціями.

Залишається продовжувати військові дії. Якщо моя 
валка прибуде з Карабаху та кількість хворих не позба-
вить мене більшої частини стройових людей, то я йду не 
на Хой, де нині знаходиться шах, бо це не є найкоротший 
шлях до столиці Азербайджану, а йду прямо на Тавриз 
(виділено нами. – Р.І.). Шахське військо, вочевидь, туди ж 
вирушить, тоді дам йому бій, і місто Тавриз залишиться за 
переможцями <…> та для досягнення головної політичної 
мети зайняттям Тавризу обмежитись недостатньо. Необхід-
ні будуть відносини всередині Персії з володарями, вплив 
котрих на світлі голови народу буде вирішальним. Поді-
бно як Керім-хан, Ексан-хан і інші нащадки Келб-Алі-хана 
оголосили себе проти шаха, здобули заступництво Росії та 
є надія, що область їхніми зусиллями знову заселиться. Це 
буде шаху чутливіше, ніж наші перемоги» (Вид. Р.І.)

(РДВІА, ф. 846, оп. 16, д. 4317, с.с. 43-45) 
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РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКА НАСТУПАЮТЬ  
НА ТАВРИЗ, ШТУРМУЮЧИ ФОРТЕЦІ 
САРДАР-АБАД І ЕРИВАНЬ

Шлях на Тавриз пролягав через фортеці Сардар-Абад 
і Еривань, в штурмі котрих генерал Паскевич не 
вбачав великих труднощів. Після падіння цих фор-

тець, вважав генерал:

«Перський двір, бачачи необоротну втрату своїх двох 
провінцій, недовго буде впиратись у цілковитому від них 
відреченні, та скупість шаха мало або, краще сказати, зо-
всім не представляє можливості очікувати від нього згоди 
на оплату військових витрат».

(АКАК. Т. 7. С. 562)

У генерала Паскевича слова не розходились із ділом, і він 
націлив довірені йому війська на штурм фортець Сардар-Абад 
і Еривань.

Успішно просуваючись землею Персії, в ніч з 14 на 15 ве-
ресня 1827 року російські війська розпочали облогу фортеці 
Сардар-Абад.

ІЗ ВСЕПІДДАНОГО РАПОРТУ ГЕНЕРАЛА ПАСКЕВИЧА,
21 ВЕРЕСНЯ 1827 РОКУ, САРДАР-АБАД

… В ту ніч до фортеці прокрався зять шаха Хасан-хан. 
Він прийняв командування гарнізоном, підбадьорював 
гарнізон своєю присутністю і нагадуванням обложеним, 
що Росіяни 1808 року намагались заволодіти цією форте-
цею, та він, Хасан-хан, зумів її відстояти.

В ніч із 16-го на 17-е липня батарея з 6 знарядь, вста-
новлена в 100 саженях від фортечної стіни, відкрила во-
гонь по фортечній стіні, а в ніч з 17-го на 18-е липня з 
виритих таємно траншей <заговорила> головна батарея з 
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19 обложних знарядь різного типу. Після 500 її вистрілів 
велика чотирикутна вежа цілком зруйнована, а в фортеч-
ній стіні утворилась діра. Весь день 19-го липня діра без-
перервно обстрілювалась, і вже до вечора вона мала ши-
рину близько 10-ти сажнів. Разом із тим, чотирьохпудові 
мортири стрільбою по території наводили жах на обложе-
них. Увечері Хасан-хан вислав парламентерів, просячи про 
перемир’я на 3 дні, в чому йому було відмовлено, і вогонь 
із наших батарей був ще більше посилений.

Усвідомлюючи поразку, користуючись темрявою ночі й 
загальним сум’яттям, Хасан-хан утік із фортеці та доручив 
своєму коневі порятунок честі й життя. Весь гарнізон із 2-х 
батальйонів сарбазів і кінноти (всього біля 1500 осіб) по-
кинув фортецю з північного боку, котру обложити не було 
можливості.

20-го липня Російські війська безперешкодно прони-
кли до фортеці, а кавалерії наказано переслідувати сарба-
зів, які рятувались втечею, котрих тупцювали коні та зни-
щували багетами. Вбито до 500 та взято в полон до 200, 
кількість полонених щохвилинно збільшується.

Наша здобич: 13 мідних знарядь, магазин із 14 тис. 
чвертей пшениці, продовольство, без котрого ми не змогли 
б утримуватись у тутешнім краю, значна кількість пороху та 
снарядів і т.і.

Фортеця Сардар-Абад побудована в Азіатському стилі 
чудово. Вона має з двох боків подвійну стіну. А з південно-
го боку, нами атакованого, лише одинарну.

Підносячи до ступнів Вашої Величності ключі Сардар-
Абаду, я залишаюсь у надії, що жах, який поширюється 
смертоносною дією наших важких знарядь, вразив над-
звичайно недруга.

Найшвидшим часом сподіваюсь взяти в облогу Ери-
вань та захопити це місто.

(АКАК. Т. 7. С. 563)

І знову генерал Паскевич залишився вірним своєму слову. 
Після шестиденного жорстокого штурму фортеці та відчай-
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душної оборони її гарнізону 1 жовтня 
1828 року на стінах колись неприступ-
ної фортеці Еривань було піднято зна-
мено Й.І.В. Всеросійського государя 
Миколи Павловича.

Не слід забувати, що до походу 
генерала Паскевича на Еривань ро-
сійські війська вже двічі штурмували 
цю фортецю, й обидва рази безре-
зультатно. В червні 1804 року фор-
тецю Еривань блокували російські 
війська на чолі з князем Ціціановим. 
Самовпевнений князь не сумнівався, 
що Еривань не встоїть перед силою 
російської зброї, і, щоб виключити кровопролиття при штурмі, 
вимагав здачі фортеці на милість государя імператора Всеро-
сійського. Однак ворог не дрімав і випалив урожай хліба  в ра-
йоні Ечміадзіну та в околицях Еривані. Військам під стінами 
Еривані загрожував неминучий голод. У кн. Ціціанова був ви-
бір: зняти облогу та відійти в межі Росії або наважитись штур-
мувати фортецю. Ціціанов обрав останній варіант, та військова 
рада категорично виступила проти штурму Еривані. Фортеця 
була укріплена, забезпечена продуктами та зброєю, перси гото-
ві були надати допомогу її гарнізону. Втомлені й напівголодні 
російські війська могли й не витримати штурму підготовленої 
до оборони та укріпленої фортеці. Честь головнокомандуючого 
була врятована розсудливими російськими офіцерами. 4 верес-
ня 1804 року, простоявши під стінами фортеці майже 90 діб, 
втративши боєздатність російські війська відступили. За десять 
днів їхнього шляху в межі Росії захворіло біля 500 воїнів, з ко-
трих дорогою померло 150. Однак при штурмі наслідки для ро-
сійського загону могли бути ще більш трагічними.

3 жовтня 1808 року головнокомандуючий на Кавказі генерал 
Гудович повторив спробу кн. Ціціанова загрозами змусити гар-

Російські воїни
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нізон фортеці Еривань здатись на милість переможця, а після 
відмови розпочав штурм з інтенсивного обстрілу. Комендант 
фортеці Хасан-хан насмішкою відповів на вимоги генерала  
Гудовича.

Наведемо витяги з його листа: 

«… Ви пропонуєте мені поступитись Ериванню, повідо-
мивши мені, що ви розбили нашу армію та вигнали нас за 
Аракс. Нехай буде вам відомо, що ми, вступивши в цю фор-
тецю, закрили очі на надію отримати допомогу з боку своєї 
армії, а існування та неіснування її вважали однаковими 
<…> За милістю Аллаха ми не маємо нужди в її сприянні 
<…> ми готові навіть поза фортецею, в чистому полі, та-
кож діяти проти вас, бо всередині фортеці захищатись і ді-
яти проти вас не складає великих труднощів. Кожен може 
оборонятись всередині фортеці та бути свідком того ж 
наслідку, котре спіткало вас при облозі Ахалкалак <…> ви 
маєте повеління від свого падишаха підкорити фортецю 
Еривань, та ми також маємо повеління від свого падишаха 
захищати її <…>

Ще ви запевняєте, що силою та штурмом підкорите 
фортецю. Очевидно, що, коли дійде до приступу, кінець 
буде цілком задовільним. В будь-якому випадку, нехай 
буде вам відомо, що гарнізон цієї фортеці вже наважився 
на самовідданість і очікує долі Аллаха.

(АКАК. Т. 3. С. 250)

Генерал Гудович, озброєний досвідом кн. Ціціанова, витра-
тив на облогу та штурм фортеці Еривань біля 60 діб, та фортеця 
вистояла, а російські війська, побоюючись зимового періоду, 29 
листопада відійшли, також не досягнувши мети.

Генералу Паскевичу на облогу та штурм Еривані потрібно 
було всього лише 6 діб. Штурмуючи фортецю, генерал Паске-
вич відновив славу російської зброї і про цю історичну перемо-
гу доповів государеві імператору.
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ІЗ ВСЕПІДДАНОГО РАПОРТУ  
ГЕНЕРАЛА ПАСКЕВИЧА,

3 ЖОВТНЯ 1827 РОКУ, ЕРИВАНЬ

Знамено В.І.В. розвівається на стінах Ериванських. 
Ключі цієї такої прославленої фортеці, весь гарнізон  її, 
взятий у полон, разом зі всіма головними начальниками, 
самого Хасан-хана, котрий цього разу не міг ні втекти, ні 
пробитись, завойовані трофеї: 4 знамена, 37 гармат, 2 га-
убиці, 9 мортир, до 50-ти фальконетів, врешті, підданство 
та вдячність жителів, звільнених нами від їхніх удаваних 
захисників і безжальних гнобителів, – все це спішу нада-
ти Вашому милосердному розсуду, Государе. Військо В.І.В. 
знову увінчалось блиском перемоги.

23-го вересня діючий корпус під моєю командою при-
був до р. Занга. 24-го недруг відкрив по нас вогонь, та без 
найменшої шкоди для тих, хто брав у облогу. А 24-го верес-
ня особисто здійснив рекогностування фортеці Еривань. 
Атаку мали намір вести на південно-східний кут фортеці. 
Хасан-хан, котрий у відчаї кинувся сюди після невдалої 
оборони Сардар-Абаду, не смів показатись шахові і вже не 
думав про хоробрість Ериванського гарнізону.

26-го вересня на Георгіївському пагорбі, за 300 саженів 
навпроти Східної стіни, встановлена батарея на 6 знарядь, 
праворуч, за вцілілою будовою, встановлені 4 мортири. 
Спадистість міста від заходу до сходу була надзвичайною 
зручністю для кидання бомб і гранат, і результати їх дії 
були очевидні. В ніч на 27-е вересня встановлена батарея 
з правого флангу в складі 12, а з лівого флангу –  в складі 
6 знарядь. Місячне світло, що дозволило недругу побачити 
приготування до облоги, жива мушкетна стрільба недруга –  
ніщо не зупинило підготовку до штурму. Протягом всієї 
підготовки до штурму з Російського боку зберігалась хо-
лоднокровність і не було здійснено жодного вистрілу в бік 
недруга.

27-го з обох наших батарей був відкритий вогонь. На-
ступної ночі встановлена головна пролом-батарея для об-
логових знарядь за 150 саженів від стіни, що мала бути 
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зруйнована. На лівому фланзі – траншей-батарея на 2 
мортири.

28-го вересня наші батареї почали валити стіни. Зубці 
фортеці були обвалені, а амбразури були зіпсовані. Деякі 
знаряддя недруга були також підбиті, а до вечора вогонь з 
боку недруга припинився зовсім. А мортири не припиняли 
метати бомби.

Отримані відомості з фортеці, що гарнізон фортеці 
втрачає впевненість, жителі докоряють Хасан-хана в не-
безпеці своєї загибелі, та Хасан-хан впевнено обіцяє 
швидку допомогу від Аббас-мірзи та гарантує відхід на-
ших військ.

29-го встановлена ще одна середня пролом-батарея, 
котрою була зруйнована південно-східна кутова вежа 
фортеці. Спостерігалась сильна руйнація міста: будинки 
зруйновані, пил від розвалин і дим від вибуху бомб густи-
ми хмарами носились над фортецею та околицями.

Фортеця Еривань, що сягала біля двох верст, була пе-
реповнена жителями, бо більше 180 000 їх зібралось туди 
з міста за наказом Хасан-хана. Ця багатолюдна маса, що 
зібралась на такому малому просторі, спостерігаючи що-
хвилинні руйнування від потрапляння російських ядер і 
бомб, в панічному стані шукала порятунку.

Дізнавшись про це, генерал Паскевич, дотримуючись 
заходів гуманності по відношенню до мирних жителів і 
переможених, жаліючи життя й здоров’я довірених йому 
військ, 29-го вересня запропонував Хасан-хану здати 
фортецю на умовах вільного виходу з неї самому ханові, 
її гарнізону та мирним жителям, але Хасан-хан не прийняв 
пропозиції. Наші батареї не замовкали, а недруг також від-
крив сильний мушкетний вогонь, та стрільбу було подавле-
но. Вдень 30-го вересня недруг почав гарматний обстріл 
наших позицій із відновлених амбразур, але й тут російсь- 
кі батареї подавили вогонь супротивника. Між тим під 
сильним гарматним вогнем супротивника продовжували 
підводитись траншеї до стін фортеці. Вони просунулись на 
12 сажнів. В полудень з ворожого боку на північно-східній 
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вежі запрацювали мортири, з котрих п’ятипудовими бом-
бами почала обстрілюватись наша головна батарея. Однак 
безперервний вогонь цих знарядь, що наводив жах на об-
ложених, проломи в куртинах і вежах змусили Хасан-хана 
здати фортецю.

30-го числа до ген. Паскевича прибули його парламен-
тарі з виявленням згоди на здачу фортеці, але з умовами 
мати на це думку Аббас-мірзи. Розглядаючи цю обмовку як 
спробу виграшу часу, ген. Паскевич направив письмовий 
ультиматум з вимогою негайної та безумовної здачі фор-
теці. В протилежному випадку облога продовжиться без 
затримки й Хасан-хан знову пізнає силу російської зброї. 
Я звелів посилити вогонь зі всіх батарей <…> Пролом у сті-
нах фортеці був уже вельми значний. Пробиті були потуж-
ні куполоподібні дахи мечетей, зруйновані дахи будинків, 
розвалені стіни.

Всю ніч з 30-го вересня на 1-е жовтня вогонь з обох 
боків був найсильнішим. Ними пущено багато ядер, та 
наша канонада, що розпочалась зі всіх батарей, подолала 
і мушкетний вогонь другої батареї.

1-го жовтня о 8 ранку на східній стіні і лазні показа-
лись жителі, розмахуючи білими хустками, згодом по зруй-
нованих стінах жителі спускались до траншей. Однак із 
південного боку фортеці ворог не припиняв стріляти по 
обложеним. Жителі, котрі зуміли дістатись до рову, крича-
ли, що значна частина сарбазів готова здатись, хоча друга 
частина готова захищатись до останнього. Чоловіки, жінки 
та діти з криками бігали вузькими вулицями фортеці, не 
маючи порятунку. Зі всіх боків їх переслідувала смерть. 
Врешті, знавіснілі жителі, які залишились серед живих за-
жадали від Хасан-хана здачі фортеці.

Не маючи можливості змусити хана прийняти рішення 
здати фортецю, жителі, хто як міг, дістались південно-схід-
ної вежі та почали розмахувати білими хустками, хтось, 
стоячи на колінах, простягав руки з проханням про допо-
могу, потім почались опускатись вниз по вибоїні. Словом, 
почались масові, хоч і ризиковані втіки з фортеці.
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<…> 6 рот гвардійського полку негайно проникли через 
вибоїну та зайняли південно-східну вежу першої та другої 
стіни та прилеглої до неї куртини. Одночасно були кинуті 
групи на штурм північних воріт, аби завадити ворогу піти 
через них.

Похмура жовтнева ніч для обложених перетворилась 
на жахливий день безвиході. Бомби та ядра, зі свистом 
розсікаючи повітря, описували параболічні вогняні сліди, 
наводили смертельний жах на обложених. В цю ніч було 
скинуто на фортецю більше 900 бомб. Від цього смертель-
ного обстрілу не вціліла жодна будівля в Ериванській фор-
теці, однак ворота були ще завалені. Аудитор Белов, який 
мав намір вступити в переговори з обложеними, був за-
стрілений. Обложені, які втратили віру в порятунок, злама-
ли ворота, і в зламані ворота Російські війська увірвались, 
і два батальйони сарбазів негайно здались, знаряддями на 
стінах фортеці одразу ж заволоділи наші, і стрілянина при-
пинилась.

Хасан-хан, бачачи себе оточеним, намагався захова-
тись вдень в мечеті, але був обеззброєний і арештований 
за загального сум’яття. Ген.-м. Сухтелен, взявши 2 роти 
Звідного гвардійського полку, пішов на місце його схови-
ща, в мечеті, біля сардарського палацу, обеззброїв його та 
приставив до нього варту.

Комендант фортеці Субхан-Кулі-хан, перевдягнувшись, 
намагаючись втекти з фортеці, був також арештований ра-
зом із іншими ханами й начальниками. Серед полонених 
виявились Касим-хан, командир батальйону хас (кращо-
го гвардійського війська Аббас-мірзи), Джафар-Кулі-хан 
Марандський, Алі-Мердан Тавризький, Аслан-хан Ара- 
клинський і Фетх-Алі-хан і ін. Безлад, неминучий за таких 
обставин, триває недовго. За дві години в фортеці настала 
тиша.

Передня частина фортеці складається зі стін Сар- 
дарського саду, палацу та інших будівель, з обох боків 
прикритих вежами, та має вигляд півкола на крутому ске-
лястому березі Занги. Зі східного, південного та західного 
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боків Ериванська фортеця зображує неправильний бага-
токутник, по всій протяжності котрого побудована подвій-
на стіна значної товщини з вежами для оборони. Рів, запо-
внений водою, оточує всі ці три сторони. Біля чверті версти 
на південь від фортеці амфітеатром по навколишніх горах 
в ширину розташоване місто.  А в довжину неправильни-
ми вигинами місто простягається паралельно протяжності 
фортечних стін і, зблизившись із рікою Занга, йде її бере-
гом, де й закінчується.

Війська В.І.В. прославили себе завоюваннями Еривані, 
не заплямували себе жодними вбивствами, насиллям та 
іншими діями. Втрата наша, за збігом багатьох випадкових  
обставин, наймізерніша.

Знаменита Еривань, здобуття котрої, як припускалось, 
повинно коштувати потоків крові, впала перед перемож-
ною Російською зброєю без великих жертв з нашого боку. 
Тепер Лезгіни, Дагестанці й всі бунтівники в горах Кавказь-
ких завмруть після підкорення міста – вічного їх сховища, 
де їм надавалась допомога грошима, зброєю, завдяки під-
ступності Перської політики. 3000 полонених гарнізону 
будуть відправлені в Грузію.

(АКАК. Т. 7. С. 564)

Руїни фортечних стін Еривані



340

Блискуче укріплена фортеця Еривань врешті стала ро- 
сійською, і, підкоривши Еривань, безмежно виконавчий генерал 
Паскевич проінформував Санкт-Петербург про чергову чудову 
перемогу.

Після виснажливого багатоденного літнього походу під пе-
кучим сонцем безводними степами, нищівних штурмів великих 
перських фортець діючий корпус генерала Паскевича з початку 
й до середини жовтня 1827 року, перейшовши ріку Аракс, пере-
можно крокував територією Перського Азербайджану.

13 жовтня 1827 року столиця Перського Азербайджану Тав-
риз була зайнята військами Російської імперії. Пророцтво н.с. 
Грибоєдова під час переговорів із Аббас-Мірзою здійснилось. 
Чи могли передбачити сам Аббас-мірза, його батько Фетх-Алі-
шах, та й увесь його двір, що так неждано, без кровопролитного 
бою, навіть без будь-якого опору російські війська заволодіють 
Тавризом?

Міць російського корпусу під командуванням генерала Пас-
кевича, котрий переправився через ріку Аракс у районі Джуль-
фи, складала 18 500 осіб, а також 6500 коней і 2300 биків і 
верблюдів, що перебували на казенному утриманні. Загін гене-
рал-лейтенанта кн. Вадбольського чисельністю до 5000 осіб із 
півтора тисячами коней вступив на територію Перського Азер-
байджану пізніше, 20 листопада 1827 року.
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ГЕНЕРАЛ ПАСКЕВИЧ ДИКТУЄ ПЕРСІЇ 
УМОВИ МИРУ З ТАВРИЗУ 
НЕ ВИКЛЮЧЕНО ПРИЄДНАННЯ 
ПЕРСЬКОГО АЗЕРБАЙДЖАНУ ДО РОСІЇ

Взяття Тавризу приголомшило шаха Персії. Для нього ця 
новина стала трагічною, а для Й.І.В. – радістю від вели-
чезного успіху російських військ. Государеві імперато-

ру генерал Паскевич направив привітальне донесення. Персія 
опинилась перед фактом розпаду своєї давньої, колись величної 
держави. Як повітря людям, так Персії потрібний був мир, та 
умови миру вустами імператора Всеросійського буде не пропо-
нувати, а диктувати переможець – генерал Паскевич. Не вико-
нає Персія умови Росії – війська Його Імператорської Велич-
ності вирушать на штурм Тегерану.

ВСЕПІДДАНИЙ РАПОРТ ГЕНЕРАЛА ПАСКЕВИЧА,
16 ЖОВТНЯ 1827 РОКУ, МАРАНД

… Звістка про підкорення Еривані справила великий 
вплив на Перський Азербайджан. Втечі в військах Аб-
бас-мірзи різко зросли, так що при ньому залишилось, 
за всіма відомостями близько 3000 осіб. Жителі Тавризу 
вирішили не захищатись, знаючи за досвідом нинішньої 
кампанії, наскільки велика дисципліна військ наших і що 
мирні жителі не піддаються жодній небезпеці, коли Ро- 
сійські війська проходять місця їх проживання. Отримав-
ши звістку, що Аббас-мірза має намір винищити або ви-
везти всі військові провіантські запаси в Тавризі, ген-л. 
Ерістов прийняв рішення підкорити цю фортецю раніше, 
ніж Аббас-мірза здійснить свій намір.

13-го числа Російські війська просунулись до р. Аджи-
чаю, що за 5 верст від фор. Тавриз. 

Зять і перший міністр шаха Аллах-Яр хан, присланий 
очолити оборону міста Тавризу, використав усі можливос-



342

ті, аби схилити два батальйони сарбазів захищати місто 
та залучити до захисту міста мирних жителів. Бачачи їхнє 
небажання, Аллах-Яр-хан вжив жорстоких заходів, відріза-
ючи жителям міста вуха, носи, виколюючи очі, та ці заходи 
не принесли бажаних результатів.

Оскільки жителі Тавризу не вийшли зустрічати Росій-
ські війська, вони були зосереджені на правому березі р. 
Аджи-чай, а під начальством ген.-м. Панкратьєва і полк. 
Муравйова до міста направлені 6 рот Херсоньского грена-
дерського полку, звідний батальйон і 6 знарядь.

Рух цих військ спонукав Аллах-Яр-хана разом із сар-
базами тікати з міста. А жителі разом із старшинами й ду-
ховенством натовпами вийшли назустріч нашим військам, 
висловлюючи велику радість, після чого весь Російський 
загін наблизився до міста та зупинився табором між фор-
тецею й передмістями. Цитадель і фортеця були негайно 
зайняті нашими вартами, і Російські війська в супроводі 
оркестру вступили в місто. В місті залишені 31 гармата, 9 
мортир, 2 фальконета. В цитаделі захоплені 1016 знарядь, 
ядер 10 350 і багато інших артилерійських снарядів, а та-
кож ливарний завод, запаси пшениці та ячменю біля 6 тис. 
чвертей, різний провіант і військове майно <…>

Після втечі з міста Аллах-Яр-хана невдоволена урядом 
челядь знавісніло кинулась до палацу Аббас-мірзи та ви-
нищила там все, що не вдалось вивезти й винести. Однак 
після зайняття міста до палацу була направлена варта, ко-
тра розігнала грабіжників, хоча до цього часу палац Аббас-
мірзи був уже розграбований і частина його була розо- 
рена. В палаці Аббас-мірзи захоплені ключі та знамено 
шах-заде.

Наздогнаний у форштаті фортеці, зять шаха та пер-
ший його міністр Аллах-Яр-хан намагався захищатись, та 
його зброя дала осічку, і він змушений був здатись у полон 
козакам. Разом із ним полонений і Талишинський Келб-
Хусейн-хан.

Довірений Аббас-мірзи прибув з листом, в котрому він 
виявив бажання особисто прибути до мене для перегово-
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рів про мир. Місце переговорів у Тавризі поки не визна-
чено. Шах-заде сповіщений, що в очікуванні переговорів 
він може знаходитись в Хої, де йому гарантована безпека.

(АКАК. Т. 7. С. 568)

Давайте, шановний читачу, вдумаємось у суть заключної фра-
зи рапорту Паскевича: на території Перського Азербайджану, 
далеко від Російської Імперії, генерал Паскевич гарантує спад-
коємцю шаха Персії Аббас-мірзі безпеку. Важливо відзначити, 
що в генерала Паскевича були реальні можливості полонити на 
цій же території і самого шах-заде Аб-
бас-мірзу, та благородний полководець 
генерал Паскевич з манерами середньо-
вічного лицаря не вдався до таких при-
низливих та ганебних для шах-заде, та й 
для всієї Персії, заходів. Між тим вчинок 
ген. Паскевича не є випадковим. Аббас-
мірза був особистістю, до котрої немож-
на було ставитись нешанобливо, хоча він 
і був супротивником, тому лицарський 
жест ген. Паскевича обґрунтований.

Вважаємо доречним навести тут ха-
рактеристику спадкоємця шаха Аббас-
мірзи.

Серед близьких Фетх-Алі-шаха видне місце займає 
спадкоємець престолу, третій син шаха. Аббас-мірза, ко-
трий народився в 1785 році. Шах-заде має середній зріст, 
стрункий, гарної статури, міцний і здоровий молодий чоло-
вік. Його обличчя продовгувате, очі великі, брови густі та 
чорні, ніс із горбинкою, зуби гарні. Як і батько, він носить 
бороду, вона ще не виросла до розмірів бороди батька. 
Аббас-мірза зважає на думку батька та виявляє йому осо-
бливу повагу. В спілкуванні він говорить швидко, сміється 
невимушено та привабливо. Аббас-мірза володіє кількома 

Аббас-мірза
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азіатськими мовами, розуміє французьку мову та розмов-
ляє нею.

Про цього сина шаха в народі ходять добрі чутки: він 
щедрий, хоча й не марнотратний, любить зброю та чудово 
нею володіє. Шах-заде – захоплений колекціонер. Він зби-
рає картини, статуї, медалі та ін. Стверджується, що Аббас-
мірза володіє найбагатшою колекцією в усій Азії. Аббас-
мірза гарно малює, володіє добре основами математики 
й військовим мистецтвом, отримав ці знання в іноземних 
фахівців. У особистому житті Аббас-мірза вельми скром-
ний і в його гаремі лише 4 дружини, та свою любов віддає 
лише одній, доньці купця з передмістя Тавризу. Від коханої 
дружини Аббас-мірза має двох синів, котрих він виховує в 
строгості й привчає до суворого способу життя. Старший 
син Хозров-мірза після загибелі Міністра О.С. Грибоєдова 
очолить Посольство в Санкт-Петербург, щоб принести ви-
бачення за трагедію, що сталась у Росії. Своїх дружин, на 
відміну від батька, Аббас-мірза ніколи й нікуди не бере, ні 
в походи, ні в подорожі. І принца в цьому наслідують під-
леглі офіцери.

Аббас-мірза славний своєю хоробрістю, та йому не ви-
стачає холоднокровності. У повсякденному житті Аббас-
Мірза добре організований. Він встає рано-вранці і, бу-
дучи щиро прихильним до Ісламу, дотримується всіх його 
канонів, починаючи з трьох молитов, приписаних Кораном. 
Аббас-мірза завжди тверезий, не прихильний до кальяну, 
проте й не забороняє його вживання своїй  свиті та всьому 
офіцерському складу. З 8 до 10 годин ранку Аббас-мірза 
проводить засідання Дивану, після котрого він снідає в 
своєму гаремі. Після сніданку до 2-х годин дня Аббас-мір-
за займається розглядом різних справ зі своїми міністра-
ми й воєначальниками. Після ділових зустрічей зі своїм 
оточенням, щоденно до 6 годин вечора Аббас-мірза від-
водить час для верхової їзди та, повертаючись, здійснює 
молитву. Після вечірньої молитви, якщо виникає потреба, 
Аббас-мірза продовжує роботу зі своїми придворними, 
однак завершує її не пізніше 11 годин вечора.
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Одяг Аббас-мірзи не відрізняється від одягу звичайно-
го гвардійця. До чудового Кашемирського поясу закріпле-
ний звичайний ніж. Дозвілля Аббас-мірза присвячує полю-
ванню, обов’язково відводить час військовому вченню та 
займається цим із пристрастю.

Аббас-мірза любить відвідувати села, розмовляти з 
жителями та розпитувати їх, чи не зазнають вона образ і 
утисків від своїх повелителів.  

(Детальний опис Персії,….ч. 1, М., 1829, с.с. 156-158)

Заволодівши Тавризом, генерал Паскевич повноправно роз-
поряджається на території Перського Азербайджану й регла-
ментує пересування Аббас-мірзи по території, де ще зовсім не-
давно той був повним володарем.

29 жовтня генерал Паскевич направляє донесення у Санкт 
Петербург з інформацією про свої дії з укладення миру та про 
поведінку самої Персії. Звернімо увагу на фразу: «З іншою дер-
жавою все було б уже закінчено, але тут інакше». Персія жадає 
миру, та значно сильніше за бажання укласти мир її небажання 
платити Росії за всі втрати та збитки, принесені їй війною, ві-
роломно розпочатою Персією.

ВСЕПІДДАНИЙ РАПОРТ ГЕНЕРАЛА ПАСКЕВИЧА,
29 ЖОВТНЯ 1827 РОКУ, ТАВРИЗ

Швидкі останнім часом успіхи зброї В.І.В. дали оберт 
зовсім новим справам у тутешнім краю. З іншою державою 
все було б уже закінчено, але тут інакше. Насмілюсь трохи 
розповісти про переговори мої з недругом.

Протягом всієї кампанії я не випускав з уваги Висо-
ко даровані мені інструкції: примушення Персів до най-
швидшого укладення миру, поступка Росії двох областей 
при Араксі та грошова винагорода за завдані збитки. 
Грошова стаття виявилась найбільш важкою, оскільки 
Шах Персії відділяє свою казну й особисті блага від  
користі народу.
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Від несподіваного підкорення Сардар-Абада Шах жах-
нувся. Він наказав Аббас-мірзі укласти негайно мир, посту-
паючись Росії Нахчиванською та Ериванською областями. 
Шах-заде декілька днів протримав у себе фірман батька 
без виконання, сподіваючись на тривалу оборону Еривані, 
а згодом, коли наблизився негожий час, Російські вимоги 
можуть бути більш помірними, однак падіння Еривані 1 
жовтня цього року зруйнувало всі його надії.

Після прибуття мого в Нахчиван, секретар Англійської 
місії в Персії Кемпбел і беглербек Тавризький Фет-Алі-хан 
переконливо мене запевняли, що Перський Двір згоден на 
всі Російські умови. З першим не могло бути жодних пере-
говорів, як з людиною сторонньою в наших відносинах із 
Персією. Фет-Алі-хан пояснив мені, що, ще не доходячи до 
Маранду, я в таборі моєму побачу уповноважених із по-
ловиною суми 5 курурів, що її вимагаю, або 2,5 мільйона 
туманів (або до 12,5 – 13,5 млн руб у різних численнях. – 
Р.І.). Така ж сума буде виплачена пізніше в затверджений 
термін. Я був на це згоден, але додав, що якщо вповнова-
жені з грошима запізняться і Тавриз мною буде зайнятий, 
то вимоги мої будуть завищені.

Між тим Тавриз було взято. Ще до Маранду від Аббас-
мірзи прибули до мене з листом Бежан-хан і знову англієць 
Кемпбел. Аббас-мірза попросив зі мною зустрічі, та я зустріч 
відхилив до часу, оскільки в листі не було згадано ані сло-
ва про гроші. Без попередньої оплати суми контрибуції, як 
було раніше домовлено, не візьмусь до укладення миру.

Наступного дня до мене з’явився Фет-Алі-хан з повто-
ренням того ж прохання про зустріч зі мною шах-заде. 
Коли було поставлене питання про гроші, то Фет-Алі-хан 
відповів, що після зайняття Тавризу Аббас-мірза знахо-
диться у вельми скрутному становищі. Разом із Тавризом 
від нього відпадає весь Азербайджан – єдине джерело 
його доходів. Тому без допомоги Шаха він не може негай-
но виплатити необхідну суму. Я знову ухилився від зустрічі 
з шах-заде, оскільки, крім слів, обіцянок і запевнень, котрі 
в Персії нічого не варті, жодних позитивних результатів не 
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передбачу, та через Фет-Алі-хана повідомив Аббас-мірзу, 
що, вступивши в Азербайджан і дійшовши до самої його 
столиці без обіцяного задоволення, мої мирні умови збіль-
шились, і я вимагаю ще 5 курурів, а всього 15, про що я по-
переджав й. вис. Ще в Нахчивані. (Таким чином, російська 
сторона вимагає виплати не 10, а вже 15 курурів, це при-
близно 40 млн рублів асигнаціями. – Р.І.)

Причини, що спонукали мене прийняти цей тон, най-
поважніші:

1. В Нахчивані Фет-Алі-хан стверджував мені, що Аб-
бас-мірза має в готовності першу суму 5 курурів. Якщо це 
правда, то я повинен скористатись слушною нагодою й 
страхом від успіхів Російської зброї, щоб швидше її отри-
мати. Якщо ж це видумка, то я рішучою своєю вимогою 
віднімаю в недруга надію на зволікання та спробу засто-
сувати ще якісь хитрощі. Однак, за відгуками Англійців, 
Аббас-мірза все ж має наявні кошти, що йому належать, 
і шах, знаючи про це, звелів йому розплатитись з Російсь- 
кою стороною з власних коштів, як винуватцю бід Персії 
в даній війні.

2. Російські вимоги завищені ще й тому, щоб зава-
дити Перському уряду зважитись знову на нову раптову  
військову кампанію з надією на успіх, щоб потім можна 
було укласти мир на умовах, до котрих Російська сторона 
вже нічого не додасть.

 Наступного дня після вступу в Тавриз, 20-го жовтня 
1827 року, до мене прибув каймакам із повноваженнями 
на укладення миру. Щоб не створювати в місті страху на-
родного, що Росія повертає Каджарам провінцію, котра так 
однодушно вийшла з Перського володіння та прийняла 
Російську владу, каймакаму в’їзд у місто був заборонений. 

Незважаючи на наміри мої заснувати в Перському 
Азербайджані ханства, незалежні від Перського Двору, в 
цьому напрямку поки що не зроблено жодного кроку, щоб 
ці заходи здійснити. Виконуючи дану мені інструкцію, пе-
рейшовши через Аракс, я не запрошував жодного хана для 
сприяння нам організацією заколоту чи зради, не закли-
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кав до збурення ні кочові племена, ні міських жителів, не 
спокушав їх надіями, що вони будуть звільнені від своїх 
гнобителів. В моїх прокламаціях містились лише заклики 
перейти до мирного життя. Я запевняв їх, що Російські  
війська воюють із Перськими, і народ не повинен страши-
тись приходу Російських військ.

Навіть я міг полонити Аббас-мірзу, коли з невеликою 
кількістю війська очікував моєї відповіді в Салмасі. Багато 
з ханів зголошувались схопити його, та я не бажав неспо-
дівано розривати зв’язок непокірного народу з попере-
днім його правителем, побоюючись, що тоді ні з ким буде 
обговорювати основи миру з Росією. Однак ненависть на-
роду до гноблячого його уряду не залишила його холодно-
кровним при вступі Російських військ у цю область.

До прикладу, хан Марандський зі своїм сімейством і з 
підданими перейшов на Російську сторону та ще до при-
буття Російських військ відважно воював проти військ Аб-
бас-мірзи. Духовенство в Тавризі заохочувало народний 
рух на користь приходу військ Росії, голосно проклинаючи 
Каджарів. Марагський хан звільнив полонених російських 
офіцерів і відмовився від підкорення Перському уряду. 
Сліпий Ата-хан Мишкинський та багато інших високопос-
тавлених осіб виїхали назустріч ген. Паскевичу з покірніс-
тю та щирим бажанням вічного підданства. Шекакінське 
войовниче плем’я, хан котрого, як і Фетх-Алі-шах, свого 
часу також претендував на престол Перський, збунтувався 
біля підніжжя гори Кафлан-кух і перекрив повністю до-
рогу на Тегеран. Я був змушений послати туди Джехангір-
хана, головного начальника цього племені, аби в племені 
був наведений порядок <…>

Росія не була винуватицею повсюдного хвилювання в 
Перському Азербайджані, воно назрівало ще до приходу 
Російських військ, та втихомирити народ буде неможливо, 
якщо в ньому утвердиться думка, що Російські війська піс-
ля укладення миру з Персією залишать Південний Азер-
байджан у якості жертви для розправи ненависному воло-
дарю Персії.
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Керуючись зазначеними міркуваннями, генерал Паскевич із 
притаманною йому мудрістю та далекоглядністю не допустив 
каймакама вести переговори про мир у самому Тавризі, а до-
ручив д.с.р. Обрєзкову провести переговори в селищі Кара-Ме-
лік. При цьому в регламент  переговорів були включені наступні 
положення – ми наводимо дійсний текст із доповіді генерала 
Паскевича на високе ім’я:  

«1. Поступлення Російській Державі ханств: Еривансь- 
кого, що лежить по обидві сторони Араксу, і Нахчивансько-
го, так, щоб від початку цього останнього ханства Аракс до 
самого Єдибулукського броду був межею між обома дер-
жавами.

2. Повернення ханства Талишинського, що належить їй 
в силу Гюлістанського трактату та нині зайняте військами 
Перськими зі вторгнення їх у цю область до початку цієї 
війни.

3. У винагороду видатків, що зазнала Росія від цієї ві-
йни, та збитків, спричинених нею Російським підданим, 
Перський уряд зобов’язаний заплатити Росії 15 курурів 
туманів раідж (ходячою монетою) або 30 млн рублів се-
ребром, з котрих 5 курурів повинні бути внесені протягом 

Ріка Аракс



350

30 днів після нижчезазначеного числа – 22-го жовтня 1827 
року. А для виплати решти призначається двомісячний тер-
мін, рахуючи з дня внесення першої частини всієї суми, од-
нак із тією умовою, щоб вся Азербайджанська область, як 
завдаток для забезпечення отримання решти суми, зали-
шалась у повному й безпосередньому управлінні Росією.

Після виплати всіх 15 курурів у зазначені терміни чи 
раніше Російські війська негайно покинуть Азербайджансь- 
ку область Персії, виключаючи з неї два вищевказані хан-
ства, котрі повернуть Перському уряду. Якщо ж решту 10 
курурів не будуть виплачені в установлений двохмісячний 
термін, то вся Азербайджанська область відділяється від 
Перської держави та в ній створюються незалежні хан-
ства під заступництвом Росії. А отримані Росією 5 курурів 
не будуть в такому випадку повернені назад.

Якщо й. вис. Аббас-мірза за 6 днів, рахуючи з нижче-
зазначеного числа, доставить рішучу відповідь стосовно 
своєї згоди, на вищевказані умови, і в котрій усі інші вка-
же, і якщо за 4 дні після того завгодно буде йому прибути 
в Дей-Карган для зустрічі зі мною, я теж виїду в те міс-
це. При цьому повідомляється, що після приїзду й. вис. В 
Дей-Карган, Російські війська надають собі право зайняти 
і Хой, і тоді головний керуючий ними зобов’язується забез-
печити безпеку й. вис., а також і для виїзду його з Азербай- 
джанської області.

 Трактат майбутнього миру не може бути підписаний 
до отримання вказаних перших 5 курурів.

Всі статті були прийняті каймамаком, та з нашого боку 
не підписані до тих пір, поки Аббас-мірза не виплатить 5 
курурів, бо інші запевнення від Персів прийняті бути не 
можуть. А до тих пір трактати, печатки та підписи, що не 
мають значення для Персів, нададуть лише гласності спра-
ві, котра може викликати проти нас думку цілого народу.

Каймакам висловився притому, що без сприяння Ан-
глійського посланця він не сподівається найближчим ча-
сом схилити шаха до оплати необхідних мільйонів і про-
сив дозволу зустрітись із Англійським міністром, котрого я 
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сповістив про це. Англійському Посланцю при Перському 
Дворі Макдональду було навіяно, що його сприяння, зви-
чайно, сприятливе буде для Персії, бо він краще може оці-
нити небезпеку, що загрожує цій державі, ніж Шах і його 
міністерство. Англійський посланець охоче погодився по-
їхати до каймакама, і після розмови з ним він писав своє-
му повіреному в Тегерані, радячи йому відкрити очі Шаху 
на трагічну ситуацію в Азербайджані, та що цим вона не 
завершиться, якщо Шах не захоче найближчим часом і по-
вністю задовольнити вимоги Росії.

Англійці значно більше Персів висловлюють співчуття 
участі Аббас-мірзи. Англійці не приховують свого побо-
ювання, що Азербайджан, по всій справедливості, може 
опинитись у складі Росії, і тоді могутність їхнього істин-
ного союзника в Персії похитнеться. Тут, у Тегерані, корінь 
їхнього справжнього впливу. Крім Аббас-мірзи, незважаю-
чи на марнотратність їх дипломатів, ніхто їх не тільки по-
кровительствувати, але й терпіти не буде. Зі втратою Азер-
байджану Англійські чиновники можуть сісти на кораблі в 
Бендер- Буширі та повернутись до Індії. До цього часу в Те-
герані Англійці та Аббас-мірза одне одного підтримували. 
Вони висловлюють сильне обурення на Шаха за скупість, 
на їхню думку, є головною перешкодою до миру <…>

Вчора після 6-ти денного терміну шах-заде прислав 
мені письмову згоду на всі запропоновані йому умови. 
Зустріч із шах-заде намічена на 4-е листопада в містеч-
ку Дей-Карган. До викладеної вище характеристики стану 
політичних відносин із Персією генерал Паскевич додає:

«Якщо б з боку Персів, незважаючи на письмові за-
певнення Аббас-мірзи, котрі можуть служити актами, ви-
явилось непереборне протиборство в виконанні вказаних 
умов, то я, однак, не пізніше 6-ти або 8-ми тижнів можу 
спорядитись у похід на Тегеран (виділено нами. – Р.І.).

Люди потребують багато частин одягу з поношеним 
взуттям, і нові повинні бути засновані транспорти. Та 
два місяці, проведені в торгових угодах, можуть надати 
багато випадків для взаємного зближення. На станови-
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щі більш помірному, звичайно, легше можна досягнути 
бажаної мети. Я тепер вимагаю багато для отримання 
чого-небудь: такий хід справи в тутешній державі. Зни-
щення статті про грошову винагороду разом припинило 
б усі ускладнення в переговорах з Персами. За словами 
Макдональда, Шах радше погодиться на поступку трьох 
Азербайджанів, ніж на видачу грошей із своєї скарбниці 
(виділено нами. – Р.І.).

Вочевидь, Фетх-Алі-шах оточений недобромисними 
радниками. За всю минулу кампанію він не видавав гро-
шей військам, котрі тим закінчили, що розбіглись. Тепер 
він звелів переселити жителів великого міста Зенгана по 
той бік Кафлан-куха, побоюючись приходу Росіян, і жителі 
Зенгану збунтувались. Втім, якраз час пояснити, який слід 
очікувати кінець війні й переговорів.

Чи накажете, В.І.В., втримати за собою або поверну-
ти Персії Азербайджан, вдовольняючись здобуттям двох 
областей при Араксі, коли наші грошові вимоги будуть 
відкинуті, незважаючи на всі мої намагання? Якщо по-
слідує Високе В.І.В. веління, аби приєднати до Росії Азер-
байджанську область, в якому вигляді здійснити цю дію? 
Чи заснувати в ній начальство та управління округами за 
прикладом інших Російських провінцій по цю сторону 

 Палац троянд
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Кавказу чи оголосити її тільки під покровительством Ро-
сії, розділивши на приватні ханства? (Виділено нами. – Р.І.)

Здобуття Азербайджану надає для Росії великі вигоди. 
Край цей власними засобами може утримувати під збро-
єю 8 батальйонів регулярного війська, кожен по 100 осіб, 
під командою Російських офіцерів. Військові заклади в 
Тавризі потребують стільки витрати для підтримання їх. 
Доходи всієї області сягають 800 тис. туманів (3 200 000 
рублів сріблом) грошима й продуктами землі, котрі для по-
легшення життя жителів якщо й зменшити до 8 млн. асс., то 
цим можна утримувати ще корпус військ у доброму стані. 
Ханів слід обкласти даниною тільки з цією метою. На оклад 
посадовців поліції та митниць нічого не вимагається, бо 
жителі можуть судитись за давнім звичаєм за допомогою 
духовного суду та стягнення податків може здійснюватись 
як і раніше. Не ображаючи народні традиції та звичаї жод-
ними нововведеннями, ми можемо бути впевнені в його 
прихильності до Російської влади.

Тільки нагляд політичний знадобиться Російському 
президенту в Тавризі або головному правителю всієї об-
ласті із самих ханів під іменем валія. Провінція вся буде 
перешкодою між Персією та Росією. Дух заколоту, таємні 
підкупи, спонукання  фанатиків не проникнуть з глибини 
Персії в наші Кавказькі області та інші провінції на лівому 
березі Араксу. Цього ж разу, де повітря вбивчо діє на наше 
військо, не слід вже тоді мати численні гарнізони.

Втім, якщо я взяв на себе щиро та всепіддано пред-
ставити В.І.В. мою думку, то вона не поведе мене ні на 
хвилину за межі даних мені інструкцій. Припущення моє 
про вигоди мати Азербайджан у складі Росії само по собі 
нездійсненне, бо Перси вчасно виконають те, що ми від 
них вимагаємо, і в іншому випадку я також втримаюсь від 
усякого самовільного розпорядження, поки не отримаю 
Високого наказу, як мені діяти.

Я вже закінчив моє донесення, коли з останньою по-
штою мною був отриманий папір від Міністерства закор-
донних справ, в котрому ясно викладено заборону мені 
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включати в майбутні мирні умови відновлену IV статтю 
Гюлістанського трактату*. 

Ця важлива обставина, звичайно, вповільнить взаємну 
згоду нашу з Перським Двором, або, в будь-якому випадку, 
створить умови для поступок Персії кількох мільйонів, бо 
Перський Двір, не здобуваючи жодної вигоди від майбут-
нього укладення миру з Росією, може бути доведений до 
відчаю нашою непохитністю, з котрою ми від нього вима-
гаємо великих пожертв, не виявляючи ні найменшої по-
ваги до його користі. Тепер я більше ніж будь-коли вважаю 
оправданим оголошення мною важких умов, бо це дає 
мені способи протягом переговорів виявити Персам певну 
поблажливість, що вартує нам недорого, вдовольняючись 
набагато меншою кількістю суми винагороди за спричи-
нені нам збитки.

Також насмілююсь для керівництва мені прохати Мо-
наршу волю В.І.В.: обнадіяти Аббас-мірзу або знищити 
його надію бути допущеним у С.-Петербург, аби прохати 
собі прощення та покровительство великого Російського 
Государя. Він просить цього невідступно, а я, не маючи на 
те Високого Вашого дозволу, ні на що не можу наважитись. 
Прохання його щире. Також, якщо йому не дозволите при-
їхати, то він часто просить, аби дозволено було приїхати 
його старшому сину.

(РДВІА, ф. 846, оп.16, д.4317, л.л. 52-56)

* Ст. IV. Його Величність Імператор Всеросійський, на підтвердження 
взаємної приязності своєї до Його Величності Шаха Перського, та на доказ 
щирого бажання Свого бачити в Персії, цій сусідній Йому Державі, само-
державство та панівну владу на міцному підгрунті, цим урочисто за Себе 
та Наступників Своїх обіцяє тому з синів Перського Шаха, котрий від нього 
призначений буде Наступником Перської Держави, надавати допомогу, в 
разі необхідності, аби жодні зовнішні недруги не могли втрутитись у спра-
ви Перської Держави та щоб за допомогою Високого Російського Двору 
Перський Двір був підкріплений. Втім, якщо за справами Перської Держа-
ви відбудуться суперечки між Шахськими синами, то Російська імперія не 
буде втручатись до того часу, поки володарюючий тоді Шах не звернеться 
до Росії за допомогою. (РДВІА, ф. 846, о. 16, д. 4317, л. 55)
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Після взяття Тавризу при дворі шаха Персії, в Тегерані, від-
бувались незвичайні події. Буяння Фетх-Алі-шаха досягнуло 
неймовірних меж, і розгніваний шах, який не знаходив собі 
місця, знайшов-таки спосіб відімстити Росії. Об’єктом помсти 
стало його улюблене кришталеве ліжко, відправлене колись у 
подарунок падишаху Персії Всеросійським государем імпера-
тором Олександром І.

Коли це диво, витворене талановитими петербурзькими 
вмільцями, з’явилось у Тегерані, захоплений Фетх-Алі-шах, 
котрий знається на насолоді, наказав покласти безцінний дар у 
одному з залів свого палацу, де стояли подарунки російського 
царя. З появою цього ліжка шах втратив спокій і довго не міг 
наглядітись на казкове ложе. Всі придворні шаха, як і належить, 
також разом із государем не могли натішитись і, милуючись 
ліжком, від захоплення годинами тримали пальці в роті.

У придворних перських поетів з’явився заряд творчої енер-
гії, і вони навперейми складали оди про це чудове, майже Боже 
творіння. Весь Тегеран був переповнений різними легендами 
про чудове надбання шаха. І навіть не поети, звичайні городяни 
майже віршами пояснювали тим, хто ще не усвідомив важли-
вість події, що відбулась у палаці падишаха, що кришталеве 
ліжко сяє, немов тисяча й одне сонце». І дійсно, сяючи без-
перервно сонцем, коштовне шахське ложе майже десять років 
залишалось невинним. На ньому шах ані разу не лежав. Багато 
прибране ліжко чекало свого особливого часу насолоди та жаги. 
Очікувало ліжко, та очікував його всемогутній володар пади-
шах Персії.

Між тим у розв’язаній нею війні з Росією Персія програва-
ла, росіяни заволоділи фортецею Еривань, в укріплення котрої 
вкладені гроші з шахської казни, зайняли Нахчиван і наблизи-
лись до стін Тавризу.

Одного чудового ранку, повернувшись із прогулянки «Скарб 
моря», незважаючи на тривожні події на війні, вирішив вперше 
поніжитись на своєму диво-ліжку та заспокоїти тіло, яке вто-
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милось від обтяжливих державних турбот. Минуло не більше 
чверті чудодійної години, як «Тінь Аллаха» змушена була при-
відкрити свої очі, щоби поглянути й вислухати чапаря (кур’єра). 
Виявилось, що російські війська зайняли головні міста Азер-
байджану та навіть Тавриз – місцеперебування його сина, спад-
коємця перського престолу. Падишах ошаленів і, будучи забо-
бонним, негайно приписав взяття Тавризу невірному ліжкові.

Тоді ж Фетх-Алі-шах наказав негайно розібрати цей ро- 
сійський дар, вкласти частини ліжка саме в ті ящики, в котрих 
кришталеве диво було доставлене з Петербурга, та перенести 
вглиб підвалів. У поспіху, котрий нав’язав шах, багато частин 
ліжка було переламано, й дорогоцінне ложе стало непридатним. 
З тих пір відоме ліжко ніхто з придворних не тільки не бачив, а 
й нічого не чув про його долю (Корф Ф.Ф. Воспоминания о Персии. 
СПб., 1838. С.147-149).

Бурхливий гнів шаха не обмежився зведенням рахунків із 
кришталевим ліжком. Він почав перебирати в голові тих набли-
жених, хто міг стати причиною здачі росіянам Тавризу. Світ-
ла думка майже зразу промайнула в голові шаха: адже це його 
зять, перший міністр Аллах-Яр-хан, який носить почесне зван-
ня «Державного Соломона» (Асіф-де-доулет), і є головний ви-
нуватець захоплення росіянами Тавризу.

Коли російські війська під командуванням гр. Паскевича пі-
дійшли до Тавризу, Алах-Яр-хан був призначений головноко-
мандуючим обороною міста. Він вжив всіх можливих заходів, 
щоб змусити 2 батальйони сарбазів завзято захищати місто, за-
лучив до оборони жителів міста. За небажання захищати Тав-
риз і ризикувати життям застосовував до них нелюдські заходи, 
відрізаючи вуха, носи, виколюючи очі, але й це не принесло 
бажаних результатів. Тавриз без бою був зданий російським  
військам, а сам Аллах-Яр-хан опинився в полоні.

Ганьба для всієї Персії! Словом, у шаха не було сумніву, хто 
є головним винуватцем здачі Тавризу, і він негайно відправив за 
Аллах-Яр-ханом.
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А сам вирушив у один із відділів свого палацу, що виходить 
вікнами на великий мейдан (площу), і наказав розстелити пе-
ред ними килим. Аллах-Яр-хан, котрий звик до частих викликів 
шаха, який любив його товариство, причепурився як слід: надя- 
гнув шалеву кіче, багату чуху та заткнув за пояс всипаний ко-
штовним камінням кинджал. Його, однак, здивував наказ шаха 
з’явитись не у внутрішні кімнати палацу, а на великий мейдан 
перед тим флігелем палацу, з котрого шах зазвичай дивився різні 
темаші (видовища), що відбувались на площі. Коли Аллах-Яр-
шах з’явився на призначене місце, Фетх-Алі-шах надав йому 
повну можливість здійснити всі традиційні поклони та виголо-
сити пихаті фрази, переповнені, як прийнято, безмірною хваль-
бою та улесливими похвалами. Потім шах почав вести розмову 
зі своїм «Державним Соломоном»:

– Як із близькою до Шаха особою, хотіли ми з тобою 
поговорити про нещастя, що нас спіткало. Ти чув, що неві-
рні заволоділи Тавризом?

– Чував я, відповідав він, – що непереможна армія Ва-
шої Високості переможена цими проклятими, і серце моє, 
вірне Шаху, перетворилось на воду від гіркоти. Та Аллах 
величний, і якщо тільки тінь вашої милості не зменшиться 
для всесвіту…

Як фалакаджи карали Аллах-Яр- хана
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– Нісенітниці! – грізно промовив Шах. – Нісенітниці! 
Моя тінь тінню, а ти повинен знати, що всьому цьому при-
чиною ти.

– Істагфір Аллах! Збав Боже! Чи можу я, нікчемний раб, 
негідний цілувати порох черевиків ваших, бути причиною 
такої важливої події? Що я за собака, щоб бути причиною 
взяття Тавризу? Хіба я не готовий кинутись у джегеннем ( у 
пекло) для користі служби мого Шаха і благодійника?

– Досить брехати, стара лисиця! Чи не ти мені радив 
розпочати війну з Росіянами?

– Правда, я був серед тих, хто радив вам, Падишах, здо-
бути рай і прославити зброю вашу знищенням цих злих. Та 
успіх цього залежав не від мене.

– Брешеш! Ти запевняв мене, що військо моє непере-
можне.

– Та хто ж може протистояти силі Падишаха, Сховища 
світу!

– Мовчи, не збільшуй мого гніву; я провчу тебе напе-
ред подавати мені поради мудрі та знатись на справах.

З цими словами шах плеснув у долоні та з’явились чоти-
ри ферраша, «постільничі», з колодкою й палицями; грубо 
повалили «Державного Соломона» на килим, поклали ноги 
його в рокові дошки, і за знаком «Тіні Аллаха на землі» по-
били добряче по п’ятах зятя Його Величності. Після цього 
неочікуваного уроку «Державний Соломон» пролежав три 
тижні з розпухлими ногами. З тих пір Аллах-Яр-хан, оче-
видно, вже більше не думав про помсту росіянам, а прики-
дав, скільки ж часу йому відпущено Всемогутнім Аллахом 
на перебування в цьому незрозумілому світі.

(РДАДА, фонд 1406, оп. 1, справа 965, с. 11)

Непередбачуваність шаха свідчила про характер істинного 
перса. «Треба зробити суміш із якостей лисиці, кішки та ти-
гра, щоб отримати справжній перський характер», – влучно 
зазначив барон Федір Федорович Корф у своїх «Воспоминани-
ях о Персии (1834-1835)».
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ПЕРСІЯ ЗГІДНА НА МИРНІ ПЕРЕГОВОРИ, 
ТА ЯКЩО Б ТІЛЬКИ НЕ КОНТРИБУЦІЯ

Сильно стурбований сумними підсумками війни та втра-
тою столиці, менш емоційний та більш розсудливий, ніж 
Фетх-Алі-шах, шах-заде негайно підтвердив генералу 

Паскевичу згоду на мирні переговори та прийняття російських 
умов миру.

ПЕРЕКЛАД ЛИСТА АББАС-МІРЗИ

Повідомляємо дружньо Високостепенного, Високоша-
нованого, Найзнаменитішого з вельмож християнських, 
Головнокомандуючого військами Генерала Паскевича, що 
підстави мирного трактату, відправлені з Його Високосте-
пенством Каймакамом, нами були розглянуті. Так як у них 
належало бути зустрічі в Дей-Каргані, то ми туди виїхали, 
та за два дні до прибуття нашого в те місце Вас сповіщає-
мо, аби, як ви самі оголосили, мати там переговори ти мир-
ні умови й обіцянки обох сторін, серед котрих ми погоди-
мось на поступку областей Ериванської та Нахчиванської 
й виплату 15 курурів за витрати й збитки, а ви, звичайно, 

Зустріч ген. Паскевича і шах-заде Аббас-мірзи
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виконаєте дану Вами обіцянку очистити всі області Азер-
байджану, крім двох вищезазначених, і жодна сторона не 
відступиться від цих обіцянок. Та Ваша Світлосте, стосовно 
обіцяного, доставки суми та завдатку до отримання необ-
хідної кількості грошей, повинні також здійснити розпоря-
дження, аби Висока Перська Держава могла виконати свої 
обіцянки та щоб з причин стислості часу й неясних обста-
вин Держави не відбулось якогось божевілля <…> Ми про-
явимо необхідні зусилля щодо доведення до кінця справи 
про мирний трактат, а різні недоліки чи надмірності при 
зустрічі з Вашою Світлістю добрим чином і скоро будуть 
приведені в дійсний захід.

Ми бажаємо, щоб Ви були впевнені, що чим менше 
буде в цих справах посередників, тим краще й швидше 
вона буде закінчена.

(РДВІА, ф. 846, оп. 16, д. 4317, л. 57)

На донесенні генерала Паскевича государ імператор від-
повів йому Високим повелінням. Імператор Микола Павлович 
допускає можливість включення Перського Азербайджану до 
складу Росії, та надає перевагу створенню на його території 
незалежних ханств під покровительством Росії. Насправді це 
було імперським лукавством. Заступництво Росії для іншовір-
ців – така ж залежність, як і присутність у складі Росії. Проте 
будь-які форми залежності від Росії були напсравді в сто разів 
кращі за перську тиранію. І народи Перського Азербайджану 
гостинно зустрічали російські війська.

ВИСОКЕ ПОВЕЛІННЯ ГЕНЕРАЛУ ПАСКЕВИЧУ,
29 ЛИСТОПАДА 1827 РОКУ, С.-ПЕТЕРБУРГ

В нетерплячому очікуванні отримав я донесення Ваші 
від 29-го минулого жовтня. Зі змісту їх я побачив новий 
доказ зразкової старанності Вашої до користі та славі ві-
тчизни, що виправдовують цілком Моє до ваших здібнос-
тей і розсудливості.
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Подолавши опір недруга та всі труднощі місцеві, ви 
відкрили очолюваному вами хороброму воїнству вхід на-
віть у столицю спадкоємця Персії та взялись за перегово-
ри, котрі обіцяють швидкий і блискучий мир.

Я схвалюю цілком взяті вами заходи та зроблені не-
другу пропозиції. Для Мене особливо приємна звістка, що 
стаття, яка здавалась нам спершу найбільш складною, вже 
ним прийнята. Рішучість ваша збільшить суму поступаю-
чої нам грошової винагороди відповідної з військовими 
вашими успіхами та одночасно пристосована до норову 
й понять осіб, котрі проводять з нами переговори. Відгуки 
недруга стосовно цієї статті надають можливість отримати 
не менше 40 млн руб асс., котрі початково визначив Я ви-
магати від Персії, і за щасливих подій, по благості Прови-
діння, що увінчали праве діло наше, не вбачається жодної 
поважної причини вступати щось із цієї суми. Нині ви ма-
єте вважати її останньою кількістю, до котрої можете ско-
ротити грошові винагороди. А все те, що зумієте отримати 
від Персів окрім 40 млн, буде 
чудовим плодом ваших успіхів 
та наполегливості.

Втім, яку б суму не погоди-
лись Перси нам заплатити, за-
ледве можна припустити, щоб 
вони знайшли можливість ви-
конати це без зволікання. Ви, 
звичайно, зустрінете необхід-
ність дати їм на те достатньо 
часу, і за цим переконанням 
від них співмірні забезпечен-
ня. Та, з іншого боку, неможна 
не визнати, що довготривале 
перебування наших військ у 
Перському Азербайджані легко 
може відродити різні незручності <…> Я вважав би корис-
ним негайно після отримання 40 млн руб. асс. вивести наші 
війська в новоздобуті ханства, утримавши за нами лише 

Государ Імператор  
Микола Павлович
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деякі укріплені місцевості, як Хой та інші, на ваш розсуд, до 
тих пір, поки Перси внесуть ту суму, котра понад 40 млн по-
винна бути нам передана згідно наших вимог. Отже, якщо 
не матимете особливих причин залишатись на землях, що 
нині займає Персія, довзоляю вам покинути їх. Цим ми 
уникнемо передбачених Мною ускладнень і, разом із тим, 
повернемо Аббас-мірзі його столицю з рештою Перського 
Азербайджану, надамо йому способи отримання доходів 
від цієї області, щоб виконати свої зобов’язання в установ-
лений час <…>

Та якщо б підступність і сліпота Персів дійшли до того, 
що вони ще почнуть затягувати час із укладенням миру, і 
якщо б сама письмова обіцянка <…> виявилась би лише 
одним хитрим приводом для виграння часу, тоді вже дозво-
ляю вам на зайнятій території Персії влаштувати декілька 
ханств, довіривши їх особам, котрі довели вже нам особли-
ву відданість, та затвердити постанову, аби вони в випадку 
зазіхання на їхню територію відбивались від ворога влас-
ними силами з певною обмеженою від нас допомогою.

Призначення тільки валія при цьому закладі Я знахо-
джу незручним, бо приклад Каджарського дому може за 
сумнівних обставин розбудити в ньому бажання зробитись 
володарем Персії. Враховуючи це, належить залишити ха-
нів під одним наглядом військового генерала або дипло-
матичного агента, якого можна розмістити в Тавризі.

В будь-якому випадку, Я надаю перевагу згадану по-
станову про створення незалежних ханств приєднанню 
Азербайджану до Росії, котре викличе продовження війни 
та неминуче дасть справедливий привід думати, що Росія 
прагне з часом утвердити виключне володарювання в Азії, 
і тим самим остудить наші дружні зв’язки з провідними 
державами в Європі. 

Ви вже маєте дозвіл визнати Аббас-мірзу спадкоємцем 
Перського Престолу <…> і тепер повторюю, що не утрудня-
юся визнати Аббас-мірзу законним спадкоємцем Персько-
го престолу, та, з іншого боку, рішуче проти збереження 
йому права володіти цим престолом.
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Начальник Мого Головного Штабу вже забезпечив вас 
Моїми настановами з предмету бажання Аббас-мірзи при-
їхати сюди. Якщо ж він прийняв ваші пропозиції та трактат 
підписано з грошовими вигодами, що перевищують перше 
Моє призначення, то ви зробіть необхідні розпорядження 
до приїзду його в С.-Петербург, як тільки він цього забажає. 
В іншому випадку, якщо укладення миру буде пов’язане з 
особливими зусиллями й ви змушені будете, за впертістю 
Персів, обмежити грошові винагороди крайньою сумою 
40 млн руб., тоді бажано відхилити його прибуття сюди 
до Моїх подальших повелінь, обгрунтовуючи це, головним 
чином, зимовим часом і незручністю проїзду через Кав-
казькі гори <…>

Перебуваю назавжди вам прихильний. Підписано:  
МИКОЛА.

(АКАК. Т. 7. С. 673)

Отримати від персів домовлену контрибуцію, хоча вони й 
тричі згідні на її виплату, надзвичайно складно, та важко собі 
уявити всі зусилля російської сторони в цьому напрямку.

Якщо шаху простіше пожертвувати
трьома Азербайджанами,

ніж виплатити росіянам контрибуцію,
то Росії, як би вона не прагнула миру,

легше продовжувати війну
та йти на Тегеран.





За імператора  
Миколи Павловича 
перський Азербайджан міг 
стати російським

ГЕНЕРАЛ ПАСКЕВИЧ 
СТВОРЮЄ НА ТЕРИТОРІЇ ПЕРСІЇ 
ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ 
НЕЗАЛЕЖНОГО АЗЕРБАЙДЖАНУ

Шах-заде Аббас-мірза, врешті, прийняв умови миру та 
перші 5 курурів готувались до виплати Росії, нехай і 
не в призначений термін – 22 листопада 1827 року, 

а дещо пізніше, так що підготовка мирної угоди наближалась 
до завершення. Однак шахське оточення в Тегерані висловило 
недовіру шах-заде Аббас-мірзі. Мовляв, посадовці Аббас-мір-
зи можуть зашкодити передачі Росії першого внеску. Сам шах 
і різні опозиційні сили завадили Аббас-мірзі наблизитись до 
укладення миру з Російською імперією.

Вкрай лукаві перські царедворці відправили в Санкт-
Петербург листа, в котрому Тегеран призначав нового вповно-
важеного з проведення мирних переговорів. Все потрібно було 
починати спочатку, неначе не було до цього часу мирних пере-
говорів і довіреності з шах-заде Аббас-мірзою.

На фоні непристойної метушні з виплатою Росії першого 
внеску укладення мирної угоди неодноразово переносилось на 
невизначений час. Санкт-Петербург вишукував засоби впливу 
на перський уряд, і генералу Паскевичу була надана можливість 
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ще раз дати зрозуміти шаху та його оточенню, що їхнє небажан-
ня виплатити першу частину контрибуції призведе до того, що 
територія Перського (Південного) Азербайджану буде відділена 
від Персії, оголошена незалежною та може назавжди вийти зі 
складу держави Персії.

ВІЦЕ-КАНЦЛЕР ГР. НЕССЕЛЬРОДЕ –  
ГЕНЕРАЛУ ПАСКЕВИЧУ,

10 ЛЮТОГО 1828 РОКУ, №216. ТАЄМНО

Лист Шаха Перського до в. вис. Про призначення мі-
ністра закордонних справ Персії Абуль-Хасан-хана упо-
вноваженим для переговорів про мир не міг нас не зди-
вувати, при всім понятті, котре ми маємо про віроломство 
Персів. Це відбулось у той час, коли Шах знав уже, що 
син його та наступник престолу, на основі наданої йому 
влади, прийняв усі статті миру, та залишалось лише ви-
платити домовлену суму.

Ця обставина, як і перебу-
вання Перського посланника в 
Турецьких областях і відомості, 
що дійшли сюди, що емісари 
Персії намагаються налашту-
вати проти нас гірські народи, 
змушують вірити, що Шах не на-
мірений затвердити запропо-
новані нами умови миру, а тому 
намагається виграти час у надії 
бачити спалахнувшу війну між 
нами та Портою Отоманською 
та повстання проти нас Закав-
казьких мусульман <…>

Наскільки руйнівною є для Персії нинішня війна, до-
сить тяжкою вона є й для нас, про що ви можете судити, 
знаючи і втрати людей, і грошові видатки, котрі змушені 
ми понести. А тому не можна не бажати припинення її, осо-
бливо за сумнівного становища справ наших із Турками.

Гр. Нессельрода Д.С.
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Можна вважати, що головною перешкодою до миру 
була неможливість Перського Двору оплатити всю необ-
хідну суму. Й.В. дозволяє зменшити її на 5 курурів, тобто 
близько 40 млн руб. Асс., котрі або негайно Перси повинні 
виплатити, і тоді, підписавши трактат мирний, вивести наші 
війська в ханства Ериванське та Нахчиванське, або, якщо 
вони не в змозі доставити всі 5 курурів, взяти те, що мо-
жуть дати нині, та для забезпечення отримання решти суми 
зберегти в нашій владі Хой і інше місце, на ваш розсуд, 
до тих пір, поки оплатять решту суми. Якщо тривалі пере-
говори з Аббас-мірзою, а можливо, і з Абуль-Хасан-ханом 
виявились лише хитрістю Персів, і ви, переконавшись у 
цьому, визнаєте необхідним припинити переговори й роз-
почати військові дії, тоді востаннє Г.І. визнав за необхідне, 
щоб ви послали Перському Шаху листа від вашого імені, 
що Азербайджан буде оголошено незалежним і ніколи не 
повернеться до складу Персії (виділено нами. – Р.І.) <…> 
Ми сподіваємось, що цей захід справить на Перський уряд 
бажане враження, і Шах, звичайно, відчує небезпеку свого 
становища та дасть відповідь, близьку до наших бажань.

Примітивши, що всі труднощі відбуваються через 
гроші, Й.В. завгодно, щоб ви вимагали відповідно з ви-
щевикладеним, аби Перси заплатили негайно 5 курурів і 
підписали трактат, а ви зі свого боку пообіцяєте їм після 
цього вивести війська наші повністю в віддані нам хан-
ства Нахчиванське й Ериванське. Якщо й це не може бути 
прийнято, знову через неможливість заплатити 5 курурів, 
то погодитись взяти, скільки можуть нині заплатити, а до 
виплати решти 5 курурів утримати за собою Хой і інше 
ще, на ваш розсуд, місце, давши зобов’язання очистити їх, 
як тільки Перси виплатять решту суми до тих 5-ти курурів. 
Та буде, понад всякого сподівання, в визначений двотиж-
невий термін не отримаєте задовільної відповіді, тоді Й.В. 
повеліває, щоб Азербайджан був незалежним, і ви влашту-
єте в ньому стільки ханств, скільки за місцевими міркуван-
нями, вважатимете необхідними. З ханами укладете угоди, 
в котрих обговорите головні начала їхньої незалежності та 
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з неодмінним прийняттям ханами урочистої присяги. Втім, 
не буде ніяких перешкод додати до тих умов і інші поста-
нови, котрі, на ваш розсуд, визнані будуть необхідними для 
забезпечення виключно наших вигод.

Повідомляючи вам Високу волю, я повинен додати, що 
Г.І. бажає, щоб ви доносили про всі ваші з цієї нагоди роз-
порядження в у сіх подробицях, як і про те, якій небезпе-
ці можуть бути піддані з боку Персів знову утворені нами 
ханства, чи достатньо засобів у них на майбутній час для 
охорони себе чи вони в забезпеченні своєї безпеки по-
требують постійної допомоги.

Міністерство Закордонних Справ Росії запропонувало ген. 
Паскевичу письмово сповістити шаха Персії про становище, 
що утворилось і наміри Росії.

ПРОЕКТ ЛИСТА  
ГЕНЕРАЛА ПАСКЕВИЧА ФЕТХ-АЛІ-ШАХУ

Противне Богу вторгнення військ в.в. в межі Росії зму-
сило нас відбити силу силою. Всевишній благословив успі-
хом зброю правого. Справедливість і саме достоїнство Ро-
сії вимагали отримати винагороду за всі збитки, завдані їй 
війною. Запропоновані нами умови прийняті наступником 

престолу вашого на основі даної 
йому від в.в. влади, та за вашою 
волею все відхилено.

Милосердний мій Г.І. всемірно 
велів, щоб Персія благодіяла під 
володарюванням одного госуда-
ря. За теперішнього становища 
справ, однак Й.В. з великим су-
мом бачить себе змушеним на-
важитись на заходи надзвичайні 
та своїм почуттям противні. Вна-
слідок чого обов’язком вважаю 
попередити в.в., що якщо з цього 

Граф Паскевич І.Ф.
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числа за два тижні не буде підписано мир, тоді, залишаю-
чи всі статті вимог наших незмінними, понад те ще весь 
Перський Азербайджан ми оголосимо на вічні часи неза-
лежним, довіривши управлінню влади, котрі введу я під 
покровительство Росії.

Від волі в.в. залежить відхилити цю загрозливу держа-
ві вашій небезпеку. Умови миру вам відомі. А тому немає 
необхідності з них вступати в нові переговори. Одна стат-
тя вас утруднила, а саме видача грошей, та й у цьому Висо-
кому звелено мені мати готовність до полегшення, єдино 
тільки для того, аби не позбавити Персію Азербайджану, 
яке відторгнення прикладом своїм може мати шкідливий 
вплив на всю монархію Перську, що цілком противно волі 
милосердного Государя мого.

Отже, для уникнення цих крайнощів я згоден, як тільки 
отримаю 5 курурів і підписаний акт миру, вивести війська, 
мені підлеглі, до землі, відданої нам за трактатом.

ПРОЕКТ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
ДЛЯ ПІДПИСАННЯ ХАНАМИ  

НЕЗАЛЕЖНИХ ХАНСТВ

Милістю найсвітлішого, наймогутнішого великого Г.І. 
Всеросійського зведений я в достоїнство хана, волода-
ря. Приймаючи цю високу милість із благословенням, 
зобов’язуюсь перед всезнаючим Богом:

1. Керувати народом, мені довіреним, по-людськи та 
згідно звичаїв землі, зберігати власніть кожного недоторка-
ною та без суду ніколи нікого не піддавати смертній карі.

2. Всіх ворогів Росії визнавати моїми ворогами й діяти 
проти них, згідно вимогам головнокомандуючого в Грузії.

3. З ханами, нині призначеними в Азербайджані, 
зобов’язуюсь мати дружні відносини, виявляючи їм у всіх 
випадках можливу допомогу.

4. Підданим Російським дозволити всюди в довіреному 
мені ханстві безперешкодну торгівлю, як і жителям хан-
ства мого в Росії на підставі законів.
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5. У випадку неминучості укріплення головного міста 
в ханстві та перебування в фортеці Російського гарнізону 
з військом ханство забезпечує (зазначається, скільки мір 
хліба, скільки овець, дров і інше в такий-то термін).

6. Російським військам, що проходять через моє хан-
ство виявляти всюди дружній прийом і будь-яку допомогу, 
що залежить від хана.

7. Взаємно прошу зберегти довірене мені володіння 
для спадкового володіння, для чого дати мені Імпера- 
торську грамоту зі вказанням цих прохальних пунктів.

8. Законні доходи від землі, які раніше належали вер-
ховному правительству Персії, віднині та надалі нале-
жать мені й моїм спадкоємцям. (Можливо буде вказано 
зобов’язання ханів платити будь-що Росії.)

9. Зобов’язання моє та наступників моїх бути вірни-
ми на вічні часи Російському Престолу. Та якщо я або мої 
спадкоємці завдадуть шкоди Росії, то нехай покарає нас 
Бог та виявимось позбавленими всякого права на воло-
діння нині ввіреними нам землями, що й затверджується 
прийнятою урочистою присягою.

(АКАК. Т. 7. С. 590)

На території  Перського Азербайджану генерал Паскевич у 
перші ж дні перебування російських військ у Тавризі створив 
Азербайджанський тимчасовий уряд і своєю владою звільнив 
усіх російських полонених для їхнього негайного повернення 
на батьківщину.

ЗВЕРНЕННЯ ДО ЖИТЕЛІВ АЗЕРБАЙДЖАНУ,
29 ЖОВТНЯ 1827 РОКУ

Оголошується тим, хто мають жительство в Азербай-
джані та в місцях, де розташовані Російські війська, щоб 
у найближчому часі представили в Азербайджанське Тим-
часове Правління всіх полонених, захоплених у Грузії та 
приєднаних до цих областей, хоча б вони були куплені. 
Причому оголошується всім полоненим, що вони вільні та 
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можуть із оприлюднення цього з’явитись у означене Прав-
ління для отримання квитків на слідування в свої місця.

Якщо ж після цього оголошення хтось затаїть полоне-
ного, той понесе покарання за законом.

(АКАК. Т. 7. С. 569)

Та повернення на батьківщину ро-
сійських полонених – це тільки перший 
крок генерала Паскевича при створенні 
нової держави на колишній тепер уже 
території Персії. Після того як російські 
війська зайняли Тавриз, він розвернув 
грандіозну роботу з організації на оку-
пованих перських територіях Тимчасо-
вого правління. Створювалось вражен-
ня, що Перський Азербайджан вже не 
повернеться до складу Персії.

Як і звелів государ імператор, на те-
риторії Перського Азербайджану було 
сформовано сім ханств, а саме Тавризь-
ке, Хойське, Марандське, Карадагське, Мишкинське, Шека-
кінське та частина Марагинського. На їхній території введене 
Азербайджанське Тимчасове правління, головою котрого за-
тверджений російський генерал-майор барон Дмитро Єрофійо-
вич ОСТЕН-САКЕН 1-й (1789-1881). Під його керівництвом 
керувалась окупована російськими військами Азербайджанська 
область. І після підписання Туркманчайського трактату 5 люто-
го 1828 року російські війська залишались у Перському Азер-
байджані, котрий безперервно керувався Тимчасовим правлін-
ням до тих пір, поки перська сторона виплатить Росії повну 
суму першого внеску.

Важливо відзначити, що основну масу працівників, залу-
чених до нового державного апарату, складали колишні персь- 
кі чиновники епохи правління Фетх-Алі-шаха. Це зовсім не 
було формальним актом, колишні громадяни Персії з любов’ю  

Барон Остен-Сакен 1-й
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й добросовісно ставились до своїх обов’язків. Серед них визначна 
роль належить Тавризькому муджтехіду Мир-Фет-Сеід. Наведемо 
приклад його успішної співпраці з перськими посадовцями.

Коли генерал Паскевич прийняв рішення рушити війська в 
бік Тегерану, то потрібно було введення військової заміни з ре-
зерву, що знаходився за межами Перського Азербайджану. Зу-
божілим жителям Азербайджану ставало все важче утримувати 
російські війська, і Мир-Фет-Сеід, аби не викликати невдово-
лення місцевого населення, замість вводу нових військ запро-
понував мудре рішення.

БАРОН ОСТЕН-САКЕН – ГЕНЕРАЛУ ПАСКЕВИЧУ,
7 СІЧНЯ 1828 РОКУ, ТАВРИЗ

Внаслідок повеління в.вис. від вчорашнього дня здій-
снена була таємна нарада в Тимчасовому Правлінні, і Мир-
Фет-Сеід, муджтехід Тавризький, запропонував наступ-
не. Перси впевнені, що крім 50-ти тис. Російських військ, 
розташованих у Азербайджані, вельми значна кількість 
їх знаходиться в різних місцях за Араксом і не введена в 
Азербайджан єдине на прохання муджтехіда Тавризького, 
котрий переконався, що в ньому немає жодної потреби, 
бо все підкоряється Російській зброї. Нині муджтехід Тав-
ризький в нараді з почесними жителями запропонує їм, що 
відновлення військових дій та відправлення Російських 
військ всередину Персії, звичайно, вимагає заміщення їх 
новими. Це буде обтяжливо для краю, що вже постраждав 
від війни, та їм залишається єдиний засіб прийняти від них 
у запоруку вірності аманатів. А сам муджтехід Тавризький, 
на доказ старанності своєї до загальної користі та при-
хильності до Російського уряду, покаже приклад відправ-
ленням негайно свого сімейства до Тифлісу.

(АКАК. Т. 7. С. 586)

Звіт що наводиться що діяльності Тимчасового правлін-
ня, складений майже за два тижні після підписання Туркман- 
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чайського трактату, свідчить не тільки про багатопланову діяль-
ність введених Росією органів управління в семи ханствах, але 
й про повсюдне прийняття жителями Перського Азербайджану 
нової влади під покровительством Російської імперії.

Ознайомимось із звітом про діяльність Азербайджанського 
тимчасового правління.

РАПОРТ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА  
ОСТЕН-САКЕНА 1-ГО ГЕНЕРАЛУ ПАСКЕВИЧУ,  

22 ЛЮТОГО 1928 РОКУ, ТАВРИЗ

Маю честь, згідно зобов’язанням моїм, представити до 
вашої уваги звіт про найважливіші дії Тимчасового Прав-
ління та про здійснені ним наслідки.

Дії Тимчасового Уряду проводились у трьох напрямках:
– доходи, здобуті Російською казною;
– вказівки Правління з благоустрою Азербайджану; 
– поведінка нової влади по відношенню до місцевих 

жителів.
23-тисячний корпус Російських військ забезпечувався 

провіантом, фуражем, дровами й частково м’ясом Азербай-
джанською областю, зайнятою нашими військами. З Азер-
байджанських ханств, що знаходяться під нашим покро-
вительством, військам поставлено продовольства на суму 
419 087 руб. сер.

Впроваджуючи податки та спонукаючи жителів до 
оплати їх, в країні для нас нової та народом, для якого 
чужа Європейська цивілізація, робота Правління була 
сильно ускладнена.

Брак відомостей про окуповані території, подолан-
ня недовірливості до людей, котрі жадають лише корис-
ті (якими більшою мірою й були Перські посадовці), не-
досвідченість залучених до роботи російських офіцерів 
створювали щогодинні труднощі в нашій роботі.

Впроваджена комісія збору податків виявила доходи, 
якими користувався уряд Перський. Із загальної суми їх 
в. вис. вгодно було скоротити їх на одну чверть, маючи на 
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увазі розорення, що зазнала країна від перебування чис-
ленних Перських військ, так і заради здобуття прихиль-
ності народу.

І. В зайнятих Російськими військами 7-ми ханствах за 
чотири місяці було призначено виставити хліба 11  210 
халварів, саману 2218 халварів, а також внести грошима 
до скарбниці Правління 81 713 туманів. Повелінням в. вис. 
Від 28 грудня ця сума була значно зменшена. Правлінню 
вказано не вимагати грошового податку з поселень, котрі 
зазнали втрат при зборі врожаю.

Незважаючи на всі труднощі в  діяльності Правління, 
велика частина податків зібрана, та загальний підсумок 
доходу, отриманого нами від Азербайджанської області за 
чотири місяці, складає близько півмільйона рублів сріблом.

ІІ. До окремих підсумків діяльності Правління відно-
сяться роботи, що здійснюються в цитаделі: технічна допо-
мога військам, влаштування військового госпіталю в Тав-
ризі, роззброєння сарбазів, які повернулись у свої домівки, 
запровадження міського правління, поліції та пошти, ор-
ганізація Перської топографії, складання статистики про 
територію незалежного Азербайджану.

1. В цитаделі Тавризу організована ремонтна база, ко-
тра принесла нам величезну користь. Артилерія з поноше-
ними дерев’яними частинами замінена добротним лісом і 
стала тепер кращою, ніж до походу. В наш калібр пере-
ведені деякі трофейні Перські знаряддя, відлито 7 нових 
гармат, і до них виготовлені всі приналежності, підготов-
лені засоби для вивозу з Тавризу всіх необхідних військам 
запасів.

2. Організація й обладнання госпіталю в Тавризі. Цей 
захід дозволив різко скоротити смертність і терміни ви-
здоровлення.

3. Роззброєння сарбазів, які повернулись додому. У ви-
падку продовження військових дій у незайнятих нами об-
ластях озброєні сарбази можуть становити небезпеку.

4. Міське правління Тавризу, що складається з кетхудів 
(старшин), було утворено з тих же осіб, котрі начальствува-
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ли до вступу наших військ, з тією лише різницею, що воно 
було підпорядковане коменданту міста та пристосоване 
до порядку Російського присутнього місця. Ця практика 
виявилась успішною, оскільки переконала жителів, що за 
тих же управляючих осіб досягнення благополуччя жите-
лів залежить від правил, що вводяться в дію.

Кетхуди збирались щоденно і під наглядом Російських 
посадовців справи міста вирішували невідкладно й без-
пристрасно. Платня цим чиновникам видавалась із Азер-
байджанської скарбниці майже з такими ж окладами, як і 
при Персах, та тільки з урахуванням їхньої гідності.

Поліція міста обходилась казні дешево. Кожна торгова 
лавка платила щомісячно певну суму для утримання ба-
зарної варти, а оскільки в Тавризі на всіх найголовніших 
вулицях є торгові ряди, то охорона їх нероздільна від до-
тримання порядку всередині самого міста.

Утворення пошти, призначеної для письмового зв’язку 
Тавризу з іншими місцями. Оскільки при ній і раніше зна-
ходились готові провідники, це позбавило жителів від ви-
ділення їх із черги з наряду для доставки кореспонденції 
або провідників для вказання дороги командам, які ви-
рушали, що забезпечило Правлінню надійність поштових 
зносин.

5. Правління визнало своїм обов’язком всі вказівки (що 
стосуються спільних заходів накази по Азербайджанській 
області, призначення й зміщення посадовців, нагороди, 
покарання та ін.) оголошувати народу прилюдно.

Правління вважало необхідним заснувати типографію. 
Після немалих ускладнень вона була організована, та ве-
дення документів рукописним шляхом значно скоротилось.

6. Особливу турботу Правління склав збір статистич-
них відомостей про керовану країну,  Він мав мету доста-
вити Росії правильну картину цього маловідомого краю. 
Складено досить детальний опис Тавризу, зібрані короткі 
відомості про ханства Азербайджану та, врешті, виявлені 
вельми об’єктивні відомості щодо розкладки державних 
доходів на всі стани й на всі ханства цієї області. Багато 
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з зібраних відомостей ще не перекладені російською мо-
вою. Взагалі, ці відомості повинні бути доповнені та пред-
ставлені в вигляді системи. В будь-якому випадку підго-
товлену статистику можна вважати корисним матеріалом  
для потреб учених Європи та для користі нашому Ро- 
сійському уряду.

ІІІ. На початковому етапі заснування Азербайджансь- 
кого Правління були вироблені загальні правила для його 
дій, щоб забезпечити успіх всієї подальшої роботи. Керу-
ючись ними, особи, які належать до відомства Правлін-
ня, прагнули добросовісно виконувати покладені на них 
обов’язки. Забезпечення охорони приватної власності жи-
телів від будь-яких зазіхань на неї суворо дотримувалось 
в період роботи Правління. Не згадуючи про місто Тавриз, 
де й найменшого утиску нікому не завдано, де, незважа-
ючи на умови військового часу, присутність військ не об-
тяжувала нікого з громадян (війська були розташовані в 
казенних будівлях або в будинках Перських чиновників, 
які втекли), та й на всій території нового й незалежного 
Азербайджану було заборонено хабарництво. Всі воїнські 
начальники були забезпечені бланками квитанцій з печат-
кою Правління, які видавались жителям при отриманні від 
них продовольчих товарів, і ця квитанція в вигляді асигна-
цій Російського уряду надходила в комісію збору податків 
для розрахунку.

Будь-яка вимога, що перевищувала міру повинності 
жителів, була переведена на гроші за затвердженими ціна-
ми, нешкідливих для народу, оплачувалась або замінялась 
грошовим податком. Кожна скарга, доставлена в Правлін-
ня, розглядалась і в випадку порушення кимось приписа-
них правил спричиняла суворе покарання винного.

Доступ у Правління був відкритий усім особам, неза-
лежно від їхнього становища, і нерідко за скаргами бід-
них поселян зміщувались хани, начальники магалів і по-
селень. Викриті в хабарництві повертали відібрані гроші 
в засіданні Правління, та декотрі карались. Один із пере-
кладачів, котрий виявився винним у лихварстві, був не 
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лише суворо покараний, але 
й вигнаний зі служби, про що 
було оголошено всьому на-
селенню. Таким чином, народ 
Азербайджану з боку Тимча-
сового Правління відчував за-
хист від несправедливості та 
будь-яких проявів беззаконня.

У розборі скарг Правління 
слідувало єдиному правилу –  
збереженню суворої неупе-
редженості. Воно всім засо-
бами намагалось затвердити в 
народі думку, що ні відмінність 
віри, ні походження, ні підданство не давали права до без-
законня, до образи невинного. І Росіянин, і Персіянин були 
засуджені та на рівних підставах піддавались покаранню.

Справедливість – відмінна риса Російського уряду. 
Осяяне в усіх діях доброчинними намірами Г.І., Правління, 
незважаючи на військовий час, не переступало міри по-
карання, що застосовувалась всередині Російської Імперії. 
Всі покарання робились згідно та за наказом суду. Недив-
ним видасться, що народ, на очах у котрого під час Персь- 
кої тиранії здійснювались смертні кари, виколювання 
очей, відрізання вух і носів, полюбив своїх завойовників, 
вбачаючи в них виконавців священної волі неосяжного 
для них Государя.

Врешті, до вказівок, що створили в народі добре став-
лення до нової влади, слід зарахувати утвердження прав, 
наданих раніше різним особам урядом Персії.

Всім громадянам, котрі дотримувались введеного по-
рядку та вказівок, що оголошувались, залишені були в 
недоторканості даровані ним за Перського правління в 
арендне володіння села, і вони отримували від Азербай-
джанського казначейства кредити. Не залишилось навіть 
жебраків, як раніше, за рахунок уваги народу, хто не отри-
мав би від держави певного утримання.

Азербайджанка  
в національному одязі
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Така політика та дії Правління дали разючі позитивні 
результати. У всій Азербайджанській області настав за-
гальний спокій, повсюдна покірність жителів, їхня друже-
любність, що виявлялась до Російської влади. Це відбува-
лось протягом всіх 4-х з половиною місяців перебування 
Російських військ, що є підтвердженням правильної орга-
нізації роботи Тимчасового Правління. За цей період за-
реєстровано лише три випадки порушення встановленого 
порядку (напад шахраїв на одного Персіянина, Російсько-
го солдата та офіцера), тому рішуче можна стверджувати, 
що в усьому світі та всередині самої Росії не могло бути 
спокійніше. Офіцерам, козакам, солдатам, котрих посила-
ють з одного кінця Азербайджану в інший з паперами, до-
рученнями й без усякого конвою, нікому не було завдано 
анінайменшої образи.

Довіра народу до нової влади за цей короткий час до-
сягнула неймовірного рівня, та не тільки в самому Тавризі, 
але й інших містах Азербайджану. Торгівля, ремесла та за-
няття кожного громадянина здійснювались без будь-яких 
перешкод. Із далеких кінців Персії й Туреччини, з одного 
боку, від Іспагану, Хамадану, Казвину та Решту, з іншого – 
з Ерзурум, Баязету, Вана, численні каравани поспішали до 
Тавризу та в стінах його проводили обмін своїх товарів на 
товари Російські.

Вступ до Тавризу російських військ
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Небагато прикладів можна відшукати в літописах сві-
ту, щоб у період війни та навіть у самій зоні військових дій 
піддані воюючих держав активно вели вільну та взаємно 
корисну торгівлю! (Виділено нами. – Р.І.)

Дотримуючись наста-
нови в. вис., Правління 
споглядало обов’язки свої 
з найвищої позиції мо-
ральності, воно прагнуло 
впровадити в Перському 
Азербайджані зародок 
нових людських відносин 
і характер благочинного 
Російського уряду, котрі в 
прийдешні часи могли б 
виявляти корисний вплив не лише на Персію та Туреччи-
ну, але й на віддалені країни Азії. Створені в Азербайджа-
ні основи державної влади в подальшому й без нашого 
впливу будуть укріплені та розвинуті самим часом. Вони 
підготують наступ великих подій. 

На завершення цього мого звіту насмілюсь доповісти, 
що якщо дії Тимчасового Азербайджанського Правління 
увінчані були певним успіхом, то немало тому сприяли 
особисті якості посадовців, вами в такі призначених. 

Серед Персів муджтехід Тавризький Мир-Фет-Сеід без-
корисливий і з твердим характером, гідний високої поваги 
найбільш просвітленим і моральним народом. Він являє в 
Персії особистість, що не підлягає жодному порівнянню. 
Мир-Фет-Сеід був завжди вірним путівником у підборі лю-
дей, котрі призначались на різні посади, і тим здійснював 
велику користь. Відданість його Росії, непокірність за будь-
яких посилених впливів – наслідок презирства до звичаїв 
Персів і до їх правління. Він символізує бажання звільнити 
свою вітчизну, Азербайджан, від чужинців, і його переко-
нання гідні високого принципу.

Привабливий приклад цього високоповажного мужа, 
мірзи, виявлений у справах Правління, відрізнявся особ- 

Величний шовковий шлях
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ливою старанністю й безкорисливістю, вкрай рідкісними 
між Персами.

Звертаючись до посадовців Російських, враховуючи 
їхню полум’яну ретельність до служби Й.І.В., обов’язком 
вважаю сказати, як найближчий свідок їхніх дій, що члени 
Правління, члени комісії збору податків, коменданти міс-
та й цитаделі, поліцмейстер, писарі й перекладачі та інші 
весь цей час вели себе гідно, вони допомогли утвердити в 
народі честь Російського імені назавжди.

(АКАК. Т. 7. С. 597 – 599)

УЛЬТИМАТУМ ГЕНЕРАЛА ПАСКЕВИЧА: 
«ВІЙНА ЧИ ГРОШІ!» РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКА 
ГОТОВІ НАСТУПАТИ НА ТЕГЕРАН

Для ведення переговорів із перським урядом щодо від-
правки першого внеску контрибуції в Росію та для 
контролю руху цієї суми на початку грудня 1827 року 

генерал Паскевич призначив гвардії Генерального штабу капі-
тана ВОЛЬХОВСЬКОГО Володимира Дмитровича (1898-
1841), котрий негайно виїхав у Персію. Уже 15 грудня він до-
повів генералу, що бачив за два агача від Тегерану транспорт 
із грошима. На транспорті знаходилось близько трьох курурів 
золотою монетою, без 6 тис. туманів. Капітан Вольховський по-
чав з’ясовувати, куди прямує транспорт, чому на ньому тільки 
біля трьох курурів замість домовлених п’яти й коли передбача-
ється відправити ще два курури. Він демонстративно утриму-
вав свого кур’єра до генерала Паскевича, щоб спонукати персів 
відправити ще два курури.

В Тегерані капітан Вольховський був прийнятий прихильно. 
Він зустрівся 16 грудня з шахським міністром, пояснив йому 
мету свого приїзду, особливо з частини направлених трьох  
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курурів, і від імені генерала Паскевича зробив заяву: «Сподіва-
юсь, що це може вповільнити рух військ наших, але не поручусь, 
щоб вони зовсім зупинились, і не пошлю жодної іншої звістки 
генералу, поки не почнеться відправка решти двох курурів, бо 
немає жодної причини утримувати приготовану до відправки 
частину суми, якщо наміри ваші щиросердечні.

Про становище справ із відправкою до Росії першого внеску 
контрибуції – 5 курурів та про ставлення вищих кіл Персії до 
Росії капітан Вольховський доповідав генералу Паскевичу:

РАПОРТ ГВАРДІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБУ
КАПІТАНА ВОЛЬХОВСЬКОГО ГЕНЕРАЛУ ПАСКЕВИЧУ,

20 ГРУДНЯ 1827 РОКУ

… 17-го числа була зустріч із Шахським казначеєм Ма-
нучерх-ханом, і після довгої розмови казначей запевнив, 
що відправлення решти двох курурів розпочнеться 19-го 
числа грудня. Однак всю суму, що відпускається сріблом, 
дійсно важко відправити, бо 
необхідно мати біля 1000 ка-
терів. Сума ще не готова до 
відправки, та згадана сума вже 
з Шахської кладової переве-
зена до будинку Манучерх-ха-
на, де я бачив таку.

18-го числа призначено 
було мені з’явитись й.в. Шахові, 
та з причини тривалої зустрі-
чі з заступником Шахського 
міністра (муетемід-уд-доуле) 
Мірзою-Абдул-Вехабом я не 
встиг цього зробити. Він із великим мистецтвом намагався 
з’ясувати, чи не маю я іншого доручення. Однак, як ви на-
казували, я обмежився сильним переконанням відправити 
швидше й сповна перші п’ять курурів і тим запевнити в 
щирості своїх намірів. Наскільки ж милостиво прихильний 

Капітан Вольховський В.Д.
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Г.І. на користь Персії, доведено перед цілим світом вели-
кодушним вчинком в. вис., коли ви, після взяття Тавризу 
в розпалі блискучих успіхів припинили військові дії, аби 
врятувати Персію від згубних наслідків і щоб не довести 
й.в. Аббас-мірзу до відчайдушного становища. Мірза-Аб-
дул-Вехаб заявив: «Ми присоромлені великодушністю Г.І., 
поблажливістю й. вис. Аббас-мірзі». Підсумком цієї зустрічі 
була обіцянка неодмінно розпочати відправлення решти 
двох курурів 19-го грудня, при цьому стало відомо, що 
призначена сума для передачі Росії спочатку буде достав-
лена в Казвін.

19-го грудня я мав честь представитись Фетх-Алі-шаху. 
Він прийняв мене в тронній кімнаті й вельми люб’язно. 
Шах із смутком заявив, що війну розпочато не з його волі, 
що її розв’язали прикордонні начальники та що він бажає 
мати дружбу з Г.І. та надає перевагу ген. Паскевичу аніж 
всім його намісникам за великодушність, доброзичливість 
і інші достоїнства. А справу про мир Шах доручив завер-
шити Мірзі-Абдул-Вехабу та Фет-Алі-хану.

Від й.в. я вирушив до дому скарбника Манучерх-ха-
на, де зберігаються решту два курури, та, на жаль, поба-
чив, що до відправки їх не зроблено жодних приготувань. 
Мірза-Абдул-Вехаб, який зустрів мене вибачився й заявив, 
що гроші ще не встигли відправити, при цьому промовив: 
«Втім, ви чули від самого й.вел. Шаха, що він бажає миру, що 
гроші готові. Я вас запевняю, що про них суперечки не буде. 
Коли ж ви відправите кур’єра до ген. Паскевича?»

Я відповів, що коли вийде перший транспорт із рештою 
двома курурами з міських воріт. Після чого він написав за-
писку до Манучерх-хана. 

Манучерх-хан заявив, що за велінням Шаха гроші 
будуть відправлені 20-го грудня, та оскільки транспорти 
ще не готові, два курура будуть відправлені тільки 21-го 
грудня.

До того часу посередником при передачі грошей був 
призначений Повірений при дворі Шахському англійський 
дипломат Макміль, і всією організаційною діяльністю  
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з «вибивання решти двох курурів займались уже пред-
ставники Росії та Великобританії.

20-го грудня замісник Шахського міністра зробив мені 
та Макмілю несподівану заяву: «Гроші будуть відправлені, 
та заплачені тільки тоді, коли Російські війська повністю 
вийдуть за межі Перських кордонів». У відповідь мною було 
заявлено, що «після такої повільності та стількох трудно-
щів з відправлення з Тегерану грошей немає жодної впевне-
ності, що після відступу наших військ нам щось буде випла-
чено. Генерал Паскевич на ділі довів свою доброзичливість 
Персії, а замість вдячності Паскевичу виявляється образ-
лива недовіра. І якщо Шахський міністр Абуль-Хасан-хан їде 
в Тавриз із такими пропозиціями, то будь-які переговори 
будуть перервані й війна неминуча».

Англієць Макміль підтвердив це і заявив, що він іменем 
Англійського уряду прийме й доставить всі п’ять курурів 
до Тавризу, та здасть представнику Росії тільки тоді, коли 
Російські війська перейдуть знову Аракс». Після цих про-
позицій своє рішення виніс сам Шах. Суть його полягала в 
наступних положеннях.

1. Перший транспорт невідправлених ще двох курурів 
виступає 21-го грудня.

2. За 15 днів усі п’ять курурів будуть здані Макмілю в 
Казвіні, й тоді вони вважаються власністю англійського 
уряду.

3. При слідуванні до Міане за безпеку грошей відпо-
відає Перський уряд, далі відповідальність переходить до 
Англійського уряду.

4. В Тавризі п’ять курурів здаються Англійському пові-
реному, котрий буде їх зберігати до того часу, поки Росіяни 
не вийдуть із Перських кордонів. В день виступу їх сума 
буде здана Російському представнику, призначеному ген. 
Паскевичем.

Якщо б переговори про мир ще не закінчились після 
прибуття суми в Тавриз, то Англійський повірений у спра-
вах не поверне її Перському уряду в жодному випадку до 
цілковитого розриву переговорів.
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При цьому вирішено, що Шах сподівається знайти ко-
шти для виплати другої очікуваної суми, тобто інших трьох 
курурів. Шах дасть із своєї скарбниці півтора курури, а інші 
півтора курури будуть зібрані.

Перси, дозволяючи собі всяку підступність, ніяк не можуть 
повірити, що, взявши гроші, Російські війська очистять їхню 
провінцію. Непереборну недовірливість Персів у цих умо-
вах можуть заспокоїти лише Англійці своїм посередництвом. 
Англійський представник сподівається, що не пізніше 19-го 
січня 1828 року п’ять курурів врешті прибудуть у Міане <…>

Надаючи це на розсуд в.вис., честь маю доповісти, що 
згідно вашому розпорядженню та за бажанням Макміля, я 
залишусь до відправлення звідси решти двох курурів, по-
тім вирушу в Казвін і далі слідуватиму разом із грошима, 
як ви наказали, не приймаючи жодної відповідальності за 
безпеку грошей.

Що стосується кількості війська після зайняття нами 
Міане, то маю наступні відомості <…>

P.S. Муетемід-уд-доуле щойно запросив мене та про-
сив донести в.вис., що відправлення решти трьох курурів 
затримується в очікуванні відповіді Абуль-Хасан-хана. Я 
бачив у нього кур’єра Аббас-мірзи.    

Гроші в Міане 19 січня так і не прибули, оскільки не були 
відправлені з Тегерану. Проте в цій непростій ситуації шах Пер-
сії гучно проголосив мир із Росією. 

КАПІТАН ВОЛЬХОВСЬКИЙ – ГЕНЕРАЛУ ПАСКЕВИЧУ,
19 ГРУДНЯ 1827 РОКУ, ТЕГЕРАН

… Вважаю небезкорисним повідомити про головні ді-
ючі особи на такій землі, де все базується на особистих 
розрахунках і миттєвих враженнях. При цім доповідаю 
про те, що мені стало відомо про направлення Шахського 
міністра Абуль-Хасан-хана до Аббас-мірзи.

Й.в. Шах рішуче оголосив мені на публічній аудієнції, 
що він хоче миру. Поголос про характер Шаху свідчить, 
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що він ніколи не дозволяє собі говорити особисто те, в що 
не вірить, а коли щирість вважається недоречною, він діє 
через своїх наближених. Втім, в.вис. відомо, що твердість і 
непохитна рішучість не суть якості,  характерні для Фетх-
Алі-шаха.

Подейкують, що Шах цілком байдуже виявив свою 
згоду на виплату перших п’яти курурів, і з певного часу в 
його характері помітна величезна переміна. На Шаха по-
діяли останні події, пов’язані з підготовкою миру з Росією. 
Придворні поширюють заяву Шаха: «Гроші ці неправед-
но зібрані, й Богу завгодно, щоб я таким чином позбувся 
їх. Надалі не буду збирати скарби, змушуючи мій народ 
страждати. Тепер віддаю гроші Росіянам не для власного 
спокою, а щоб відвернути великі нещастя від Персії». 

Нині першу роль тут відіграє муетемід-уд-доуле Мір-
за-Абдул-Вехаб, людина вельми освічена, яка має великі 
дарування й досвід ведення справ, тому в нинішніх об-
ставинах необхідний Шаху та на котрого він має рішучий 
вплив. Однак особливою прихильністю Аббас-мірзи не ко-
ристується. Мірза-Абдул-Вехаб – суперник Аллах-Яр-хана, 
він не бажав війни й тепер бажає миру. Маючи знамените 
ім’я в Персії, він дорожить честю та словом своїм, тим біль-
ше, сподівається на славу в інших країнах. Його відрізняє 
скромність у способі життя, він носить небагатий одіж, 
живе в простій кімнаті, називає себе дервішем, та серця 
самітників часто не позбавлені честолюбства. Він зацікав-
лений у розвитку справ, за котрих він необхідний Шаху.

Я вважав необхідним сказати Мірзі-Абдул-Вехабу, 
оскільки в.вис. добре прихильні до нього, що він не бажав 
війни й нам приємно, що наші друзі в честі й славі, проте 
Аллах-Яр-хан, Хасан-хан і інші наші супротивники й ви-
нуватці війни нині принижені та нещасні. Він не міг при-
ховати свого задоволення <…>

Манучерх-хан, головний Шахський євнух і скарбник, у 
всіх відношеннях повинен бути прихильний до миру, війна 
не дає йому жодних вигод, бути особистим супротивником 
Росіян у нього немає причин. В грошовому відношенні він 
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вважається найчеснішим із Персів, і це є вельми сприят-
ливою обставиною для засвідчення точності сум, що нам 
відправляються, бо за вказівкою його одного рахуються, 
приймаються та вносяться гроші та за його печаткою від-
правляються. На слово його можна покладатись.

Фет-Алі-хан, беглербек Тавризький, знаючи становище 
обох сторін, бажає прискорити укладення миру, все мож-
ливе для цього здійснює <…> Він встиг уже на свою поруку 
випросити в Шаха 1,5 курура на рахунок других 3-х куру-
рів, нам призначених.

Син Шахський Зіллі-султан, або Алі-шах, тутешній об-
ласний начальник, не може байдуже дивитись на вивіз 
скарбів із Персії, котрі в випадку смерті Шаха, могли б 
йому дістатись, і ще тому, що він був противником миру. 
Бачачи, що Шах не бажає воювати, він змушений з ним по-
годжуватись, вважаючи корисним вгоджати Аббас-мірзі та, 
на всякий випадок, бути в гарних відносинах із Росіянами. 
Втім, він не має рішучого впливу на Шаха, та може сприяти 
відправленню решти трьох курурів.

Великий вплив при Дворі Перському на всіх має док-
тор Англійської місії Макміль, котрий виконує обов’язки 
Англійського повіреного в справах. Він часто бачить Шаха, 
знає всіх його дружин. Його вплив базується як на довірі, 
котру тут має Англійський уряд, так і на особистих його до-
стоїнствах. Він постійно нагадує Шаху про згубні наслід-
ки війни та вживає всіх заходів для переконання Шаха та 
його наближених до швидкого укладення миру на будь-
яких умовах. Знаючи становище Персії, він вважає, що 
продовження війни матиме згубні наслідки для пануючого 
дому. Як людина, яка особисто віддана Шаху, він користу-
ється його безмежною довірою. Його вчинками по відно-
шенню до мене не можу нахвалитись.

Із Шахських синів найбільший вплив на Шаха має Ха-
сан-Алі-Мірза Хорасанський, котрий рухається з 7-а чи 
8-а тис. війська до Тегерану та повинен прибути до 26-го 
грудня. Цей принц безстрашний, ні він, ані сподвижники 
його ніколи ще не мали справи з упорядкованим військом 
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і приписують невдачі малодушності та поганій організації 
Перської армії. Хасан-Алі-мірза – один із принців, котрий 
вважається суперником Аббас-мірзи. Віри в те, що наші 
війська після отримання грошей підуть, в нього не існує. 
Цей принц- прибічник війни, хоча небезпечний тільки за 
своїм моральним впливом на Шаха. А насилля з його боку 
ніхто тут не боїться. Йому наказано прибути в Тегеран піс-
ля взяття Тавризу.

Абуль-Хасан-хан, міністр закордонних справ, виступав 
проти нинішньої війни, бажає приймати участь у укладенні 
миру та користується довірою Шаха, та до нього не при-
хильний Аббас-мірза. Він не наважився виїхати з Тегерану 
до того часу, поки майже всі перші 5 курурів не були пере-
везені в дім Манучерх-хана з Шахської кладової та 3 куру-
ри відправлені в Казвин. А нині він направлений до в.вис., 
наскільки мені вдалось з’ясувати, з двома метами.

1. Аби переконатись у справедливості звісток, що пові-
домляються з Азербайджану, бо різні донесення, які отри-
муються в один час від Аббас-мірзи, каймакама та Мір-
зи-Мамед-Алі суперечливі й без посередництва Макміля 
Перське міністерство не могло б знати істинне становище 
справ, що викликало недовіру до Аббас-мірзи.

2. Аби вжити всіх можливих заходів, щоб схилити в.вис. 
до поблажливих умов. При моєму перекладачеві він об-
мовився, що сподівається своїми ласкавими словами за-
вершити всю справу грошима, що нині відправляються.

Я вчора дізнався, що тут вважали за державний захід 
озброїти Абуль-Хасан-хана конем із багатим убором для в. 
вис., 20 шалей для г.г. генералів і ін. <…>

Очевидно, що бажання миру між головними діючими 
особами спільне. Абуль-Хасан-хан направлений, щоб здій-
снити замах на поблажливість в.вис. Мені ж із достовірних 
джерел стало відомо, що прийняття всіх ваших умов не 
зустріне тут ускладнень, крім часу виплати грошей і вихо-
ду наших військ із Азербайджану. Істинно бажаючи миру, 
Перси не наважуються віддати нам гроші, бо ніяк не мо-
жуть повірити, що після їх отримання наші війська очистять 
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Перські володіння. Втім, муетемід-уд-доуле сказав мені, 
що Абуль-Хасан-хан має право, не запитуючи Шахського 
дозволу, просунути вперед гроші.

(АКАК. Т. 7. С. 577)

З’явилась нова причина затримки руху в Росію грошей. 
Шахське оточення дійсно запідозрило посадовців Аббас-мірзи 
в недобрих намірах. Тому шахський міністр Абуль-Хасан-хан 
прибув, щоб контролювати передачу грошей і водночас очолити 
мирні переговори.

КАПІТАН ВОЛЬХОВСЬКИЙ – ГЕНЕРАЛУ ПАСКЕВИЧУ,
22 ГРУДНЯ 1827 РОКУ, ТЕГЕРАН

З нагоди прибуття вчора каймакама мене попросили 
не відправляти кур’єра з доповіддю ген. Паскевичу.

Сьогодні вранці оголошено, що каймакам через чинов-
ників Аббас-мірзи вимагає беззаперечної виплати перших 
п’яти курурів.

«Приїзд ваш, – заявив мені муетемід-уд-доуле, – і те, 
що ми від вас чули, переконує нас у доброму ставленні до 
Персії вашого уряду, й ви, здається, не можете сумніватись 
у істинному нашому бажанні відновити колишню згоду й 
дружбу між обидвома державами. Та не такі слова людей, 
наближених до й. вис. Аббас-мірзи. Вони тільки погрожу-
ють нам і вимагають від нас беззаперечного їм підкорен-
ня. Погрози ці недоречні. Ми знаємо ваші сили, та бажа-
ємо бути заспокоєні переконанням, що ви не однієї по-
кори від нас вимагаєте, але й дружби нашої бажаєте. Втім, 
скажу вам відверто, що ми звикли до вчинків цих людей, 
і вони не можуть мати нашої довіри, їхні особисті вигоди 
втягнули нас у цю війну й до цього часу перешкоджали 
припиненню її. При даній справі їхня вимога, щоб через 
їхні руки були виплачені гроші, порушує нашу підозру, а 
непотрібні погрози можуть засмутити й.в. і ускладнити 
справу, що набула нині сприятливого змісту. Тому вважаю 
необхідним додати до ноти, вчора вам повідомленої, що 
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справа про п’ять курурів залишається на відомих умовах. 
Можливо, тільки для пришвидшення пересилки грошей зо-
лота сума негайно вирушить із Казвіну до Зенгану, а сума 
сріблом слідом туди ж буде направлена безупинно, і в 
Зенгані буде організована передача всієї суми англійцю 
Макмілю. Що стосується решти, ми сподіваємось влашту-
вати найкращим чином. 

Виплата призначених нам сум є нашою домашньою 
справою, і Абуль-Хасан-хан присланий нам не для зруйну-
вання домовленості між й.вис. і вашим головнокомандую-
чим, а щоб привести її до успішного завершення.

Попросіть й.вис. прийняти Абуль-Хасан-хана прихиль-
но, як уповноваженого й. вел. Шахом. Зізнаюсь, нам опису-
ють й.вис. як людину грізну та з котрою важко мати справу. 
Я заперечив йому, що милостивому й поблажливому об-
ходженню в.вис. навіть із найпростішою людиною свідком 
може бути ввесь Азербайджан. Поза сумнівами, Абуль-
Хасан-хан знайде в вас щиру рішучість у виконанні умов 
миру, бо на в.вис. покладена велика відповідальність за 
таку довгу бездіяльність Його сильної та переможної армії, 
якщо не будуть сприятливі наслідки.

Стосовно швидкого відправлення сум і передачі їх 
посадовцям Аббас-мірзи я сказав, що мені наміри в.вис. 
невідомі, однак пропозиція Макміля значно зручніша.
Вони гарантують безупинний рух грошей звідси. Позитив-

Таксі старого Тегерану чекають нових пасажирів
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но відомо, що коли останні прибудуть до Міане, охорона 
грошей, безупинний рух і справна здача забезпечуються 
посередництвом англійців. А передача суми чиновникам 
Аббас-мірзи наразила б знову цю справу на невірність і 
перемінність заходів, що до них вдається один тутешній 
уряд <…> Мірза-Абдул-Вехаб заявив мені, що впродовж 
25-ти років управління Азербайджаном Аббас-мірза отри-
мував постійно від Шаха та Англійців значні суми, та по 
цей день це не приносило Персії жодних вигод.

(АКАК. Т. 7. С. 579)

Шах Персії, врешті, згоден заплатити Росії перші п’ять ку-
рурів, він їх давно не вважає своїми, та гроші як і раніше «туп-
цюють» у Персії, та різні, приховані й очевидні, механізми пе-
решкоджають їхній відправці до Росії. У шахському оточенні 
з’явились затяті противники миру з Росією й виплати їй кон- 
трибуції. Зазвичай оптимістичний капітан Вольховський нарі-
кає, що переговори щодо відправки грошей стають все важчи-
ми. І коли до перського двору дійшли чутки, що російські війська 
можуть вирушити до Тегерану, на політичній арені Персії вини-
кло неймовірне занепокоєння та активізувались антиросійські 
сили. Становище шахського двору ускладнювалось ще й тією об-
ставиною, що народ Перського Азербайджану бажав від’єднання 
від Персії й введення влади Росії. Іноземцям, котрі ратують за 
пересилку Росії грошей, знаходитись у Тегерані стало небез-
печно. Англієць Макміль має намір залишити розпочату справу, 
покинути Персію й просити російського заступництва.

КАПІТАН ВОЛЬХОВСЬКИЙ – ГЕН. ПАСКЕВИЧУ,
27 ГРУДНЯ 1827 РОКУ, ТЕГЕРАН

Постійні доповіді про різні причини призупинки гро-
шей. 25-го числа на тутешньому політичному горизонті 
піднялась буря, та вже припинилась 
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Хасан-Алі-мірза Хорасанський прислав у Тегеран напо-
легливого листа, щоб не відправляти грошей. «Я радше по-
мру, –  пише він, – ніж стерплю, щоб податок був відправ-
лений у Тавриз». Невідома реакція Шаха, а можливо, Шахсь- 
ке міністерство, погрожуючи нам героєм Хорасанським, 
бажає спробувати отримати від Росії поблажливі умови. 
Між тим Макміль намагається отримати шахські фірмани 
на своєчасну здачу перших 5-ти курурів у Казвіні, так і на 
подальшу безупинну доставку їх.

25-го грудня Макміль отримав нерішучі відповіді сто-
совно відправлення в Азербайджан запланованих сум. 
Після цього Макміль оголосив Шахському міністру, що 
якщо наступного ранку він не отримає повного засвід-
чення в рішучому намірі тутешнього уряду дотриматись в 
точності розпорядження, зробленого за його пропозицією 
стосовно 5-ти курурів, то він більше не може поручитись 
за свої обіцянки та відмовляється від будь-якої участі в ту-
тешніх справах, бо не бажає служити знаряддям недобро-
совісності Персів. Враховуючи, що після такої ситуації Ро-
сійські війська можуть вирушити в бік Тегерану, Макміль 
разом із сімейством має намір покинути Персію й звер-
нутись за Російським заступництвом (виділено нами. –  
Р.І.). Більш того, Макміль 26-го числа зажадав аудієнції в 
Шаха та виклав йому становище, що склалось, на що Шах 
йому відповів:

– Даю вам царське слово моє, що ці 5 курурів я вже 
вважаю не своїми, а Англійською власністю та що вони 
в домовлений час будуть вам здані в Казвіні. Ви можете 
везти їх куди завгодно, в Індію або Тавриз – мені всеодно. 
Боже вбережи мене доторкнутись до них!

– Та ви знаєте, в.в., що це не одна умова до миру й очи-
щення Азербайджану? Взявши на себе таку важку участь у 
цій справі, чи можемо ми сподіватись, що мир відновить-
ся? – заперечив Макміль.

– Відповідь Шаха була сприятливої, та деталі мені не-
відомі. Що стосується інших 3-х курурів, Шах оголосив, що 
він, окрім п’яти курурів дає ще курур, а більше своїх гро-
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шей не дасть. Решту ж повинен заплатити Аббас-мірза, в 
котрого, як вважає Шах, грошей є більше цієї суми. 

Втім, – сказав Шах, – якщо б Аббас-мірза не мав цих 
грошей, то цим доводиться нездатність його керувати 
державою, бо за 25 років управління Азербайджаном, 
крім доходів від області, він отримував значні суми від 
мене, а сам не платив військам своїм, не зміцнив кор-
дони, а тільки вилив декілька гармат у Тавризі, отже, міг 
назбирати грошей. Зрештою, виплата інших 3-х курурів 
є справою нашою домашньою. Якщо Аббас-мірза не по-
годиться на неї, то я знайду іншого принца, котрий візьме 
це на себе й отримає титул спадкоємця. Якщо Російський 
головнокомандуючий хоче отримати мир і гроші, то не-
хай має справу зі мною, якщо ж він має намір утрима-
ти Аббас-мірзу в управлінні Азербайджаном, то бажаних 
умов Росія не досягне.

Після цієї розмови Шах наказав Манучерх-хану висла-
ти в призначений час всі перші 5 курурів і самому виру-
шити в Казвін для здачі їх Макмілю. Гроші одним днем піз-
ніше прибудуть до Казвіну, тобто 5-го майбутнього січня, в 
день, призначений для прийома всієї суми. Приготування 
для відправки грошей у домі Манучерх-хана здійснюють-
ся. Щоб менше було катерів, гроші частково перевозяться 
золотом. Додатково терміново виготовляються 600 катерів. 

Хорасан – перлина цивілізації Персії



393

Стосовно прийому й доставки грошей Макміль отримав від 
Шаха повні повноваження <…>

Цього числа Мірза-Абдул-Вехаб запросив до себе та 
заявив наступне: « Я спочатку не бажав війни, тепер хочу 
миру, бо знаю, що Персія не здатна протистояти Росії, та 
після взяття Еривані я перший наполіг, щоб війська звіду-
сюди були зібрані, й ось чому. Тут Персія, народ легковаж-
ний. Успіхи ваші поширили думку, що всі області готові 
перейти до вас, подібно Азербайджану, та що наш уряд 
уже безсильний. Аби показати, що ми можемо ще діяти, 
я запропонував зажадати сюди війська, притому вони 
були необхідні й для забезпечення спокою столиці, бо, 
повторюю, народ тут легковажний. Тепер побоююсь, щоб 
звістка про зібрання тут війська не завадила Російському 
головнокомандуючому переконатись у щирому бажанні 
миру між нами» (Виділено нами. – Г.І.).

Я відповів й. високост., що жодні скупчення Перських 
військ нас не будуть непокоїти, якщо будуть в точності до-
тримуватись умови для встановлення миру між нашими 
державами.

(АКАК. Т. 7. С. 580)

Оскільки грошей від Персії немає, залишається продовжува-
ти війну. Військам шкідливо довго стояти в нерішучості, і гене-
рал Паскевич після тривалого перепочинку мав намір наступати 
в напрямку до Тегерану, щоб місцеве населення знало про намі-
ри й дії головнокомандуючого, генерал інформує авторитетно-
го муджтехіда Тавризу Мир-Фет-Сеіда Тавризького, відвертого 
супротивника перської влади в Азербайджані та прихильника 
російського правління.

ГЕНЕРАЛ ПАСКЕВИЧ – МУДЖТЕХІДУ МИР-ФЕТ-СЕІДУ,
3 СІЧНЯ 1828 РОКУ, ДЕЙ-КАРГАН

Обставини схиляються швидше до війни, ніж до миру. 
Я все робив, щоб уникнути подальшого кровопролиття. Та 
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Каджари замість визнання в одному тільки  обмані дума-
ють знайти собі порятунок. Очевидно, так Богу завгодно: 
зрадливі будуть покарані. Ще декілька днів – і все вирі-
шиться. В вас, вельмишановний ага, я не сумніваюсь аніскі-
лечки. Ви тим самим шляхом будете простувати з чистою 
душею та правдолюбством, як ознаменували себе до цього 
часу в багатьох випадках любов’ю вашого спільного блага 
та ревністю до справедливості. Зберігайте спокій і послух 
у народі, котрого ви іменем Творця небесного закликали 
завжди до непорочного життя й укріпляли в усіх чеснотах. 
Щойно я вдамся до руху, то боротьба недовго триватиме. 
Шах і його радники не зуміли здобути й завоювати мою 
прихильність, та вони ще менше того вміють встояти в полі 
та хоробрістю своєю заслужити до себе повагу недругів.

(АКАК. Т. 7. С. 582)

ВСЕПІДДАНИЙ РАПОРТ ГЕНЕРАЛА ПАСКЕВИЧА,
5 СІЧНЯ 1828 РОКУ

… Переговори з Персами стають час від часу більш сум-
нівними.

Вже після отримання мною цих звісток до Персів при-
були схвальні відомості з Туреччини, де народний розго-
лос всюди проголошує війну з нами. Від  Ерзерумського 
сераскіра таємно передаються відомості до прилеглих 
Перських областей, що незабаром очікується прибуття 15 
тис. відбірних деліїв (особливого війська, що носить назву 
делі, або божевільні). Фортеці їхні озброюються, та на різ-
них пунктах здійснюються значні заготування продоволь-
ства <…> Тегеран заражений надією на допомогу проти 
нас від єдиновірної держави – Туреччини.

Другий випадок, що діє на шкоду нашим перегово- 
рам, – це прибуття до Шаха з Хорасану його сина Хасан-
Алі-мірзи. Кап. Вольховський доповідає мені вже про свої 
побоювання щодо його приїзду. Три дні тому мною отри-
мано достовірні відомості, що цей нерозважливий моло-
дий чоловік, який ще не мав справ із Російськими війська-
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ми, своєю появою при дворі батька свого здійснив рішучі 
дії проти очікуваного миру, зумів схилити Шахську раду 
до впертості й подальшого затримання мирного проце-
су та домагається, в випадку поновлення військових дій, 
отримати командування військами, скільки з ненависті до 
свого брата Аббас-мірзи, стільки з бажання відзначитись.

Між тим жителі Азербайджану, не впевнені, кому будуть 
належати, Росії чи Персії, починають перейматись подаль-
шим перебуванням у них Російських військ, хоча в війсь- 
ках дотримується сувора дисципліна, та з обтяжливими 
неминучими вимогами, як то – проживанням військ, опа-
ленням, продовольством для військ і коней. Ознак бурхли-
вого обурення поки немає, та деякі жителі з сімействами 
вже залишають свої домівки. І таке становище справ може 
відродити в Перському уряді підступну надію, що його не-
бажання виконати Російські вимоги буде підкріплене не-
навистю до нас народу та його повстанням. Однак такого 
торжества я не надам Перському уряду, бо відразу після 
розриву мирного періоду перенесу театр війни з Персько-
го Азербайджану за Кафлан-кух, в область Іранську.

Якому з викладених мною трьох варіантів можна при-
писати переміну, що відбулась у Шахській поведінці щодо 
наших справ, я стверджувати не насмілюсь, а можливо, всі 
три існують одночасно. Та ознаки цієї переміни наприкінці 
останнього грудня місяця стали вельми відчутними, та не 
на словах (все ті ж запевнення в миролюбстві, що вислов-
люються з боку Персів), а насправді.

Грошей ще немає, і швидке їх прибуття не сповіщаєть-
ся мені голосно, як це було до цього часу, з кожним новим 
кур’єром з Перської столиці. Я ще насмілюсь надати в ско-
роченому вигляді на високий розгляд В.В. всю нитку пере-
говорів до кінцевого результату <…> 

Тоді лише отримав Аббас-мірза згоду мою на побачен-
ня з ним у Дей-Каргані, коли він письмово, з прикладенням 
печатки, підтвердив основні умови миру.

З самого першого засідання при нашому з’їзді він по-
чав просити про зменшення грошових вимог. Вони були 
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надзвичайно великими, та якщо б оголошена була поло-
вина суми всупереч тоді затвердженій, то прохання, зви-
чайно, залишались би такими ж. З нашого боку йому було 
обіцяно поблажливість, якщо Шах візьметься вчасно до 
виконання першої умови, саме 22-го грудня. Цей термін 
занадто був коротким, та з Персами краще рахувати дні, 
години й хвилини, ніж дозволити себе приспати терміном 
більш віддаленим, по закінченню котрого б виникли нові 
прохання, прошення, виправдання, як тепер і виявилось.

До 22-го грудня в листі Аббас-мірзі, однак, отримано 
Шахську згоду на виплату двох із половиною мільйонів 
туманів, та з повідомленням про не висилку їх у зазначе-
ні терміни з найповажнішими причинами та з проханням 
про зменшення решти суми, розподіляючи оплату на тер-
міни більш прийнятні. Самим Шахом обрано третю особу 
– Макміль, Англієць у Тегерані, для свідчення, що гроші з 
Шахської скарбниці пораховані, вкладені та відправлені. 
Згоду на це було отримано без ускладнень.

Для висилки першого грошового транспорту вдруге 
призначено 10-е грудня, з решти суми зроблена поступ-
ка півтора мільйони туманів. У листах із Тегерану й Аббас-
мірзою принесені найбільш переконливі доводи про не-
можливість виплати сповна всієї суми, що вимагалась спо-
чатку, через виснаження Шахської казни, про тяжкий стан 
держави, та з нашого боку обіцяна ще поступка, на котру 
вони, однак, можуть сподіватись тоді, коли буде отримана 
достовірна звістка, що гроші за декілька днів після при-
значеного повторного терміну дійсно будуть відправлені 
з Тегерану. 

Щоб не опинитись повністю в руках іноземців, хоча 
Англійський міністр і його посадовці цілком заслугову-
ють нашої довіри, в Тегеран відправлений Російський 
офіцер кап. Вольховський. Він зустрів перший грошовий 
транспорт 15-го грудня, не доїжджаючи до Тегерану, та, 
згідно обіцянці, нами зроблена поступка ще 1 млн тума-
нів – крайня міра поблажливості, котра з самого початку 
нами була передбачена.
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З того часу від половини листопада, хани, служителі 
Шаха та Аббас-мірзи, словесні й письмові звістки з Теге-
рану мінялись з кожним днем і містили нову вигадку. Ще 
до прибуття в столицю кап. Вольховського гроші ніби вже 
були відправлені, досягнули Казвіну. Врешті, гроші золотом 
Шах шле більше п’яти курурів і т.д., та я байдуже сприйняв 
це як прояв грубих хитрощів і нерозумних, гадаючи, що 
потрібно вірити одній очевидності.

З уповноваженим Аббас-мірзою все було завершено, 
всі статті окремо підписані, залишалось лише викона-
ти останню форму, завершити на папері урочистий акт, 
послати його на ратифікацію Шаху, про що Аббас-мірза 
просив і просить мене невідступно. Правда, з будь-якою 
іншою державою, звичайно, укладають мирний трактат, 
а потім приступають до виконання. Тут все навпаки, в 
цьому тепер ще більше, ніж будь-коли, доводиться пере-
конуватись <…>

27-го грудня прибув мій власний кур’єр, котрий оголо-
сив, що перший транспорт грошей залишається в Казвіні 
аж до повеління Шаха.

Слідом за цим Макміль із Тегерану офіційно доніс сво-
єму начальству, що Шах по-іншому не погоджується випла-
тити 2 з половиною мільйони туманів, як уже після відсту-
пу Російських військ із Азербайджану. Абуль-Хасан-хан з 
тим сюди направлений, щоб про це повідомити. Сума, що 
вимагається, повинна прибути до 1-го лютого нового сти-
лю для передачі її Англійському посланнику, котрий тоді 
тільки вручить Російським посадовцям, коли вже Російські 
війська перейдуть назад через Аракс.

Такі думки Шаха, в котрих Англійський міністр рішуче 
не бажає брати участі, бо впевнений, що в випадку нашого 
виступу з Персії він нічого від Персів не отримає <…>

Потім знову підтвердилось, що перший транспорт гро-
шей до цього часу ще не рушив із Казвіну. В цих нових 
обставинах, які руйнують все, що було домовлено з Аббас-
мірзою після двомісячних негоціацій, здається, вагатись і 
чекати більше нічого.



398

Аббас-мірза все це заперечує. Його засмучення непід-
робне, за що, я, однак, не ручаюсь. Він вмовляє мене за-
чекати прибуття Абуль-Хасан-хана, після чого мої бажання 
виконаються. Себе він зображує нещасливцем, котрий у 
випадку розриву втратить назавжди довіру батька сво-
го, не набувши прихильності Імператора Російського. Це 
може бути справедливо, якщо все, що відбувається не є 
встановленою заплутаністю між Шахом і його наступни-
ком <…> Та тепер наближається термін, про котрий я мав 
щастя згадувати В.І.В. ще з Тавризу, що до 15-го січня ми 
намітили похід за Кафлан-кух. Військо відпочило, річні 
речі та гроші отримані.

З Аббас-мірзою розлучусь 
приязно. Абуль-Хасан-хану, 
якщо він мене ще застане тут 
або в Тегерані, відповідь дам 
коротку: «Війна або гроші». Ту-
тешній загін переходить у Ма-
рагу, звідти він згодом розсіє 
зборища Перських військ <…> 
Лівому моєму флангу негайно 
наказано наступати на Арде-
біль і постараюсь взяти цю фортецю. Між тим магазин буде 
переведений із Тавризу в Міане, де буде сформований за-
гін із 7-ма чи 8-ма тис. чол., звідти сам із центральною ко-
лоною буду діяти Тегеранською дорогою, до Зенгану. Якщо 
цим не обмежиться похід, що передбачається, і нас приму-
сять до подальшого продовження війни, то, наближаючись 
до Казвіну, я призначу хана в Гіляні, де з радістю, рівно як 
і в усьому Азербайджані, скинуть із себе його ненависне 
панування. Та до цього, очевидно, нас не допустять. Рух до 
Міане, котрим підкріплена була місія кап. Вольховського, 
змусить Персів вислати з Тегерану перший транспорт гро-
шей. Подальший рух, з Божою допомогою, може схилити 
Персів до ще більшої поступливості <…> однак майбутня 
кампанія пов’язана з великими труднощами.

(АКАК. Т. 7. С. 583)
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С Аббас-мирзой разлучусь дружелюбно. Абуль-Хасан-хану, 
если он меня еще застанет здесь или в Тегеране, ответ дам корот-
кий: «Война или деньги». Здешний отряд переходит в Марагу, от-
туда он впоследствии рас-
сеет сборища Персидских 
войск <…> Левому моему 
флангу немедленно прика-
жу наступать на Ардебиль 
и постараюсь взять эту кре-
пость. Между тем магазин 
будет переведен из Тавриза 
в Миане, где будет сфор-
мирован отряд из 7-ми или 
8-ми тыс. чел., оттуда сам с 
центральною колонной буду 
действовать по Тегеранской 
дороге, к Зенгану. Если сим не ограничится предпринимаемый по-
ход и нас вынудят к дальнейшему продолжению войны, то, прибли-
жаясь к Казвину, я назначу хана в Гиляне, где с радостью, равно и 
как во всем Азербайджане, сбросят с себя иго ненавистного прави-
тельства. Но до сего, вероятно, нас не допустят. Движение к Миа-
не, которым подкреплена была миссия кап. Вольховского, заставит 
Персиян выслать из Тегерана первый транспорт денег. Дальней-
шее движение, с помощью Божьей, может склонить Персиян к еще 
большей уступчивости <…> однако предстоящая кампания сопря-
жена с большими затруднениями. (АКАК. Т. 7. С. 583)

ВысочАйШИй доклАд Ген. ПАскеВИчА, 
6 янВАря 1828 ГодА, дей-кАрГАн

Вчера вечером прибыл сюда Абуль-Хасан-хан с полномочиями Шаха. 
Сегодня поутру произошло новое свидание. Он много опирался на 
прежнюю благосклонность к нему покойного Государя Императора, 
на репутацию свою во всей Европе, умолял меня подождать еще не-
сколько дней, что он не в числе тех, которые здесь заслужили мое 
недоверие. Ответ мой был тот, о котором я уже имел счастье пред-
варительно упомянуть В.И.В.

С Аббас-мирзою я провел последнее прощальное заседание. Он 
был в тягостном состоянии. Положение его, конечно, незавидное: на 
оружие ему рассчитывать было бы безрассудно теперь, лишенному 
большей части своей военной силы, и усилия о мире остаются без-
успешными по непреодолимой скупости отца его.

менялись с каждым днем и содержали новый вымысел. Еще до при-
бытия в столицу кап. Вольховского деньги будто уже были отправ-
лены, достигли Казвина. Наконец, деньги золотом Шах шлет более 
пяти куруров и т.д., но я равнодушно воспринимал это как проявле-
ние грубой хитрости и незабавной, полагая, что надо верить одной 
очевидности.

С уполномоченным Аббас-мирзою все было завершено, все ста-
тьи отдельно подписаны, оставалось лишь соблюсти последнюю 
форму, завершить на бумаге торжественный акт, послать его на 
ратификацию Шаху, о чем Аббас-мирза просил и просит меня не-
отступно. Правда, со всякой другой державой, конечно, заключают 
мирный трактат, а потом приступают к исполнению. Здесь все нао-
борот, в этом теперь еще более, чем когда-нибудь, приходится убеж-
даться <...>

27-го декабря прибыл мой собственный курьер, который объ-
явил, что первый транспорт денег остается в Казвине впредь до по-
веления Шаха.

Вслед за сим Макмиль из Тегерана официально донес своему 
начальству, что Шах иначе не соглашается уплатить 2 с половиной 
миллиона туманов, как уже после отступления Российских войск 
из Азербайджана. Абуль-Хасан-хан с тем сюда направлен, чтобы об 
этом сообщить. Требуемая сумма должна прибыть к 1-му февраля 
нового стиля для передачи ее Английскому посланнику, который тог-
да только вручит Российским чиновникам, когда уже Российские во-
йска перейдут обратно чрез Аракс.

Таковы мысли Шаха, в коих Английский министр решительно не 
желает участвовать, ибо уверен, что в случае нашего выступления из 
Персии он ничего от Персиян не получит <…>

Потом опять подтвердилось, что первый транспорт денег до сих 
пор еще не тронулся из Казвина. В этих новых обстоятельствах, раз-
рушающих все, что было оговорено с Аббас-мирзой после двухме-
сячных негоциаций, кажется, колебаться и ждать более нечего.

Аббас-мирза все сие отрицает. Его огорчение непритворно, за 
что я, однако, не ручаюсь. Он упрашивает меня обождать прибытия 
Абуль-Хасан-хана, после чего мои желания исполнятся. Себя он изо-
бражает несчастливцем, который в случае разрыва утратит навсег-
да доверие отца своего, не приобретя благосклонности Императора 
Российского. Это может быть справедливо, если все происходящее 
не есть условленная запутанность между Шахом и его наследником 
<…> Но теперь приближается срок, о котором я имел счастье упо-
минать В.И.В. еще из Тавриза, что к 15-му января мы наметили поход 
за Кафлан-кух. Войско отдохнуло, годовые вещи и деньги получены.

Авшар – магистраль в Тегеране
Авшар –  

магістраль у Тегерані
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ВИСОКА ДОПОВІДЬ ГЕН. ПАСКЕВИЧА,
6 СІЧНЯ 1828 РОКУ,  ДЕЙ-КАРГАН

Вчора ввечері прибув сюди Абуль-хасан-хан з повно-
важеннями Шаха. Сьогодні зранку відбулось нове поба-
чення. Він багато опирався на колишню прихильність до 
нього покіного Государя Імператора, на репутацію свою в 
усій Європі, благаючи мене почекати ще кілька днів, що 
він не є одним із тих, котрі тут заслужили мою недовіру. 
Відповідь моя була така, про яку я вже мав щастя попере-
дньо згадати В.І.В.

З Аббас-мірзою я провів останнє прощальне засідання. 
Він був у тяжкому стані. Становище його, звичайно, неза-
здрісне: на зброю йому розраховувати було б нерозваж-
ливо тепер, позбавленому більшої частини своєї військо-
вої сили, та зусилля про мир залишаються безуспішними 
через нездоланну скупість батька його.

Насмілюсь при цьому зазначити В.І.В., що великим 
ускладненням залишається те ж, котре було на початку на-
ших зближень із Перським Двором: отримання грошей, за 
котре немає можливості ручатись після блискучих успіхів. 
Гроші тут стають вище честі та безпеки державної.

(АКАК. Т. 7. С. 585)

Принциповий, не терпить втомлюючого й принизливого очі-
кування того дня, коли перси врешті передадуть російській сто-
роні узгоджену суму першого внеску контрибуції, генерал Пас-
кевич оголошує розрив мирних відносин із Персією та початку 
військових дій. Це несподіване оголошення та твердий намір 
генерала наступати в бік Тегерану, звичайно, породив паніч-
ний настрій у перському дворі. Після стількох поразок і втрат 
персам не вистачало тільки облоги та штурму Тегерану! Така 
трагедія не повинна відбутись. Реакція шаха та його оточення 
цього разу була негайною та на користь миру з Росією. З Тегера-
ну послідувало розпорядження щодо негайної виплати першо-
го внеску – головної умови для укладення мирного договору.  
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Генерал Паскевич ще не знав про новий настрій шаха, та при-
пускав, що перси не допустять нового кидка російських військ 
за межі Перського Азербайджану. Капітану Вольховському в та-
кій ситуації, можливо, небезпечно було залишатись у Тегерані, 
та його відкликають. 

ГЕНЕРАЛ ПАСКЕВИЧ – КАПІТАНУ ВОЛЬХОВСЬКОМУ,
11 СІЧНЯ 1828 РОКУ, ТАВРИЗ

Цей припис ви отримаєте в Англійського міністра Мак-
дональда. Якщо 5 чи 3 курури дійсно вислані з Тегерану 
та після прибуття в Казвін готові до перепровадження в 
Російський передовий загін, то вам необхідно слідувати з 
ними. Якщо ж виникнуть нові повороти й зволікання Пер-
сів, то я не знаходжу корисним ваше подальше перебуван-
ня в Тегерані чи Казвіні, бо розрив між нами та персами 
вже оголошений і, ймовірно, скоро набуде гласності в краї, 
де ви знаходитесь. Продовження перебування вашого там 
може заохотити легкодумство Перське та через вас вони 
можуть попросити відстрочку чи зменшення розміру пер-
шого внеску.

Вашими донесеннями я дуже задоволений і прошу вас 
звертати більше уваги на стан доріг, становище краю, духу 
народного з відомою мені вашою спостережливістю.

Якщо ви <…> можете розвідати, наскільки Аббас-мірза 
приймає участь або протидіє впертості Шаха в невиконан-
ні наших умов, то цим принесете велику користь справам 
нашим у Персії.

(АКАК. Т. 7. С. 587)

До речі, болісний період примушування персів до виплати 
Росії контрибуції не обійшовся без анекдотичних подій, що 
свідчать про незвичайний норов персів і надзвичайну скнарість 
шаха. Генерал-майор барон Розен, який прибув 1 березня 1828 
року до Тегерану, доповідаючи генералу Паскевичу про хід пе-
реводу в Росію контрибуції, наводить вельми цікавий випадок.
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ГЕНЕРАЛ МАЙОР БАРОН РОЗЕН –  
ГЕНЕРАЛУ ПАСКЕВИЧУ,

7 БЕРЕЗНЯ 1828 РОКУ, ТАВРИЗ

Манучерх-хан, дізнавшись, що я відправляю цього чис-
ла кур’єра до в.вис., просив мене сповістити вас, що 7-й 
курур вирушає звідси 8-го числа цього місяця та що не 
потрібно вже буде робити заготовок у містах Хої й Урмії. 
Причина пришвидшення відправлення одного куруру по-
яснюється тим, що, дізнавшись про доручення від в. вис. 
піднести йому в подарунок 100 тис. туманів, на наступний 
день мого приїзду до Тегерану Шах прислав до мене Мак-
міля дізнатись, чи точно я маю таке доручення, на що я від-
повідав у відповідності зі словесним дорученням вашим, 
бо Шах мав намір зробити вирахунок 100 тис. туманів із 
цього куруру <…>

Жителі одного регіону за назвою Єзда, котрі жаліють, 
що Шаху доводиться витрачати на Росію свою скарбницю, 
збунтувались, вигнали свого управляючого – принца, віді-
брали в нього майно та гроші, з котрих 4 курури присла-
ли Шахові. Його величність Фетх-Алі-шах вельми зрадів 
цьому фактові й коментував його наступним чином: «Шах 
не бажав платити гроші Росіянам заради блага й спокою 
своєї держави, а тому Бог послав йому ці на заміну інших».

(АКАК. Т. 7. С. 604)

Добросовісне посередництво англійців було щедро винаго-
роджено двором Й.І.В.

ГР. НЕССЕЛЬРОДЕ – ГР. ПАСКЕВИЧУ,
12 КВІТНЯ 1828 РОКУ

Розпорядження, зроблені в.с. з англійським міністром 
Макдональдом, за якими прийняті від нього векселі на 800 
тис. руб. срібл, а 200 тис. руб. срібл. звернені до платежу, що 
безпосередньо надходить нам від Перського уряду, удо-
стоїлись високого затвердження.
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Й.В. із задоволенням зволив вбачити із відношень ва-
ших до мене, що 12 млн руб. срібл. вже надійшли в ведіння 
генерал-інтенданта. Що стосується до винагороди згада-
ного міністра та інших чиновників, то прийняті відповідні 
повеління. Міністр Макдональд – орден Св. Анни 1-й ст. і 
багату табакерку з портретом Й.І.В., нагороджені й інші по-
садовці.

(АКАК. Т. 7. С. 612)

ПОКИ РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКА 
ОКУПУВАЛИ ПЕРСЬКИЙ АЗЕРБАЙДЖАН, 
БУЛИ ЧАС І УМОВИ ВИВОЗИТИ ЗВІДТИ 
НАЦІОНАЛЬНІ ЦІННОСТІ

Давність Сходу, і Персії зокрема, давно привертали ува-
гу російських вчених, та відсутність мирних відносин з 
Персією не давала їм можливості познайомитись із куль-

турою цієї країни. Коли російські війська зайняли Нахчиван, а 
згодом заволоділи Тавризом, інтерес до давніх пам’ятників куль-
тури, особливо письмових, спалахнув із подвоєною силою. Що-
йно російські війська вторглись на територію Персії, Російсь- 
ка імперія забезпечила умови для безперешкодного пошуку й 
вивозу в свої межі скарбів, причому без будь-якого узгоджен-
ня з урядом Персії, та ще в той період, коли не був укладений 
мир у Туркманчаї та Росія фактично знаходилась у стані війни 
з Персією. А коли російські війська окупували Тавриз, столицю 
Перського Азербайджану, з відома государя імператора Миколи 
І за перськими скарбами почалось справжнє полювання.
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СТАВЛЕННЯ УПРАВЛЯЮЧОГО МІНІСТЕРСТВОМ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ ДО ГЕНЕРАЛ-АД’ЮТАНТА СИПЯГІНА,

12 ГРУДНЯ 1827 РОКУ

«Г.І., бажаючи скористатись зайняттям Тавризу пере-
можними військами Й.І.В., між іншим, для створення в цій 
країні, нам до цього часу майже зовсім невідомої, вишу-
каної за частиною ботаніки й інших галузей історії, зво-
лив виявити Високу волю, під наглядом і спрямуванням 
директора С.-Петербурзького Ботанічного Саду Фішера, 
доручити Одеському аптекарю Совичу, який має славу до-
свідченого природознавця, щоб Сович вирушив до Таври-
зу, а згодом в Нахчиван і Ериван і зайнявся там вченими 
дослідженнями <…> І щоб аптекар Сович не відчув жодних 
труднощів із покладених на нього доручень <…> необхід-
но надання потрібного йому в тому сприяння <…> Оскіль-
ки аптекар Сович спочатку прибуває з Одеси в Тифліс, то 
я звертаюсь до вашої високоповажності з проханням про 
сприяння йому до подальшої подорожі, спорядивши його 
разом із тими особливи рекомендаційними листами до го-
ловного управляючого Грузією І.Ф. Паскевича та Управля-
ючого Штабом Окремого корпусу гр. Сухтелена».

(АКАК. Т. 7. С. 574)

Термін «стягнення» насправді не-
точно відображає наміри Росії. Це зви-
чайне бюрократичне лукавство. Мова 
йде не лише про ознайомлення, але й 
поповнення російської колекції пред-
ставниками різноманітного рослинно-
го світу Персії. І звичайно, ботанікою 
інтерес Росії до Персії не вичерпуєть-
ся. Поки російські війська перебува-
ють у Персії, Росія прагне знайти й 
вивезти з Персії реліквії східної пись-
менності та історичні пам’ятки. Зви-
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ботаники и других отраслей естественной истории, изволил изъя-
вить Высочайшую волю, под надзором и направлением директора 
С.-Петербургского Ботанического Сада Фишера, поручить Одесскому 
аптекарю Совичу, имеющему славу сведущего естествоиспытателя, 
чтобы Сович отправился в Тавриз, а потом в Нахчыван и Эриван и 
занялся там учеными изысканиями <…> И дабы аптекарь Сович не 
встретил ни малейшего затруднения по возложенному на него пору-
чению <…> необходимо оказание нужных ему в том пособий <…> 
Поскольку аптекарь Сович вначале прибывает из Одессы в Тифлис, 
то я обращаюсь к вашему превосходительству с просьбой о содей-
ствии ему к дальнейшему следованию, снабдив его вместе с тем осо-
быми рекомендательными письмами к главноуправляющему Грузи-
ей И.Ф. Паскевичу и Управляющему Штабом Отдельного корпуса гр. 
Сухтелену». (АКАК. Т. 7. С. 574)

Термин «изыскание» на самом деле неточно отража-
ет намерения России. Это обычное бюрократическое 
лукавство. Речь идет не только об ознакомлении, но и 
о пополнении российской коллекции представителями 
многообразного растительного мира Персии. И конечно, 
ботаникой интерес России к Персии не исчерпывается. 
Пока российские войска пребывают в Персии, Россия 
стремится найти и вывезти из Персии реликвии восточ-
ной письменности и исторические памятники. Конеч-
но, такие операции могут быть предусмотрены мирным 
договором, но тогда речь 
может пойти или о пере-
даче во временное поль-
зование, или о предо-
ставлении России копий 
редких документальных 
источников. 

В любом случае, если 
избрать правовой путь, 
на просьбы России Пер-
сия сформулирует свои 
условия. Может также 
оказаться, что Персия ни 
под каким видом не со-
гласится даже прикос-
нуться к некоторым реликвиям, тем более, если такие 
бесценные сокровища находятся под покровительством 

а 200 тыс. руб. сер. обращены к платежу, непосредственно следу-
ющему нам от Персидского правительства, удостоились Высочай-
шего утверждения.

Е.В. с удовольствием соизволил усмотреть из отношений ваших 
ко мне, что 12 млн руб. сер. уже поступили в ведение генерал-интен-
данта. Что касается до вознаграждения помянутого министра и дру-
гих чиновников, то приняты соответствующие повеления. Министр 
Макдональд – орден Св. Анны 1-й ст. и богатую табакерку с портре-
том Е.И.В, награждены и другие чиновники. (АКАК. Т. 7. С. 612)

ПОКА РУССКИЕ ВОЙСКА  
ОККУПИРОВАЛИ ПЕРСИДСКИЙ АЗЕРБАЙДЖАН, 

БЫЛИ ВРЕМЯ И УСЛОВИЯ ВЫВОЗИТЬ ОТТУДА  
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Древности Востока, и Персии в частности, давно 
привлекали внимание российских ученых, но от-
сутствие мирных отношений с Персией не давало 

им возможности познакомиться с культурой этой стра-
ны. Когда российские войска заняли Нахчыван, а за-
тем овладели Тавризом, интерес к древним памятникам 
культуры, особенно письменным, вспыхнул с удвоенной 
силой. Как только российские войска вторглись на тер-
риторию Персии, Российская империя обеспечила ус-
ловия для беспрепятственного поиска и вывоза в свои 
пределы сокровищ, причем без всякого согласования с 
правительством Персии, и это в тот период, когда еще 
не был заключен мир в Туркманчае и Россия фактиче-
ски находилась в состоянии войны с Персией. Когда же 
российские войска оккупировали Тавриз, столицу Пер-
сидского Азербайджана, с ведома государя императора 
Николая I за персидскими сокровищами началась на-
стоящая охота.

отноШенИе уПрАВляющеГо мИнИстерстВом  
ВнутреннИх дел к ГенерАл-АдъютАнту сИПяГИну,  

12 декАбря 1827 ГодА.

«Г.И., желая воспользоваться занятием Тавриза победоносны-
ми войсками Е.И.В., между прочим, для произведения в сей стра-
не, нам до сих пор почти совсем неизвестной, изысканий по части 

Тайны красоты Азербайджанской женщины
Таємниці краси 

Азербайджанської жінки
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чайно, такі операції можуть бути передбачені мирною угодою, 
та тоді мова йтиме чи про передачу в тимчасове користування, чи 
про надання Росії копій рідкісних документальних джерел.

В будь-якому випадку, якщо обрати правовий шлях, на про-
хання Росії Персія сформулює свої умови. Може також вияви-
тись, що Персія в жодному вигляді не погодиться навіть до-
торкнутись до певних реліквій, тим більше, якщо такі безцінні 
скарби знаходяться під покровительством духовенства. Словом, 
для Росії простіше не зв’язуватись з дипломатичним протоко-
лом, що охороняється міжнародним правом. І поки переможна 
російська зброя, нехай тимчасово, підкорює перські землі, до-
кументальні скарби можна вигрібати хоч лопатами. Право ні до 
чого, коли діє відомий постулат Наполеона Бонапарта: «Великі 
батальйони завжди праві». Однак російські воєначальники, 
виконуючи високу волю, йдуть своїм, особливим шляхом, об-
ходячи використання сили зброї, аби перед всім світом не осо-
ромитись.

Головнокомандуючий на Кавказі генерал Паскевич, посила-
ючись на волю російського монарха, «знаменитого покровителя 
знань і мистецтва», доручає дипломату н.с. Грибоєдову сприя-
ти придбанню в Ардебілі східних манускриптів, як зазначено 
в відношенні з Санкт-Петербургу. Не насторожуючий термін 
«придбання» виділений нами навмисне. На перший погляд 
може здатись, що мова йде про закупівлю. Війна довела пер-
сіян до злиднів, і, вочевидь, на угоду з окремих найменувань 
вони могли б піти. Та тут у слова «придбання» свій зміст. Під 
придбанням не маються на увазі грошові витрати, а розумієть-
ся стягнення, конфіскація, хоча й без застосування зброї. Зви-
чайно, поповнення російської колекції рідкісними пам’ятками 
Сходу – справа виключно благородна, та коли вона твориться на 
шкоду культурі іншої держави, нехай навіть на даний час дер-
жави-ворога, то подібне ніби то благородне діяння рівнецінне 
грабунку посеред білого дня, насиллю сильного по відношенню 
до беззахисного.
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ГР. ДИБИЧ – ГЕНЕРАЛУ ПАСКЕВИЧУ,
17 ЛИСТОПАДА 1827 РОКУ

З Високого повеління, честь маю перепровадити до 
в.вис. проект професора Сеньковського щодо придбання 
від Персів рідкісних східних манускриптів, що знаходять-
ся в їхніх книгосховищах. Й.І.В. хоча й зволить вважати, що 
така вимога не може бути пристойно включена в пункту 
угоди мирного трактату, та не менше того бажає, щоб ви 
не випустили з виду цього предмета та постарались би пе-
реконати Перських уповноважених, що замість звичайних 
подарунків, що робляться Шахом при укладенні угод, Г.І. 
приємно було б отримати манускрипти, опис котрих я не-
вдовзі матиму честь доставити в.вис. додаючи, що як для 
відшукання їх, так і для відкриття інших цікавих творів 
Й.І.В. вважає можливим залучити Грибоєдова, який знахо-
диться при вас.

(АКАК. Т. 7. С. 579)

ГЕНЕРАЛ ПАСКЕВИЧ – Н.С. ГРИБОЄДОВУ,
27 ГРУДНЯ 1827 РОКУ

Перепроводжуючи при цьому відношення начальника 
Головного Штабу Й.І.В. гр. Дибича та прикладену до ньо-
го записку французькою мовою професора Сеньковсь- 
кого, приписую вам негайно зайнятись приведенням до 
виконання викладених у цьому відношенні й записці  
припущень.

Я впевнений, що власне Й.І.В. призначення залучити 
вас для придбання скарбів, настільки цікавих і коштовних 
для всієї просвітленої Європи, ще більше заохотить вас до-
класти всіх зусиль до виконання волі Монарха, знаменито-
го покровителя знань і мистецтва.

(АКАК. Т. 7. С. 582)

Перші «цікаві твори» дипломату Грибоєдову нескладно було 
виявити в всесвітньо відомій ардебільській мечеті Шейх-Сефі 
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Ардебілі. Мечеть дбайливо зберігала сліди багатої культурним 
спадком чудової епохи Сефевідів. Не бажаючи віддалятись від 
теми нашого нарису, все ж не можна обійти мовчанкою цю 
яскраву сторінку азербайджанської історії.* 

В Персії (переважно на території Південного Азербайджану) 
діяльність суфійсько-дарвішського ордену Сефевідів призвела 
до виділення в суфізмі особливого напрямку, котрий прийнято 
називати Кизилбашським (з тюркс. «червоноголові»), за кольо-
ром головних уборів членів ордену. Кизилбаши, як шиїти, но-
сили чалми з 12 пурпуровими смугами в пам’ять 12 шиїтських 
імамів (звідки й пішла їхня назва); вони також мали звичай го-
лити голови та бороди, залишаючи чуба та довгі вуса. Згодом 
червоний колір використовувався й у одязі.

Кизилбаши консолідувались довкола суфійського ордену 
Сефеві, шейхи котрого заснували свою резиденцію в Ардебі-
лі. Резиденції знаті, а також мечеті сефевідської Персії вражали 
своєю розкішшю. Багатий рослинний або геометричий орна-

* Засновником відомого на Сході суфійсько-дервішського ордену 
Сефевіє був Шейх Сефі ад-Дін Ісхак Ардебілі (Ардебіль, 1252-1334), однак  
родоначальником династії Сефевідів прийнято вважати шахиншаха Персії 
та Азербайджану Шах Ісмаїл Сефеві (1487-1524),  класика азербайджанської 
літератури та поезії. Він складав вірші під поетичним псевдонімом «Хатаі». 
Найстаровинніший рукопис його віршів- «Диван» зберігається в даний час у 
Ташкенті.
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ГенерАл-лейтенАнт Гр. сухтелен – ГенерАлу ПАскеВИчу,  
9 феВрАля 1828 ГодА, АрдебИль

Секретно

Собрав 8-го числа сего февраля вечером здешних хаджи и духовных 
особ, имеющих надзор над мечетью Шейх-Сефи-Эддина, я объявил 
им, что Российское правительство, заботясь о способах воспитания 
и благоденствия многочисленных мусульманских поколений, нахо-
дящихся в подданстве России, крайне нуждается в книгах и сочине-
ниях знаменитых писателей Востока, и что по поводу сему я полу-
чил приказание принять от них заимообразно для ознакомления и 
для снятия копий книги, составляющие так называемую библиотеку 
Шейх-Сефи*. Почетные хаджи и муллы после долгих рассуждений и 
отговорок согласились наконец прямо из моей квартиры следовать 
в мечеть в сопровождении полковника Реутта, офицеров и перевод-
чиков, назначенных для принятия и укладки книг. Вьючные сундуки 
для сего заблаговременно были приготовлены, и дело совершилось 
без всякого явного неудовольствия. Все сундуки запечатаны 7-ю пе-
чатями, в числе коих 4 печати мулл.

По окончанию одним из мулл произнесена молитва о благоден-
ствии Государя, причем в пользу бедных пожертвовано из имеющей-
ся в моем распоряжении экстраординарной суммы 25 черв. Вообще 
издержки для овладения библио-
текой простираются до 50-ти черв.

Ящики с книгами, коих все-
го, за исключением алкоранов и 
молитвенников, оказалось 166, 
поместившиеся в 8-ми ящиках, 
будучи свезены тогда же в Арде-
бильскую крепость, отправляются 
завтра в Мишкин в сопровожде-
нии 2-х рот 41-го Егерского полка, 
8 казаков и 2-х орудий, из числа 
здесь взятых от Персиян.

Дальнейшее сопровожде-
ние и доставление библиотеки в 
г. Тифлис поручено мною полк. 
барону Рене. Сколько я могу су-
дить о стоимости восточных книг 
вообще и смотря на богатство 

* Эта ценнейшая библиотека в свое время была пожертвована городу шахом Абба-
сом Великим (1587–1629).

12 шиитских имамов (откуда и произошло их название); 
они также имели обычай брить головы и бороды, остав-
ляя чубы и длинные усы. Позднее красный цвет исполь-
зовался и в одежде. 

Кызылбаши консолидировались вокруг суфийского 
ордена Сефеви, шейхи которого основали свою рези-
денцию в Ардебиле. Резиденции знати, а также мечети 
сефевидской Персии поражали своей роскошью. Бога-
тый растительный или геометрический орнамент, леп-
ные украшения, похожие на сталактиты, керамическая 
мозаика украшали дворцы и мечети.

Во все времена тюрки являлись главными почитате-
лями суфизма и их основателей.

В дальнейшем операцию по поиску и изъятию уни-
кальных восточных памятников культуры продолжи-
ли российские военные в оккупированном Ардебиле. 
Рапорт об итогах изъятия военными властями России 
из мечети редких книг и рукописей в комментариях 
не нуждается. Обратим лишь внимание на последнюю 
фразу рапорта генерал-лейтенанта гр. Сухтелена: «Пись-
менного же обязательства о возврате книг никакого 
выдано не было». 

Нетрудно предположить, что исторические сокрови-
ща мечети Шейх-Сефи-Эддина, взятые заимообразно 
для снятия с них рукописных копий, на самом деле, ни-
когда в Ардебиль не вернутся.

Кызылбаши

Шейх Сефи Шах Исмаил Севеви
     Шейх Сефі                Шах Ісмаїл Сефеві
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мент, ліпні прикраси, схожі на сталакти-
ти, керамічна мозаїка прикрашали палаци 
та мечеті.

За всіх часів тюрки були головними ша-
нувальниками суфізму та його засновників. 

В подальшому операцію з пошуку та 
вилучення унікальних східних пам’яток 
культури продовжили російські військові 
в окупованому Ардебілі. Рапорт про ре-
зультати вилучення військовою владою 
Росії з мечеті рідкісних книг і рукопи-
сів коментарів не потребують. Звернімо 
лише увагу на останню фразу рапорту ге-
нерал-лейтенанта гр. Сухтелена: «Письмового ж зобов’язання 
про повернення книг жодного видано не було». 

Неважко припустити, що історичні скарби мечеті Шейх-
Сефі-Еддіна, взяті позичково для зняття з них рукописних ко-
пій, насправді, ніколи до Ардебілю не повернуться.

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ  
ГР. СУХТЕЛЕН – ГЕНЕРАЛУ ПАСКЕВИЧУ,

9 ЛЮТОГО 1828 РОКУ, АРДЕБІЛЬ
Таємно 

Зібравши 8-го числа цього лютого ввечері тутешніх ха-
джи та духовних осіб, що мають нагляд над мечеттю Шейх-
Сефі-Еддіна, я оголосив їм, що Російський уряд, турбуючись 
про способи виховання та благополуччя численних му-
сульманських поколінь, що знаходяться в підданстві Росії, 
вкрай потребують книг і творів знаменитих письменників 
Сходу, і, що з цього приводу я отримав наказ прийняти від 
них позичково для ознайомлення та для зняття копій книг, 
що складають так звану бібліотеку Шейх-Сефі*. Почесні  

* Ця цінна бібліотека свого часу була пожертвувана місту шахом Абба-
сом Великим (1587-1629).
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ГенерАл-лейтенАнт Гр. сухтелен – ГенерАлу ПАскеВИчу,  
9 феВрАля 1828 ГодА, АрдебИль

Секретно

Собрав 8-го числа сего февраля вечером здешних хаджи и духовных 
особ, имеющих надзор над мечетью Шейх-Сефи-Эддина, я объявил 
им, что Российское правительство, заботясь о способах воспитания 
и благоденствия многочисленных мусульманских поколений, нахо-
дящихся в подданстве России, крайне нуждается в книгах и сочине-
ниях знаменитых писателей Востока, и что по поводу сему я полу-
чил приказание принять от них заимообразно для ознакомления и 
для снятия копий книги, составляющие так называемую библиотеку 
Шейх-Сефи*. Почетные хаджи и муллы после долгих рассуждений и 
отговорок согласились наконец прямо из моей квартиры следовать 
в мечеть в сопровождении полковника Реутта, офицеров и перевод-
чиков, назначенных для принятия и укладки книг. Вьючные сундуки 
для сего заблаговременно были приготовлены, и дело совершилось 
без всякого явного неудовольствия. Все сундуки запечатаны 7-ю пе-
чатями, в числе коих 4 печати мулл.

По окончанию одним из мулл произнесена молитва о благоден-
ствии Государя, причем в пользу бедных пожертвовано из имеющей-
ся в моем распоряжении экстраординарной суммы 25 черв. Вообще 
издержки для овладения библио-
текой простираются до 50-ти черв.

Ящики с книгами, коих все-
го, за исключением алкоранов и 
молитвенников, оказалось 166, 
поместившиеся в 8-ми ящиках, 
будучи свезены тогда же в Арде-
бильскую крепость, отправляются 
завтра в Мишкин в сопровожде-
нии 2-х рот 41-го Егерского полка, 
8 казаков и 2-х орудий, из числа 
здесь взятых от Персиян.

Дальнейшее сопровожде-
ние и доставление библиотеки в 
г. Тифлис поручено мною полк. 
барону Рене. Сколько я могу су-
дить о стоимости восточных книг 
вообще и смотря на богатство 

* Эта ценнейшая библиотека в свое время была пожертвована городу шахом Абба-
сом Великим (1587–1629).

12 шиитских имамов (откуда и произошло их название); 
они также имели обычай брить головы и бороды, остав-
ляя чубы и длинные усы. Позднее красный цвет исполь-
зовался и в одежде. 

Кызылбаши консолидировались вокруг суфийского 
ордена Сефеви, шейхи которого основали свою рези-
денцию в Ардебиле. Резиденции знати, а также мечети 
сефевидской Персии поражали своей роскошью. Бога-
тый растительный или геометрический орнамент, леп-
ные украшения, похожие на сталактиты, керамическая 
мозаика украшали дворцы и мечети.

Во все времена тюрки являлись главными почитате-
лями суфизма и их основателей.

В дальнейшем операцию по поиску и изъятию уни-
кальных восточных памятников культуры продолжи-
ли российские военные в оккупированном Ардебиле. 
Рапорт об итогах изъятия военными властями России 
из мечети редких книг и рукописей в комментариях 
не нуждается. Обратим лишь внимание на последнюю 
фразу рапорта генерал-лейтенанта гр. Сухтелена: «Пись-
менного же обязательства о возврате книг никакого 
выдано не было». 

Нетрудно предположить, что исторические сокрови-
ща мечети Шейх-Сефи-Эддина, взятые заимообразно 
для снятия с них рукописных копий, на самом деле, ни-
когда в Ардебиль не вернутся.

Кызылбаши

Шейх Сефи Шах Исмаил Севеви

Кизилбаши
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хаджи та мулли після довгих роздумів і відмовок погоди-
лись врешті прямо з моєї квартири слідувати в мечеть у су-
проводі полковника Реутта, офіцерів і перекладачів, при-
значених для прийняття та укладання книг. В’ючні скрині 
для цього завчасно були приготовані, і справа здійснилась 
без будь-якого явного незадоволення. Всі скрині запеча-
тані 7-ма печатками, серед котрих 4 печаті мул.

Після завершення одним із мул виголошена молитва 
про благоденство Государя, при чому на користь бідних 
пожертвувано із екстраординарної суми, що була в моєму 
розпорядженні 25 черв. Взагалі витрати для заволодіння 
бібліотекою сягають до 50-ти черв.

Ящики з книгами, котрих всього, за винятком алко-
ранів і молитовників, виявилось 166, що помістились у 8 
ящиків, будучи вже звезені тоді ж у Ардебільську форте-
цю, вирушають завтра в Мишкин в супроводі 2-х рот 41-го 
Єгерського полку, 8 козаків і 2-х знарядь, серед взятих від 
Персів.

Подальший супровід і доставка бібліотеки в м.Тифліс 
доручено мною полк. Барону Рене. Скільки я можу суди-
ти про вартість східних книг в загальному й зважаючи на 
багатство палітурки, вони мають бути вельми коштовними. 
Я впевнений, що серед таких лише небагато не дістались 
нам. Ці книги, яких бракує повинні знаходитись у читачів, 
котрим довірені позичково. Я вирішив не домагатись їхнім 
розшуком, аби не спричинити більшого обурення, і впев-
нений бувши, що навпаки, набожні читачі ції раді будуть 
нагоді присвоїти собі хоча б декілька книг Шейх-Сефі-
Еддіна.

Проти будь-якого очікування, запобіжні заходи, нами 
вжиті, виявились майже зайвими. Народ, як і сини Аббас-
мірзи, пізнали й приняли звістку про цю подію доволі бай-
дуже. Все спокійно, і на базарі торгівля ведеться сьогодні 
як зазвичай.

Після прибуття в’юків до Тифлісу, вони будуть вимагати 
перекладки, про що я разом із цим повідомляю ген.-ад’ют. 
Сипягіна з приєднанням прохання, аби розкриття скринь 
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здійснювалось комісією або під власним наглядом, бо за 
швидкістю виконання неможна було вкласти книги з на-
лежною ретельністю, а також скласти їм каталог.

Хаджи і мулли оголосили мені, що цієї коштовності лі-
тератури, що складалась століттями від щедрот і пожерт-
вувань багатьох володарів Персії та інших знаменитих 
людей, вони сподіваються, великий Російський імператор 
не позбавить їх і не залишить без винагороди мечеть ве-
ликого Шейх-Сефі. Я їх запевнив, що з цих книг будуть зня-
ті копії, і дещо обнадіяв, що Г.І. якщо дізнається про стан 
руйнації, в якому знаходиться мечеть, то вірно зробить для 
неї пожертву, що може служити вічною пам’яткою щасли-
вого перебування Його війська в Ардебілі. А письмового 
зобов’язання про повернення книг жодного видано не 
було.

(АКАК. Т. 7. С. 589)

В нуль годин 10 (22) лютого 1828 року, в містечку Туркман-
чай, генерал-ад’ютант граф І.Ф. Паскевич і шах-заде Аббас-
Мірза підписали мирний Туркманчайський трактат. За шкоду, 
завдану Росії, Персія зобов’язалась виплатити Росії контрибу-
цію. Розмови про вивезену Ардебільську бібліотеку відійшли 
на задній план, при цьому переможна мирна угода ніби стиму-
лювала діяльність за викликом в Росії культурного спадку Пів-
денного Азербайджану. 

Минуло два тижні після укладення Туркманчайського миру, 
і з цієї нагоди головнокомандуючий на Кавказі генерал Паске-
вич від імені Г.І. зробив благодійний жест. Він публічно передав 
у дарунок мечеті Шейх-Сефі 800 червонців начебто на ремонт, 
і якщо цього буде недостатньо, то обіцяв від себе особисто таку 
ж суму передати мечеті. Зрозуміло, це «багате приношення» – 
всього лише мізерна сума. Вона жодним чином не компенсува-
ла цінності вилучених манускриптів, а серед них напевно були 
й такі унікальні, в котрих не може бути ціни.
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ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ СУХТЕЛЕН 2-ИЙ –  
ГЕНЕРАЛУ ПАСКЕВИЧУ,

24 ЛЮТОГО 1828 РОКУ, МІСТЕЧКО ДЕДЕ-БЕГЛІ

22-го числа цього лютого я наказав муллам і почесним 
хаджи Ардебільським зібратись у мечеті, де, поклавши на 
труну Шейха-Сефі парчовий мішок із 800-ми черв., оголо-
сив усім присутнім, що в.вис. від імені Г.І. з нагоди успішно 
укладеної угоди присвячує цю суму в дарунок мечеті на 
ремонт і укріплення давньої цієї достопам’ятної будівлі. 
Багате приношення було прийняте з одноголосним вияв-
ленням вдячності, і мулли виявили своє бажання виголо-
сити молитву про довголіття нашого Государя та Персько-
го Шаха.

Після того старшини оголосили мені, що вони вже були 
сповіщені листом від Аббас-мірзи про ваш намір послати 
з ним цей подарунок і що в. вис. має намір пожертвувати 
таку ж суму від себе, якщо б прислана від імені Государя 
виявилась недостатньою для ремонту мечеті. В. вис. до-
дали до цього наказу, аби вони неодмінно отримали від 
мене розписку про кількість книг, нами відвезених, а тому 
й за настійною їхньою вимогою, я наважився видати Ро- 
сійською мовою таку розписку. А на вимогу про попере-
дню видачу мені детального реєстру зі вказівкою, які саме 
книги нами були відвезені, я не отримав відомостей, бо 
мулли заявили, що в них каталога бібліотеки не було. 

(АКАК. Т. 7. С. 601)

З листа начальника штабу Кавказької армії з’ясовується, що 
Аббас-мірза усвідомив свій колосальний прорахунок – те, що 
не зажадав від російських військових розписку в отриманні ви-
везеної літератури, – і Аббас-мірза, хоча вже заднім числом, 
наполягає, щоб російське командування видало документ про 
кількість і назву вилучених із мечеті рукописних книг. Але така 
розписка не видана, і російське командування тут ніби й не ви-
нне: «бо мулли заявили, що в них каталога бібліотеки не було». 
Якщо це відповідало дійсності, то залишається лише дивува-
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тись кричущій безвідповідальності та байдужості служителів 
мечеті.

В час відкриття Америки галіони Христофора Колумба були 
завантажені кольоровими скельцями, котрі моряки міняли в 
аборигенів на злитки золота. І такий дивний бартер у історії 
великих географічних відкриттів зафіксований. Врешті, півден-
ноамериканських аборигенів за їх напівдикого способу життя 
можна зрозуміти: вони взагалі не знали ціни золота, а кольорові 
скляні намистинки вважали дорогою прикрасою. Однак високо-
освічене перське духовенство з великими історичними пізнан-
нями вочевидь усвідомлювало історичну цінність вивезених до 
Росії унікальних манускриптів – і при їхній передачі навіть не 
скласти опису? Неймовірно! А можливо, коли манускрипти ви-
носили з мечеті, священнослужителі з напів закритими очима 
насолоджувались манливим дзвоном дарованої їм срібної моне-
ти? Можливо й таке. За всіх часів Росія успішно застосовувала 
грошовий стимул, і діяв він гіпнотично. Побори в персів здавна 
були в моді, а тут без ускладнень, як манна з неба, тільки долоні 
підставляй, ллється срібне джерельце.

Акція з вивозом унікальних рукописних книг проводилась 
на очах у персів, напевно віруючі, усвідомлюючи, що відбува-
ється грандіозний грабіж, простягали руки до неба, закликали 
всемогутнього й милосердного Аллаха. Словом, келійності в 
вивозі в Росію Ардебільської бібліотеки не було, це подія на-
була широкого розголосу, і чутки про неї потужною хвилею по-
котились до палацу шаха. Наступник Аббас-мірзи все більше 
тривожився за долю вивезеної колекції і все ще плекав надію на 
її повернення. В Росії поки також не було впевненості, чи зали-
шиться колекція тут навічно. Все залежало від поведінки персів 
після підписання Туркманчайського трактату. Однак, бережли-
во впакована Ардебільська бібліотека рухалась із Тифлісу в бік 
Санкт-Петербургу, а не в зворотному напрямку. Аббас-мірза 
все частіше нагадував владі Росії, що йому «обіцяли повернути 
ці рукописи або, принаймні, видати копії з них», а суперечки з 
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Персією допустити не можна було. Генерал Паскевич із прита-
манною йому порядністю доповідав військовому міністру, що 
військове керівництво Кавказу все ж давало персам гарантії по-
вернення Ардебільської бібліотеки або копій із книг.

ІЗ ВІДНОШЕННЯ ГР. ПАСКЕВИЧА КН. ЧЕРНИШОВУ,
25 КВІТНЯ 1828 РОКУ

Ген.-ад. гр. Сухтелен доповідає про обставини, що су-
проводжували прийом Ардебільських східних рукописів. 
Виявляється, він оголосив муллам Ардебільської мечеті, 
що, можливо, згодом будуть списані й передані їм копії з 
цих рукописів і що в.с., дізнавшись про те, що відбувається 
в Ардебілі в той самий час, коли був підписаний мирний 
трактат у Туркманчаї, заледве не з більшою ствердністю 
обіцяли Аббас-мірзі повернути ці рукописи чи принаймні 
видати копії з них. Оскільки такі обіцянки могли подати 
надію Перському уряду на повернення Ардебільської бі-
бліотеки та може трапитись, що він звернеться до вас з 
вимогами з цього предмету, то Й.В. завгодно, щоб в.с. у від-
гуці вашому постарались під слушним приводом відхили-
ти задоволення в цьому випадку вимоги Персів, обіцяючи, 
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рукописи или, по крайней мере, выдать копии с оных», а 
ссоры с Персией допустить было нельзя. Генерал Паске-
вич с присущей ему порядочностью докладывал военно-
му министру, что военное руководство Кавказа все же 
давало персиянам гарантии возвращения Ардебильской 
библиотеки или копий с книг.

Из отноШенИя Гр. ПАскеВИчА кн. черныШеВу,
25 АПреля 1828 ГодА

Ген.-ад. гр. Сухтелен докладывает об обстоятельствах, сопровождав-
ших прием Ардебильских восточных рукописей. Оказывается, он 
объявил муллам Ардебильской мечети, что, может быть, впослед-
ствии будут списаны и переданы им копии с сих рукописей и что в.с., 
узнав о происходящем в Ардебиле в то самое время, когда был под-
писан мирный трактат в Туркманчае, едва ли не с большей утверди-
тельностью обещали Аббас-мирзе возвратить сии рукописи или по 
крайней мере выдать копии с оных. Поскольку таковые обещания 
могли подать надежду Персидскому правительству на возвращение 
Ардебильской библиотеки и может случиться, что оное обратится к 
вам с домогательством по сему предмету, то Е.В. угодно, чтобы в.с. 
в отзыве вашем постарались под благовидным предлогом отклонить 
удовлетворение в сем случае требования Персиян, обещая, впрочем, 
им, если то будет необходимо, по мере возможности изготовить с 
сих рукописей копиию (АКАК. Т. 7. С. 615)

заявили, что у них каталога библиотеки не имелось». 
Если это соответствовало действительности, то остает-
ся только удивляться вопиющей безответственности и 
равнодушию служителей мечети. 

Во времена открытия Америки галионы Христофора 
Колумба были загружены цветными стекляшками, ко-
торые моряки меняли у аборигенов на слитки золота. 
И такой странный бартер в истории великих географи-
ческих открытий зафиксирован. В конце концов, юж-
ноамериканских аборигенов при их полудиком образе 
жизни можно понять: они вообще не знали цены золота, 
а разноцветные стеклянные бусинки считали дорогим 
украшением. Однако высокообразованное персидское 
духовенство с большими историческими познаниями 
наверняка сознавало историческую ценность вывезен-
ных в Россию уникальных манускриптов – и при их пе-
редаче даже не составить описи? Уму непостижимо! 
А может быть, когда манускрипты выносили из мечети, 
священнослужители с полузакрытыми очами наслаж-
дались манящим звоном дарованной им серебряной 
монеты? Может быть и такое. Во все времена Россия 
успешно применяла денежный стимул, и действовал он 
гипнотически. Поборы у персиян издавна были в моде, 
а тут без труда, как манна с неба, только ладошки под-
ставляй, льется серебряный ручеек.

Акция с вывозом уникальных рукописных книг 
проводилась на виду у персиян, наверняка верую-
щие, сознавая, что происходит грандиозное хищение, 
простирали руки к небу, взывали к всемогущему и все-
милостивейшему Аллаху. Словом, келейности в вывозе в 
Россию Ардебильской библиотеки не было, это событие 
получило широкую огласку, и молва о нем мощной вол-
ной покатилась ко двору шаха. Наследник Аббас-мирза 
все больше тревожился за судьбу вывезенной коллекции 
и все еще питал надежду на ее возвращение. В России 
пока тоже не было уверенности, останется ли коллек-
ция здесь навечно. Все зависело от поведения перси-
ян после подписания Туркманчайского трактата. Тем не 
менее, бережно упакованная Ардебильская библиотека 
двигалась из Тифлиса в сторону Санкт-Петербурга, а не 
в обратном направлении. Аббас-мирза все чаще напо-
минал властям России, что ему «обещали возвратить сии Подписание Туркманчайского трактата 10(22) февраля 1828 года

Підписання Туркманчайського  
трактату 10(22) лютого 1828 року
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зрештою, їм, якщо це буде необхідно, у міру можливості 
виготовити з цих рукописів копію.

(АКАК. Т. 7. С. 615)

В Санкт-Петербурзі, між тим, не стали себе обтяжувати 
виконанням обіцянок щодо повернення ардебільських ману-
скриптів або їхніх копій. За тих часів копіювання було дорогим 
і з багатьох причин навряд чи зобов’язанням, яке можна вико-
нати. Давали гарантії військові, які не володіють спеціальними 
знаннями. Досвідчені царедворці придумали зовсім просте рі-
шення. Вони підказали Й.І.В. оголосити Ардебільську бібліоте-
ку державною власністю Російської імперії, захопленої під час 
війни з Персією, і тим самим закрити питання. «Бути цьому», –  
підтримав государ імператор Микола І.

Накопичений досвід безкоштовного збагачення докумен-
тальними реліквіями тепер можна було розповсюдити на інші 
війни й міждержавні сутички.

ГР. ЧЕРНИШОВ – ГР. ПАСКЕВИЧУ,
15 ЛИСТОПАДА 1828 РОКУ

… Г.І., призначив Ардебільську бібліотеку як власність 
державну та трофей Перської війни, для зберігання в Гро-
мадській бібліотеці, Високо звеліти мені зволяє повідоми-
ти в.с. і про те, щоб із бібліотек всіх Турецьких міст, в Євро-
пі та Азії, котрі вже підкорені Російською зброєю й надалі 
будуть підкорюватись, відібрані були на користь Росії всі 
Арабські, Перські й Турецькі рукописи, за винятком кора-
нів і всіх книг, що стосуються мухамеданської віри.     

(АКАК. Т. 7. С. 657)

А тепер повернімось до недремного дипломата Грибоє-
дова, котрий до того часу вже зведений у високий цивільний 
чин Статського радника. У нього, як відомо, є обов’язки перед 
Санкт-Петербургом і навіть перед сами государем імператором.



414

Між тим у Персів великі труднощі з виплатою контрибу-
ції. Після тривалої окупації російськими військами Перського 
Азербайджану Аббас-мірза залишився без доходів, а шах не 
шкодував виплачувати Росії контрибуцію, спустошуючи лише 
свою скарбницю, він вважав, що його спадкоємець Аббас-мірза, 
до речі, винуватець другої війни з Росією, – повинен також ак-
тивно приймати участь у виплаті боргу Росії. Шах із обуренням 
засумнівався в спроможності свого сина керувати величезною 
провінцією – Азербайджаном. Однак казна шах-заде порожня, 
Аббас-мірза з нетерпінням очікує відходу російських військ із 
Азербайджану, щоб знову отримувати прибутки, та для цього 
потрібні гроші. Словом, замкнене коло. Шах-заде знаходиться в 
безвихідному становищі, і раптом йому на допомогу приходить 
с.р. О.С. Грибоєдов.

Якимось чином всюдисущий с.р. Грибоєдов дізнався, що 
в Тавризі зберігається на правах дуже важливої державної ре-
ліквії золотий трон Ага-Магомед-шаха. Далі в документах ця 
реліквія йменується троном Аббас-мірзи. Можливо, на цьому 
троні пізніше сидів шах-заде Аббас-мірза та трон знаходився 
під відповідальністю Аббас-мірзи, та власником трону, судячи з 
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кои уже покорены Российским оружием и впредь будут покоряемы, 
отобраны были в пользу России все Арабские, Персидские и Турец-
кие рукописи, за исключением коранов и всех книг, касающихся му-
хаммеданской веры. (АКАК. Т. 7. С. 657)

А теперь вернемся к недремлющему диплома-
ту Грибоедову, который к этому времени уже возве-
ден в высокий гражданский чин Статского советни-
ка. У него, как известно, имеются обязательства перед 
Санкт-Петербургом и даже перед самим государем 
императором.

Между тем, у персиян большие трудности с выплатой контрибуции. 
После затянувшейся оккупации российскими войсками Персидско-
го Азербайджана Аббас-мирза лишился доходов, шах же не желал 
выплачивать России контрибуцию, опустошая лишь свою казну, он 
полагал, что его наследник Аббас-мирза – кстати, виновник второй 
войны с Россией, – должен также активно участвовать в выплате 
долга России. Шах с негодованием усомнился в способности сво-
его сына управлять огромной провинцией – Азербайджаном. Одна-
ко казна шах-заде пуста, Аббас-мирза с нетерпением ожидает ухода 
российских войск из Азербайджана, чтобы вновь получать доходы, 
но для этого необходимы деньги. Словом, замкнутый круг. Шах-заде 
находится в безвыходном положении, и вдруг ему на помощь при-
ходит с.с. А.С. Грибоедов.

Каким-то образом вездесущий с. с. Грибоедов узнал, что в Тав-
ризе хранится на правах важнейшей государственной реликвии зо-
лотой трон Ага-Магомед-шаха. Далее в документах эта реликвия 
именуется троном Аббас-мирзы. Возможно, на этом троне позднее 
восседал шах-заде Аббас-мирза и трон находился под ответственно-
стью Аббас-мирзы, но владельцем трона, судя по документам, шах-
заде не являлся. Однако истину установить нам так и не удалось. Мы 
не ошибемся, если будем полагать, что упоминаемый золотой трон 
принадлежал Ага-Магомед-шаху. – Р.И.).

Почему бы не помочь персиянам хотя бы частично погасить долг 
перед Россией, передав ей трон в залог части суммы и таким обра-
зом ускорив освобождение территории Персии?

2 декабря 1828 года А.С. Грибоедов уведомил главнокоманду-
ющего гр. Паскевича о троне Ага-Магомед-хана и сформулировал 
свои предложения. Разумеется, генерал Паскевич не мог упустить 
шанс приобрести для России еще одну редчайшую и дорогую исто-
рическую реликвию. По оценке купца Хитрова, в троне одного зо-
лота было на 9 тыс. туманов, не считая эмали и дорогостоящей 

В Санкт-Петербурге, между тем, не стали себя об-
ременять выполнением обещаний о возвращении ар-
дебильских манускриптов или их копий. По тем вре-
менам копирование было дорогостоящим и по многим 
причинам вряд ли выполнимым обязательством. Давали 
гарантии военные, не владеющие специальными зна-
ниями. Опытные царедворцы придумали совсем про-
стое решение. Они подсказали Е.И.В. объявить Арде-
бильскую библиотеку государственной собственностью 
Российской империи, захваченной во время войны с 
Персией, и тем самым закрыть вопрос. «Быть по сему», – 
поддержал государь император Николай I.

Накопленный опыт бесплатного обогащения до-
кументальными реликвиями теперь можно было рас-
пространить на другие войны и межгосударственные 
столкновения.

Гр. черныШеВ – Гр. ПАскеВИчу, 
15 ноября 1828 ГодА

…Г.И., назначив Ардебильскую библиотеку, как собственность госу-
дарственную и трофей Персидской войны, для хранения в Публич-
ной Библиотеке, Высочайше повелеть мне соизволяет сообщить в.с. 
и о том, чтобы из библиотек всех Турецких городов, в Европе и Азии, 

Пленному Шамилю демонстрируют рукописи из Ардебильской библиотеки. 
1 октября 1859 года, Санкт-ПетербургПолоненому Шамілю демонструють  

рукописи з Ардебільської бібліотеки.  
1 жовтня 1859 року, Санкт-Петербург
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документів, шах-заде не був. Однак істину встановити нам так 
і не вдалось. Ми не помилимось, якщо будемо вважати, що зга-
дуваний золотий трон належав Ага-Магомед-шаху. – Р.І.).

Чому б не допомогти персам хоча б частково погасити борг 
перед Росією, передавши їй трон як завдаток частини суми й 
таким чином прискоривши звільнення території Персії?

2 грудня 1828 року О.С. Грибоєдов повідомив головноко-
мандуючому гр. Паскевичу про трон Ага-Магомед-хана й сфор-
мулював свої пропозиції. Зрозуміло, генерал Паскевич не міг 
втратити нагоди здобути для Росії ще одну рідкісну й дорогу 
реліквію. За оцінкою купця Хитрова, в троні одного золота було 
на 9 тис. туманів, не враховуючи емалі та дорогої роботи, але 
трон навмисне оцінили тільки в 7 тис., начебто щоб владі Персії 
легше було його викупити й передати Росії, та це теж черго-
ве лукавство. Насправді мова йде виключно про вигоду Росії. 
Чим дешевше трон, тим вигідніше для Росії згодом його вику-
пити. При цьому Персії буде зарахована якась сума боргу, та це 
краще, ніж взагалі не повертати борг. Словом, на домовленість 
із троном шах-заде пішов, але важко, дуже неохоче. Про Ага-
Магомед-хана, хоча й лютого тирана, в Персії зберігали добру 
пам’ять. Тому Персія не бажала розлучатись із цією пам’ятною 
реліквією, але борги платити треба. А доти трон – лише завда-
ток за рахунок виплати боргу, та російський двір уже планував 
зробити трон власністю Росії, як і Ардебільську бібліотеку.

ГР. ПАСКЕВИЧ – С.Р. ГРИБОЄДОВУ
11 ГРУДНЯ 1828 РОКУ

Ген.-м. Мерліні доповідає мені про доставку в Аббас-
Абад, згідно бажання Аббас-мірзи, золотого трону на за-
вдаток суми в 7 тис. туманів, що слідує нам від Персії.

Вважаючи, що трон цей міг би служити гарним трофеєм 
у Москві, в Грановітій палаті, я звертаюсь до в. вис. з по-
кірним проханням, чи не знайдете ви якихось пристойних 
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засобів схилити Аббас-мірзу, щоб 
цей трон залишився у нас у випла-
ту суми, в котрій він закладений, 
або навіть з певною, не вельми 
значною, надбавкою.

Очікую від в. вис. відомостей з 
цього предмета з вашою думкою.

(АКАК. Т. 7. С. 666)

Звичайно, заповзятливий істин-
ний патріот Росії знайшов «пристой-
ні засоби схилити Аббас-мірзу, щоб 

цей трон залишився в нас». Трон Ага-Магомед-хана – пам’ять 
не лише про Персію, а й повноважного міністра при перському 
дворі дипломата О.С. Грибоєдова. Його ж Величність государ 
імператор Микола І звелів помістити трон у Московську зброй-
ну палату.

ПОВНОВАЖНИЙ МІНІСТР ГРИБОЄДОВ 
ПРОТИ ВОЛІ ГРАФА ПАСКЕВИЧА 
НАПОЛЯГАЄ НА НЕГАЙНОМУ ВИВОДІ 
РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬК ІЗ ХОЯ

Настав квітень 1828 року. Російські війська вже покинули 
територію Перського Азербайджану. Був виплачений за-
вдаток за провінцію Урмія, та звідти також були виведе-

ні російські війська. Між Росією й Персією успішно розвивався 
мирний процес, однак Хойська провінція все ще була окупова-
на. В умовах покращення відносин між двома державами шах-
заде вважав, що не слід очікувати, поки Персія виплатить за 
Хой всю суму до єдиного рубля. Персія була виснажена війною. 
Аббас-мірза буквально благав гр. Паскевича негайно очистити 
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ПОЛНОМОЧНЫЙ МИНИСТР ГРИБОЕДОВ 
ПРОТИВ ВОЛИ ГРАФА ПАСКЕВИЧА 

НАСТАИВАЕТ НА НЕМЕДЛЕННОМ ВЫВОДЕ  
РОССИЙСКИХ ВОЙСК ИЗ ХОЯ

Наступил апрель 1828 года. Российские войска 
уже покинули территорию Персидского Азер-
байджана. Был выплачен залог за провинцию 

Урмия, и оттуда также были выведены российские во-
йска. Между Россией и Персией успешно развивался 
мирный процесс, однако Хойская провинция все еще 
была оккупирована. В условиях улучшения отношений 
между двумя государствами шах-заде полагал, что не 
следует ждать, пока Персия выплатит за Хой всю сумму 
до единого рубля. Персия была истощена войной. Аб-
бас-мирза буквально умолял гр. Паскевича немедленно 
очистить эту провинцию, чтобы подати с Хоя через ко-
роткое время можно было обратить на окончательный 
расчет с Россией. 

Однако гр. Паскевич жестко стоял на букве закона. 
Дескать, пока Персия не уплатит всю сумму за Хой, во-
йска оттуда выведены не будут. Наступала зима, назре-
вала война с Турцией и простаивающие войска необ-
ходимы были для действующей армии, но гр. Паскевич 
не шел даже на малозначащий компромисс, выгодный 
России и столь необходимый Персии, на компромисс, 
которому и Санкт-Петербург никак не препятствовал. 
Высочайший двор всегда одобрял предложения главно-
командующего на Кавказе. 

Известный своими рыцарскими манерами, гр. Па-
скевич в вопросе об освобождении Хоя неожиданно за-
нял непробиваемую бюрократическую позицию. Реше-
ние проблемы ускорил полномочный министр в Персии 
А.С. Грибоедов. Не боясь обидеть главнокомандующе-
го и своего родственника гр. Паскевича, с.с. Грибое-
дов, используя свои высокие полномочия, обратился в 
Санкт-Петербург и, активно поддерживая просьбу пер-
сидской стороны, просил указать генералу Паскеви-
чу на необходимость немедленно вывести российские 
войска из Хойской провинции. Четко вырисовывает-
ся еще одна грань государственного ума дипломата 
А.С. Грибоедова.

работы, но трон намеренно оценили только в 7 тыс., якобы чтобы 
властям Персии легче было его выкупить и передать России, но это 

тоже очередное лукавство. На самом 
деле речь идет исключительно о вы-
годах России. Чем дешевле трон, тем 
выгодней для России затем его вы-
купить. При этом Персии будет зачте-
на какая-то сумма долга, но это луч-
ше, чем вообще не возвращать долг. 
Словом, на сделку с троном шах-заде 
пошел, но с трудом, очень неохотно. 
Об Ага-Магомед-хане, хотя и лютом 
тиране, в Персии хранили добрую 
память. Поэтому Персия не желала 
расставаться с этой памятной релик-
вией, но долги платить надо. Пока 
же трон – только залог в счет уплаты 
долга, но российский двор уже пла-

нировал сделать трон собственностью России, как и Ардебильскую 
библиотеку.

Гр. ПАскеВИч – с. с. ГрИбоедоВу, 
11 декАбря 1828 ГодА

Ген.-м. Мерлини доносит мне о доставке в Аббас-Абад, согласно с 
желанием Аббас-мирзы, золотого трона в залог следующей нам от 
Персии суммы в 7 тыс. туманов.

Находя, что трон сей мог бы служить хорошим трофеем в Мо-
скве, в Грановитой палате, я обращаюсь к в. пр. с покорнейшею 
просьбой, не найдете ли вы каких-нибудь приличных средств скло-
нить Аббас-мирзу, чтобы сей трон остался у нас в уплату суммы, в 
какой он заложен, или даже с некоторою, не весьма значительною, 
прибавкою.

Ожидаю от в. пр. сведений по сему предмету с вашим мнением.
(АКАК. Т. 7. С. 666)

Конечно, предприимчивый истинный патриот Рос-
сии нашел «приличные средства склонить Аббас-мирзу, 
чтобы сей трон остался у нас». Трон Ага-Магомед-хана – 
память не только о Персии, но и о полномочном мини-
стре при персидском дворе дипломате А.С. Грибоедове. 
Его же Величество государь император Николай I пове-
лел поместить трон в Московскую оружейную палату.

Ст. Советник А.С. Грибоедов
Ст. р. О.С. Грибоєдов
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цю провінцію, щоб податки з Хоя за короткий час можна було 
обернути на остаточний розрахунок із Росією.

Однак гр. Паскевич жорстко стояв на букві закону. Мовляв, 
поки Персія не виплатить усю суму за Хой, війська звідти ви-
ведені не будуть. Настала зима, назрівала війна з Туреччиною 
та війська, що простоювали, необхідні були для діючої армії, 
та гр. Паскевич не йшов навіть на малозначний компроміс, ви-
гідний Росії і такий необхідний Персії, на компроміс, котрому 
й Санкт-Петербург ніяк не перешкоджав. Високий двір завжди 
схвалював пропозиції головнокомандуючого на Кавказі.

Відомий своїми лицарськими манерами, гр. Паскевич в пи-
танні про звільнення Хоя несподівано зайняв непробивну бюро-
кратичну позицію. Вирішення проблеми прискорив повноваж-
ний міністр у Персії О.С. Грибоєдов. Не побоюючись образити 
головнокомандуючого й свого родича гр. Паскевича, с.р. Грибо-
єдов, використовуючи свої високі повноваження, звернувся до 
Санкт-Петербургу та, активно підтримуючи прохання перської 
сторони, просив вказати генералу Паскевичу на необхідність 
негайно вивести російські війська з Хойської провінції. Чітко 
вимальовується ще одна грань державного розуму дипломата 
О.С. Грибоєдова. 

ШАХ-ЗАДЕ АББАС-МІРЗА – ГР. ПАСКЕВИЧУ
(ОРІЄНТОВНО 4 КВІТНЯ 1828 РОКУ)

… 7-й курур уже сюди доставлений, з котрого я велів 
суму, що прямує за Урмію доставити ген.-м. Панкратьєву. А 
оскільки я бажаю, щоб призначена для очищення Хойської 
провінції сума була виплачена заздалегідь встановленого 
терміну, то з 8-го ж курура маємо в готовності 350 тис. ту-
манів. Тому прошу в.с., прийнявши раніше наміченого тер-
міну цю суму, очистити від Російського війська й Хойську 
провінцію. Якщо можете, для виплати решти малозначної 
суми 150 тис. туманів дайте нам термін 7 місяців, рахую-
чи з 4-го квітня 1828 року, чим вельми порадуєте мене.  
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Держава, котра з такою зручністю та швидкістю виплатила 
7 курурів і 350 тис. туманів, вочевидь виплатить свого часу 
й 150 тис. туманів.

Та гр. Паскевич ніяк не бажає йти назустріч проханню шах-
заде, хоча б у якості вдячності за увагу до хворих, залишених у 
госпіталі Тавризу.

Закінчується квітень 1828 року. Гр. Паскевич пом’якшує 
свою позицію, про що інформує віце-канцлера гр. Нессельроде.

Підходить до кінця травень 1828 року, шах-заде продовжує 
наполягати на звільненні провінцій Персії, та гр. Паскевич, 
прикриваючись повелінням Й.І.В., до кінцевої виплати боргу не 
погоджується виводити війська з Хою. Якщо згадати, що з мече-
ті Ардебіля з дозволу Аббас-мірзи безкоштовно була вивезена 
величезна колекція безцінних східних манускриптів, то чи вар-
то великій державі Росії розмінюватись на дрібниці й усклад-
нювати відносини з переможеною Персією через якихось 100 
тис. туманів? Та гр. Паскевич знову невблаганний, він роз’яснює 
шах-заде, як малолітньому, що він, гр. Паскевич, є «вірним ви-
конавцем волі великого Государя». До того ж для посилення його 
позиції у головнокомандуючого з’явився переконливий привід: 
перси постачали Росії золото й срібло найнижчої проби.

ГР. ПАСКЕВИЧ – ШАХ-ЗАДЕ АББАС-МІРЗІ,
29 ТРАВНЯ 1828 РОКУ

… Стосовно очищення Хойської провінції я вже ого-
лосив в. вис., що вона негайно буде залишена військами 
нашими, як тільки 8-й курур, на завдаток якого вона за-
йнята, вами буде виплачений Росії. Як вірний виконавець 
волі великого Государя мого, я в цьому випадку не можу й 
помислити відступити від повелінь Й.І.В., тим більше що 
й без того вже Росія зазнала значних втрат у результаті 
прийому від Перського уряду золота й срібла найнижчої 
проби проти того, яке належало отримати (дійсно, за оцін-
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кою російських фахівців, після прийому 7 курурів збитки 
склали приблизно 500 тис. руб. сріблом. – Р.І.). 

(АКАК. Т. 7. С. 630)

Свою непохитну позицію – не задовольняти прохання Аб-
бас-мірзи – гр. Паскевич викладає й віце-канцлеру.

ГР. ПАСКЕВИЧ – ГР. НЕССЕЛЬРОДЕ,
1 ЧЕРВНЯ 1828 РОКУ

… В розсуд виплати 8-го куруру за очищення Хойської 
провінції думка моя підтвердилась повністю. Всі наміри 
Аббас-мірзи схиляються до того, щоб клопотати в Г.І. хоча 
б певну поступку з цієї суми <…> Та я не смію наважитись 
ні на жодну поступку й стверджую, що Хойська провінція 
може бути звільнена не раніше як після виплати повністю 
500 тис. туманів, що прямують нам за неї.

(АКАК. Т. 7. С. 633)

Государ імператор рекомендує гр. Паскевичу погодитись по-
ступитись Аббас-мірзі.

ГР. НЕССЕЛЬРОДЕ – ГР. ПАСКЕВИЧУ,
18 ЧЕРВНЯ 1828 РОКУ, ТАБІР ПРИ КАРА-СУ

… З врахуванням нинішніх обставин Г.І. зволив схва-
лити ваш намір погодитись на прийняття не в оплату, а в 
вигляді завдатку певної кількості перлів, шовку та шалей 
в рахунок грошей, що до нас прямують. В результаті чого, 
щойно ви отримаєте від Перського уряду зверх цих речей, 
що приймаються в вигляді золота, ціною в 100 тис. туманів, 
решту 400 тис. туманів частково готівкою, частково вексе-
лями Англійського міністра, що й складе сповна один ку-
рур, умовлений за трактатом за звільнення Хойської про-
вінції, тоді Й.І.В. зволяє, щоб в.с. негайно вивели війська 
наші з цієї області.

(АКАК. Т. 7. С. 683)
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Між тим жителі Хоя з тривогою очікували зміни влади й по-
вернення перського правління.

ШТАБС-КАПІТАН КН. КУДАШОВ – ГР. ПАСКЕВИЧУ,
5 ЖОВТНЯ 1828 РОКУ, НАХЧИВАН

Народ у Хойській провінції з жахом очікує уряду Пер-
ського. В день мого виїзду з Хоя повинен був прибути ко-
лишній губернатор Тавризу Фет-Алі-хан для управління 
Хойською провінцією, як вважаю, з рештою сумою грошей.

Напередодні свого приїзду він прислав у Хой свій на-
каз, щоб його зустрів весь Хойський народ, погрожуючи 
покаранням неслухняним, що було заборонено ген. Пан-
кратьєвим.

(АКАК. Т. 7. С. 649)

В прискорення виводу російських військ і в підтримку про-
хання Аббас-мірзи втрутився повноважний міністр у Персії 
О.С. Грибоєдов.

С.Р. ГРИБОЄДОВ – ГР. ПАСКЕВИЧУ, 26 ЖОВТНЯ 1828 
РОКУ, ТАВРИЗ

… Якщо Аббас-мірза виплатить 400 тис. туманів, то рі-
шуче не в стані дати більше готівковими грошима, бо він 
їх не має, також край, йому підвладний, в котрому всі вза-
галі збідніли. Чи не завгодно буде в.с. прийняти в оплату 
речі, що цінністю своєю дорівнюють повністю чи частково 
сумі, що вимагається, інакше ми довіку не виручимо остан-
ні 100 тис. туманів <…>

Після отримання від Персів 4/5 долей 8-го курура, че-
рез решту 100 тис. туманів під жодним слушним приводом 
неможна нам утримувати під своєю владою Хой, маючи в 
наших руках завдаток із коштовного каміння на суму, що 
перевищує нашу вимогу <…>

(АКАК. Т. 7. С. 655)    
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Як інформує повноважний міністр Грибоєдов, англійський 
посланник Макдональд зголосився оплатити решту 100 тис. 
туманів, і половина їх уже відправлена в Хой. Грибоєдов зару-
чився зобов’язанням англійців: якщо перси будуть не у змозі 
виплатити належні суми, то за них це зроблять англійці.

Якщо війська наші залишаються зимувати в Хої, що небажа-
но, то, як розумно й гуманно вважає Грибоєдов, слід звільнити 
жителів Хоя від російських податків і дозволити їм збирати ко-
шти Аббас-мірзі.

С.Р. ГРИБОЄДОВ – ГР. ПАСКЕВИЧУ,  
2 ГРУДНЯ 1828 РОКУ. ТАВРИЗ

<…> 31 жовтня отримано мною відношення ген.-м. Са-
кена, що сповістило мене про нове розпорядження в.с., 
аби війська були негайно виведені з Хоя для посилення 
загону в Баязеті, а ген.-м. Панкратьєв сповістив мене, що 
він уже виступає, залишаючи в Хої тільки 4 роти піхоти та 
200 козаків. Становище, що склалось суперечило моїм ви-
дам і роз’ясненням, раніше зробленим Перському уряду 
<…> Аби швидше очистити Хойську провінцію, я тимчасово 
погодився прийняти трон Ага-Магомед-шаха, з котрим тут 
вельми неохоче розлучились, бо він вважається як дер-
жавна реліквія <…> Трон цей і 33 811 туманів грошей для 
поповнення наступної суми прибули в Хой <…> після чого 
Аббас-мірза просив мене про виведення наших військ, і я 
погодився, але з умовою, щоб гроші й трон були спочат-
ку здані в Аббас-Абаді коменданту фортеці. А тепер, коли 
отримало повідомлення про прийом трону та грошей, 
мною запропоновано головуючому над нашими військами 
розпочати очищення фортеці.

(АКАК. Т. 7. С. 662)

Сміливі й розумні дії повноважного міністра в Персії  
с.р. Грибоєдова знайшли підтримку в Санкт-Петербурзі та при-
скорили остаточне звільнення Хойської провінції від окупації 
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російськими військами. Добрі й родинні відносини с.р. Грибо-
єдова з гр. Паскевичем, незалежно від суперечливих рішень гр. 
Паскевича та інших зволікань, не завадили Грибоєдову прояви-
ти рішучість і державну мудрість, переконавши російський двір 
у необхідності швидкого очищення Хойської провінції від ро-
сійського владарювання без отримання всіх грошей за рахунок 
завдатку за неї. Завдяки наполегливості О.С. Грибоєдова, оста-
точний вивід російських військ із Хойської провінції відбувся 
на початку грудня 1828 року, незважаючи на зимовий період, 
вочевидь незручний для пересування військ. Віце-канцлер ро-
сійського двору гр. Нессельроде від імені Й.І.В. прислав повно-
важному міністру с.р. Грибоєдову лист, із котрого ми наводимо 
лише витяг, що стосується тривалої хойської епопеї та харак-
теризує авторитет повноважного міністра при дворі государя 
імператора.

ГР. НЕССЕЛЬРОДЕ – С.Р. ГРИБОЄДОВУ,  
18 ГРУДНЯ 1828 РОКУ

Судження ваші про спосіб найшвидшого розрахунку за 
сумами, що залишаються в недостачі з 8-го курура, який 
належить нам за вивід наших військ із Хойської провінції, 
знайдені змістовними, і відповідно з тим, за волею Й.І.В., 
дані потрібні дозволи гр. Паскевичу.

(АКАК. Т. 7. С. 669)

Завдяки наполегливим і розумним діям О.С. Грибоєдова, на 
початку 1829 року російські війська врешті повністю звільнили 
Хойську провінцію.
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РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКА 
ПОКИНУЛИ ПЕРСЬКИЙ АЗЕРБАЙДЖАН, 
МУДЖТЕХІД ТАВРИЗЬКИЙ МИР-ФЕТ-СЕЇД 
ТАКОЖ ЙОГО ЗАЛИШИВ

На радість шахському двору, Перський Азербайджан, за 
винятком Нахчиванського й Ериванського ханства, за-
лишився у складі Персії, але улюблений в народі та 

впливовий духовний діяч муджтехід Мир-Фет-Сеїд залишив 
свою батьківщину та разом із російськими військами пішов  
у Росію.

Перехід у Росію такої високої духовної особи навіть у ті 
часи був пам’ятною історичною подією. Вельми рідко духовні 
особи дозволяли собі залишити батьківщину та прийняти інше 
громадянство, тим паче переїхати в країну, з котрою не так дав-
но велась кровопролитна війна.

Військово-історичний архів допоміг нам відновити події 
того часу. На основі збережених документів ми повідаємо чи-
тачу про особистість муджтехіда Тавризького Мир-Фет-Сеїда, 
про те, як відбувався його перехід у російські кордони та як 
його прийняли в Росії. (РДВІА. Фонд 846, оп. 16, д. 4331)

Знаходячись у селищі Туркманчай після підписання тракта-
ту про мир, 12 лютого 1828 року генерал Паскевич доповідає в 
Головний штаб Й.І.В.

НАЧАЛЬНИКУ ГОЛОВНОГО ШТАБУ Й.І.В.
ПАНУ ГЕНЕРАЛ-АД’ЮТАНТУ ТА КАВАЛЕРУ  

ГР. ДИБИЧУ ВІД КОМАНДИРА ОКК  
ГЕНЕРАЛ-АД’ЮТАНТА ПАСКЕВИЧА

Головні Духовні особи в Персії, які йменуються Мудж-
техідами, котрих знаходиться нині не більше трьох осіб у 
всій Персії, користуючись тим же впливом і владою, що 
надана Муфтіям Турецьким, сильно діють переконаннями 
своїми на народ Перський і певним чином виводять його з 
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залежності від самого Шаха, котрий не може явним чином 
їм нашкодити та навіть їх переслідувати.

Один із таких Муджтехідів, який знаходиться в Тав-
ризі, Мир-Фет-Сеїд, син прославленого святістю в Персії 
Ших-Уль-Іслама-Мірзи-Юсуфа, благочестивим життям і су-
ворою моральністю здобув собі особливу любов і довіре-
ність тутешнього народу, який у всіх випадках прислухався 
до його настанов і слухав його порад.

Перед вступом наших військ у Тавриз Мир-Фетх-Ага 
заявив відданість свою до Росіян, переконуючи жителів 
Тавризу, щоб вони не чинили нам жодного опору, та його 
впливу почасти слід приписати зайняття цього міста без 
будь-якого кровопролиття.

Вельми природно мені було намагатись утвердити 
більше й більше такої потрібної для нас людини в прихиль-
ності до Росіян, і тому, проявляючи йому всіляку повагу й 
ласки, я досягнув того, що за весь час перебування нашого 
в Азербайджані Муджтехід-Мир-Фет-Сеїд не припиняв до-
водити новими діями ревність і відданість до нашого Уря-
ду, і один із всіх мусульман був мною призначений для 
присутності в Азербайджанському Тимчасовому Правлінні. 
Муджтехід Мир-Фет-Сеїд багато сприяв покірливому вне-
ску податків і постачанню військ всіма потребами, а зага-
лом своїми сповіщеннями та прикладом утримував майже 
весь Азербайджан у нашій владі, в цілковитому послуху й 
покірності, так що за весь час 4-х місячного перебуван-
ня нашого в цій області не тільки не було нападу на наші 
окремі малі команди, але й у народі не відбувалось жод-
ного хвилювання та сум’яття. 

За постійністю незвичайного характеру стільки в Персах, 
Муджтехід Мир-Фет-Ага, одного разу прийнявши сторону Ро-
сіян, оголосив мені ще раніше, що після укладення миру він 
не бажає залишитись у Персії та негайно переселиться в наші 
володіння, жертвуючи навіть усім нерухомим його майном, 
котре на наші гроші коштує близько 400 тис. рублів.

Очевидна вигода здобути Духовну особу вищого до-
стоїнства, віддану нам цілковито та яка користується не 
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лише прихильністю послідовників Алієвої секти*, а й все-
загальною повагою між іншими магометанами, змусила 
мене заохотити Муджтехіда Мир-Фет-Сеїда до виконання 
його намірів, і я визнав вельми корисним призначити його 
Верховним начальником всього духовенства Аліїтів, які 
знаходяться в провінціях наших із тим, щоб він завідував 
муллами та іншими духовними особами цієї секти, мав на-
лежний нагляд за їх навчанням і сповіщав наш Уряд, що 
багато з них, будучи відданими душею їх єдиновірцям 
Персам, відвертали народ від Росіян, поширювали без-
глузді чутки й тлумачення, виховували в народі ненависть 
проти нашого Уряду.

Неможна відкидати, втім, що цьому частково сприяла 
й поведінка посадовців наших, які управляли в Мусуль-
манських провінціях, з котрих деякі через незнання мови, 
а інші з недозволених видів завдавали жителям утиски й 
несправедливість, що викликали обурення. Та і в цім від-
ношенні призначення Головним начальником духовенства 
наших Магометанських провінцій людини випробуваної 
чесністю й твердого характеру може принести користь, бо 
через новини, що отримують із цих провінцій, він може 
доводити до відома вищого начальства дії посадовців, які 
приймають участь у місцевому управлінні, та, виявивши 
зловживання, присікати його з самого початку.

З цих міркувань і обов’язку вдячності до таких важли-
вих послуг Муджтехіда Мир-Фет-Сеїда, визнаючи цілком 
справедливим показати тутешнім народам, що незмінна 
прихильність і прямі заслуги не залишаються без винаго-
роди, наважився я обнадіяти цього Муджтехіда, що з пере-
селенням його в наші провінції він удостоїться отримати  
 

* Алієва секта – так називають шиїтів( від араб. Аш-Шиа-партія), котрі 
визнають зятя й двоюрідного брата пророка Мухаммеда (помер у 632 р.) 
Алі б. Абі Таліба четвертим праведним халіфом, а його нащадків – єдино за-
конними спадкоємцями й духовними наступниками Пророка. В середовищі 
шиїтів Алі користувався та користується винятковою пошаною й визнається 
носієм «божественної благодаті». (Довідка про Алієву секту належить ша-
новному Нахчиванцю й моєму аспіранту Імрану Абдінову. – Р.І.)
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від Милосердного Государя щорічний пенсіон по 200 чер-
вонців і що, зверх того, якщо тільки видасться можливим, 
йому буде даровано в пожиттєве управління маєток, щоб 
ним винагородити втрату його власного нерухомого май-
на, що тут залишається, майже на 400 тис. рублів.

Про це я покірно прошу Вашу Світлість довести до ві-
дома Й.І.В.

Генерал-ад’ютант Паскевич, дер. Туркманчай. 12 лютого 
1828 р.

(РДВІА. Фонд 846, оп. 16, д. 4331, с. 1-3)

Начальник Тавризької області в період окупації Перського 
Азербайджану генерал-майор барон Остен-Сакен 7 березня 
1828 року доповів генерал-майору Паскевичу про від’їзд із Пер-
сії  Муджтехіда Мир-Фет-Сеїда. 

«Честь маю донести Вашій Вельмишановності, що цьо-
го числа Мир-Фет-Сеїд 

Муджтехід Тавризький виїхав із міста Тавризу в Ро- 
сійські кордони.Цю подію, що заслуговує особливої уваги, 
я вважаю обов’язком довести до Вашого відома в подро-
бицях. 

Вплив Муджтехіда в народі Азербайджанському, а тим 
більше в самій столиці, успадкований від його батька Мір-
зи-Юсупа, досягнув вищої міри. Добрі якості його душі, без-
корисливість і готовність допомагати бідним прив’язували 
до нього майже всю челядь, яка знаходила в ньому постій-
ного свого заступника перед гнітючим правлінням, і разом 
із тим озлоблювала всіх знатних людей, котрі завжди діяли 
за зовсім протилежними правилами.

Перський уряд бачив, що від’їзд до Росії цього шанова-
ного мужа залишить згубне враження в Азербайджані, та 
стільки ж принесе користі нам <…>

Уряд Персії боявся його віддалення. Твердість Муджте-
хіда встояла проти всіх цих заходів. Увіривши раз у пере-
вагу прав і уряд російський, він наважився провести решту 
життя свого в наших кордонах і з презирством відкинув 
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Перські прохання й погрози. Врешті, після закінчення всіх 
приготувань, з дозволу Вашої Ясновельможності, 7-го чис-
ла цього місяця був призначений виїзд його з Тавризу.

Для попередження будь-якого хвилювання в народі 
комендант Тавризу полковник Бурцов із спеціально при-
значеною особливою вартою і з козачим конвоєм прибув 
у дім Муджтехіда на світанку дня, щоб провести його з міс-
та. Все його майно було вже приготовано до відправки, та 
під час спорядження транспорту народ у великій кількості 
почав стікатись до дому його. Всі покрівлі ближніх буді-
вель були зайняті жінками, всі вулиці й перехрестя, котри-
ми треба було їхати до міських воріт, також наповнились 
народом. Спочатку натовп обступив його, і декілька осіб 
із жаром почали його вмовляти відкинути намір пересе-
литись у Росію. З великим смиренням, котре завжди його 
відрізняло, він говорив народу, що зрадити слову, яке він 
вимовив один раз, було б для нього більш прикро ніж роз-
лука з рідними й близькими, що його нинішній вчинок не 
може піддаватись будь-якому осуду, бо не грошові почесті 
викликають його до Росії, а тільки прихильність до народу, 
котрий він мав нагоду пізнати за короткий час і між ко-
трим наважився провести життя.

Бачачи його непохитність, народ впав у відчай, миттє-
во волання зробилось загальним, дехто знову намагався 
просити його залишитись, називаючи своїм батьком. Зо-
внішність його в цю важку хвилину дещо змінилась, і він 
мужньо вмовляв їх забути його перебування в Тавризі. 
Після того як він залишив свій дім, він виїхав за місто в 
супроводі коменданта та кінних. Муджтехід неодноразово 
наказував жителям повернутись, та настанови його були 
марними <…> Врешті за п’ять верст від міста він зупинив-
ся й попрощавшись із народом і комендантом, пострибав 
щодуху <…>

Маючи честь донести про це Вашій Високоповажнос-
ті, я набираюсь сміливості доповісти, що почуття, виявле-
ні народом Тавризьким при від’їзді Муджтехіда та в таку 
хвилину, коли людина ця не може народу принести жодної  
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користі, а все залежить від прихильності Перського уряду, 
що ненавидить Муджтехіда, слугують вірним підтверджен-
ням достоїнств цієї людини й тієї користі, котру отримати 
можна з переселення його в наші провінції.

Генерал-майор барон Остен-Сакен. 
(РДВІА. Ф. 846, оп. 16, д. 4331, л.л. 10-12)

Після розгляду Й.І.В. листа генерала Паскевича відповідь із 
Санкт-Петербургу послідувала 4 квітня 1828 року.

КОМАНДИРУ ОКРЕМОГО КАВКАЗЬКОГО КОРПУСУ
ГЕН. ПАСКЕВИЧУ

Отримавши відношення Вашої Світлості від 12 лютого, 
я доводив до Високого відома про Муджтехіда Мир-Фет-
Сеїда, який знаходився в Тавризі та проявляючи особли-
ву прихильність Росії, має бажання переселитись у наші  
кордони.

Государ Імператор Високо звелів погодитись на ве-
дення призначеного від Вас цій Духовній особі пенсіону, 
зверх особливої винагороди за значне нерухоме майно, 
що залишається ним у Персії, зволив схвалити і думку 
Вашу про призначення згаданого Муджтехіда Верховним 
начальником Мусульманського Духовенства в наших про-
вінціях по Каспійському морю та в Закавказзі, та Його Ве-
личність бажають, щоб Ваша Ясність дали міркування про 
найзручніші засоби щодо приведення в виконання цього 
рішення, увійшовши з цього предмету в зношення з Мі-
ністром Народної Просвіти та Головноуправляючим Духо-
вними справами іноземних сповідань.

Повідомляю Вашій Ясності для виконання такої Мо-
наршої волі, маю честь додати, що, на мою думку, жи-
тельство згаданому Муджтехіду Мир-Фет-Ага слід при-
значити в Шемахи або в Карабасі, бо Азербайджанці, які 
живуть у тих краях належать до секти Шиїтів, до котрої 
належать і Перси. А Дагестанські Татари належать біль-
ше до секти Сунітів.
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Про призначення Мир-Фет-Сеїду пенсіону по 2 тис. 
червонців у рік, а також про призначення 20 тис. червонців 
для утримання відданих нам Перських ханів і інших осіб 
повідомлено Міністру Фінансів 7-го жовтня 1828 року.

Начальник Головного Штабу Й.І.В. граф Дибич. 
(РДВІА. Фонд 846, оп. 16, д. 4331, л.л. 9-10)

Обіцянок, даних генералом Паскевичем муджтехіду Мир-
Фет-Сеїду, дотримувались. Більше того, відданий Росії муджте-
хід удостоївся високої російської нагороди. 

«Государ Імператор у нагороду особливої старанності 
й прихильності до Росії Муджтехіда Тавризького Мир-Фет-
Сеїда, який переселився з Тавризу в Російські кордони та 
призначеного Верховним начальником всього духовен-
ства Алієвої секти в наших Татарських по Каспійському 
морю та Закавказьких провінціях, Милосердно зволив 
вручити Золоту медаль на блакитній стрічці, прикрашену 
діамантами.  

(РДВІА. Фонд 846, оп. 16, д. 4331, л. 13)

Тим часом Муджтехід Мир-Фет-Сеїд звернувся з проханням 
дозволити йому використовувати іменний герб, малюнок котро-
го він надав. Виконання цього прохання у зв’язку з порядками 
бюрократичної системи Російської імперії виявилось непро-
стою справою, набагато складнішою, ніж, скажімо, збільшити 
муджтехіду пенсійне утримання. В імперії було не прийнято 
використовувати будь-які нові символи, окрім уже затвердже-
них, та шанованому муджтехіду ніхто не бажав відмовити, а для 
виконання такого незвичного прохання потрібно було пройти 
чимало бюрократичних процедур.

Для задоволення прохання, окрім російського командування 
на Кавказі, були задіяні не лише Головний штаб Й.І.В., але й 
перші особи в Міністерстві юстиції, Комітет Ради міністрів Ро-
сії та навіть особисто государ імператор. На рясну доброзичли-
ву переписку між згаданими відомствами пішло майже два роки 
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та, слава Богу, в грудні 1830 року муджтехіду Мир-Фет-Сеїду 
високо був дозволений особистий герб.

Однак ще залишалось невирішеним питання щодо компен-
сації йому в Росії дорогої нерухомості, котра належала муджте-
хіду в Персії. На вирішення цього питання знадобився ще рік, 
та вартість нерухомого майна була компенсована. Він отримав 
великий маєток, що належав такому собі Касин-беку, який втік 
за кордон у 1820 році. Муджтехід став у Росії володарем вели-
кого господарства, що засвідчено в Наказі Правлячому сенату. 
Бідність муджтехіду в Росії ні за яких часів загрожувати не буде.

НАКАЗ ПРАВЛЯЧОМУ СЕНАТУ

Правлячому в Закавказькому краї над Мусульманським 
Духовенством Муджтехіду Мир-Фет-Сеїду, в винагороду 
наданих ним у останню війну з Персією важливих послуг 
і особливої відданості його до Росії, Генерал-Фельдмар-
шалом Графом Паскевичем-Ериванським засвідчених, 
Милосердно надаємо в довічне володіння маєток у Шир- 
ванській провінції Сердаринського Магалу, що був у управ-
лінні Касин-бека в 1820 році та за втечею його за кордон 
поступив у казенне відомство, в котрому п’ятнадцять сіл і 
в них поселено 314 сімейств, які платять податки й тих хто 
не платить 91, а прибутку збирається приблизно до 5360 
рублів сріблом у рік. Звеліваємо віддати цей маєток цьому 
Муджтехіду в установлений порядок, про що Правлячий 
Сенат не залишить вчинити розпорядження зі свого боку.

На дійсному Власною Його Імператорської Величності 
рукою гаписано: Микола. 

Єлагин Острів, 13 Серпня 1831 року.       
(РДВІА. Фонд 846, оп. 16, д. 4331, л. 43)  

Щасливого шляху тобі в Росії, шановний і міцний духом 
муджтехід Алієвої секти Мир-Фет-Сеїд. І нехай Аллах Всемогут-
ній і Милосердний принесе тобі велику довіру та палку любов 
усіх мусульман – землі плодючого й сонячного Азербайджану.
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Південний Азербайджан залишився в володінні шаха Персії, 
проте Мир-Фет-Сеїд Тавризький своїм добровільним бажанням 
служити й молитись у Росії примножив духовність і мораль-
ність у Північному Азербайджані.

ТРИ СТОЛІТТЯ ТА ТРИ СПРОБИ ОБ’ЄДНАННЯ 
РОЗДРОБЛЕНОГО АЗЕРБАЙДЖАНУ

Наприкінці XVIII століття роздроблені й понівече-
ні нашестями азербайджанські ханства не побажали 
об’єднатись під владою хоч і жорстокого та цілеспря-

мованого азербайджанця – Каджара Ага-Магомед-шаха. Мож-
ливо, насторожила тиранія Каджара. А якщо б не тиранія? В 
історії не прийнято стверджувати «якщо б». Час диктує звер-
шення та зберігає свою основну властивість – незворотність. 
Менша частина розчленованого Азербайджану опиниться під 
скіпетром Його Величності государя імператора Всеросійсько-
го, на більшій зберігається владарювання й тиранія шаха Персії.

В ХІХ столітті було зроблено нову історичну спробу 
об’єднати всі азербайджанські ханства під єдиною владою. 
Вона здійснилась під час Російсько-перської війни 1826-1828 
років волею обставин, що склались, коли головнокомандуючий 
Окремим Кавказьким корпусом гр. Паскевич окупував терито-
рію Перського Азербайджану. Народ Азербайджану без опору й 
тепло зустрічав російські війська та визнав їх визволителями від 
перської тиранії. В свою чергу, генерал Паскевич дорожив дові-
рою народу, створив на цій території Азербайджанське Тимча-
сове правління, котре народ Азербайджану визнав і поважав. За 
час перебування російських військ у Перському Азербайджані 
не було жодного факту непослуху новій владі. Російська влада 
шукала зближення з ханами та впливовими духовними особа-
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ми. В доповіді государю імператору 3 вересня 1827 року гене-
рал Паскевич відзначав:

«Потрібні будуть відносини всередині Персії з волода-
рями, вплив котрих на думки народу буде рішучим, поді-
бно як Керім-хан, Ексан-хан і інші нащадки Келбалай-хана  
оголосили себе противниками шаха, здобули заступництво 
Росії <…> що шаху відчутніше перемог наших». 

(РДВІА. Фонд 846, оп. 16, д. 4317, л.л. 43-45)

Далі обставини складались на користь приєднання Персько-
го Азербайджану до Росії, оскільки шах Персії ніяк не бажав 
платити Росії контрибуцію. Шахський двір голосно заявив: 

«Шах радше погодиться на поступку трьох Азер-
байджанів, аніж на видачу грошей із своєї скарбни-
ці». От і добре. Мудрий головнокомандуючий гр. Пас-
кевич у зв’язку з цим у доповіді государю імператору 
29 жовтня 1827 року писав: Здобуття Азербайджану 
несе великі вигоди». 

(РДВІА. Фонд 846, оп. 16, д. 4317, л.56)

Заздрісні англійці у всі часи відносин із Росією стояли на її 
шляху, аби завадити російській експансії. Англійські дипломати 
з очевидною прикрістю та смутком надсилали в Лондон депеші 
з Персії:

«Азербайджан, за всією справедливістю, може опини-
тись у складі Росії».

(АКАК. Т. 7. С. 568) 

Як не дивно, завжди рішучий імператор Микола І тут спасу-
вав. Остерігаючись пред’явлення Росії європейськими держа-
вами звинувачення в захопленні чужих територій, замість пло-
дючого й квітучого Перського Азербайджану Його Величність 
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Микола Павлович зажадав отримати 
грошову компенсацію.

Третя спроба відбулась майже за 120 
років, вже за радянської влади, в 1946 
році, за особистою ініціативою вождя 
всіх часів і народів Й.В. Сталіна. Він та-
кож рятував азербайджанців від персь- 
кої тиранії, заманюючи азербайджанців 
Персії разом із їхньою територією в го-
резвісний «комуністичний рай». На від-
міну від гр. Паскевича, на очах у Персії  
Й.В. Сталін не конструював у Азербай-
джані привабливу владу – знань не ви-
стачило. Й.І. Сталін через відданого оплічника М.Д. Багірова 
не прагнув, як гр. Паскевич, демонструвати повагу до азербай-
джанців і реагувати на їхні столітні прагнення. Навряд чи вождь 
країни Совєтів знав історію Ага-Магомед-шаха Каджара, але 
терор і тиранія були головною зброєю Й.В. Сталіна.

Використовуючи перевірений у СРСР прийом «всенародних 
виборів», що проходили в Південному Азербайджані під охо-
роною партизанських загонів, в котрих верховодили терористи, 
вождь СРСР насильно встановив на території Ірану прокомуніс-
тичний уряд, а вже згодом «на прохання трудящих» сподівався 
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правительство, а уж затем «по просьбе трудящихся» на-
деялся вывести Южный Азербайджан из состава Ирана 
и перевести в состав Страны Советов. Здесь тоже не все 
складно получилось.

Завистливые империалисты, хотя и бывшие союз-
ники по уничтожению фашизма, видя захватнические 
замашки генералиссимуса И.В. Сталина, всерьез на-
сторожились и дружно сквозь зубы процедили: «Нет!». 
Они решительно настояли на немедленном выводе со-
ветских войск из Южного Азербайджана, что и произо-
шло в ноябре 1946 года. Автономное Национальное пра-
вительство Азербайджана во главе с сеид-Джафаром 
 ПишЕВари (1892–1947) было ликвидировано с исполь-
зованием жестоких методов расправы.

Ставленник Москвы и лично вождя всех времен и 
народов И. В. Сталина, председатель Азербайджанской 
демократической партии, глава АДР, созданной в сен-
тябре 1945 года в Иранском Азербайджане, лидер Азер-
байджанского наци о наль но-ос во бо ди тель но го движе-
ния в Иране, один из основателей Иранской компартии 
С.-Д. Пишевари ушел в подполье и вскоре объявился в 
Советском Азербайджане. Изгнанник вернулся туда, от-
куда его назначили строить на территории Ирана свет-
лое коммунистическое будущее.

Нашедший тепло и поддержку в Советах и не те-
рявший надежду на возвращение в восстановлен-
ную Азербайджанскую Демократическую Республику, 

Завистливые англичане во все времена отношений с 
Россией стояли на ее пути, дабы помешать российской 
экспансии. Английские дипломаты с явным огорчением 
и грустью слали в Лондон депеши из Персии:

«Азербайджан, по всей справедливости, может оказаться в составе 
России». (АКАК. Т. 7. С. 568)

Как ни странно, всегда 
решительный император 
Ни колай I здесь спасовал. 
Остерегаясь предъявления 
Рос сии европейскими дер-
жавами обвинения в за-
хвате чужих территорий, 
вместо плодородного и цве-
тущего Персидского Азер-
байджана Его Величество 
Николай Пав ло вич пред-
почел получить денежную 
компенсацию.

Третья попытка произо-
шла почти через 120 лет, 
уже при советской власти, 
в 1946 году, по личной ини-
циативе вождя всех времен 

и народов И.В. Сталина. Он тоже спасал Азербайджан 
от персидской тирании, заманивая азербайджанцев 
Персии вместе с их территорией в пресловутый «ком-
мунистический рай». В отличие от гр. Паскевича, на 
глазах у Персии И. В. Сталин не конструировал в Азер-
байджане привлекательную власть – знаний не хватило. 
И.В. Сталин через преданного соратника М.Д. Багирова 
не стремился, подобно гр. Паскевичу, демонстрировать 
уважение к азербайджанцам и реагировать на их веко-
вые устремления. Вряд ли вождь страны Советов знал 
историю Ага-Магомед-шаха Каджара, но террор и тира-
ния были главным оружием И.В. Сталина. 

Используя проверенный в СССР прием «всенарод-
ных выборов», проходивших в Южном Азербайджане 
под охраной партизанских отрядов, в которых верхо-
водили террористы, вождь СССР насильственно уста-
новил на территории Ирана прокоммунистическое 

Государь император Николай Павлович

Шах и мат Меджлису в Тавризе
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правительство, а уж затем «по просьбе трудящихся» на-
деялся вывести Южный Азербайджан из состава Ирана 
и перевести в состав Страны Советов. Здесь тоже не все 
складно получилось.

Завистливые империалисты, хотя и бывшие союз-
ники по уничтожению фашизма, видя захватнические 
замашки генералиссимуса И.В. Сталина, всерьез на-
сторожились и дружно сквозь зубы процедили: «Нет!». 
Они решительно настояли на немедленном выводе со-
ветских войск из Южного Азербайджана, что и произо-
шло в ноябре 1946 года. Автономное Национальное пра-
вительство Азербайджана во главе с сеид-Джафаром 
 ПишЕВари (1892–1947) было ликвидировано с исполь-
зованием жестоких методов расправы.

Ставленник Москвы и лично вождя всех времен и 
народов И. В. Сталина, председатель Азербайджанской 
демократической партии, глава АДР, созданной в сен-
тябре 1945 года в Иранском Азербайджане, лидер Азер-
байджанского наци о наль но-ос во бо ди тель но го движе-
ния в Иране, один из основателей Иранской компартии 
С.-Д. Пишевари ушел в подполье и вскоре объявился в 
Советском Азербайджане. Изгнанник вернулся туда, от-
куда его назначили строить на территории Ирана свет-
лое коммунистическое будущее.

Нашедший тепло и поддержку в Советах и не те-
рявший надежду на возвращение в восстановлен-
ную Азербайджанскую Демократическую Республику, 

Завистливые англичане во все времена отношений с 
Россией стояли на ее пути, дабы помешать российской 
экспансии. Английские дипломаты с явным огорчением 
и грустью слали в Лондон депеши из Персии:

«Азербайджан, по всей справедливости, может оказаться в составе 
России». (АКАК. Т. 7. С. 568)

Как ни странно, всегда 
решительный император 
Ни колай I здесь спасовал. 
Остерегаясь предъявления 
Рос сии европейскими дер-
жавами обвинения в за-
хвате чужих территорий, 
вместо плодородного и цве-
тущего Персидского Азер-
байджана Его Величество 
Николай Пав ло вич пред-
почел получить денежную 
компенсацию.

Третья попытка произо-
шла почти через 120 лет, 
уже при советской власти, 
в 1946 году, по личной ини-
циативе вождя всех времен 

и народов И.В. Сталина. Он тоже спасал Азербайджан 
от персидской тирании, заманивая азербайджанцев 
Персии вместе с их территорией в пресловутый «ком-
мунистический рай». В отличие от гр. Паскевича, на 
глазах у Персии И. В. Сталин не конструировал в Азер-
байджане привлекательную власть – знаний не хватило. 
И.В. Сталин через преданного соратника М.Д. Багирова 
не стремился, подобно гр. Паскевичу, демонстрировать 
уважение к азербайджанцам и реагировать на их веко-
вые устремления. Вряд ли вождь страны Советов знал 
историю Ага-Магомед-шаха Каджара, но террор и тира-
ния были главным оружием И.В. Сталина. 

Используя проверенный в СССР прием «всенарод-
ных выборов», проходивших в Южном Азербайджане 
под охраной партизанских отрядов, в которых верхо-
водили террористы, вождь СССР насильственно уста-
новил на территории Ирана прокоммунистическое 

Государь император Николай Павлович

Шах и мат Меджлису в ТавризеШах і мат Меджлісу в Тавризі

Государ імператор 
Микола Павлович
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вивести Південний Азербайджан із складу 
Ірану та перевести до складу Країни Совєтів. 
Тут також не все доладно вийшло.

Заздрісні імперіалісти, хоча й колишні со-
юзники зі знищення фашизму, бачачи загарб-
ницькі замашки генералісімуса Й.В. Сталіна, 
всерйоз насторожились і дружно крізь зуби 
процідили: «Ні!». Вони рішуче наполягли 
на негайному виводі радянських військ із 
Південного Азербайджану, що й відбулось у 

листопаді 1946 року. Автономний Національний уряд Азербай-
джану на чолі з Сеїд-Джафаром ПІШЕВАРІ (1892-1947) був 
ліквідований із використанням жорстоких методів розправи.

Ставленик Москви та особисто вождя всіх часів і народів 
Й.В. Сталіна, голова Азербайджанської демократичної партії, 
глава АДР, створеної в вересні 1945 року в Іранському Азербай-
джані, лідер Азербайджанського національно-визвольного руху 
в Ірані, один із засновників Іранської компартії С.-Д. Пішеварі 
пішов у підпілля й незабаром об’явився в Радянському Азер-
байджані. Вигнанець повернувся туди, звідки його призначили 
будувати на території Ірану світле комуністичне майбутнє.

Сеїд-Джафар Пішеварі, який знайшов тепло й підтримку в 
Совєтах і не втрачав надію на повернення до відновленої Азер-
байджанської Демократичної Республіки, 11 червня 1947 року 
загинув у автокатастрофі на трасі Гянджа-Євлах. Дуже вже див-
на загибель, та ще й за навмисне не розслідуваних причин авто-
катастрофи, С-Д. Пішеварі не був озброєний, та виявився небез-
печним, і зовсім не для Ірану.

Ага-Магомед-шах люто прагнув об’єднати розчленований 
Азербайджан під перською владою, пильно оберігаючи терито-
рію Персії не лише від російського захоплення, але й від най-
меншого впливу Росії.

Келб-Алі-хан Нахчиванський, використовуючи російське 
пришестя, шукав шляхи зближення з Росією, відкидаючи  
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Сеид-Джафар Пишевари 11 июня 
1947 года погиб в автокатастрофе 
на трассе Гянджа – Евлах. Очень уж 
странная гибель, да еще при умышлен-
но не расследованных причинах авто-
катастрофы. С.-Д. Пишевари не был 
вооружен, но оказался опасным, и во-
все не Ирану.*

Ага-Магомед-шах яростно стре-
мился объединить расчлененный Азер-
байд жан под персидской властью, 

зорко оберегая территорию Персии не только от россий-
ского вторжения, но и от малейшего влияния России.

Келб-Али-хан Нахчыванский, используя российское 
пришествие, искал пути сближения с Россией, отвер-
гая персидскую тиранию и симпатизируя российскому 
правлению. По заветам Келб-Али-хана Нахчыван ока-
зался-таки в составе Российской империи. А как быть 
с остальными территориями Персидского или Южного 
Азербайджана? Что пропишет им судьба?

В течение трех последних веков  
происходили три попытки создания  

единого азербайджана: 
одна под эгидой персидского правления, 

другая – под покровительством 
российской империи,

третья – при вмешательстве ссср 
с выделением Персидского (Южного) 

азербайджана в большевистскую автономию, 
на первом этапе в составе Персии.

Все три попытки оказались безрезультатными. 
Осуществится ли четвертая попытка 

в нынешнем веке или позднее?
Время – лучший врач 

всем историческим свершениям.
Оставим за временем вынесение 

окончательного вердикта.

* Яркие исторические события в предвоенном, в период Второй мировой войны и 
послевоенном Иране изложены в фундаментальном исследовании крупного азербайд-
жанского историка джамиля ГАсАнлы ( СССР – Иран. Азербайджанский кризис и начало 
холодной войны (1941–1945). М., Герои Отечества, 2006, 560 с.

С.-Д. ПишевариС.-Д. Пішеварі
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перську тиранію та симпатизуючи російському правлінню. За 
заповітами Келб-Алі-хана Нахчиван таки опинився в складі Ро-
сійської імперії. А як бути з рештою територій Перського або 
Південного Азербайджану? Що пропише їм доля?

Протягом трьох останніх століть
відбувались три спроби створення

єдиного Азербайджану:
одна під егідою перського правління,

друга – під заступництвом
Російської імперії,

третя – за втручання СРСР
з виділенням Перського (Південного)

Азербайджану в більшовицьку автономію,
на першому етапі в складі Персії.

всі три спроби виявились безрезультатними.
чи здійсниться четверта спроба

в теперішньому столітті чи пізніше?
час –найкращий лікар

всім історичним звершенням.
залишмо за часом винесення

остаточного вердикту.





Велике переселення  
вірмен до Росії, 
на землі мусульман

НАЦІЯ ВІРМЕН – 
ДОРОЖЧЕ ЗА ЧЕСТЬ І РОСІЮ

В період Російсько-перських і Російсько-турецьких війн 
ХІХ століття вірмени стогнали від гніту їх у Персії й 
Туреччині. В росії стогони чули, хоча не завжди можна 

було бути впевненим – чи плач це, що йде з Близького Сходу, чи 
його в Петербурзі видавали за близькосхідний. І хоча нерідко 
скарги були надуманими, і часом і спровокованими, їм вірили. 
Свою роль відіграли й мокрі від сліз листи родовитих вірмен 
Лазаревих, котрих вважали великими фахівцями з переселення. 
Так уже ведеться на Русі: ми завжди шкодуємо й допомагаємо 
тим, хто проживає за межами Росії, та просимо їх приїжджати 
навічно й жити в достатку. Запрошуємо навіть тих, хто там живе 
розкошуючи й кому тут нічого робити. Запрошуємо одновірців 
заради престижу, аби в світі повірили, що на Русі жити добре.

Російська влада пошкодувала вірмен, котрих, за їхнім твер-
дженням, в Персії та Туреччині катували. Тому одновірці по-
чали заселяти російські землі. Земель у Росії, як відомо, хоч 
відбавляй, хоча більша частина недоглянутих, так званих ці-
линних. Та вірмен, неначебто замучених утисками й насиллям, 
настільки шкодували, що їм надавали землі вже оброблені, де 
закладена була праця багатьох поколінь, та зовсім не вірмен, а 
азербайджанців. Зганяли в Росію не лише бідних вірмен. 
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Взагалі, автор грішить, говорячи про бідність вірмен. Наро-
дився на Кавказі, де проживало багато вірмен, які колись туди 
переселились, вздовж і впоперек я проїхав землі Кавказу, але 
так і не побачив бідних вірмен: не вміють жити бідно вірмени, 
навіть якщо вони опиняться в щільному оточенні збіднілих ро-
сіян. І в цьому їхня перевага перед росіянами. До речі, багато 
багатих вірменських сімей, які проживають у Персії, не бажали 
переселятись до Росії, оскільки тут вони б виявились жебрака-
ми, проте російська влада намагалась і їх переселити, застосо-
вуючи і залякування, і насилля.

Із історії Російсько-перських війн відомо, скільки страждань 
принесли мирному мусульманському населенню жахливі по-
рядки, введені в ті роки в Росії, щоб забезпечити переселення 
багатьох вірмен на доглянуті мусульманами землі. Дипломат 
О.С. Грибоєдов попереджував керівництво Кавказу про сумні 
наслідки подібних непродуманих і небезпечних рішень.

Підступне вигнання мусульман із Карабаху та позбавлення їх 
столітніх материнських земель – приклад заміни цивілізованих 
прийомів вирішення етнічних проблем так званими дияволь-
ськими прийомами. До прикладу, Карабахом, цим найдавнішим 
мусульманським володінням, сторіччями керували азербай-
джанські хани. Вірмени всюди були гнаними, та їх іменували 
переселенцями, хоча правильніше було б говорити «кочівника-
ми», оскільки вони на початковому етапі були саме кочовим на-
родом. До цього часу незрозуміло, чому мирних переселенців, 
запрошених на завойовані землі Росії для охоронних цілей або 
землеробства, йменували кочівниками, хоча вони такі ж при-
бульці, як і вірмени. Та тут ми вже втручаємось у компетенцію 
лінгвістів. Однак підмічено, що якщо перше покоління вірмен 
називалось переселенцями, то наступне прибуло вже неначе на 
свої землі. Прибульці – це космічні привиди, а вірмени-пере-
селенці дуже швидко й уміло розсіялись так – звичайно, з до-
помогою російської влади, – що майже відразу здобули статус 
корінного населення. І коли в Карабасі спрацювали диявольські 
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ідеї, туди почали заселяти вірмен, спершу добровільно, а зго-
дом і примусово – заради збільшення численності християн на 
завойованих у персів землях в першу Російсько-перську війну 
(1805-1815). Представники російської влади в особі воєначаль-
ників вірменської національності особливо старались для пере-
селення вірмен у Карабах, щоб домогтись високих показників 
їх численності в цьому регіоні. Та за останні двісті з лишком 
років у Карабасі, на материнській землі мусульман, було й по-
винно було бути завжди більше азербайджанців, навіть якщо 
силою зганяли туди переселенців. Якщо б геополітичні питан-
ня вирішувались цивілізованим шляхом, тобто приналежність 
Карабаху визначалась на основі історичної достовірності, то 
карабахська проблема вже давно була б вирішена на користь 
Азербайджану. Інших рішень бути не може.

Історичні достовірні факти такі: законний Карабахський 
хан-володар полковник Мехті-Кулі-хан, син Ібрагім-хана Ка-
рабахського, був вигнаний у Персію генералом Мадатовим 
на основі наклепу та фальшивих паперів, а його племінник і 
спадкоємець Магомед-алі був відправлений у сибірське заслан-
ня, також протизаконно. Їх разом із сотнями корінних жителів 
повернули до Карабаху, та вже після заселення вірмен на їхні 
землі. Вірмен швидко стали називати корінними жителями, а 
повернутих азербайджанців – переселенцями. Історія про те, як 
обікрали й обездолили азербайджанців, коли хижак князь Ма-
датов звільняв насильно їхні землі для прийшлих своїх одно-
вірців, ще чекає свого літописця. Наш екскурс у переселенські 
справи потрібно розглядати лише з однієї позиції. Розібравшись 
у законності вирішення етнічних питань на Кавказі з 1800 року, 
тобто з початку переселенського розгулу та розбійного свавіл-
ля, ми розставимо всі крапки над «і» та поховаємо смуток по-
колінь, за котрими плачуть онуки й правнуки.

Під час Великої Вітчизняної війни не було жодної політики 
переселення, було переміщення народів, нав’язане обставинами 
війни, але й мови бути не могло про карабахську трагедію, тим 



440

паче про геноцид. Якщо в 1941-1942 році сотні тисяч біженців, 
які залишили свої домівки в результаті агресії фашистської Ні-
меччини, були розселені в житловому фонді мирного населен-
ня в міру відступу Червоної армії, та їх з любов’ю приймали, 
годували та навіть одяг давали, то це не означало, що біженці 
навіки залишаться там, де їм дуже сподобалось жити, напри-
клад, на Північному Кавказі чи на Кубані. Абсолютна більшість 
біженців після наступу Червоної армії повернулись у місця по-
стійного проживання та довго писали вдячних листів тим, хто 
прихистив їх. Та це було в ті часи – хоча вони й були набагато 
тяжчими за теперішні, – коли законодавці не шукали рішення 
виходячи зі здорового глузду, а звіряли їх із історичним мину-
лим, виявляючи й прорахунки в тому минулому, які були свого 
часу в Карабасі.

В перші ж дні після закінчення Туркманчайської мирної уго-
ди розпочалась кампанія з переселення вірмен із Персії в ро-
сійські володіння. Російська влада поспішала почати цю кампа-
нію, рятуючи одновірців нібито від гніту персів. Старшим офі-
цером з переселення вірмен згідно Туркманчайського трактату 
генерал Паскевич призначив вірменина полковника Лазарева. 
Хвацько взявшись за справу, полковник забув, що переселення 
не повинно проходити на шкоду Росії, що гроші державні не-
можна перетворювати на лазаревські пожертви, що він – офіцер 
Російської імперії та що дорожче честі не може бути навіть саме 
життя.
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ГАНЕБНА СТАРАННІСТЬ ПОЛКОВНИКА ЛАЗАРЕВА 
ЗНЕВАЖАЄ СВЯТЕ ПОНЯТТЯ ЧЕСТІ

Спочатку, коли російські війська лише зайняли Еривансь- 
ке та Нахчиванське ханства, переселення вірмен розгля-
далось як вимушений захід, необхідний для звільнення 

одновірців від перського гніту, а діяльність полковника Лазаре-
ва, призначеного керувати переселенням, – як така, що заслуго-
вує похвали.

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПАНКРАТЬЄВ –  
ГЕНЕРАЛУ ПАСКЕВИЧУ,

7 ЖОВТНЯ 1828 РОКУ, ХОЙ

Маю честь доповісти, що найголовніша причина пере-
селення християн із Азербайджану в наші області виникла 
через їхнє бажання уникнути несправедливих утисків уря-
ду, котрий турбується про добробут своїх підданих і осо-
бливо утискає Вірмен. Вірмени, обнадіяні обіцянками в.с., 
майже всі без вийнятку спішили віддатись під заступни-
цтво Російське. Як свідок переселення Вірмен, я впевнив-
ся, що вони власним рухом і керовані здоровим глуздом 
залишали батьківщину свою, щоб віднайти краще існу-
вання. Ті хто переселявся були вельми вдоволені, що в.с. 
надавали їм допомогу через полк. Лазарева й інших по-
садовців, більшою частиною їхніх одноплемінників, та не-
можна вірити, щоб Азербайджанські вірмени мали понят-
тя щодо прізвища полк. Лазарева та знали його родовід. 
Більша частина посадовців, залучених до справи пересе-
лення, проявила велику старанність і діяльність, наприклад 
підполковник кн. Аргутинський-Довгорукий, VIII-го класу 
чиновник Гамазов, шт.-кап. Козловського піхотного полку 
Войников, комісіонер VIII-го класу  Шароєв. А я зі свого 
боку по Хойській і Урмійській областях намагався, по мож-
ливості, виконати волю в.с. і надавати Вірменам належне 
заступництво. При цім поставляю обов’язком свідчити пе-
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ред в.с., що полк. Лазарев діяв із великою старанністю та 
що переселенці взагалі вельми вдоволені його вказівкою 
в Перських кордонах. 

(АКАК, т. 7, с.с. 650-651)

ПОЛКОВНИК ЛАЗАРЕВ – ГЕНЕРАЛУ ПАСКЕВИЧУ,
14 ЛЮТОГО 1828 РОКУ, ТУРКМАНЧАЙ

Після вступу в Перські кордони Російських воїнів зу-
стріли Вірмени як одновірці <…> Цей народ багаторазово 
показував щире бажання залишитись назавжди під добро-
чинним правлінням великого нашого Государя, незважаю-
чи на те, що кожній людині важко наважитись назавжди 
розлучитись зі своєю батьківщиною. Вірмени майже в усіх 
місцях, доки око може сягнути в.вис-і, виявили щире ба-
жання залишити домівки свої та оброблені ними поля для 
переселення в області, що належать Росії.

Можливо, ці нещасні не мають лише для виконання 
своїх намірів потрібної допомоги й засобів. В. вис-сте на 
Сході довели до високого ступеню славу Російської зброї, 
підкорили фортеці, названі неприступними, здобули дві 
важливі області <…> Тепер належить вам слава бути від-
новником народу Вірменського, що поклав на вас своє 
сподівання й обрав мене, по довіреності до роду нашого, 
для висловлення сердечних почуттів своїх перед особою 

в. вис.-сті.
Так як ви удостоїли мене 

вашої довіреністю разом із 
н.с. Устимовичем з цього 
предмету, то я беру сміли-
вість запропонувати вашо-
му розгляду думки мої про 
найшвидше та найзручніше 
переселення Вірмен у об-
ласті Російські.

1. Вважаю я потрібним 
мати від в.вис-сті папір,  

На доглянуті азербайджанські 
землі
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котрий давав би мені владу розпо-
ряджатись.

2. Дозвольте мені призначити на 
розсуд мій потрібну кількість штаб- 
і обер-офіцерів, які знають Вір- 
менську мову.

3. <…> В місцях, де суворий клі-
мат міг би перешкодити жителям 
негайно вирушити в путь, потрібно 
було би на короткий час затрима-
ти війська, що там знаходяться. Ці 
війська повинні б опісля служити 
прикриттям Вірменам, які пересе-
ляються та надавати їм всіляке за-
ступництво..

4. Для найбідніших переселен-
ців, гадаю, потрібно призначити грошову допомогу та таку 
суму довірити на розсуд в.виск-сті. Якщо по дорозі не буде 
підножного корму для їхньої худоби, то наказати кому слід 
про допомогу їм фуражним продовольством <…>

Росія здобуде значну кількість одновірних і старанних 
підданих, які можуть із лишком винагородити згодом ті ви-
трати, котрі були вжиті на їхнє переселення.

На додаток смію запевнити в. вис-сть, що любов моя 
до нації й бажання привести в виконання благодійні на-
міри ваші спонукали мене представити на ваш розгляд 
цю записку.

(АКАК. т. 7.С.593)

У зв’язку з переселенням вірмен знову постало питання про 
долю Джафар-Кулі-хана, котрий свого часу був змушений по-
кинути кордони Росії через несправедливе ставлення до нього 
російської влади вірменської національності. Перси, звичайно, 
не бажали його відпускати назад до Росії, обіцяючи йому прав-
ління Марагським ханством, та доля хана, фактично вигнаного 
з Росії, мало цікавить воєначальників. Головне – це переселення 
вірмен, і навіть тих, котрі безбідно живуть у Персії.

Джафар-Кулі-хан 
Шушинський
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ГЕНЕАЛ-МАЙОР ПАНКРАТЬЄВ – ГЕНЕРАЛУ ПАСКЕВИЧУ,
1 БЕРЕЗНЯ 1828 РОКУ.

Стосовно переселення вірмен і прибуття в Марагу 
полк. Лазарева, я вже доповідав в.вис., що мною видано 
квиток для переселення в російські кордони біля 200 Ві-
рменських сімейств, та я доповідаю до відома вашого, що 
Аббас-мірза прислав до Вірмен Марагського повіту наказ, 
в котрому він вмовляє їх не залишати володінь його, обіця-
ючи їм різні пільги. Також пропонує він Джафар-Кулі-хану 
залишитись у Персії, надаючи йому в управління Марагсь- 
ке ханство. Хоча Джафар-Кулі-хан знає, що неможливо по-
кладатись на обіцянки Перського уряду, та я бачу в ньому 
нерішучість на переселення в Росію і, незважаючи на його 
запевнення, не знаю, чи залишить він Марагу.

(АКАК. Т. 7. С. 602)

Між тим у справи переселення вірмен втрутився вірменсь- 
кий архієпископ Нерсес, котрий завзято рвався до влади патрі-
арха. Він також ратував за переселення вірмен у Росію – заради 
відродження міфічної Великої Вірменії. Архієпископ Нерсес 
готовий був вжити найсуворіших заходів до духовних осіб, ко-
трі на місцях розумно підходили до проблеми переселення, ар-
хієпископ навіть брязкав зброєю й намагався використати владу 
генерала Паскевича. Та генерал Паскевич добре знав ціну архі-
єпископу Нерсесу.

АРХІЄПИСКОП НЕРСЕС – ГРАФУ ПАСКЕВИЧУ,
17 БЕРЕЗНЯ 1828 РОКУ, ЕРИВАНЬ

Відправлені мною для напучування та направлення Ві-
рмен, які мешкають у Азербайджанській країні, до кордону 
Росії, сповіщають мене, що єпископ Ізраіль, призначений 
Ечміадзінським духовенством у Салмаському монастирі 
Варфоломея, забувши обов’язок християнський, таємни-
ми пронирствами й очевидними погрозами утримуючи 
Вірмен від переселення сюди, робить і інші неприємні 
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поступки, а тому, за наданою мені Вірменським патріар-
хом владою в управлінні всіма Вірменськими духовними 
справами, я просив ген.-м. кн. Чавчавадзе віднестись до 
Хойького коменданта про висилку під вартою вказаного 
єпископа Ізраіля в Ечміадзінський монастир для суду за 
духовними правилами, зовсім не остерігаючись образи 
сану його. Бо до того часу не може він користуватись до-
стоїнством цим, поки не виправдає себе перед тутешнім 
духовенством у вчинках своїх <…> Однак Хойський комен-
дант оголосив, що без волі ген. Паскевича він не має права 
виконувати вказівки кн. Чавчавадзе…

(АКАК. Т.7.С.607)

Генерал Паскевич 19 березня 1828 року відповів архієписко-
пу Нерсесу, що вимогу цю задовольнити неможливо. Хойська 
провінція знаходиться під владою Росії 
тимчасово – тільки до виплати Персією 
боргів, і «неможна нікого проти волі відда-
ляти з провінції, не узгодивши з шах-заде 
Аббас-мірзою. Що стосується єпископа Із-
раіля, то ген. Панкратьєву наказано, аби він 
намагався переконати цього єпископа при-
бути в Ечміадзін для принесення своїх ви-
правдань у вчинках своїх». Зрозуміло, про 
методи змушення, котрі пропонує Нерсес – 
ледь чи не зв’язати Ізраіля й доставити в 
Ечміадзін під посиленим конвоєм – і мови 
бути не могло.

Широка агітація вірмен за переселення в Росію з обіцянками 
солодкого життя й безмежного збагачення тривала. Та перехи-
трити чи ошукати вірмен не так легко. Із 250 сімей в Маку, до 
прикладу, погодились переселитись лише 40. А навіщо? Їм і в 
Маку непогано живеться. Проте підполковник кн. Аргутинсь-
кий-Долгоруков, котрому було доручено організувати пересе-
лення в Тавризі та прилеглих селах, до 22 березня 1828 року 

Мавзолей Юсіфа 
Кюсеір оглу в 

м. Нахчиван (XII ст.)
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забезпечив згоду 329 сімей, із котрих половина до цього часу 
вже перейшла Аракс, і тільки шестеро сімей не погодились. Із 
марагського ханства всі 700 сімей вірмен погодились виїхати в 
Росію. Більше 1000 сімей вірмен із околиць Мараги та Таври-
зу вирушили вже з місць і частиною досягнули Нахчиванської 
провінції. Всі християни-вірмени з Урмія, Салмаса та Хоя також 
готувались до переселення. 

Переселення, що розпочалось, зіштовхнулось із чималими 
труднощами. Виявилось, що новоприбулих немає чим годувати. 
Вирішено було відтермінувати переселення до нового хліба, та 
відповідна вказівка запізнилась, і більше 4500 сімей опинились 
уже за Араксом. Із Салмаса та Хоя повинні були найближчим 
часом вирушити ще до 2000 сімей. Марагським вірменам до 
Араксу потрібно було йти 300 верст.

Вірмени-переселенці, які зіштовхнулись на новому місці з 
холодом і голодом, готові були повернутись на свої обжиті міс-
ця. І замість вдячності Лазареву переселенці стали йому до-
коряти в безвідповідальності, гонитві за особистою славою на 
шкоду справі.

ПОЛКОВНИК ЛАЗАРЕВ – ГРАФУ ПАСКЕВИЧУ,
12 КВІТНЯ 1828 РОКУ, УРМІЯ

Поспішаю доповісти в.с. і що ген.-м. Панкратьєв під-
тверджує, до мене дійшли чутки про тяжке становище пе-
реселенців Вірмен.

Марагські Вірмени перейшли за Аракс і вже є побою-
вання, що в областях Нахчиванській і Ериванській відчу-
вається велика нестача хліба і що місцеве начальство не 
в змозі надати Вірменам допомогу. 700 Марагських сімей 
покинули майже все та виступили в найбільш ранній час, 
за браком підножного корму, не змогли взяти з собою до-
статньої кількості хліба.

Якщо зупинити переселення, то не виконаю бажан-
ня вашого, настільки корисного для новоздобутого зраю. 
Якщо продовжувати переселення, то нещасні ці, зали- 
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шаючи з однієї старанності, можуть зробитись жертвою 
жорстокого голоду. Тутешні Несторіани взагалі не бажа-
ють переселятись, а ті, котрі рвуться, тому, щоб не платити 
податків. І ще. Інші згодні переселятись, та вимагають та-
кож неймовірні суми, котрі ніхто їм не видасть.

Жителі Урмінської провінції в кількості 300 сімей при-
йшли до мене з бажанням повернути підйомні виплати, 
мовляючи зі слізьми, що краще іго мусульманське, ніж го-
лод. Серед переселенців поширюються чутки.

(АКАК, т.7, с.611)

Проте із відношення гр. Паскевича до гр. Дибича від 26 
травня 1828 року №141 випливає, що «перехід християн із 
Азербайджану в наші області здійснюється успішно, і нині осе-
лено вже на проживання в Карабасі 279 сімей і в Ериванській 
області 918 сімей. А кількість усіх переселенців, за запевненням 
Лазарева, буде досягати більше 5000 сімей».

На жаль, старання Лазарева принесло погані плоди. Мусуль-
манські Нахчиван і Ериван, де раніше вірмен була мізерна кіль-
кість, тепер пришвидшеними темпами «перефарбовуються» в 
вірменські території. Вірменин, ледь поселившись на землях 
мусульман, буде з піною з рота доводити, що це земля його пра-
щурів, і кликати на поселення інших вірмен-переселенців. Ко-
рінне населення, яке очікувало введення на своїх землях російсь- 
кого правління та мирного життя, було втягнуте в справжнє 
лихо. Вірменська експансія під захистом Росії набирала темпів, 
і проти цієї біди неможна було нічого вдіяти. За спиною вірмен 
російська влада в особі полковника Лазарева.

ПОЛКОВНИК ЛАЗАРЕВ – ГРАФУ ПАСКЕВИЧУ,
21 ТРАВНЯ 1828 РОКУ, НАХЧИВАН

Чутки про тяжке становище переселенців на бере-
зі Араксу, де вони знаходились без прожитку й даху над 
головою, змусили мене поспішно прибути до Нахчивану. 
Хоча я й не знайшов нещасть, які мені були описані, однак 
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без швидких і рішучих заходів Вірменського Обласного 
Правління вірмени можуть зазнати неймовірних бід.

Відділення Вірменського комітету, засноване в Нах-
чивані, позбавлене будь-яких засобів і способів для осе-
лення переселенців у Нахчиванській області та для від-
правлення наступних партій до інших провінцій. До того 
ж, тутешній уряд не відводить села для переселенців, від-
повідаючи, що вони належать тутешньому Ексан-хану, ро-
дичам його або іншим поміщикам і що в усій області лише 
три села належать казні.

Воля уряду, повідомлена мені в.с. щодо звільнення 
християн, які переселяються на 6 років від будь-яких по-
датків і зборів, не виправдовується тут, бо з кожної худо-
бини, що вбивається, вимагається від них по рублю срі-
блом- відкуп, що ніде в Російських провінціях не існує.

Насмілююсь просити в.с. дати способи Вірменському 
Правлінню виконувати в точності накази ваші щодо осе-
лення переселенців, викладені в інструкції Вірменському 
комітету, щоби пошвидше привести до кращого стану цих 
працелюбних підданих Росії.

Я змушений був виділити з 1500 черв., що в мене були, 
1000 червонців для поспішного відправлення бідуючих 
тут християн частиною в Ериван, а частиною в Карабах.

Сьогодні, заспокоївши й обнадіявши переселенців, я 
повертаюсь у Хой для завершення дій моїх у Персії та для 
наділення відповідними настановами офіцерів, котрі там 
залишились. Біля 1-го червня сподіваюсь бути в Еривані, 
звідки буду мати честь надати в.с. детальний список сі-
мейств, які переселились у кордони Росії.

(АКАК, т. 7, с. 627)

Інформація про поведінку полковника Лазарева, котрий під-
носив себе вірменам в якості вождя, наділеного владою Росії 
особливими вповноваженнями, про його вихваляння стосовно 
власних видатних заслуг і в той же час про багато прорахун-
ків, здійснених у процесі переселення вірмен, дійшла до вищих  
військових кіл на Кавказі.
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Лазарев став одіозною фігурою, котра викликала непри-
язнь у вищого керівництва на Кавказі. Начальник Вірменської 
області, організованої на базі Нахчиванського та Ериванського 
ханств, князь Олександр Гарсеванович ЧАВЧАВАДЗЕ (1786-
1846) в листі головнокомандуючому на Кавказі гр. І.Ф. Паске-
вичу розкрив таємницю популярності роду Лазаревих. 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ЧАВЧАВАДЗЕ – ГРАФУ ПАСКЕВИЧУ,
12 ЖОВТНЯ 1828 РОКУ, ФОРТЕЦЯ ДАДІАН

В приписі зволите вимагати від мене донести, чи спра-
ведливо полк. Лазарев приписує успіхи переселення ним 
Вірмен переважно однією своєю розпорядливістю й тому 
повагою Вірменської нації до його 
прізвища, котре племя це плекає до 
пращурів його. За обов’язок постав-
ляю надати в.с., усунувши всіляку 
пристрасть, всіляку особистість, на-
ступне.

Фамілія Лазаревих збагатилась 
вивезеним із Персії до Росії ко-
штовним каменем рідним дядьком 
згаданого полк. Лазарева – Іваном 
Лазаревичем Лазаревим за бла-
женної пам’яті Імператриці Кате-
рині ІІ. З того часу дім їхній став 
відомим. Згодом неодноразовими 
благодіяннями на користь своєї на-
ції рід їхній здобув загальну повагу Вірмен, які живуть у 
Росії. Однак сумнівно, щоб пам’ять їхніх пращурів, настіль-
ки мало відомих у Вірменії, могла здійснити будь-який 
вплив на теперішнє переселення християн із Азербайджа-
ну в інші області.

Відомо всім, що сильна перевага нашої зброї та укла-
дення блискучого миру з Персами відкрили шлях до цього 
переселення, котрому сприяли деспотизм Перського уряду 
та слава Російського правління, під котрим благоденству-

Ген.-майор  
Чавчавадзе О.Г.
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ють піддані Росії <…> Та полк. Лазарев всі загалом пересе-
ленці виявляють велике обурення в тому, що обіцянки, ним 
дані, не виконуються в населених Вірменами нині облас-
тях. За словами переселенців, він обнадіював доставити 
їм точно такі ж будинки, сади та господарства, які їм були 
залишені в Персії <…>

(АКАК. Т. 7. С. 650)

ЛИСТ ПІДПОЛКОВНИКА КНЯЗЯ  
АРГУТИНСЬКОГО-ДОЛГОРУКОГО

ГРАФУ ПАСКЕВИЧУ  
ВІД 17 ЖОВТНЯ 1828 РОКУ, ЕРИВАНЬ

…Відповідаю вам на деякі питання щодо полк. Лаза-
рева, з котрим я був знайомий впродовж 11-ти років <…> 
Ви отримаєте відповіді мої не без особливого для мене 
почуття неприязні, та за обов’язком честі й присяги, при-
несеної Г.І. 

По причині необмеженої довіри Вірмен до Російського 
уряду, більша частина з них залишили дорогі маєтки, дех-
то такі, що кілька сторіч належали їхньому роду. А пріз-
вище Лазаревих, впливу котрого нібито Росія зобов’язана 
теперішніми переселенцями, зовсім не відома в Азербай-
джані. Якщо сам Лазарев і здобув особисту популярність, 
то лише тому, що був призначений комендантом Таври-
зу після вступу наших військ у це місто <…> якщо й здо-
був він вдячність своїх Тавризьких одноплемінників, то 
зобов’язаний нею службі, а не знатності його пращурів, зо-
всім невідомих у цьому місті.

(АКАК. Т. 7. С. 651)

Про переселення вірмен на доглянуті й облаштовані землі, 
які споконвіку займало населення мусульманського віроспові-
дання, в передмові до 7-го тому АКАК відзначено:
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«Разом із територіальним збільшенням наших Закав-
казьких володінь збільшилось у них і саме населення,  
завдяки переходу в наші кордони з Персії 8249, а з Ту-
реччини – до 14 000 вірменських і лише невеликої части-
ни грецьких сімейств, у Закавказьких володіннях суттєво 
збільшилось населення вірмен».

До речі, переселення вірмен у Росію, щодо котрих уряд 
Російської Імперії проявляв величезну турботу, обійшлось 
недешево. Переселення вірмен із Персії обійшлось у 14 
тис. червонців і 400 тис. рублів сріблом, а з Туреччини – в 
90 тис. червонців і 380 тис. рублів сріблом».

(АКАК. Т. 7. С. ІІІ)

Вповноважені з переселення вірмен на землі Росії, як пра-
вило, вірменської національності щедро витрачали державні 
кошти, нерідко й зловживаючи в корисливих цілях.

ПРАВДА ПРО ПЕРЕСЕЛЕННЯ ВІРМЕН У РОСІЮ 
В ЗАПИСКАХ ДИПЛОМАТА ГРИБОЄДОВА

Мені неодноразово доводилось чути від різних осіб у 
Азербайджані невтішну думку про переселенську 
діяльність О.С. Грибоєдова під час його служби в 

генерала Єрмолова та генерала Паскевича. Нам видається, 
що ці судження більше засновані на чутках і менше – на фак-
тах. Наводячи офіційні матеріали, що свідчать про ставлення  
О.С. Грибоєдова до переселення вірмен на мусульманські зем-
лі, надаємо можливість читачу переконатись, що російський 
дипломат був противником введеного порядку переселення ві-
рмен із Персії, О.С. Грибоєдов заперечував проти непродума-
них дій військових і цивільних посадовців.
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ЗАПИСКА О.С. ГРИБОЄДОВА ГЕНЕРАЛУ  
І.Ф. ПАСКЕВИЧУ «ПРО ПЕРЕСЕЛЕННЯ ВІРМЕН  

ІЗ ПЕРСІЇ В НАШІ ОБЛАСТІ (1828 РІК)»

В.с. було завгодно дізнатись через мене достовірніше 
про способи, котрі були прийняті щодо переселення Ві-
рмен із Азербайджану, та про нинішнє їх оселення в наші 
області.

Ось істина з цього предмету, як вона мені відома. Пол-
ковник Лазарев вважав себе головним побудником цієї 
еміграції, про що, як вам відомо, він висловився досить го-
лосно, але незмістовно тому, що Вірмени жодного поняття 
не мають про нього, та ними єдино керує довіреність до 
Росії й бажання бути під її законами. Трактат давав їм на 
це повне право.

Дієвими знаряддями при переселенні були кн. Аргу-
тинський, Гамазов, а інші підлеглі офіцери діяли вже під 
їхнім впливом.

Полковник Лазарев промишляв тільки про складення 
прокламацій, між іншим, досить недоречних, про форму-
вання регулярного Вірменського ополчення, гадаючи на-
віть включити в коло своїх задумів, хоча з благими намі-
рами, та необдумано, і самий Карабах і інші області, що 
мають своє начальство і де особливої влади від давно за-
снованих не могло бути допущено. Кн. Аргутинський пред-
ставляв йому декілька раз про його поведінку, як це все 
хвалькувато, легковажно й марно. Всі інші справи полк. 
Лазарева були такого ж роду, та не вартує того, щоб про 
них розповідати. Належить лише додати, що він людина 
порожня, та не аморальна, не здатна приховувати казенні 
кошти й завдавати шкоди навмисне.

При розділі грошової допомоги вихідцям із Урмії від-
булось багато безладдя, але не зловживань. Бідним недо-
дали, багатим дали з лишком. Це відбулось від поспіху, з 
котрим ця провінція була залишена нашим військом. По-
спіхом діяли без розбору, а тому гроші мало послужили, бо 
погано були роздані. Це, втім, єдиний випадок мені відомий.
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Так було при переселенні, але при переміщенні Вірмен 
у нас, на нових місцях, все зроблено безглуздо, недбайли-
во та непростимо. Для завідування переселенцями засно-
вано комітет, котрий нічого не відав і тим більше гідний 
засудження, що від в.с. мав найточнішу та детальну наста-
нову, як чинити в цьому випадку.

1. Вірмени більшою частиною поселені на землях по-
міщицьких мусульманських. Влітку це ще можна було до-
пустити. Господарі, мусульмани, більшою частиною знахо-
дились на кочовищах і мало мали нагоду спілкуватись з 
іновірними прибульцями.

2. Не заготовлено ні лісу й не відведено інших місць 
для міцного оселення переселенців. Все це свого часу було 
прогавлено. Поправити помилку на нинішній рік пізно. Пе-
реселенці знаходяться самі в тісноті та утискають мусуль-
ман, котрі все нарікають, і грунтовно. В.с. відомо, що вза-
галі всіх тутешніх жителів треба ввжажати переселенцями, 
бо всі вони були виселені сердарем у військовий час і зна-
ходяться в убогому становищі.

3. Грошова державна допомога роздана без будь-
якого сенсу: роздана по рублю, по два, як жебракам, без 
вірних відомостей, скільки тих, хто потребує й кому що 
потрібно. 25 руб., видані одночасно, вдесятеро важли-
віше тієї ж суми, відпущеної вроздріб, в різні часи. Не 
вжито жодних загальних заходів, як наприклад, закупівлі 
хліба для утримання цілої громади, також для посіву на 
майбутній рік і ін.

Вказавши в.с. на жалюгідні акти комітету переселення, 
я повинен також по  справедливості зазначити, що якщо б 
у ньому засідали й люди зі здібностями, котрих зовсім там 
не було, то й вони опинились би в скрутному становищі.

В Обласному Правлінні немає ще зовсім навіть по-
верхневого опису земель і поселень за Араксом. Ще не-
відома кількість жителів і в округах по цей бік Араксу. Про 
маєтки й говорити нічого. Ніхто не знає, кому що належить. 
Таким чином, комітету ніде було зайняти належні відомос-
ті, котрими необхідно користуватись.
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Тутешній обласний начальник відгукується,що він 
хотів велику кількість новоприбулих Вірмен переселити 
за Аракс, та вони просили в в.с. дозволу залишитись на 
тих місцях, куди їх на перший раз  тимчасово прила-
штували, на що й отримали вашу згоду. Підп. кн. Аргу-
тинський не впадає в відчай і сподівається на можли-
вість привести цей захід у виконання. Посадовець цей 
заслуговує за своєю розпорядливістю й чесністю повної 
довіри начальства.

30 тис. руб сріб. І 2 тис. черв. Знову призначені як допо-
мога переселенцям, будуть уже використані набагато роз-
бірливіше. Якщо б в.с. наважились ще два рази стільки най-
ближчим часом відпустити на той же предмет, то цілком би 
зміцнили добробут зазначених вихідців. Дозвольте тільки 
взяти до уваги кількість перселенців,  які потребують допо-
моги, котрі з часом платитимуть податки казні. Порівняйте 
з середньою оцінкою в Росії такої ж кількості душ, і вся 
сума, в.с. на це видана, не лише видасться вам помірною, 
але навіть мізерною в порівнянні з користю, котру вона 
принести повинна. Не знаю, чи уявлялась в.с. ця справа з 
тієї саме точки зору та чи буде вона вами схвалена.

Ще одне важливе джерело допомоги, що казні нічо-
го не вартує, як сардарська худоба, котрої нині відкрито 
до 30-ти тис. штук, свого часу роздана сардарем жителям 
на утримання, котре їм давалось у подать. Він від нього в 
свою чергу, як господар, отримував масло, вовну і самий 
приплід і ін. Про існування цієї худоби я від багатьох чув 
і рішуче переконався від членів Обласного Правління Пе-
тримова та Меддокса. Продовжувати казні це сардарське 
господарство незручно та в нашій адміністрації просто не-
можливо. А роздати солдатам на порції, означає витратити 
безповоротно. Та роздача цієї худоби переселенцям від-
чутно поповнить і виправить їхнє господарство.

Скільки я не намагався дізнатись боком, і саме через 
мого перекладача Дадашева, для цього надзвичайно зді-
бного, котрого змушував розпитувати по селах, де проїж-
джав, в Ечміадзіні й тут, чи не відбувались якісь зловжи-
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вання при роздачі грошей, та ніхто на це не скаржиться, й 
цього точно не було.

В обласного начальника перекладач Мірза-Татус – ві-
домий шахрай, та він із цієї справи не мав жодних дору-
чень. Рівно й брат його, начальник Сурмалинського магалу, 
такий же загальновизнаний негідник, про котрого я тепер 
згадую до слова, та при переселенні він також ні в що не 
замішаний.

Багато можна очікувати від старань тих, котрі нині за-
відують оселенням прибульців, особливо від кн. Аргутинсь- 
кого. Він уже вірно не впаде в помилки свого попередника, 
майора Владимирова.

Також ми з ним чимало думали про навіювання, котрі 
потрібно робити мусульман, щоб помирити їх із нинішнім 
їхнім обтяженням, котре не буде тривалим, і викорінити з 
них побоювання щодо того, що Вірмени заволодіють на-
завжди землями, куди їх на перший раз пустили (Виділено 
нами. – Р.І.). В тому ж сенсі говорилось мною і поліцмейсте-
ру, членам Правління та ханам, котрі в мене тут були.

В.с. зробили б істинне благодіяння, якщо б наказали 
Тифліській Казенній Експедиції, щоб вона відрядила сюди 
декілька посадовців. Тут просто нікому справи робити, на-
віть писарів немає, перекладачів також. Я думаю, що мож-
на було б обрати для цього декілька учнів із Вірменської 
школи в Тифлісі.

Звертаючись знову до переселенців, я знаходжу, що 
вони набагато корисніші за наших Грузинських Вірмен, 
взагалі торгашів, які не приносять жодної користі казні, а 
ті, хто перейшли з Персії більшою частиною – ремісники 
та хлібороби.

(Грибоєдов О.С. ПСС. 1917. Т. 3. С. 267-270)
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СТАТСЬКИЙ РАДНИК ГРИБОЄДОВ – ГРАФУ ПАСКЕВИЧУ,
23 ВЕРЕСНЯ 1828 РОКУ, М. ЕРИВАНЬ

Маю честь сповістити в.с., що після прибуття мого в 
Еривань я знайшов Мірзу-Джафара, який заснував тут своє 
місцеперебування на зворотному шляху. Опираючись на 
фірмани, котрі він має від свого двору, та на словесні до-
зволи в.с., він вимагав від місцевого начальства квитки та 
вільний пропуск всім тим із наших підданих, котрі за си-
лою трактату побажають переселитись у Персію. Суть трак-
тату не могла бути сповна відома тутешнім посадовцям, 
які переважно зайняті внутрішнім управлінням, самого 
обласного начальника тут не було, і тому спочатку допу-
щений був Перський підданий до вільного тут проживання 
та до виконання оголошених ним доручень, тим більше від 
Тифліського військового губернатора отримано папір, де 
йдеться про нього як про посланника, котрого належить 
приймати та утримувати належно його сану. Та незаба-
ром шкідливі наслідки його навіювань і прийнятого ним 
на себе офіційного характеру побудника й покровителя 
переселення зробились очевидними. Деякі невдоволені 
новим порядком, що вводиться нашим урядом, оголосили 
бажання піти назавжди звідси.

На той час я прибув і, звідавши, що відбувалось, послав 
за Мірза-Джафаром і дорікав йому на недоречність його 
поведінки. А зі слів його я вбачив, що він щиро вірив у пра-
вильність своїх вчинків, він також виказав мені свої фірма-
ни. А дозвіл в.с. колишнім Перським підданим, які мають у 
Еривані власність, продавати й обмінювати її він зрозумів 
неправильно, так само як і Перське Міністерство, і консул 
наш у Тавризі, уявляючи, що це дає новим нашим підданим 
право переселятись із своєю власністю та сімействами в 
Персію, якщо вони того забажають. Я не розмовляв з ними 
щодо тлумачення трактату, який вони заледве розуміють, 
про що вже мною чимало написано до нашого консулу, а 
після прибуття в Тавриз сподіваюсь це пояснити Персь- 
кому міністерству один раз і назавжди. Головне, в чому я 
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зупинив Мірзу-Джафара, полягало в неможливості йому 
далі перебувати в Еривані в якості резидента, в якій якості 
він не акредитований від свого двору, не визнаний нашим 
і не має на те від в.с. письмового дозволу. За багатьма по-
ясненнями, він врешті здався на очевидність моїх доводів 
і нині зранку від’їжджає. 

Не вважаю зайвим в.с. викласти мою думку щодо трьох 
статей Туркманчайського трактату, котрі до цього часу тлу-
мачаться неправильно з обох сторін <…> Якщо ви накаже-
те Тифліському військовому губернатору та прикордонним 
начальникам у Еривані, Карабасі, Талиші та ін., щоб з одно-
го й того ж предмета не було різноманітних тлумачень, то 
це втримає наших підданих від нової пристрасті до пере-
селення, до котрої вони не можуть і не повинні бути до-
пущені.

1. Статтею ХІІ надано трирічний термін тим із підлеглих 
держав, котрі мають нерухому власність по обидві сторони 
Араксу та котрі протягом цього часу можуть вільно про-
давати й обмінювати її. Щодо свободи переселятись тим і 
іншим не сказано жодного слова.

2. Статтею XIV не дозволено перебіжчикам й дезерти-
рам, які суть хани, беки та духовні начальники чи мулли, 
котрі своїми навіюваннями могли б мати шкідливий вплив 
на співвітчизників, селитись без кордонів. Що стосується 
інших жителів, то ті, котрі перейшли чи надалі перейдуть із 
однієї держави в іншу, можуть оселятись і жити всюди, де 
дозволить той уряд, під котрим вони будуть знаходитись.

Примітка: Що ж стосується до тієї держави, з котрої вони 
перейшли чи перейдуть, то ніде не сказано, що вона пови-
нна робити їм на те дозвіл, квитки та вільну перепустку.

3. Статтею XV дарується  й.в. шахом повне прощення 
всім жителям і чиновникам Азербайджану. Зверх того буде 
надано тим посадовцям і жителям річний термін, почи-
наючи з дня укладення трактату, для вільного переходу зі 
своїми сімействами з Перських областей у Російські, для 
вивозу й продажу рухомого майна. А стосовно майна неру-
хомого визначається п’ятирічний термін для продажу його.
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Примітка: цей річний термін для переходу, а п’ятирічний 
для продажу нерухомого майна постановлений виключно 
на користь тих, хто переходить із Персії в Росію, а не на-
впаки. Ніде не сказано та не могло бути сказано, що ми по-
винні відпускати своїх підданих із сімействами й майном, 
бо вся стаття базується на завоюванні Азербайджану, де 
багато хто нам служив і не захотіли б довше залишатись у 
підозрі під законами колишнього уряду, ними ображеного 
та мстивого, після виступу наших військ.

Ось, як на мене, єдиний спосіб тлумачити трактат. А про 
переселення жителів ніде не сказано, що воно з Росії в 
Персію повинно бути Російським урядом терпиме.

Я гадаю, що не зайвим було б, якщо б в.с. зволили на-
казати циркуляром всім прикордонним начальникам, як з 
цього предмету надалі чинити належить.

(АКАК. Т. 7. С. 644)

СТАТСЬКИЙ РАДНИК ГРИБОЄДОВ – ГРАФУ ПАСКЕВИЧУ,
1 ЖОВТНЯ 1828 РОКУ,

ПЕРЕПРАВА НА АРАКСІ ПРОТИ ДЖУЛЬФИ

В Нахчиванській області знайшов я ще більше безпо-
рядку та утисків від переселення Вірмен, аніж у Еривані.

Вашій Світлості відомо, наскільки бідна попередніми 
жителями і наскільки небагата ця провінція. Тут Вірменам –  
прибульцям краще, ніж у іншому місці, де я їх зустрічав та 
бродіння й невдоволення в головах Татарських доходять 
до найвищого ступеню. Наскільки їхні скарги засновані на 
справедливості, Ваша Світлосте, самі зволите побачити з 
нижчевказаної таблиці. Я навмисне обрав найвищі пропо-
рції між новопоселеними та старожилами, щоб можна було 
судити про істинне обтяження останніх. Дуже легко може 
трапитись, що вони в відчаї кинуть своє господарство та 
майно, і тоді марно ми будемо приписувати Перським на-
віюванням, як це нещодавно сталось при втечі Садаракців. 
Втеча їхня приписана проїжджому Мірзі-Джафару, котрий 
за зібраними мною відомостями від самої поліції, ні до 
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чого тут не причетний. І тепер, коли я пояснив обласному 
начальству, що їх не треба було пускати й можна повер-
нути, згідно з трактатом, то, бувши силою повернуті, вони 
пояснили моєму перекладачеві справжні причини їхньої 
втечі: безладне управління та тяжкі обов’язки, тобто те ж 
саме, що й у Грузії. 

Після я докладно насмілюсь викласти в.с. мою думку 
з цього предмету. Тепер повертаюсь до новопереселених 
Вірмен у Нахчиванську область. (Див. табл.)

Співставлення кількості сімей новопереселених вірмен  
з кількістю сімей старожилів – вірмен і мусульман

Старожили-
вірмени

Старожили-
мусульмани

Новопересе-
лені вірмени

Неграм – 193 93

Карахан-беглю – 81 26

Тубул 9 62 12

Яринджа 13 78 4

Кунтана – 113 37

Казанчи 10 58 –

Бананіаре – 72 12

Аразин – 61 7

Кузнут – 75 19

По всій провінції,
крім м. Нахчиван

290 1632 943

В м. Нахчиван 114 392 285

Неспівмірність ця перевищує будь-яке поняття. Можна 
сміливо сказати, що після цього ні казна від жителів, ні жи-
телі від свого надбання нічого не отримають, а від прибуль-
ців уряд зобов’язався протягом 6-ти років нічого не брати.

Два заходи мені видаються необхідними для заспоко-
єння, хоча на час, справедливих побоювань колишніх по-
міщиків. 
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1. Належить найшвидшим часом вислати звідси, а саме 
в Даралагез, частину новоприбулих сімейств, хоча не біль-
ше 500. Для них там і місця готові, і старожили беруться 
вибудувати будинки на зиму. За кошторисом, який я ба-
чив у Обласному Правлінні в Комітеті, їх можна по 20 і 15 
оселити на нових місцях, в таких поселеннях, де первісних 
жителів вдвічі та втричі проти цих кількостей, окремо взя-
тих. Крім того, є вже з новоприбулих сімейств до 200, котрі 
від тісноти самі просяться, щоб їх далі виселили. Із решти, 
на додаток до 500, половину можна вмовити, іншу, більш 
настирну, змусити. На набагато менше незручності заслу-
жить опір 100 чи 150-ти сім., ніж цілої провінції новоздо-
бутої та прикордонної, котру ми, врешті, змусимо зітхати 
про колишній Перський Уряд, відомий в.с. своїми невітчиз-
няними почуттями до підданих. Я навіть побоююсь, що все 
це незабаром з’явиться в іноземних газетах, і не надто на 
нашу користь.

Сумнівний стан і тих, котрих ми змусили до себе пере-
йти, й інших, які від нас перейдуть сотнями та тисячами 
з недалекоглядності начальства. У бутність мою в Еривані, 
кн. Аргутинський всіма силами протистояв новому пере-
селенню деяких сімейств із Нахчиванської області в Дара-
лагез. Я й тоді бачив, що він занадто гаряче заступається за 

Міст через Аракс
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інтереси довірених йому вихідців, і це йому честь робить; 
також і тутешній штабс-капітан Неверовський, котрий від 
нього залежить. Будь-який чесний чиновник повинен го-
рою стояти за ввірене йому доручення, та справа голов-
ного начальства знати, які, зокрема, допускати поступки 
для досягнення загальної користі. Якщо в.с. накажете 
найближчим часом переселити згадану кількість 500 сім. 
новоприбулих Вірмен у Даралагезький округ, то здійсни-
те істинне благодіяння Нахчиванській області (Виділено 
нами. – Р.І.).

2. У тутешньому мусульманському краї, де все народо-
населення схоже на паству, котра живе, рухається та блукає, 
все за прикладом одного чи декількох, rase moutonniere, 
уряду потрібно мати на платню й цілком за себе певні зна-
чні особи. Воля в.с., та ми цього не вміємо робити, і нами 
ніхто не задоволений. У беків і ханів ми владу не відніма-
ємо, а натомість народу даємо заплутаність чужих законів. 
Тих, котрі нам ввірились і залишили вітчизну, надали важ-
ливі послуги, ми тлумачимо як жебраків. За їх прикладом 
ніхто нам не вірить. Таким чином, нещасні брати Марандсь- 
кого хана, які першими прийняли нашу сторону, коли ми 
вступили в Азербайджан, не могли домогтись, щоб їм від-
вели для поселення порожні землі, котрих у нас безодня, 
та якесь грошове утримання.

Я, наскільки швидко прибув у Нахчиван, то мене об-
ступили беки, султани, всі з наріканнями справедливими 
на утиски, про які я вже вище згадував. Відмовлятись було 
нічим. Витрачати порожні слова було б марно, бо влас-
на нужда до них занадто близька. Вони вимагають дій і 
швидкої допомоги. Я хоч і пояснив їм, що за внутрішністю 
не маю жодної влади, посадовець проїжджий, якого по-
силають у чужу державу, та в.с. відомо, що тут, у Азії, щойно 
з’явиться нове обличчя, дещо значуще, від нього очікують 
усіх благ і задоволення в усіх проханнях. Я вважав кращим 
способом прийняти сторону Назар-Алі-хана і Ших-Алі-
бека (діти сліпого Келб-Алі-хана (Пр. Р.І.), повівся з ними 
якомога шановливіше та довірливіше, вашим іменем го-
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ворив їм, що на них лежить зобов’язання поширювати в 
народі довіру та прихильність до уряду; що тутешній ви-
падок у відношенні до переселенців незвичайний і з тих, 
що швидко минають та ін. Неможна собі уявити, які вони 
були задоволені виявленою мною їхнім особам незначу-
щою відзнакою. Я точно бачив після цього, що вони вчини-
ли добросовісно, бо ті ж обличчя беків і інших поміщиків 
я знайшов пізніше вже такими, що не висловлювали по-
переднього незадоволення.

Ще раз повторюю, що неможна дати собі зрозуміти ту-
тешньому народу інакше, як через тих родових начальни-
ків і духовних осіб, котрі давно вже користуються повагою 
й довірою, присвоєними їхнім званням. Теперішньою вес-
ною під час мого проїзду через Еривань я писав в.с. про 
смішне перетворення, здійснене ген. Красовським пра-
порщиків у казіїв. І тепер такий же порядок. Мулли наріка-
ють, народ слідом за ними, а наші міські й обласні суди, зо-
всім не турбуючись пристосуватись до місцевих звичаїв та 
не насмілюючись цього робити в силу регламентів, судять 
протяжно та підписують визначення й рішення, котрим 
жителі підкоряються не за переконанням, а ніби насильно. 
Що за поспіх з нашого боку втручатись у всі дрібні тягани-
ни та жалюгідні взаємини нових підданих між собою? Чи 
боїмось ми упередження мусульманських суддів? Та влада 
їх єдино заснована на виборі й довірі народній. Коли кази 
упереджений, то його кидають і йдуть до іншого, а він зали-
шається без хліба. Перш за все на їхнє рішення могли ді-
яти погрози світських правителів: сердаря, хакіма т.і. У нас 
цього бути не може. А де один із тих хто позивається хрис-
тиянин, то за мухамеданським шаро (духовним законом) 
допускається до 6-ти свідків обох віросповідань. Можна 
б ще в такому випадку споряджати депутата від уряду. Ви 
пробачте всі ці відступи, та я, за моїм давнім звичаєм, пишу 
до в.с. як думаю та неофіційно.

Про Назар-Алі-хана як старшого в сімействі Кенгерлі, 
старішого за Ексан-хана та Ших-Алі-бека, смію предста-
вити ваша світлосте, що призначення йому на щорічне 



463

утримання 800 туманів, 
або 1100 червонців, із 
суми, котра Високо при-
значена в нагороду ха-
нів, котрі перейшли до 
нас і інших, справило б 
у тутешнім краї і в усіх 
наших мусульманських 
провінціях і прикордон-
них Перських враження 
найбільш вигідне для на-
шого уряду. І це не так, як 
ми зазвичай робимо: ро-
бимо, не питаючи чого хочуть. Я напевне знаю, що це мак-
симум його бажань; притому він старий, недовго проживе, 
та довго за нас тужив у полоні.

Не погано, якщо б Ваша Світлість написали два слова 
Ших-Алі-беку і Ексан-хану чи хоча б першому. Іноді по-
силка від вас халату з почесним російським посадовцем 
більше подіє, ніж присутність війська, суворі покарання, 
присяга та інші примусові засоби.

(Грибоєдов О.С. ПСС під ред. І.А. Шляпкіна.  
СПб., 1889. Т. 1. С. 283-287)

ПЕРЕСЕЛЕННЯ ВІРМЕН НА МУСУЛЬМАНСЬКІ 
ЗЕМЛІ ПОРОДИЛО ВОРОЖБУ ДО НЕПРОХАНИХ 
ПРИБУЛЬЦІВ

Між переселенцями-вірменами та корінними жителя- 
ми – азербайджанцями відносини загострились на-
стільки, що самі почали подейкувати про те, що вони 

б радше покинули свої материнські землі та жили під перським 
правлінням.

Кригосховище  
в старому Нахчивані
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Зрозуміло, мова не йде про всіх поголовно азербайджанців, 
та ті котрі постраждали від незаконної втрати своїх земель, ві-
дібраних у них на користь вірмен-переселенців, були налашто-
вані залишити кордони Росії. Тяжкі настрої азербайджанців 
дали привід чуткам, що прийшли з Персії. Аббас-мірза нібито 
готується вирушити в Санкт-Петербург до государя імператора, 
щоб домовитись із ним про повернення Нахчиванської та Ери-
ванської провінцій під владу Персії.

Представники російської влади, захищаючи негативні яви-
ща в переселенській політиці, винуватців неочікуваної реакції 
мусульманського населення шукали в середовищі їхніх лідерів. 
Винуватцями виявились діти померлого сліпого Келб-Алі-хана 
Нахчиванського, котрі, за заповітами їхнього відомого пращура, 
стояли на сторожі інтересів підвладного їм населення.

ШТАБС-КАПІТАН КУДАШЕВ – ГРАФУ ПАСКЕВИЧУ,
26 ВЕРЕСНЯ 1828 РОКУ, НАХЧИВАН

Я знайшов по селищах Ериванської провінції хвилю-
вання, подібно того, яке було в Еривані, і вважаю, що воно 
відбувається також від розголошень не на користь нашо-
го уряду спільниками Мірзи-Джафара Ахмед-хан-беком і 
Ахверді-беком, котрі прислані, як кажуть, Аббас-мірзою та 
невтомно прагнуть схилити султанів і беків наших до пе-
реселення, бо жителі не вельми охоче погоджуються пере-
ходити в Персію <…> Більше того, як говорили мені жителі, 
деякі села по Араксу покинуті жителями, які втекли також 
у Персію.

Прибувши в Нахчиван, я знайшов досить зразковий по-
рядок у Правлінні, і хоча він у деяких відношеннях і не 
має справжнього устрою, то цього найшвидшим часом і 
зробити неможливо було б. Між жителями Нахчиванської 
провінції <…> якщо й є нарікання, то це відбувається від 
утиску їх переселенцями та від того, що з них обирають у 
сарбази. Між беками й султанами є чутки про переселення 
в Персію за деяких шкідливих вигадках про майбутнє їхнє 
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становище під Російським правлінням і про те, що, начеб-
то, коли Аббас-мірза поїде до Г.І., то Ериванська й Нахчи-
ванська провінції будуть повернуті Персії неодмінно.

Ці чутки, за ствердженням поліцмейстера Нахчи- 
ванського Ейнал-султана, поширюються Ших-Алі-беком 
Ордубадським через переписку його з Аббас-мірзою та 
його придворними, і що сам Ших-Алі-бек розголошує та-
ємно про своє бажання переселитись, не бачачи нічого 
для себе вигідного в майбутті під Російським правлінням. 
Втім, ці чутки не мають впливу на народ у Нахчиванській 
провінції. Щодо останнього я звелів Ейнал-беку розвідати 
детальніше до повернення мого з Хоя.

Більше того, необхідним вважаю додати, що якщо в.с. 
не дозволите найближчим часом переміщення Татар або 
Вірмен у Даралагез і зупинення переселенців, які невпин-
но йдуть у наші провінції з Персії, то корінні жителі зму-
шені будуть розбігтись, в чому й Ексан-хан погоджується. 
Бо між Татарами та Вірменськими переселенцями велика 
ворожба, та навіть до того, що переселенці, вважаючи Та-
тар навченими утискати їх, роздумують скаржитись і спо-
діваються майже через це змістити Ексан-хана.

Гроші, призначені переселенцям у підмогу, видаються, 
як здається, зовсім несправедливо.

Ексан-хан просить мене довести в.с., що він вважає за 
потрібне залишити старожилів Татар у селах Джехрі і Не-
храм, де татари майже беззаперечно захочуть переселе-
тись у Даралагез.

Старожили по селах від Нахчивану в Даралагез скар-
жились мені, що володарі земель і Ексан-хан засівають ба-
гато чалтика та тим відбирають воду для земель жительсь- 
ких, і просять на цей рахунок постанови.

(АКАК. Т. 7. С. 646) 

У нових російських володіннях знову виникла тінь вахмі-
стра Нижньогородського Драгунського полку Самсона Макин-
цева, який 25 років назад втік у Персію, нині генерала Перської 
Армії Самсон-хана та довіреної особи шах-заде Аббас-мірзи.  
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У російських військах, які знаходяться в нових російських те-
риторіях, знову виникли побоювання про можливу втечу солдат 
у Персію під знамена Самсон-хана.

ШТАБС-КАПІТАН КНЯЗЬ КУДАШЕВ –  
ГРАФУ ПАСКЕВИЧУ, 5 ЖОВТНЯ 1828 РОКУ, НАХЧИВАН
Про порядок і безлад у нових Російських провінціях

Маю честь доповісти в.с., що в Хойському загоні поря-
док видно в усьому та солдати бадьорі й спокійні. При-
чини втеч солдат із цього загону ті, що колишній Нижньо-
городського драгунського полку вахмістр Самсон, який 
тепер знаходиться при Аббас-мірзі в великій довіреності, 
намагаючись якомога більше збільшити кількість російсь- 
ких втікачів, посилає вмовляти солдат і, споюючи вином, 
коли солдати бувають у відрядженнях, захоплюють їх.  
А наші солдати, знаючи, в якій довіреності в Аббас-мірзи 
цей Самсон, котрий носить генеральські еполети та про 
вигоди тих, хто втік до нього, погоджуються на це за слуш-
ної нагоди. Втім, з певного часу втечі припинились <…> Ві-
рмени, бажаючі переселитись до нас, які живуть ще й тепер 
у Хойській провінції, отримали вже підмогу грошима ще 
під час перебування в Хої полк. Лазарева та хочуть зали-
шити своє проживання з виходом наших військ. Дорогою 
до Хою я зустрічав багато в’юків із хлібом, винайнятих пе-
реселенцями для доставки в нашу область.

В Нахчивані, Еривані та Ордубаді зауважена мною між 
всіма взагалі татарами якась прихована, незрозуміла не-
приязнь: старшинам це властиво, аби володіти народом, 
але в челяді, я вважаю, це відбувається від страху отри-
мати обурення від своїх старшин і від того, що вони не 
знають і не впевнені в своїх правах і тому терплять свої 
образи, не скаржачись. 

Ших-Алі-бек Ордубадський, скаржачись на своє обме-
жене право, через присланої до нього приставом чесної 
особи – Тифліського полку капітана Ростованова, без ко-
трого він не може одноосібно приймати рішення та ро-
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бити розпорядження, поїхав жити з Ордубаду в Нахчиван 
і відправив прохання князю Чавчавадзе з думкою про 
інших старшин про те, щоб Ших-Алі-бек залишався один 
у Ордубаді правителем. Ших-Алі-беком весь нижчий клас 
невдоволений, його вирішенням справ і вказівками, і від-
того не ходять до нього з проханнями, а йдуть до капітана 
Ростованова. Я гадаю, що останнє його образило.

Чутки, про котрі я Вашій Світлості мав честь доповісти 
з Нахчивану, як стверджує Ейнал-султан, Нахчиванський 
поліцмейстер, походять точно від Ших-Алі-бека, і що в той 
час, як був у Нахчивані Мірза-Масуд, то Ших-Алі-бек мав з 
ним таємну переписку. Проте чутки ці нічого не означають 
і не мають впливу.

(АКАК. Т. 7. С. 649)

Марно намагався князь Кудашов зганьбити Ших-Алі-бека, 
сина сліпого Келб-Алі-хана Нахчиванського. Щоб пришвидши-
ти приєднання до Росії Ериванського та Нахчиванського ханств, 
він здійснив чимало ризикованих і героїчних вчинків.

До речі, Ших-Алі-бека ще 20 років тому високо оцінював 
головнокомандуючий на Кавказі гр. ГУДОВИЧ Іван Васильо-
вич (1741-1820).

ГОЛОВНОКОМАНДУЮЧИЙ  
НА КАВКАЗІ ГР. ГУДОВИЧ –

ШИХ-АЛІ-БЕКУ 
НАХЧИВАНСЬКОМУ,  

27 ЛИСТОПАДА 1808 РОКУ

… Я сповіщений вже про вашу 
старанність і істинну відданість 
до Всеросійської Імперії. Бача-
чи тепер нові досвіди готовності 
вашої на користь служби Його 
Імператорській Величності й тої 
ревності, котру ви показали в ни-

Ген-Фельд  
гр. І.В. Гудович



нішньому поході з генерал-майором Небольсіним, сприя-
ючи йому в приводі Нахчиванських жителів на свої місця, 
вважаю приємним для себе задоволенням висловити вам 
за це мою вдячність і запевнити вас, що про таку незви-
чайну старанність вашу неодмінно доведу до Високого ві-
дома Його Імператорської Величності та Всепіддано кло-
потатиму про ваші користі.

(АКАК. т. 3. С. 267)

Ших-Алі-бек завжди був чесний, залишався відданим Росії, 
і за його порядність готовий був заручитись головнокомандую-
чий на Кавказі генерал-фельдмаршал граф І.Ф. Паскевич, так 
що звести наклеп на Ших-Алі-бека не вдасться нікому.

В династії ханів Нахчиванських,
починаючи зі сліпого Келб-Алі-хана,

не було зради, її не буде
й у наступні покоління.

Інтриги вірмен, як би вони не намагались,
не завдадуть шкоди репутації

багатьох поколінь прославленої династії
ханів Нахчиванських.



Тріумф і трагедія 
дипломата Грибоєдова. 
Головні ролі в трагедії 
виконані вірменами

СЛОВО ПРО ГРИБОЄДОВА

Чудовій російській людині О.С. Грибоєдову присвячені 
десятки, якщо не сотні, досліджень, документальних і 
художніх творів, у котрих він постає видатним диплома-

том і багатогранною творчою особистістю. Його збірки й повні 
збірки творів видавались багаторазово, а дотепна віршована ко-
медія «Горе от ума» і до цього часу вивчається в школах і під-
корює читачів різного віку. Ми не ставимо за мету продовжити 
популяризацію О.С. Грибоєдова, який відійшов у безсмертя. 
Нагадуючи читачам деякі події його біографії, ми представляє-
мо О.С. Грибоєдова як повноправного персонажа наших нари-
сів разом із маловідомими фактами його діяльності на Кавказі 
та в Персії.

Відомий російський драматург, поет, композитор, піаніст, 
дипломат, дійсний Статський Радник Олександр Сергійович 
Грибоєдов народився 4 січня 1795 року в Москві. Незвичай-
на обдарованість хлопчика проявилась у ранньому дитинстві. 
Він легко підкорював такі вершини знань, осягнути котрі було 
не під силу багатьом здібним одноліткам. У семирічному віці 
(1802) Сашу віддали в Московський університетський благо-
родний пансіон, де за успіхи в успішності був нагороджений 
призом, а 30 січня 1806 року, коли йому ледь виповнилось оди-
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надцять років, Олександр Грибоєдов був прийнятий до Мос-
ковського університету на словесне відділення філософського 
факультету. Закінчивши університет із відзнакою за три роки, 
чотирнадцятирічний Грибоєдов отримав вчений ступінь канди-
дата словесних наук і продовжив навчання на етико-юридично-
му відділенні, котре також закінчив із відзнакою. В червні 1812 
року Олександр Грибоєдов отримав ступінь кандидата право-
вих наук. Продовжуючи навчання на фізико-математичному 
факультеті Московського університету, в тому ж 1812 році Гри-
боєдов був готовий захистити вчене звання доктора. В 17 років 
закінчити три факультети найбільшого в світі університету під 
силу лише геніям, і важко сказати, як склалась би доля цього 
незвичайно обдарованого юнака, якщо б не Вітчизняна війна з 
Наполеоном Бонапартом.

Коли ворог наближався до кордонів Росії, в 1812 році Грибо-
єдов добровільно вступив до Московського гусарського полку, 
котрий тільки починав формуватись. Після вступу французів у 

спалену пожежею Москву, ще не повніс-
тю сформований полк був переведений у 
Казань, а після відступу французів у кінці 
1812 року направлений у Брест-Литовськ 
на з’єднання з розбитим Іркутським драгун-
ським – тоді він і отримав остаточну назву: 
Іркутський гусарський полк. Однак жит-
тєві шляхи відводили Грибоєдова з війсь- 
кової служби. На війні йому не вдалось по-
бувати.  Через хворобу участі у переформу-
ванні полку Грибоєдов не брав, перебува-
ючи на лікуванні в Володимирі, та згодом 
повернувся в полк і до 1815 року служив у 

чині корнета. Часу дарма він у цей період не гаяв, пробуючи 
працювати пером. Він писав нариси на військові теми, займався 
перекладом французької комедії, а в 1916 році взявся за напи-
сання своєї безсмертної комедії в віршах «Горе от ума».

Корнет Олександр 
Грибоєдов



471

В 1817 році Грибоєдов, який мав таку блискучу освіту, був 
зарахований на службу в Колегію іноземних справ у Петербур-
зі. З того часу розпочалась його дипломатична діяльність. Од-
нак перші місяці дипломатичної служби Грибоєдова відзначені 
не успіхами по службі, а порушенням норм етики. До прикладу, 
ображений Грибоєдов, котрого не удостоїли запрошення на бал, 
міг туди з’явитись верхи. Та це дрібниці. У послужному спис-
ку дипломатичного посадовця Грибоєдова з’явилось тавро, що 
ганьбить державного службовця. 

24 листопада 1817 року на Волковому полі, в Санкт-
Петербурзі, відбулась дуель між графом Олександром Зава- 
довським і офіцером-кавалергардом Василем Шереметьєвим. 
Причина? У Франції в таких випадках прийнято відповідати: 
«Шукайте жінку!» Нею виявилась 18-літня вже відома бале-
рина Авдотья Істоміна. Як подруга Василя Шереметьєва по-
сварившись із ним, Істоміна поїхала в гості до Завадовського. 
Задум поїхати в гості до графа повністю належав Олександру 
Грибоєдову. Що ж у цьому негожого? За декілька днів Істоміна 
й Шереметьєв забули б про свою сварку, та їхня дружба про-
довжувалась би – якщо б не злі чутки. Один із найближчих 
товаришів Шереметьєва- такий собі Якубович, з’ясував, що в 
«гостях» у графа Завадовського Істоміна провела цілих два дні, 
а можливо, два дні й дві ночі. Про ночі говорити було не при-
йнято, проте повсюди говорили про те, що співучасником цієї 
непристойної історії був Олександр Грибоєдов.

Нечувана образа, завдана честі кавалергарда Шереметьєва, 
вимагала відплати, та графа Завадовського було викликано на 
дуель. Секундантом Шереметьєва був корнет Олександр Яку-
бович (майбутній декабрист), секундантом Завадовського – по-
садовець Колегії іноземних справ Олександр Грибоєдов. На 
дуелі Шереметьєв був смертельно поранений і наступного дня 
помер. Слідство визнало «звідника» Грибоєдова причиною за-
гибелі корнета Шереметьєва, а шалений корнет Якубович ви-
рішив помститись Грибоєдову за смерть свого товариша. Друга 
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дуель, тепер уже між секундантами була неминучою. Якубович 
погрожував Грибоєдову, що він прострелить йому руку, аби по-
збавити його задоволення насолоджуватись за фортепіано. Та 
помститись Грибоєдову Якубович не встиг: він був засланий на 
Кавказ у якості покарання. Однак, йому на радість, за рік на 
Кавказі опиниться й Олександр Грибоєдов.

Після посольства Єрмолова в Персії з його ініціативи було 
прийнято рішення організувати в цій країні Російську місію. 
О.С. Грибоєдов до того часу вже привернув до себе увагу гр. 
Нессельроде як освічений і перспективний чиновник Міністер-
ства іноземних справ. 13 квітня 1818 року Грибоєдов прийняв 
пропозицію графа, зайняти посаду секретаря Російської місії в 
Тавризі.

ГР. НЕССЕЛЬРОДЕ – ГЕНЕРАЛУ ЄРМОЛОВУ,
16 ЛИПНЯ 1818 РОКУ

Государ Імператор, визнав за необхідне заснувати по-
саду повіреного в справах Персії, звеліти зволив відправи-
ти туди в цьому званні колежського радника Мазаровича, 
а секретарем при ньому призначити перекладача Грибоє-
дова, а канцелярським службовцем актуаріуса Амбургера.

(АКАК. Т. 6. Ч. 2.С. 193)

Восени 1818 року О.С. Грибоєдов прибув у Тифліс, і мрія 
Якубовича стрілятись із ним здійснилась. Дуель відбулась під 
Тифлісом 23 жовтня 1818 року й завершилась без жертв. Гри-
боєдов промахнувся, а Якубович, як і обіцяв, прострелив Гри-
боєдову кисть лівої руки, в результаті чого його мізинець був 
понівечений. Кар’єра Грибоєдова як піаніста-віртуоза на цьому 
завершилась.

З 1818 року дипломатична діяльність Грибоєдова пов’язана 
виключно з Кавказом і Персією. Однак успішна діяльність мо-
лодого дипломата затьмарилась підозрою О.С. Грибоєдова в 
державній зраді. Що ж сталось?
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У РДВІА зберігається кримінальна справа про колезького 
асесора О.С. Грибоєдова, заведена на нього в Головному штабі 
Військового міністерства, з котрої ми дізнались маловідомі де-
талі розслідування цієї підозри, вкрай небезпечної для держав-
ного службовця.

19 листопада 1825 року в Таганрозі помер імператор Олек-
сандр Павлович. Настало міжцарів’я, великий князь Костянтин 
Павлович двічі в цей період підтвердив, що відмовляється від ро-
сійського трону на користь свого молодшого брата Миколи Пав-
ловича, і навіть присягнув йому. Однак 
окремі гвардійські частини вбачали в цьому 
завуальовану спробу державного переворо-
ту. 14 грудня 1825 року – в день, призначе-
ний для присяги імператора Миколи Пав-
ловича, – на Сенатську площу Петербурга 
вийшли повсталі війська, ця подія ввійшла 
в історію як повстання декабристів.

Під особистим керівництвом Миколи 
Павловича повстання було придушене 
збройним шляхом, і того ж дня, вступивши 
на російський престол, імператор Микола 
І призначив слідчу комісію. Ім’я О.С. Грибоєдова було внесено 
до списку членів таємного товариства, котрий був переданий 
до Комітету для слідчих пошуків щодо зловмисних спільнот. 
Вже 2 січня 1826 року з Петербурга в Грозну був направлений 
фельд’єгер з листом, в котрому, зокрема, вказано: «негайно взя-
ти під арешт чиновника Грибоєдова, який служить при вас зі 
всіма паперами, що йому належать <…>і прислати як їх, так і 
його самого під надійним наглядом прямо Його Імператорській 
Величності».   (РДВІА, ф. 36, оп.4 д.112, л.2).

22 січня Грибоєдов був доставлений у Петербург. Серед чис-
ленних документів проведеного слідства нами знайдено звер-
нення О.С. Грибоєдова до государя імператора, котре ми наво-
димо з незначними скороченнями.

Великий князь 
Костянтин Павлович
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ІМПЕРАТОРУ МИКОЛІ ПАВЛОВИЧУ
15 ЛЮТОГО 1826 РОКУ, С.-ПЕТЕРБУРГ

Милосердний государе!
За необґрунтованою підозрою, в силу найбільшої не-

справедливості, я був вирваний від друзів, від Начальника 
мого улюбленого, з фортеці Грозної на Сунджі, за три тися-
чі верст у найсуворіший холод притягнений сюди на пере-
кладних, тут посаджений під міцну варту <…>

Государе! Я не знаю за собою жодної провини. В про-
їзд мій із Кавказу сюди я ретельно приховував моє ім’я, 
щоб чутки про сумну мою участь не дійшли до моєї матері, 
котра могла б через те з розуму зійти <…>

Благоволите дарувати мені свободу, котрої позбутись 
я своєю поведінкою ніколи не заслуговував, або послати 
мене перед Таємний Комітет обличчям до обличчя з моїми 
обвинувачами, щоб я міг викрити їх у брехні й наклепі.

Вашої Імператорської Величності вірнопідданий Олек-
сандр Грибоєдов.

(Грибоєдов О.С., ПСС. СПб., 1917. Т. 3. С. 159) 

Після п’ятимісячного слідства колезький агресор О.С. Гри-
боєдов був визнаний непричетним до «зловмисної спільноти», 
йому принесено вибачення за незаслужену образу. Згідно ви-
сокій волі, Грибоєдову надано наступний чин Колезького Рад-
ника, і 10 червня 1826 року йому видана грошова нагорода 250 
червонців. (РДВІА, ф. 36, оп.4, д.112, л.13)

Добре відома успішна дипломатична діяльність О.С. Грибо-
єдова на Кавказі. Їй давали високу оцінку й головнокомандую-
чий на Кавказі О.П. Єрмолов, і призначений після нього – ген. 
І.Ф. Паскевич. Особливо були відзначені заслуги О.С. Грибо-
єдова при підготовці й укладенні Туркманчайського мирного 
трактату з Персією, підписаного 10 лютого 1828 року. Грибоє-
дов стає історичною постаттю.

На знак визнання його заслуг головнокомандуючий на Кав-
казі генерал Паскевич замість себе направив Грибоєдова в Пе-
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тербург із справжнім екземпляром укладеного Туркманчайсько-
го мирного трактату для доповіді особисто государю імперато-
ру Миколі Павловичу.

САМИМ ГОСУДАРЕМ ІМПЕРАТОРОМ 
ОБЛАСКАНИЙ, ГРИБОЄДОВ ПРИЗНАЧЕНИЙ 
ПОВНОВАЖНИМ МІНІСТРОМ В ПЕРСІЮ

Петербург здавна любив пишні зустрічі, та подібної мі-
щани не пам’ятали з часів сходження на престол госу-
даря імператора Миколи Павловича, і надана вона була 

молодому чиновнику, який ще нічим, здавалось, майже невідо-
мий своїми подвигами на славу великій Росії, більше того, ко-
лишньому дуелянту, чиї поєдинки мали важкі наслідки, людині, 
котру підозрювали, хоча й безпідставно, у зв’язках із декабрис-
тами. Офіційна газета «Петербургские ведомости» проінфор-
мувала читачів:

«Вчорашній  день, 14-го цьо-
го місяця, прибув сюди Колезький 
Радник Грибоєдов із мирним трак-
татом, укладеним із Персією 10/22 
Лютого в Туркманчаї.

Негайно за цим 201 гармат-
ний вистріл із Петропавловської 
фортеці сповістив Столиці про цю 
щасливу подію – плід славетних во- 
їнських подвигів і Дипломатичних 
переговорів, рівно рясних блиску-
чими наслідками. А цього дня від-
правлено було в Церкві Зимового 
Палацу подячний Господу Богу мо-

Государ Імператор 
Микола Павлович
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лебінь. Воістину, скільки маємо ми причин возносити до 
Всевишьного теплі подяки за завершення війни, увінчаної 
вигідним миром, умови котрого винагороджують нас за 
всі втрати, спричинені непередбачуваним нападом, огоро-
джують надалі від відновлення такого!

Розширення кордонів, що здобувається Росією через 
цей трактат, служить їй повною й жаданою запорукою в 
збереженні мирних відносин наших із Перським Урядом. 
За нетривалий час повідомлені будуть публіці всі постано-
ви цього важливого договору».

(С.-Петербургские Ведомости, 15 березня 1828 року) 

Столиця Російської імперії тонула в урочистостях.

ВИСОКИЙ РЕСКРИПТ
НА ІМ’Я ПАНА САНКТ-ПЕТЕРБУРЗЬКОГО  
ВІЙСЬКОВОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА,  

ГЕН.-АД. ГОЛЕНИЩЕВА-КУТУЗОВА

Павле Васильовичу!
Трактат вічного миру між Росією й Персією в 10-й день 

минулого Лютого в Туркманчаї укладений і підписаний.
Силою цього трактату Росія здобуває новий, твердий і 

безпечний кордон і, зверх повного винагородження збит-
ків, приєднує до свого володіння Ханства: Ериванське й 
Нахчиванське, котрі надалі йменовані будуть областю  
Вірменською.

Таким чином, війні, раптовим вторгненням спричине-
ній, покладено кінець миром вигідним і славним.

Богу, який завжди благословляє праве діло та вінчає 
зброю Нашу новою славою, приносячи подяку, Ми поспі-
шаємо сповістити вам про цю радісну подію, бувши за-
свідчений, що вірні піддані Наші поєднають з Нами вдячні 
їхні моління до Всевишнього. Слідом за цим, при особли-
вому Маніфесті мирний трактат виданий буде в усенарод-
ну звістку. Перебуваємо до вас завжди прихильні.
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На справжньому власною Його Імператорської Велич-
ності рукою написано: МИКОЛА

В Санкт-Петербурзі, 15 Березня 1828 року.
(С.-Петербургские Ведомости, 15 березня 1828 року)

Так неждано-негадано молодий дипломат Грибоєдов став ві-
домий всій Росії. 16 березня 1828 року захоплений гр. Нессель-
роде поспішив повідомити генералу Паскевичу:

<…> приїзд с.р. Грибоєдова та привезені ним докази, 
що нами укладено мир і трактат підписано, переповнили 
радістю серця всіх <…> слава та вдячність Вітчизни пере-
можним військам Кавказького корпусу, і найбільше голов-
ному їхньому ватажку генералу Паскевичу <…> Грибоєдов 
нагороджений відповідно його заслугам, і я впевнений, що 
він буде нам корисний багато в чому й надалі в справах 
Персії.

15 березня 1828 року ген. Паскевич зведений у граф-
ське достоїнство.

(АКАК. Т. 7. С. 607)

А нагороди молодого дипломата Грибоєдова сипались золо-
тим дощем.

16 березня 1828 року в Зимовому палаці відбувся великий 
прийом, на котрому государ імператор Микола Павлович осо-
бисто відзначив заслуженого дипломата. Олександр Грибоєдов 
нагороджений вищим цивільним чином статського радника, ор-
деном Святої Анни 2-го ступеню та грошовою премією, як кло-
потав гр. Паскевич, в 4 тис. червонців. Молодому дипломатично-
му чиновнику був присвоєний високий чин Статського радника, 
про що поспішили негайно сповістити головні газети Росії

«За увагу до ревносної праці, понесеної при переговорах 
про укладення миру з Персією, Колезьким Радником Грибоє-
довим, Милосердно Зводимо його в Статські Радники.

(«Сенатский ведомости», 17 березня 1828 року, №11) 
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І хоча нагородження орденом Святої Анни, як правило, роз-
починається з 4-го, тобто найнижчого ступеню, для Грибоєдова 
зроблено вийняток: йому дарована 2-га ступінь цього престиж-
ного ордену.

ВИСОКИЙ НАКАЗ,
ДАНИЙ КАПІТУЛУ РОСІЙСЬКИХ ОРДЕНІВ

БЕРЕЗНЯ 14-ГО ЧИСЛА 1828 РОКУ

За свідченням Генерал-Ад’ютанта Паскевича про від-
мінну старанність, виявлену при переговорах про укла-
дення миру з Персією відомства Міністерства Закордон-
них справ Статським Радником Грибоєдовим, Милосердно 
Зводимо його кавалером ордену Св. Анни 2-го ступеню з 
діамантовими прикрасами, повеліваючи на це дати йому 
встановлену грамоту, а знаки орденські будуть доставлені 
з Кабінету Нашого.

(«Сенатские Ведомости», 24 березня 1828 року, №12)

В день прийому Грибоєдова государем імператором на від-
знаку завершення воєн із Персією заснована медаль, і О.С. Гри- 
боєдов першим із росіян був нагороджений медаллю «За  
Перську війну». Сенатор Костянтин Костянтинович Родофіні-
кін поспішив повідомити в Тифліс гр. Паскевичу про нагороди 
Грибоєдова.

ТАЄМНИЙ РАДНИК РОДОФІНІКІН –  
ГРАФУ ПАСКЕВИЧУ,

16 БЕРЕЗНЯ 1828 РОКУ

Слів не можу знайти достатньо виразних, щоб описати 
в.с. загальну радість, котрою була охоплена Петербурзька 
публіка приїздом шановного Грибоєдова. Навіть Австрійсь- 
кий посол, котрий довгий час був одержимий хворобою, 
приїхав вчора до палацу до молебню. Сльози ворогів та-
кож, думаю, будуть рясними.
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Вітаю душевно з новими лаврами, котрими себе зво-
лили прикрасити, та з новими доказами Високомонаршої 
вдячності до блискучих заслуг ваших.

Грибоєдова привітали чином від самого Государя, і того 
ж дня гр. Карл Васильович Нессельроде привіз із палацу 
накази про орден і 4 тис. червонців згідно ваших пред-
ставлень.

(АКАК. Т. 7. С. 607)

Менше ніж за два місяці після столичних урочистостей і 
«зливи нагород», що впали на дипломата Грибоєдова, настав 
час йому повертатись на Кавказ і в Персію куди О.С. Грибоєдов 
вирушав із великим підвищенням. 25 квітня 1828 року Урядо-
вий сенат спровадив посаду повноважного Міністра при теге-
ранському дворі. Грибоєдов у віці Христа стає Послом Й.І.В. у 
Персії:

«У званні повноважного Мі-
ністра при Тегеранському дворі 
призначений с.р. О.С. Грибоєдов, з 
якої нагоди дана йому з Високого 
затвердження інструкція <…>

Генеральним консулом у Тав-
ризі призначений н.с. Амбургер, 
відомий уже в.с. за довгочасним 
служінням його в Персії.

З високого затвердження при-
значені при повноважному міні-
стрі першим секретарем тит. С. 
Мальцов, а другим секретарем – 
протоколіст Аделунг».

(АКАК. Т. 7. С. 622)

Государ імператор Микола Павлович не забув, що заслуги 
О.С. Грибоєдова – прямий наслідок великої довіри до нього та 
допомоги головнокомандуючого на Кавказі генерал-ад’ютанта 

Посол Й.І.В. у Персію 
О.С. Грибоєдов



480

І.Ф. Паскевича. В короткій Російсько-перській війні завдяки ор-
ганізаторському та військовому таланту генерала Паскевича ро-
сійські війська здобули приголомшливі перемоги. Висуванець 
государя Миколи Павловича був обдарований по-царськи.

Капітул імператорських російських орденів оголосив, що 14 
серпня 1829 року головнокомандуючому Окремим Кавказьким 
корпусом гр. Паскевичу зведено орден Святого Георгія 1-го кла-
су («Русский инвалид», 30 серпня 1829 року, №275).

Його Імператорська Величність 22 вересня 1829 року віддав 
наказ, про що повідомила головна газета Військового Міністер-
ства «Русский Инвалид»:

«На відзнаку незабутніх подвигів і знаменитих заслуг, 
виявлених у продовження щасливо закінченої війни з 
Портою Отоманською, Головнокомандуючий 2-ю Армією, 
Генерал-Ад’ютант, Генерал від Інфантерії Граф Дибич-За-
байкальський і Головнокомандуючий окремим Кавказь-
ким Корпусом, Генерал-Ад’ютант, Генерал від Інфантерії 
Граф Паскевич-Ериванський зводяться в Генерал-Фель-
дмаршали». 

(«Русский Инвалид», 24 вересня 1829 року, № 242)

Між тим офіційний Петербург дивився на міністра-резиден-
та О.С. Грибоєдова як на зорю, що сходить, з ним уже рахува-
лись у урядових колах, та й сам імператор покладав на нього до-
брі надії. Правда, ніхто з державних мужів при цьому не думав 
про те, що древня культура Персії зовсім не схожа не тільки на 
європейську, але й на культуру країн Сходу, сусідніх із Персі-
єю, наприклад, Туреччини, так що дипломату, який працює в 
цій країні, потрібен не тільки геніальний розум, йому необхід-
но блискуче знати історію, звичаї й традиції Персії. І знання 
перської мови та знайомство з деякими впливовими вельмо-
жами Персії ще далеко не достатньо для успішного виконання 
обов’язків повноважного міністра при перському дворі.
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Розумний і далекоглядний государ імператор Всеросійський 
поспішав зміцнити відносини з Персією та зробити її щирим 
другом Росії, та він, виявляється, не все передбачив, і ніхто не 
підказав молодому самодержцю. В Петербурзі про це, напевне, 
подумають, але потім, коли спотворене тіло російського дипло-
мата-міністра будуть відшуковувати в купі таких самих поніве-
чених тіл безвинно вбитих людей. А поки Олександр Грибоєдов –  
на п’єдесталі найвищої пошани. 

На пишних балах, і на його честь також, Грибоєдов кружляв 
вальс, ним складений і названий його іменем. У театральному 
світі Грибоєдов також давно вже був своєю людиною. Вважа-
ючи за велику честь, його неодмінно прагнув супроводжува-
ти якийсь відомий актор, щоб підкреслити свою близькість до 
Грибоєдова та зайвий раз звернути на себе увагу. Грибоєдова 
знали, цінували й любили композитори. Зберігся щоденниковий 
запис великого М.І. Глінки:

«Провів майже цілий день із Грибоєдовим, автором ко-
медії «Горе от ума». Він був дуже хорошим музикантом і 
повідомив мені тему грузинської пісні, на котру незабаром 
О.С. Пушкін написав романс: «Не пой, волшебница, при 
мне».

(Грибоєдов О.С. ПСС, Петроград, 1911. Т. 1. С. 220)

Між тим государ імператор і за його наполяганням уряд Ро-
сійської імперії дуже поспішали відправити в Персію російську 
дипломатичну місію в новому складі. Необхідно було вживати 
термінових заходів із всебічного зміцнення дружби з Персією 
та не допустити будь-якої її участі в Російсько-турецькій війні.
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ПОВНОВАЖНИЙ МІНІСТР ГРИБОЄДОВ 
ПОКИНУВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ І РОСІЮ. 
НАЗАВЖДИ!

До місця свого призначення, в Персію, Грибоєдов виїхав 
6 червня 1828 року. 5 липня 1828 року він уже прибув у 
Тифліс і залишився в будинку свого родича гр. І.Ф. Пас-

кевича. Сам головнокомандуючий знаходився в діючому загоні, 
і Грибоєдову необхідно було терміново їхати до нього за отри-
манням останніх відомостей про становище в Персії, та через 
отримані звістки про чуму, що поширилась у країні, йому до-
велось відкласти виконання свого наміру. Чума, що лютувала 
в країні, між тим змусила Грибоєдова, можливо вперше в жит-
ті, подумати про одруження. Взагалі, рішення О.С. Грибоєдова 
прибути в Персію, вже перебуваючи в шлюбі, було виключно 
правильним. Настільки солідний чиновник у ранзі посла-міні-
стра, та ще поза межами Росії, за звичаями навіть сьогодніш-
нього дня повинен мати сім’ю. 

Високе призначення несильно порадувало молодого дипло-
мата. Перебуваючи за кордоном на самоті та маючи достатньо 
чіткі уявлення про звичаї в Персії, емоційний Грибоєдов, зі слів 
його друзів, знаходився в полоні похмурих передчуттів. Він пи-
сав друзям: «там моя могила. Відчуваю, що не побачу більше 
Росії». Словом, більш вдалого часу для одруження й бути не 
могло. Обраницею його стала Ніна Олександрівна Чавчавадзе, 
донька славного його товариша, генерал-майора, а тоді началь-
ника Вірменської області Олександра Гарсевановича Чавчава-
дзе, до того ж відомого грузинського поета й письменника.

Ніна народилась 4 листопада 1812 року та була молодшою за 
Олександра Сергійовича на сімнадцять років. Вони були давно 
знайомі. Зовсім молодій дівчинці Ніні Олександр Сергійович 
давав уроки музики, вів бесіди з нею про літературу. Вона квіт-
ла на його очах, і Грибоєдов, який повернувся у Тифліс, побачив 
у ній красуню, прославлену своєю чарівністю на все місто.
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Грибоєдов не приховував від свого оточення, що безмежно 
закоханий, Ніна в душі відповідала йому взаємністю. Іменитих і 
гідних наречених, які мріяли поєднати свою долю з Ніною Чав-
чавадзе, було настільки багато, ща на шляху О.С. Грибоєдова 
виникли серйозні перешкоди. Суперництво загрожувало закін-
читись дуеллю. Однак О.С. Грибоєдов у Ніни був поза конку-
ренцією, вона безумовно віддала перевагу колишньому вчите-
лю музики та улюбленцеві сім’ї. 

Бажання Грибоєдова одружитись породило в його най-
ближчому оточенні чимало пересудів і не викликало звичайної 
в таких випадках радості. Генерал М.М. Муравйов, оплічник  
О.П. Єрмолова та майбутній намісник Його Імператорської 
Величності на Кавказі, залишив цікаві спогади про цей період 
життя поета та дипломата О.С. Грибоєдова.

«… Грибоєдов мав багато дивацтв, а часто й прагнув за-
жити слави дивака, для чого говорив речі дивні та дивував 
інших неочікуваністю своїх вчинків. Ніна раніше його ще 
трохи цікавила, і як він отримував зі всього користь для 
своєї потіхи, то користувався поширеними про те чутка-
ми, аби виводити з себе її залицяльника Серьожу Єрмо-
лова. За це одного разу в них дійшло було до поєдинку, 

Уроки музики чи кохання?
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що й припинило насміхання Гри-
боєдова. Приїхавши з Петербурга 
зі всією пишністю посланника при 
Азіатському дворі, з почестю, гро-
шима та довіреністю головноко-
мандуючого, котрого він був родич, 
Грибоєдов вважав, що йому не ви-
стачало дружини для повної насо-
лоди своїм щастям. Та, роздумуючи 
про дружину, він, здається, не мав на 
увазі здобуття друга, в котрому міг 

би поважати й розум, і достоїнства, й 
прихильність. Здавалось мені, що він 

тільки бажав мати красиве й невинне створіння біля себе 
для примноження своїх насолод.

Ніна була відмінно гарних правил, добра серцем, пре-
красна собою, веселої вдачі, лагідна, слухняна, та не мала 
тої освіченості, котра могла б зацікавити Грибоєдова, хоча 
й у спільноті вона вміла себе поводити…»

(«Русский Архив», 1893, №11, с.363)

Виконання умов Туркманчайського трактату породило ба-
гато зобов’язань, котрі належало виконати повноважному мі-
ністру для забезпечення міцних мирних відносин із Персією. 
На Близькому Сході до спокою було ще далеко, війна Росії з 
Туреччиною була в самому розпалі. Міністерство закордонних 
справ Росії квапило Грибоєдова з виїздом у Тегеран, щоб пере-
конатись у міцності та щирості мирних відносин із Персією.

Ввечері 22 серпня в Сіонському соборі Тифлісу відбулась 
шлюбна церемонія Олександра Сергійовича Грибоєдова та 
Ніни Олександрівни Чавчавадзе. Страшний напад лихоманки 
спіткав Грибоєдова під час вінчання, і він у весільній метушні 
заледве не загубив обручку. Та, слава Богу, вінчання заверши-
лось успішно.

Недобрі чутки з приводу одруження Грибоєдова не змуси-
ли себе довго чекати. Як правило, їх поширюють заздрісники, 

Генерал Муравйов-
Карський М.М.
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котрих обійшли конкуренти, або їхні соратники видумують ні-
сенітниці, щоб заспокоїти невдах. Зовсім випадково в Фонді 
О.П. Єрмолова нами знайдено лист генерала І.А. Вельямінова, 
військового губернатора Західного Сибіру, написаного генералу 
П.М. Єрмолову, двоюрідному брату О.П. Єрмолова.

Милостивий Государе Петре Миколайовичу!
… Отже, чудова Ніна дісталась Міністру-Поету! Я радий 

за Сергія Миколайовича, для котрого вона за бідністю сво-
єю не може бути щасливою партією. Не думаю, щоб вона 
щаслива була й за Міністром-Поетом. У цього останнього 
достатньо самолюбства та гордості, котрі від Міністерства 
ще посиляться <…>

Покірний слуга І. Вельямінов.
М. Тобольськ, 29 вересня 1828 року.

(РДАДА, ф. 1406, оп. 1, д. 612, л.5)

Як тут не згадати О.С. Грибоєдова та його безсмертне «Горе 
от ума»: Ах, злые языки страшнее пистолета!» Та закоханих 
зачепити неможливо. Вони перебували в світі щастя.

Генерал Паскевич, який був відсутній у Тифлісі, про одру-
ження заздалегідь повідомлений не був і вельми засмутився 
вчинком свого родича. Присутність Паскевича на вінчанні тіль-

Олександр Сергійович  
Грибоєдов

Ніна Олександрівна  
Грибоєдова
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ки б додала радості й солідності самій шлюбній церемонії. Од-
нак шлюб без дозволу вищого начальства відбувся, а генерал 
Паскевич змушений був із цього приводу направити в Петер-
бург донесення.

ГР. ПАСКЕВИЧ – ГР. НЕССЕЛЬРОДЕ,
23 ЛИСТОПАДА 1828 РОКУ

Вашій світлості, звичайно, вже відомо, що повноважний 
наш міністр при Перському дворі, статський радник Грибо-
єдов перед від’їздом своїм у Персію одружився з донькою 
генерал-майора князя Чавчавадзе, одного з найзначніших 
помічників Грузинських, не спитавши на те дозволу.

Внаслідок чого обов’язком поставляю повідомити вашу 
світлість, що одруження Грибоєдова здійснилось певним 
чином неочікувано й за об’єднаними різними обставина-
ми, особливо з поспіху, з котрим належало було йому ви-
конати Високу Його Імператорської Величності волю, аби 
швидше прибути в Персію, не могла бути відкладена на 
дальший час, – тому, за переконливим про це проханням 
Грибоєдова, я прийняв на себе дати йому дозвіл здійснити 
цей шлюб.

Чому прошу вас, якщо ви зволите визнати необхідним, 
довести про це до Високого відома Його Імператорської 
Величності.

(АКАК. Т. 7. С. 657)

Запис у метричній книзі Сіонського кафедрального собору в 
Тифлісі від 22 серпня 1828 року:

«Повноважний міністр у Персії Його Імператорської 
Величності статський радник і Кавалер Олександр Сер-
гійович Грибоєдов вступив у законний шлюб із дівицею 
Ніною, донькою генерал-майора, князя Олександра Чавча-
вадзе та дружини його, княгині Саломеї».
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9 вересня 1828 року Російська місія на чолі з новим ро- 
сійським послом у ранзі міністра-резидента О.С. Грибоєдовим 
покинула Тифліс і вирушила в Персію, в Тегеран.

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТУ ФЕТХ-АЛІ ШАХА, 
ГАРЕМИ ТА РОЛЬ ЄВНУХІВ  
У УПРАВЛІННІ ПЕРСІЄЮ

Поки О.С. Грибоєдов на чолі ро- 
сійської місії знаходиться в доро-
зі в Персію, розповімо читачу про 

особистість володаря Персії Фетх-Алі-
шаха та деякі порядки в цій східній держа-
ві, щоб краще зрозуміти приводи, причини 
та розібратись у істинних діючих особах, 
винних у загибелі російського повноваж-
ного міністра О.С. Грибоєдова.

Царюючий у Персії Государ Фетх-Алі-
шах – виходець із Турецького поколін-
ня племені Каджарів – народився в 1768 
році. До вступу на шахський престол у 
1797 році був правителем Ширазу та носив ім’я Баба-хана. За 
свідченням сучасників, Фетх-Алі-шах гарної статури, високо-
го зросту, риси обличчя привабливі та носить довгу бороду. До 
нього такої довгої та красивої чорної бороди не відрощував жо-
ден володар Персії. Коли шах сидить, його борода досягає до 
стегон. Сучасники одностайні в думці, що Фетх-Алі-шах вва-
жався одним із найкрасивіших чоловіків у Персії.

Та шаха прикрашав не тільки зовнішній вигляд. Фетх-Алі-
шах вважався однією із найбільш освічених особистостей у 
всій Перській Імперії. Як правитель Ширазької провінції, він 

Фетх-Алі-шах
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видав низку книг, написаних ним особисто, визнаних корисни-
ми й цікавими.

Характерною рисою Фетх-Алі-шаха була неймовірна при-
страсть до багатства, проте про стан його багатства мали уяв-
лення лише обрані особи. Почнімо з багатого одягу шаха. Ні-
кому невідома ціна його костюму, в котрому шах, засідаючи в 
Великому Дивані, приймав Послів іноземних держав. Чалма, 
перо, шабля, кальян і подушки – все всіяне перлами й коштов-
ним камінням. Довкола застелені багаті Кашемірські килими, 
розшиті золотими опуклими квітами, а по краях килими об-
лямовані перлами й бірюзою. Потопаючи в розкоші, шах між 
тим надмірно ощадливий. Здається, що головне його прагнення 
полягає в накопиченні скарбів і оточення шаха вважає, що во-
лодар Персії володіє незліченними багатствами. Щорічно шах 
витрачає величезні кошти на придбання коштовного каміння, 
золота та інших коштовностей, котрі зберігаються в особливих 
скринях шахської казни. Про скарби шаха не прийнято розмов-
ляти, облік їх ведеться спеціальними довіреними особами під 
невсипущим контролем головного шахського скарбника Ману-
черх-хана. (Читач уже знайомий із цією особистістю).

Xанський палац в м. Нахчиван (XVIII ст.)
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Фетх-Алі-шах робить усе, що від нього 
залежить, щоб його скарби примножува-
лись, а не скорочувались, тому після підпи-
сання Туркманчайського трактату, згідно 
котрого Персія зобов’язувалась виплатити 
Росії контрибуцію, шах всіляко прагнув 
уникнути виплати, під різними привода-
ми відтягуючи терміни виплати боргу, аби 
скарби не втекли з Персії. Однак побоюю-
чись нової війни та загрози наступу військ 
Паскевича з Тавризу на Тегеран, відчува-
ючи тиск розсудливих наближених, Фетх-
Алі-шах все ж був змушений розлучитись 
із частиною свого скарбу.

Для повноти опису образу шаха Персії 
неможна обійти ще одну яскраву рису ха-
рактеру перського володаря. Фетх-Алі-шах вважався одним із 
найбільш хтивих і велелюбних повелителів у багатовіковій іс-
торії Персії, він, як ніхто з шахів ні до, ні після нього, приділяв 
величезну увагу своєму гарему, а отже, і його устрою. 

Цю незвичайну пристрасть йому навіяв оскоплений дядь-
ко Ага-Магомед-шах, сам, як відомо, позбавлений з дитинства 
людських спокус. 

Ага-Магомед-хан Каджар між тим турбувався про придворні 
гареми. Він одружив свого улюбленого племінника Баба-хана, 
майбутнього Фетх-Алі-шаха, коли тому ледве виповнилось 13 
років і з того часу постійно нарощував численність дружин і єв-
нухів й уого гаремі. Вочевидь, що передбачливий Ага-Магомед-
хан покладав надії не лише на відданість свого племінника Ба-
ба-хана, але й на потомство, котре буде відтворювати майбутній 
шах Персії, щоб примножувати й зміцнювати володіння Персії 
в ім’я відродження великої імперії Сефевідів. І Фетх-Алі-шах 
виправдав надії Каджара. Він, який посів трон Персії, просла-
вив себе як найбільш знаменитий творець і хтивий покровитель 

 Особливо шах 
обожнював  
танцівниць
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не лише свого величезного шахського гарему, але й чисельних 
придворних гаремів у Персії.

До часу прибуття в Тегеран Повноважного Міністра Ро-
сії О.С. Грибоєдова, коли Фетх-Алі-шах керував Росією вже 
більше 30 років і самому володарю Персії вже було близько 62 
років, гарем Фетх-Алі-шаха являв собою грандіозний і добре 
налагоджений організм, котрого, найімовірніше, не було в жод-
ного володаря світу.

Гарем – головне пристанище Фетх-Алі-шаха, там він прово-
дить більшу частину свого часу, там він відпочиває, їсть і спить. 
Після підписання Туркманчайського трактату, коли в Тегеран 

і особисто до шаха були допущені 
російські військові та цивільні чи-
новники, коли почастішали діло-
ві контакти з вельможами шаха та 
іноземними повіреними при його 
Дворі, достовірних свідчень про 
особисте життя Фетх-Алі-шаха 
було достатньо. До того часу гарем 
Фетх-Алі-шаха досягнув гігантсь- 
ких розмірів. 

У шахському гаремі прожива-
ло більше 700 жінок, зокрема дружин шаха та наложниць. 
Вважалось, що в шаха в гаремі було більше 400 законних 
дружин. Разом із євнухами шахський гарем складав більше 
1000 осіб. У Фетх-Алі-шаха налічувалось 84 сина та більше 
150 доньок. Народження сина вважалось важливою подією, 
і шах із цього приводу проявляв особливу радість, а разом 
із ним розділяли радість і всі Перси. Дружині, яка народила  
сина, шах заявляв: «Благоденствує глава твоя: в тебе на-
родився син!»

Гарем – заборонена територія для всіх, без будь-якого винят-
ку, крім самого повелителя. Нікому не дано права туди заходи-
ти. Діти дружин шаха також позбавлені права безперешкодного 

Коли немає запрошення до 
шаха, забавами ситий не 

будеш. Нудне життя в гаремі
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входу в гарем і виходу з нього. Для дітей (і зовсім не для всіх) 
установлений особливий порядок. 

Жодна з дружин не має права сидіти в присутності шаха без 
його дозволу. Такий дозвіл повинна отримати навіть перша дру-
жина шаха, яка вважається за Царицю.

Прихильність шаха Персії до гарему зовсім не була пере-
шкодою для шаха виїжджати з Тегерану в літню резиденцію 
Султанію, а також знайомитись із станом справ у різних про-
вінціях Персії.

При виїзді шаха в Султанію разом із ним туди переїжджає й 
весь гарем, що стосується поїздок шаха провінціями Персії, то 
його супроводжують лише 100 дружин. В цьому випадку для 
переміщення частини гарему розроблений спеціальний поря-
док, опис котрого наводити тут зайве. Однак важливо відзначи-
ти, що пересувний гарем ділиться на три намети. Два з них пе-
ресуваються разом із шахом, а третій заздалегідь організовується 
в провінції, куди планується прибуття шаха з зупинкою. Дружи-
ни шаха пересуваються верхи на конях. Якщо ж стану здоров’я 
жінок протипоказана верхова їзда, то їм надана можливість пере-
їжджати в спеціальному укритті, так званому тактиревані.

Під час пересування, окрім звичайного гаремного одягу, 
жінки вдягаються в широкі й довгі шалі з червоного кашеміру, 
котрі закривають повністю їхнє тіло, а інша шаль використову-
ється для покриття обличчя, залишаючи лише невеликий отвір 
для очей. Ноги жінок з гарему вбуті в спеціальні черевички з 
золотої парчі. Під час їзди кожну шахську дружину неодмінно 
супроводжує євнух, котрий її коня веде за вузду.

Пересувний гарем обов’язково супроводжує кавалерія, при-
чому частина її розташована не більше, ніж за 200 кроків по-
переду, а частина на такій самій відстані позаду. Зправа й злі-
ва ходу гарему також знаходиться кавалерія, вона ж і виконує 
функції охорони.

Якщо дорогою зустрічаються прохожі, вони усуваються з 
дороги та їм забороняється дивитись у бік гарему, що проїж-
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джає. Якщо хтось із прохожих насмілиться кинути свій цікавий 
погляд на жінок із шахського гарему, то такий необережний по-
дорожній негайно піддається смертній карі. (Подр. опис. Персии. 
Ч. 1. М., 1829. С.с. 153-159)

А тепер знову повернімось до гарему Фетх-Алі-шаха в Те-
герані. Провідна й вирішальна роль у його життєдіяльності від-
водиться євнухам. Однак їхня діяльність не обмежується тільки 
гаремами. В Персії євнухам відводиться видне місце і в дер-
жавній діяльності. В цій країні євнух може бути більшим і зна-
чнішим за самого «Державного Соломона». Після повернення з 
Персії до Тифлісу генерала Єрмолова Марандський Назар-Алі-
хан запитав його: «Як вам Персія?» Незворушний і дотепний 
генерал Єрмолов відповів: «Нічого. Мене одне дивує – що Пер-
сією керують вивезені з Грузії й Вірменії полонені, котрі нині 

перетворились на євнухів». («Кавказ», 28 
квітня 1876 року, №48)

В останні чотириста років єдиними су-
сідами Персії на сході були турки, вірмени 
та грузини. Перси на них нападали, з ними 
воювали, вірмен і грузин забирали в полон. 
За законами ісламу магометан, котрими були 
турки, неможна було продавати в рабство й 
оскоплювати, а тому полоненими та євнуха-
ми ставали християни – вірмени й грузини, 
та більшою частиною євнухами виявлялись 
вірмени. Всі євнухи, які зустрічаються в на-
ших нарисах належать до вірменської націо-

нальності, можливо, тому що євнухам добре платили, а вірмени, 
як відомо, люблять гроші та за всіх часів прагнули багатства. І 
не випадково для служби в гаремах оскоплення відбувалось за 
згодою майбутнього євнуха. В цьому також є зміст. Вважається, 
що євнух у гаремі повинен бути еталоном ввічливості. В гаремі 
немає місця зухвалим і таким, котрі забувають своє призначен-
ня. Карають євнухів рідко, та якщо карають, то жорстоко. Одного 

Мавзолей Ноя  
в м Нахчиван  

(VIII-XII ст.)
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разу Фетх-Алі-шах наказав стратити євнуха за те, що той під час 
виконання своїх обов’язків наважився поцілувати в щічку одну з 
шахських дружин. («Кавказ», 7 травня 1876 року, №52)

Прослідковуючи за історичними документами долі перських 
євнухів, ми намагались знайти євнухів російської національ-
ності, шукали вельми ретельно, та згадування про факт оско-
плення хоча б одного росіянина нам зустріти так і не вдалось. 
Призначитись на службу в гарем шаха чи в гарем його набли-
жених було не так вже просто. Одного бажання євнуха було не 
достатньо. Направленню на службу в гарем передували спеці-
альний відбір і навчання.

До речі, поняття «євнух» свідчить про його біологічну від-
мінність від звичайних людей і не більше. В середовищі персь- 
ких євнухів існувала своя жорстока ієрархія, євнухи отримува-
ли чини й відповідні посади, а посада визначала не тільки його 
становище в суспільстві, а також міру його знатності та впливу 
в сфері його діяльності. І зовсім не обов’язково євнуху нуди-
тись все життя в гаремах. Євнухам у Персії надавалось широке 
поле державної діяльнсоті. Та спочатку – про чини євнухів.

Найнижчий чин євнуха – ходжа, або євнух, який не має ви-
значеної посади в гаремі, ніби рядовий євнух або євнух на побі-
геньках. Після отримання посади в гаремі євнух уже йменуєть-
ся ага, тобто пан. Коли євнуха ставлять на чолі групи євнухів, 
то він йменується іч-агаси, а коли євнух призначається керувати 
всіма євнухами, то він отримує найвищий чин – ходжа-баши, 
що означає глава євнухів. Для гарему ходжа-баши є бог і цар.

Гарем шаха фактично був маленькою державою в його ве-
личезній імперії. І якщо євнух на очах шаха проходив вишкіл і 
шах залишався ним задоволений, переконуючись у його відда-
ності і гарних організаторських здібностях, то євнуха, в поряд-
ку особливої шахської милості, зводили до ступеню хана й на-
правляли за межі гарему на адміністративну посаду, наприклад 
губернатором у одну з областей Персії. Таким чином, євнух ще 
більше наближався до особи шаха.
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Фетх-Алі-шах пишався своїм дітищем, неодноразово й пу-
блічно, в присутності своїх дружин, хвалив свій гарем і орга-
нізацію його діяльності. Саме шах Персії знайшов і обласкав 
одного євнуха, котрий вперше в історії Персії став головним 
організатором і ідеологом шахського гарему. Цей євнух на базі 
шахського гарему створив унікальну, що її немає ніде в світі, 
систему життєдіяльності гарему.

Знаменитим ідеологом шахського гарему виявився ери-
ванський вірменин із роду Маркарових, оскоплений у євнухи, 
котрий прийняв магометанську віру та отримав ім’я Якуба. Не-
забаром він заслужить чин і стане іменуватись Ага-Якубом.

Судячи за історичними документами, наділений особливими 
правами організатора шахського гарему, Ага-Якуб був приємної 
зовнішності, делікатний, обережний і мав багато інших досто-
їнств, що відрізняли його в суспільстві, за що його в Персії про-
звали Кутулі, що означає жіночний і охайний. Це ім’я за ним 
міцно закріпилось до кінця його життя. Його вже не йменували 
Ага-Якубом, а всюди величали тільки Кутулі. Чому він зрадив 
свою християнську віру, прийнявши іслам, ми не знаємо, на-
певно, також заради грошей. Та достеменно відомо, що гаремні 
реформи Кутулі схвалені Фетх-Алі-шахом і втілені в практику 
життя шахського гарему та гаремів різних придворних вельмож.

Мавзолей в Гарабагларі (XII ст.)
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За своїм розумінням Кутулі розподілив кімнати в жіночій 
половині шахського палацу, розділив шахських дружин на роз-
ряди, визначив кожній гідне грошове утримання. За деякий час 
Кутулі почали вважати в палаці другим шахом і називали «тін-
ню царя». Кутулі займався вихованням шахських дітей, визначав 
черговість запрошення дружин на ложе повелителя. При дворі 
шаха Кутулі відкрив школу для придворних 
служителів і євнухів, створив декілька груп 
танцівниць, співачок, музикантів, призначав 
охоронців царських коштовностей і прикрас 
дружин.

Найважливішим обов’язком Кутулі було 
поповнення гарема євнухами. Саме Кутулі 
підібрав для шахського гарема євнухів із ві-
рмен, котрі відіграли фатальні ролі в убив-
стві російського посла О.С. Грибоєдова в 
Тегерані. Як це сталось?

Під час описаної нами тривалої й невда-
лої облоги кн. Ціціановим Еривані в 1804 
році, як уже нами описувалось, грузинська 
міліція під командуванням генерал-майора кн. Івана Орбеліані 
самовільно покинула загін головнокомандуючого кн. Ціціанова 
і спробувала прокрастись у  Тифліс, хоча дороги в околицях Ери-
ванського ханства контролювались персами. В загоні, що охоро-
нявся, знаходились одинадцять грузинських князів на чолі з ге-
нералом Орбеліані та сім родовитих дворян вірменської націо-
нальності. До загону міліції також приєднались купці-вірмени й 
жителі Еривані. 5 серпня 1804 року перси раптово напали на цей 
загін дезертирів, знищили охорону, полонили всіх князів і вели-
ку частину вірмен, котрі пристали до загону вірмен. (АКАК. Т.2. 
С.с. 328, 811)   

Серед полонених вірмен дворянського походження Кутулі 
приглянув двох молодих друзів приємної зовнішності. Тяжби 
перського полону їх не влаштовували, й вони без особливого 

Пам’ятник 
національному 
герою Кероглу 
в м. Нахчиван
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тиску зрадили свою націю й віру в надії на безбідне життя. По-
ступливість цих полонених вірмен припала до душі вірменину 
Кутулі, вони були оскоплені й прийняли магометанську віру. 
Першого, 20-літнього тифліського вірменина Чангура Єниколо-
пова нарекли Манучерхом, другого євнуха, 21 року, з еривансь-
ких вірмен із відомим прізвищем Маркарян, перейменували в 
Якуба, в честь Кутулі, котрого давно вже не називали по імені – 
Якубом, а величали виключно – Кутулі. Та в шахський гарем ці 
новоспечені євнухи потрапили не відразу. Вони повинні були 
пройти школу Кутулі.

Кутулі виклав їм необхідні знання та спочатку призначив їх 
на службу в ендерун шах-заде Аббас-Мірзи. Незабаром за свою 
покірність і сумлінну службу в гаремі шах-заде ці двоє євнухів-
вірмен були направлені на підвищення в Тегеран, в гарем Фетх-
Алі-шаха. За свою вірну 24-річну службу в гаремах шах-заде 
та шаха вони отримували неодноразові підвищення по службі 
й до часу призначення посла Грибоєдова в Персію вірменин 
Манучерх-хан був главою всіх шахських євнухів (ходжою-ба-
ши) і головним скарбником Персії, а Мірза-Якуб – особистим 
скарбником шаха та другою людиною у внутрішніх покоях 
Фетх-Алі-шаха. Обоє були важливими старшинами при дворі 

Мавзолей Моміни-Хатун (XII ст.)
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шаха Персії та особливо довіреними особами самого Фетх-Алі-
шаха. («Кавказ», 2 травня 1876 року, №50)

Запам’ятаєймо імена цих високопоставлених євнухів. 

ЗАГИБЕЛЬ РОСІЙСЬКОГО  
ПОВНОВАЖНОГО МІНІСТРА В ПЕРСІЇ

В Персії з давніх пір було заведено, що резиденції іно-
земних місій розташовувались у Тавризі, в столиці 
Перського Азербайджану, де повноправно володарював 

син Фетх-Алі-шаха, шах-заде, наступник престолу Аббас-Мір-
зи, однак, згідно встановленому порядку, посол спочатку був 
зобов’язаний відрекомендуватись Фетх-Алі-шаху в Тегерані. З 
цією метою 9 грудня 1828 року Грибоєдов виїхав із Тавризу в 
Тегеран з надією до Нового року повернутись у Тавриз. Йому 
здавалось, що візит у Тегеран не буде тривалим, а тому дружину 
Грибоєдов умовив туди не їхати, а знаходитись у Тавризі в очі-
куванні коханого чоловіка й сина, котрого вона в собі носила з 
надією, що маленький Грибоєдов незабаром побачить білий світ.

Нового російського посла в Тегеран супроводжувала свита 
в складі першого секретаря І.С. Мальцова, другого секретаря 
К.Ф. Аделунга, лікаря Мальберга, перекладача з вірменської 
мови мірзи Наррімана (Мелік-шах-Назарова), Дадаш-бека, на-
чальника прислуги місії, Рустем-бека, завгоспа місії, команди 
з 16 лінійних козаків і 30 слуг із магометан, росіян, вірмен і 
грузин.

Треба зауважити, що поспішність формування в Тифлісі 
Російської місії сприяла включенню в неї осіб, котрі за свої-
ми діловими та моральними якостями не відповідали вимогам 
службовців дипломатичного закладу, та вони жодним чином не 
повинні були знаходитись у складі Російського посольства.
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Від імені перського уряду з Тавризу до Тегерану Грибоєдова 
супроводжував мехмендар Назар-Алі-хан, старший син сліпого 
Келб-Алі-хана Нахчиванського, до того часу вже покійного.

Для посла великої держави представлення шаху було досить 
відповідальною процедурою. Це не лише формальний акт, який 
прийнятий для послів усіх без винятку країн, – обмін листами 
государів Росії та Персії, вірчими грамотами, вручення пода-
рунків шаху Персії, – але й вирішення складних питань з ви-
конання умов вигідного для Росії й невигідного, та вимушеного 
для Персії Туркманчайського трактату. Найбільша втрата для 
Персії зафіксована в ст. ІІІ Трактату:

«Його Величність Шах Перський від свого імені й від 
імені своїх спадкоємців і наступників віддають Російській 
Імперії в цілковиту власність Ханство Ериванське по цей і 
по той бік Араксу та Ханство Нахчиванське. Внаслідок цієї 
поступки, Його Величність Шах обіцяє не пізніше шести 
місяців, рахуючи від підписання даного договору, здати 
Російським Начальствам всі Архіви та публічні документи, 
що стосуються управління обома вищезазначеними хан-
ствами».

(Юзефович Т.П. Договоры России  
с Востоком… СПб., 1869. С. 220)

Для Грибоєдова та його місії в Тегерані не було відведено 
спеціальної будівлі, в котрій російський міністр-резидент по-
винен був знаходитись до того часу, поки володар Персії Фетх-
Алі-шах не переконається, що діяльність Російської місії в Пер-
сії відповідає задумам шаха.

Серед безлічі посольських питань, котрі належало вирішити, 
першочерговим було забезпечення грошових виплат Росії за руй-
нування та каліцтва, завдані їй Персією, в результаті війни, а також 
урегулювання проблем з нерухомістю, полоненими та дезертирами.

Персія поступово виплачувала Росії контрибуцію, хоча й 
частинами та без особливого ентузіазму: зумовлена мирною 
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угодою сума, як відомо, складала в російській валюті 20 млн ру-
блів сріблом і серйозно підривала перську економіку. В Персії 
зберігались потужні сили, котрі знаходились у опозиції до пер-
ського двору й демонстративно не визнавали Туркманчайського 
трактату. Перська опозиція наполягала на продовженні війни з 
Росією та була проти виплати їй боргу згідно трактату. Гроші 
в рахунок контрибуції Росії все ж передавались, хоча й важко. 
Доречно навести приклад державної мудрості О.С. Грибоєдова 
при вирішенні настільки важливого економічного питання.

Коли перси в черговий раз не передали запланованої части-
ни грошового боргу, повноважний міністр Росії О.С. Грибоєдов 
прийняв у забезпечення боргу золотий трон Ага-Магомед-ша-
ха, котрий в Персії вважався державною реліквією, і з ним пер-
си дуже неохоче розлучались. Міністр Грибоєдов усвідомлю-
вав, і гр. Паскевич з ним був згоден, що необхідно вжити всіх 
можливих заходів, зокрема переконати 
Аббас-Мірзу, щоб ця єдина в світі реліквія-
трофей, залишилась у Грановитій палаті 
Москви в якості шедевра мистецтва. Вре-
шті, Аббас-Мірза дав згоду, що цей трон 
вартістю 7 тис. туманів буде зарахований 
у завдаток наступної суми, що належить 
Росії, і, таким чином, трон залишається на-
віки в Росії. (АКАК. Т. 7. С. 666)

29 грудня 1828 року Грибоєдов у супро-
воді пишної свити в’їхав у Тегеран. За три 
дні російського посла прийняв шах. До ма-
єтку Грибоєдова прибув почесний ескорт, 
а придворний конюх підвів йому коня з 
шахських конюшень. Процесія повільно 
й урочисто вирушила вулицями Тегерану 
до шахського палацу. Натовп дружно вітав посла Росії. Грибо-
єдов вручив шаху свої вірчі грамоти. Шах прийняв посольство 
ласкаво. Всі члени місії, зокрема й козаки охорони, отримали  

Трон Фетх-Алі-шаха 
містить 23 733 

коштовних камені



500

дорогі подарунки, а Грибоєдову вручили високу нагороду – ор-
ден Лева і Сонця 1-го ступеню.

Перед російським послом було поставлене завдання під час 
представлення повелителю Персії спонукати Фетх-Алі-шаха 
до своєчасної виплати Росії узгодженої контрибуції та ще біль-
ше посилити порядок повернення на батьківщину російських 
полонених і дезертирів. Що стосується останньої проблеми, 
в Грибоєдова вже був накопичений великий досвід цієї вкрай 
важкої, навіть небезпечної роботи. Сумний досвід виводу з Пер-
сії російських полонених і дезертирів у 1819 навів Грибоєдо-
ва на сумні роздуми й підказував йому надалі виявляти більше 
стриманості, обачності та попереджувати можливі провокації, 
не забуваючи, що «Восток – дело тонкое». Однак новий висо-
кий статус посла, вочевидь, з подвоєною силою порушив у ньо-
му колишні патріотичні почуття. Він знову відчув себе біблійсь- 
ким героєм. Патріот землі російської не бажав знати сірячин-

ну правду про життя та звичаї в Персії 
більшої частини російських полонених і 
дезертирів. Не були вони в Персії раба-
ми, а в Росії їх не чекало райське життя.

Справи справами, а посол Грибоєдов 
все одно поспішав у Тавриз. Його не по-
кидала надія зустріти Новий 1829-й з 
коханою дружиною Ніною Олександрів-
ною Чавчавадзе.

Заради справедливості зазначимо, що 
Грибоєдов у всі часи сильно схилявся до 
націоналізму. Не звертаючи уваги на те, 
що дипломат у всьому повинен виявля-
ти стриманість, Грибоєдов у Персії від-

крито захоплювався російським побутом, звичаями, російською 
культурою та навіть одягом. Запальний характер посла та ви-
падки порушення ним дипломатичного етикету ускладнювали 
його відносини з вельможами перського двору.

Посол у Персії  
О.С. Грибоєдов
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«<…> коли, бувало, О.С. Грибоєдов приходив до Шаха 
на аудієнцію, то сідав, то вставав як божевільний, ходив 
по кімнаті, не сідав і вимовляв лайливі слова, самовільно 
підхоплювався з місця й проходжувався по кімнаті, лаявся 
<…> Про «тегеранського» Грибоєдова як про пана з ви-
щою мірою дратівливим характером відгукувались і інші 
сучасники».

(«Российский архив. М., 1992. Вип. ІІ-ІІІ. С. 96-97)

Грибоєдову здавалось, що він все робив із твердого усві-
домлення своїх зобов’язань посла великої держави, та він не-
рідко забував, що перебуває в східній країні. Грибоєдов іноді 
виходив за межі своїх посольських обов’язків і своїми діями 
викликав до себе недоброзичливість. Його прорахунками вмі-
ло користувались російські дипломати, які споконвіку виявляли 
заздрість до успіхів російської зброї чи російської дипломатії. 
Англійці не шкодували часу й сил у прагненні пробудити не-
нависть перського двору до російського посла. Та в народній 
масі піднімалась ще більш грізна ненависть. Туркманчайський 
мирний трактат лише посилив обурення персіян, а духовенство 
й фанатики, переконані в необхідності продовження війни, про-
повідали помсту й побиття невірних. Часто в розпаленні нена-
висті зручніше опиратись на дику силу неосвіченого народу, 
та заклики в Тегерані доходили навіть до того, що всіх росіян 
потрібно винищити як ворогів народної релігії. Приводи до обу-
рення жителям Тегерану давали й співробітники Російської місії.

Під час заворушень у Тегерані 
нерідко вимовлялись імена спів-
робітників Російської місії – гру- 
зинських князів: Дадаш-бека та осо-
бливо завгоспа посольства князя 
Рустам-бека, які викликали невдо-
волення місцевого населення своєю 
аморальною поведінкою. Вони обоє 
були родичами дружини Грибоєдова,  Мечеть у Тегерані
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що, вочевидь, заважало Грибоєдову закликати їх до порядку. 
Ці люди дозволяли собі на очах у місцевого населення ходи-
ти вулицями в нетверезому стані, нерідко зі зброєю в руках, 
бешкетувати, що, звичайно, викликало ненависть і породжува-
ло розмови, що в Російській місії служать розпусні люди, які 
грубо порушують елементарні норми ісламу. Коли ж містом по-
ширились чутки про витівку Рустам-бека – хоча, можливо, це 
була провокація, – відвести викрадених із гарему наложниць до 
лазні, то буяння натовпу вже неможливо було зупинити.

Народ Тегерану звертався до влади й духовенства, заклика-
ючи «не допустити руйнування мусульманської віри». («Рус-
ская старина». 1872. Т. 6. С. 178-182)

29 січня до російського посла з’явились кілька муллів. Вони 
намагались переконати незговірливого посла повернути в  
шахський палац євнуха Мірзу-Якуба та вірменок із гарема 
Аллах-Яр-хана. Час, щоб стримати запал тегеранців ще був. 
Однак Грибоєдов заявив їм, що російський посол своїх рішень 
не змінює, і запропонував покинути будівлю місії. В Персії таке 
поводження з аксакалами, тим більше з духовними особами, 
рівнозначне образі. Напевно, і цей факт відіграв сумну роль у 
трагедії, що назріває. Головна духовна особа Тегерану Мірза-
Месіх ще не прийняв рішення.

Напад на російське посольство відбувся вранці 30 січня 1829 
року. Офіційне повідомлення про цю надзвичайну подію та 
вбивство міністра-резидента О.С. Грибоєдова надійшло в Тиф-
ліс від генерального консула Амбургера.

НАДВІРНИЙ РАДНИК АМБУРГЕР –  
ГРАФУ ПАСКЕВИЧУ,

8 ЛЮТОГО 1829 РОКУ

Сьогодні вранці прибула сюди людина Мірзи-Муси-ха-
на, котра привезла більш детальні звістки з Тегерану про 
жахливу подію, що там сталась. Здається, що духовенство 
Тегеранське було головною причиною обурення, що зро-
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било нашого міністра  жертвою запеклої челяді, бо в голо-
вній мечеті проводився збір правовірних.

Горезвісний Олександр Сергійович зробився жертвою 
своєї хоробрості. Почувши шум, він вибіг із оголеною ша-
блею в руці та в ту ж мить був вражений кинутим каме-
нем. Він впав від удару. Знаснівілий натовп здійснив його 
жахливу участь. Упокій душі його! Всі люди тут кинулись до 
нього та всі стали жертвою розлюченої челяді. Все майно 
пограбовано, і будинок, наданий міністру шахом, повністю 
зруйнований. 

Сам шах закрився в арці та оточив себе своїм військом. 
Челядь цілий день бігала містом, і ще невідомо, які інші 
шаленства здійснила. Алі-Шах тільки з великим зусиллям 
міг пробитись до будинку міністра, декілька його ферра-
джів і насакчіїв при цьому були вбиті. Від першого секре-
таря Мальцова все ще немає повідомлень, і до отримання 
їх, як від очевидця, неможливо ручатись за справедливість 
отриманих відомостей.

Аббас-Мірза в відчаї. При першому побаченні зі мною, 
після цього неймовірного злодійства, сказав він мені: «Не 
знаю, яка злощасна доля переслідує мене! Щойно встиг я 
надзвичайними зусиллями й жертавми відновити дружбу 
між Росією та Персією, це жахливе смертовбивство, в Іра-
ні здійснене, руйнує те, що з таким трудом досягнув. Хай 
буде проклятий Іран і самовільні жителі його! Клянусь тим 
Богом, в котрого ми обоє віримо, бо Він один, що я був 
би радий замінити пролиту кров кров’ю моїх дружин і ді-
тей. Що мені сказати про шаха, – продовжував він, – лаяти 
його не смію, а мовчати про його слабості не можу. І це 
шах? Не виходить із свого гарему й не думає про приве-
дення до послуху й порядку своїх підлеглих! Я не знаю, 
куди мені дітись від сорому». (Вид. – Р.І.) 

Каймакам також глибоко відчуває жах того, що відбу-
лось. Він сам зголосився з Мамед-мірзою їхати в Тифліс, 
кажучи, що вони обоє готові змити своєю кров’ю пляму, за-
вдану Персії цим неймовірним злодіянням. Він показував 
мені листи, в котрих Аббас-Мірза пише до Алі-Шаха, щоб 
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він негайно наполягав у шаха наказати схопити головних 
призвідників і переслати їх у Тифліс. Я наполягав, щоб тіла 
міністра та чиновників, котрі стали жертвами кровопивць, 
були вислані в Тифліс, і про це було писано в Тегеран.

Дружину міністра я встиг вмовити, не відкриваючи їй 
правду про нещасну участь її чоловіка, прямувати в Тифліс. 

Внутрішні безладдя продовжуються в Персії. Хусейн-
хан сардар, відправлений у Хорасан для втихомирення 
його, в облозі в Мешеді синами Хасан-Алі-мірзи. Вигнані з 
Семіану та Гюлістану народом шах-заде до цього часу ще 
не могли повернутись у свої володіння. Теймур-мірза, син 
Хусейн-Алі-мірзи, зібравши 3 тис. осіб війська, вночі, коли 
всі жителі поринули в глибокий сон, напав на Бендер-Бу-
шир і, пограбувавши місто начисто, покинув його зі сво-
єю здобиччю. Не помилували нічийого майна: чиновники, 
купці, торговці – всі позбулись своєї власності.

(АКАК. Т. 7. С. 671)

Звістку про загибель О.С. Грибоєдова доставлено в Санкт-
Петербург лише 14 березня 1829 року – саме в цей день рік тому 
відбулась його тріумфальна хода в столицю з підписаним трак-
татом. Того пам’ятного дня його особисто приймав государ ім-
ператор і, оцінивши його безумовні заслуги на дипломатичній 
ниві, нагородив високим орденом і чином статського радника.

Головна військова газета «Русский инвалид» висвітлює тра-
гічні події в Тегерані наступним чином:

«Лист із Тегерану сповіщає нас про жахливу подію, що 
сталась там 31-го минулого січня, внаслідок сильної бійки, 
що відбулась між служителями нашого Міністра Грибоєдо-
ва й деякими людьми з простого народу.

Під час суперечки зібралось біля дому Міністра декіль-
ка осіб, які швендяють без діла, котрі й прийняли в цьому 
участь. Серед останніх незабаром було вбито декілька осіб, 
і в одну мить збігся з базару незліченний натовп народу, 
аби помститись за смерть своїх співвітчизників, проломили  
ворота Посольського дому, вилізли на стіни, незважаючи 
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на опір наших Козаків і Перської варти, що втратила в цьо-
му випадку чотирьох осіб, прокрались у внутрішні покої, де 
несамовиті взяли на меч, щоб їм не зустрілось.

Взагалі сам Шах, у супроводі сина свого Селу-Султа-
на, генерал-Губернатора Тегеранського, прибув на місце з 
сильним загоном війська, щоби припинити кровопролиття 
й розсіяти повстанців, та було вже пізно. Г. Грибоєдов і сви-
та його стали жертвами вбивць. Тільки перший Секретар 
Місії п. Мальцов і ще троє позбавились смерті.

Шах, Аббас-Мірза, весь Двір Перський впали у великий 
відчай. Спадкоємець Перського Престолу ввів жалобу на 
один тиждень.

Бажаючи з нетерпінням дати нам задоволення, котро-
го ми маємо право вимагати, Аббас-Мірза має намір від-
правити, на цей кінець, до Графа Паскевича-Ериванського 
старшого сина свого з Каймакамом для повідомлення Го-
ловнокомандуючому всіх деталей, котрі цей останній ви-
магатиме про цю жахливу подію.

(«Русский инвалид», 19 березня 1829 року, №74)

Між тим трагічні події в Тегерані дали привід до сплеску в 
Персії військової істерії. Знову почали лунати заклики до війни 
з Росією. Генерал-майор Панкратьєв повідомляє головнокоман-
дуючому на Кавказі генерал-фельдмаршалу Паскевичу: 

«Макинський хан озброїв усіх своїх сарбазів, зібрав 
кінницю та поповнює провіантом фортецю.

Отримано звістку, що сини шахські Хасан-Алі-мірза, 
Алі-шах, і син Мамед-Алі-хан прибули в Тавриз з 30 тис. 
війська та 30-ма гарматами.

Між Персами ширяться чутки, що Англійці підбурюють 
шаха до війни з Росіянами, обіцяючи йому допомогу як 
зброєю, так і грошима.

В Тегерані й у Кирманшасі збираються війська, всім 
ханствам Азербайджанським наказано зібрати сарбазів, 
у Хої вже їх зібрано до 400, всі щоденно навчаються, всі 
слюсари зайняті полагодженням зброї <…> 
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В Вані зібрано вже 5 тис. кінноти та 2 тис. піхоти під 
начальством Махмуд-ага, котрий обіцяє Турецькому уряду 
навесні взяти Баязет.

Звістки ці засновані на чутках <…> та однак в якому 
важкому становищі знаходимось ми стосовно істинних по-
літичних обставин тутешнього краю.

Зараз отримано звістку від наіба Нахчивану полков-
ника Ексан-хана з Нахчивану, що Аббас-Мірза також зби-
рає війська, та вже не для війни з Росією, а для того, щоб 
опиратись своїм братам, котрі начебто йдуть проти нього 
з Тегерану.

(АКАК. Т. 7. С. 681)

Тривожна інформація про підготовку в Персії до чергової ві-
йни з Росією свідчила про потужний сплеск військової істерії в 
цій країні. І кінець її ще не проглядався.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ КОНСУЛ АМБУРГЕР 
У СТРАСІ ТІКАЄ З ТАВРИЗУ В РОСІЙСЬКИЙ  
НАХЧИВАН, А ПЕРСЬКИЙ ДВІР 
ШЛЕ В РОСІЮ ПОКАЯННЯ

Трагічні події в Тегерані приголомшили населення Тиф-
лісу й зі швидкістю світла стали поширюватись Росією, 
хоча деталі перського бузувірства ще відомі не були. Го-

ловнокомандуючий на Кавказі генерал Паскевич пише листа 
генеральному консулу Росії в Персії Амбургеру.

ГЕН.-ФЕЛЬД. ПАСКЕВИЧ – ГЕН. КОНСУЛУ В ПЕРСІЇ 
АМБУРГЕРУ, 23 ЛЮТОГО 1829 РОКУ

З великим подивом і скорботою отримав я звістку про 
вбивство в Тегерані повноважного нашого посланника  
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с.р. Грибоєдова. Достоїнства Росії та права народні вима-
гають разючого задовільнення <…> До отримання дозволу 
віце-канцлера  під жодним приводом не залишати Тавризу 
<…> Вселити Аббас-Мірзі необхідність, щоб Шах Перський 
приніс від себе письмове вибачення Г.І. про вбивство в 
його столиці посланця та заявив би готовність доставити 
те задовільнення, котрого за правами народними ми мо-
гли вимагати <…> Мати найпильніше спостереження за 
всіма вчинками Перського уряду та Англійської місії <…> 
сповіщати мене якомога частіше про всі події, що в Персії 
відбуваються <…> намагатись вишукувати вірних людей, 
через котрих могли б ви мати зі мною безперервні від-
носини й сповіщати мене про те, що відбувається в Персії.

(АКАК. Т. 7. С. 674)

Де там Амбургеру до трагедії в Тегерані! Чи йому ставати 
на захист достоїнства Росії та вимагати від уряду Персії «ра-
зючого задовільнення»? Консул Амбургер тремтить від страху, 
як осінній лист, ніби не Грибоєдова вбили в Тегерані, а вбивали 
його, консула Амбургера, в Тавризі, та він чудом вцілів. Амбур-
гер безвідповідально, як полохливий заєць, кидає свою посаду 
генерального консула в Тавризі та, стрімголов, мчить у тихий 
Нахчиван. Слава Господу Богу, Нахчиван тепер російський, 
і повсталої челяді там ніколи не було та й бути не може. Ам-
бургеру остерігатись нічого. Та він забув, 
яка його роль і який його статус за межа- 
ми Росії, він рятує себе, своє дорогоцінне 
життя, чи як прийнято говорити на Русі, 
свою шкіру, – ось тільки чи потрібне Росії 
або якійсь іншій державі життя боягуза й 
зрадника? 

А в цей час двір російський намага-
ється здобути хоч якісь крихти інформа-
ції про ситуацію в Персії, і генеральний 
консул у Тавризі – єдина офіційна особа, 
здатна це зробити, та дезертир Амбургер 

Шах-заде  
Аббас-мірза
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втік із Тавризу, та канал офіційного інформування про стан від-
носин із Персією перерваний.

Вкрай делікатний, генерал Паскевич ледь стримує гнів, 6 бе-
резня 1829 року знову шле листа консулу Амбургеру.

ГЕН. – ФЕЛЬД ПАСКЕВИЧ – ГЕН. КОНСУЛУ АМБУРГЕРУ,
6 БЕРЕЗНЯ 1829 РОКУ

Зі справ ваших від 21-го та 
22-го лютого я, на превеликий 
подив, побачив, що ви покинули 
Тавриз, не дочекавшись дозволу, 
та прибули в Нахчиван. Я думаю, 
що ви не повинні були в жодно-
му випадку виїжджати з Тавризу 
<…> Бо головна політична ціль 
вашого там перебування, після 
смерті міністра нашого, полягала 
в тому, щоб дізнатись справжні 
наміри тамтешнього уряду та 
переконати його послати сюди 
сина Аббас-Мірзи чи іншу зна-

чну особу для надання пояснень про події. А віддаляючись 
звідти, ви втратили будь-який вплив на уряд Перський <…>

(АКАК. Т. 7. С. 676)

З великою прикрістю гр. Паскевич повідомляє гр. Нессель-
роде про те, що з Тавризу жодних новин не надходить, мож-
на розраховувати лише на чутки, оскільки Амбургер залишив  
Тавриз…

Поки Паскевич встиг роз’яснити консулу Амбургеру його 
політичну помилку та шкоду, котрої він завдав Росії своєю по-
ведінкою – тим, що кинув Тавриз і перебрався в Нахчиван, – 
консул Амбургер залишає й Нахчиван… Чого він боїться в Нах-
чивані, що йому загрожує в Нахчивані? 

Посол у Персії  
О.С. Грибоєдов
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Того ж дня ген. – фельд. Паскевич навздогін за першим лис-
том пише консулу Амбургеру другого листа.

ГЕН.-ФЕЛЬД. ПАСКЕВИЧ – КОНСУЛУ АМБУРГЕРУ,
6 БЕРЕЗНЯ 1829 РОКУ

Із донесення вашого, на превеликий подив, побачив, 
що ви залишили перебування в Нахчивані, навіть на про-
тивагу власного твердження, що ви будете залишатись у 
Нахчивані до отримання від мене настанови. Ви спові-
стили навіть міністра закордонних справ Персії, що ваше 
місце перебування є Нахчиван. Не буду говорити про ваші 
важливі політичні помилки, а обмежусь тільки проханням –  
негайно повернутись у Нахчиван і діяти звідти, згідно моєї 
депеші. Не забарюсь повідомити вам повеління, котрі на 
цей рахунок будуть вказані Й.І.В.

(АКАК. Т. 7. С. 677)

Та жодні повеління, навіть Й.І.В., вже більше не лякали Ам-
бургера, він залишив Нахчиван і стрімко перемістився в бік 
Тифлісу. Там спокійніше.

Вкрай засмучений, гр.. Паскевич того ж дня шле тривожного 
листа віце-канцлеру, в Петербург.

ГРАФ ПАСКЕВИЧ –ГРАФУ НЕССЕЛЬРОДЕ,
6 БЕРЕЗНЯ 1829 РОКУ

<…> Я рішуче думаю, що Амбургер в жодному випадку 
не повинен був виїжджати з Тавризу, хіба що його б звідти 
вигнали, бо якщо би він там залишився, то це не означа-
ло розриву нашого з Персією <…> Я вважаю, що Амбур-
гер вчинив цілком противно правилам і що тепер вельми 
важко виправити цю справу. Бо повернення його після 
цього в Тавриз може здатись, що ми залишились задово-
леними принесеними вибаченнями. Не знаючи думок із 
цього предмету Г.І., я наважився написати Амбургеру, аби 
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до отримання дозволу й до приїзду сюди Мірзи-Масуда, в 
будь-якому випадку, залишався в Нахчивані <…>

Зараз отримав я від Амбургера нове донесення <…> 
Амбургер пише про надання до мене сувою, що містить 
два листи Аббас-мірзи, один на ім’я моє, а другий до в.с., 
котрими Аббас-мірза сповіщає, що намір відправити сюди 
Мамед-мірзу перемінився. Такі тихі заходи Перського уря-
ду щодо доказів неучасті своєї в неймовірному вбивстві 
нашого повноважного міністра спонукали його думати, що 
перебування його в Нахчивані не може принести службі 
жодної користі, чому він залишив Нахчиван, вирушив до-
рогою до Тифлісу <…> За такими вчинками Амбургера я 
підводжу підсумок, що він, ймовірно, від різних хворобли-
вих його припадків дещо розгубився чи не визнає себе в 
жодній залежності від тутешнього начальства <…> не спо-
діваючись вже більше на Амбургера, я наважуюсь послати 
до Аббас-мірзи, після побачення з Мірзою-Масудом, одно-
го з офіцерів під приводом, щоб дізнатись, де знаходиться 
Мальцов, і для заступництва нашим підданим, які перебу-
вають у Персії. А таємно для того, щоб він дізнавався, що 
там робиться та чи немає приготувань до війни з Росією 
<…> бо після виїзду Амбургера ми знаходимось щодо від-
носин у певному розриві. 

(АКАК. Т. 7. С.с. 677-678) 

Перед стрімким марафоном Амбургера з Нахчивану в Тиф-
ліс він ледь знайшов у собі сили послати з Нахчивану донесен-
ня головнокомандуючому гр. Паскевичу.

Із донесення н.с. Амбургера графу Паскевичу.

<…> Байдуже мовчання шаха та його міністрів немож-
ливо пояснити. Аббас-Мірза та Мальцов пише, що, бажає 
втримати при собі в якості міністра, не висилає з Тегерану, –  
якщо б це було справедливо, то чому немає від Мальцова 
листів, а тому вважаю, що Мальцова тримають, щоб він не 
відкрив того, що вони приховати намагаються <…>
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Своє донесення консул Амбургер закінчує поясненням, що 
«його здоров’я також не дозволяє йому залишитись у місті, 
в котрому повітря та вода надзвичайно йому шкідливі». Не 
будемо звертати уваги на примітивні пояснення, чому його не 
влаштовує Нахчиван: в ньому нібито повітря й вода надзви-
чайно йому шкідливі і де немає лікарської допомоги…»  (АКАК, 
т. 7., С.с. 678 – 679)

Праведника святого Ноя та його супутників нахчиванські 
повітря й вода для розмноження нового покоління людства ціл-
ком влаштовували, а ось Амбургера – ні.

«Чини людьми даються, а люди можуть ошукатись», 
сказав би про Амбургера покійний Грибоєдов, наводячи черго-
вий афоризм із свого «Горя от ума».

ГРАФ ПАСКЕВИЧ – ГРАФУ НЕССЕЛЬРОДЕ,
9 БЕРЕЗНЯ 1829 РОКУ

Мірза-Масуд, статс-секретар і головний перекладач 
Аббас-Мірзи, прибув сюди 6 березня. Із самих пояснень 
Мірзи-Масуда, з котрим я мав уже неодноразові поба-
чення, зі всією ймовірністю висновок зробити можна, що 
Аббас-Мірза надзвичайно був засмучений і вражений тим, 
нещасним випадком, що трапився з Грибоєдовим, що він 
не мав найменшої участі в злодійському вчинку, з ним 
вчиненому, і не знав ніяк про злочин проти Грибоєдова 
та, врешті, що як Аббас-Мірза, так і сам шах не лише не 
бажають, а й остерігаються розриву з нами, пропонуючи 
всі задовільнення, що від нас залежать.

Та з цих же паперів видно, що підозра моя в роздумі 
того, що вбивство Грибоєдова відбулось не від випадково-
го обурення неприборканої черні, а було наслідком зло-
дійських задумів партії, що протидіє Аббас-Мірзі, робиться 
більш і більш ймовірним.

Зі всього помітно, що влада шаха слабшає, оточуючі 
його обманюють, і вся Персія наповнена насінням розбра-
ту, котре відродити може всезагальне обурення. За такого 
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становища Персії вельми остерігатись можна притаманно-
го всім державного перевороту. За такого сум’яття й роз-
брату, неможна очікувати від Персіян сильних наступаль-
них дій. За безуправ’я й невлаштованості, котрі в Персії 
виникнути можуть, кордони наші, звичайно, не залишать-
ся недоторканими й натовпи хижаків не втримаються від 
грабунку та спустошення володінь наших <…>

Аббас-Мірза на підтримку себе має одну надію на Г.І., і 
для цього, власне, він хотів вирушити в С.-Петербург. Та ні 
колишнім паперам, ні запевненням Мірзи-Масуда неможна 
рішуче дати жодної віри, поки не буде все пояснено Маль-
цовим, про найшвидшу посилку котрого сюди я прошу…

(АКАК. Т. 7. С. 680)

В зв’язку з загибеллю російського міністра-посланника  
О.С. Грибоєдова в Тегерані Фетх-Алі-шах 9 березня 1829 року 
направив фірман управляючому Азербайджаном, шах-заде Аб-
бас-Мірзі. У фірмані шаха лукавства та навіть брехні предостат-
ньо, особливо в тій частині, коли шах повідомляє сину, що «всі 
вбиті з належною почестю віддані землі». Ми ще повідаємо 
читачу про цю «належну почесть»! Зауважимо до речі: два з 
лишком місяця шах осмислював тегеранську трагедію, щоб по-
ділитись думками про неї з рідним сином – наступником. Чи не 
занадто багато часу минуло, перш ніж шах, врешті, наважився 
дати оцінку жахливої події в своїй столиці?

ІЗ ФІРМАНУ ФЕТХ-АЛІ-ШАХА  
НА ІМ’Я АББАС-МІРЗИ

Не знаємо, як і описати мінливості світу! Аллах, Аллах, 
які трапляються події! Після прибуття Російського повно-
важного міністра Грибоєдова в Тегеран ми прийняли його 
як посередника для зміцнення дружби між двома вели-
кими державами. Йому були віддані належні почесті та 
ласки, прийом зроблений прихильний, ми осипали його 
різного роду милостями й удостоїли дозволу повернутись. 
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Та він залишився тут ще на деякий час, і ось з ним сталось 
настільки несподівано ганебна подія, якої до цього часу 
не було ні бачено, ні чувано в Персії. Чи могли ми перед-
бачити, щоб Тегеранці наважились на це? Мірза-Якуб піс-
ля прибуття до посланника був відправлений до обер-це-
ремоніймейстра з перекладачем Мірзою-Наріманом для 
оголошення, що його беруть із собою. Дехто із товаришів 
Мірзи-Якуба по службі доповіли нам, що він, як завідую-
чий скарбницею, винен казні щонайменше 40 чи 50 тис. 
туманів (в той час туман – більше 4 руб. сріблом. – Р.І.) і 
тому необхідно утримати його до закінечння підрахунків, 
а потім вже доручити його посланцеві. Та ми з поваги до 
Грибоєдова наказали не затримувати Якуба й відправити 
його назад, аби рахунки були поставлені в відомість з ві-
дома посланця.

Врешті, було вирішено розібрати справу Мірзи-Якуба в 
суді, куди він з’явився наступного дня з людьми посланця 
та де почав лаяти закон і віру мусульманську. Лайки його 
сильно засмутили челядь і почесних людей, і всі  нарікали, 
та, бачачи наші милості й нашу прихильність до посланця, 
замовкли <…> 

Ми дивуємось, як могла статись така подія, коли ми не 
покинули докладати всіх зусиль до збереження взаємної 
дружби. Подібної події в нашій державі ніколи не бува-
ло. Коли нам доводилось чути, що в тій чи іншій держа-
ві збунтував народ, що такого-то міністра змінили, що в 
державних справах бували переміни, то ми дивувались і 
говорили: « Як за таких випадків міг утриматись порядок у 
державних справах?»

Ми не можемо описати смутку й того невдоволення, 
яке нам спричинила ця подія, та й до чого їх описувати? 
Ми краще за вас уміємо цінувати дружбу двох держав і 
більше, ніж ви, засмучені, бо подія ця осоромила Персію, 
хоча не тільки жоден розсудливий не припише її розсуд-
ливому, та навіть безумний безумному <…> Ми не розріз-
няємо двох держав (Росію та Персію), і для нас все одно, 
чи відбулось описане нещастя в Петербурзі чи в Тегерані. 
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Нехай уявлять собі, що воно сталось у Петербурзі, і нехай 
пояснять, що зробили б нам, аби ми, згідно правил і зви-
чаїв обох держав, вчинили належне покарання й розпоря-
дження. Звичайно, ми докладемо всіх зусиль до зміцнення 
дружби й союзу між обома державами та змиємо ганьбу, 
завдану нашому уряду.

Всі вбиті з належною почестю віддані землі (?!! – Р.І.). 
Ми втішаємо першого секретаря, а винуватців не забуде-
мо покарати. Старшого секретаря, як очевидця й того, хто 
може розповісти все, як було, ми за два дні відправимо до 
гр. Паскевича разом із Назар-Алі-ханом.

Для знищення й загладжування цього сорому ми очіку-
ємо вашої поради.

(АКАК, т. 7, с. 680)

ШАХ-ЗАДЕ АББАС-МІРЗА –  
ГОСУДАРЕВІ ІМПЕРАТОРУ

Воздавши перш за все хва-
лу Всевишньому, котрому відомі 
всі таємниці та належить увесь 
світ, у владі котрого пробачити 
всі гріхи та дарувати могутність 
государям, потім виявивши по-
кірність нашу Його відзначеним 
святим, які направляють на іс-
тинний шлях, і пророкам, котрі 
відають божественні таємниці й 
клопотають за нас у день загаль-
ного воздаяння, доповідаю В.І.В., 
могутньому, лагідному, правосуд-
ному, тому хто позбавляє й дарує, 
подібно Дарію, царства, обдаро-

ваному похвальними якостями, найдостойнішому, відо-
мому добротою та милосердям у всьому світі, люб’язному 
дядькові моєму та самодержавцю всія Росії, що хоч сором, 
котрим за мінливістю долі покрила себе Персія, вищий за 

Государ імператор 
Микола І
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будь-який опис, та я покладаюсь на милість і великодуш-
ність В.І.В.

Минулого року Персія душею й серцем купила дружбу 
високої Російської держави. Вона не пошкодувала в цьому 
випадку ні праці, ні надбання, аж поки за милістю Аллаха 
та за великодушністю В.І.В. не здобула собі того, що так 
сильно бажала. У нинішньому році я мав намір для укрі-
плення цієї дружби і за деякими іншими справами виру-
шити в дорогу, щоб удостоїтись зустрічі з В.І.В.

Між тим із Російським повноважним міністром сталась 
така подія, якої в Персії ніколи не бувало й котру попере-
дити не було можливості. Творець світу, який відає будь-
яку таємницю, свідок, що я б радше загинув зі всіма бра-
тами та синами, ніж бачити в Персії таку безславність. Всі 
вельможі та знатні особи Перського двору внаслідок такої 
нещасної події наклали на себе нині жалобу. Й.в. шах зна-
ходиться в великому горі. Не підлягає сумніву, що Персія 
не бажає позбутись всіх неспокоїв, праці й збитків, що їх 
зазнала в минулому році. Я сам, бажаючи їхати для зустрічі 
з В.І.В., ніколи не погоджусь вирушити в такому становищі. 
А народ Перський, як знать, так і челядь, неодноразово від-
чував гіркоту ворожби та насолоду дружби з Росією, й тому 
бути не може, щоб він побажав проміняти краще на гірше, 
тишу на неспокій.

Присягаюсь всемогутнім Творцем і вінцями всеавгус-
тійших государів, що ця огидна й сороміцька подія мала 
джерелом обурення простого народу. В містах, далеких 
від порядку та благоустрою, подібні обурення неосвіченої 
черні, а особливо в Константинополі, столиці Туреччини, 
трапляються вельми часто, та до минулого року в Перських 
містах цього ніколи не було. А коли з причини минулоріч-
ної війни нашої з Росією неможливо було зайнятись ін-
шими справами, в деяких містах Персії відбулись подібні 
заворушення й обурення, на котрі уряду не можна було 
вчинити стягнення. А з приводу даного випадку в Тегерані 
він докладе всеможливі намагання для покарання бунтів-
ників і призвідників. А я тому єдино бажав мати зустріч із 
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В.І.В., аби з допомогою Аллаха зміцнити між двома держа-
вами сердечну єдність і прихильність, і щоб, завдяки висо-
ким якостям В.І.В., знову розквітало все, що зазнало роз-
ладу через ворожбу з Росією. А згодом милістю Аллаха, че-
рез увагу В.І.В., в Персії припиняться всі безлади. Кращий 
засіб для виправлення події, що нині сталась – це надати 
її цілком завгодному розпорядженню В.І.В. На останок на-
смілююсь просити В.І.В., щоб Персія змила з себе ганьбу, а 
щодо мене, то я поспішу з’явитись перед В.І.В.

(АКАК. Т. 7. С. 680-681)

ШАХ-ЗАДЕ АББАС-МІРЗА – ГРАФУ ПАСКЕВИЧУ

Дивуючись мінливості цього світу та покриті соромом з 
приводу нещасливого випадку з Грибоєдовим, не знаю, як 
його описати і яким чином відкрити з в.с. двері роз’яснень. 
Амбургер, бачивши наше становище, звичайно, донесе в.с., 
яка велика наша скорбота. Ми б радше хотіли зі всіма бра-
тами та синами смерті, лише б тільки на Персії не лежала 
ця вічна ганьба. В.с. самі можете судити, що ніхто цього не 
очікував і що не було можливості зробити щось завчасно. 
Подія ця відбулась раптово від неприборканості народу, 
а безчестя залишається за нами, і тому всі чиновники на-
шого двору та управляючі справами тутешнього краю на-
клали на себе жалобу. Сам шахін-шах надзвичайно засму-
чений. Нині, в день 17-го шабану, я отримав від й.в. шаха 
фірман, котрим він звеліває мені просити у в.с. інструкції, 
яким чином сповістити про цю подію Г.І., чому й відправ-
ляємо до вас високошановного Мірзу-Масуда, котрому ми 
заповіли переговорити про це з в.с. Якщо ви забажаєте, 
то відправте його кур’єром із моїм листом до Г.І., а рівно 
і з листом вибаченням шаха, котре слідом за цим до вас 
буде доставлено з особливим чиновником із секретарем 
міністерства Мальцовим.

Словом, повеління шаха полягає в тому, що й.в. ніза-
що не зрадить дружбі великого Російського Двору з дво-
ром Перським, купленої серцем і душею, і що Тегеран і  
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Петербург він вважає за одне й те ж. Якщо б подібна подія 
відбулась у Петербурзі, то, звичайно, міністри Російського 
Двору зробили б належне розпорядження та дали б необ-
хідні настанови, а тому ми просимо повідомити їх, аби ми 
повністю згідно з тими настановами могли взятись за по-
карання винуватців випадку та до прошення вибачення, й 
тим самим позбавити Персію від тягару ганьби, що лежить 
на ній.

(АКАК. Т. 7. С. 681)   

Хочеться вірити в щирість думок Аббас-Мірзи і в його не-
причетність до вбивства посла О.С. Грибоєдова й, судячи зі 
всього, гр. Паскевич такої ж думки.

ГРАФ ПАСКЕВИЧ – АББАС МІРЗІ,
10 БЕРЕЗНЯ 1829 РОКУ

… Вбивство Російсько-Імператорського посланника 
при Перському дворі, в столиці Персії здійснене, є подія 
нечувана в упорядкованих державах. Подія ця така важли-
ва, що я не міг взятись за жодне судження про неї та вва-
жав тільки обов’язком своїм, до отримання про це першої 
звістки, негайно доповісти про те Й.І.В. А тепер, після при-
буття сюди Мірзи-Масуда, я представив на Високий дозвіл 
привезені ним пояснення.

Знаючи почуття та спосіб мислення в. вис., я вельми піз-
наю, скільки повинно було вразити вас це злодіяння, і не 
сумніваюсь, що всі піклування ваші прагнуть до того, аби 
союз між обома державами зробити нерозривним <…> 

Та між тим доходять до мене безперестанку чутки про 
збір сарбазів у всьому Азербайджані. Макинський хан на-
повнює фортецю провіантом, озброїв усіх своїх сарбазів, 
котрі навчаються щоденно. В Маранді й Гергерах також 
збираються війська та робляться до війни приготування. 
Ходять чутки, що нібито навіть у Тегерані й Кирманшасі 
об’єднуються значні сили і начебто 30 тис. військ із 30-
ма гарматами від Тегерану слідують до Тавризу. Говорять  
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також вголос, що Перський уряд знаходиться в безперерв-
них зносинах із Турецьким, що Перси мають намір допо-
магати туркам і що, врешті, жителям Азербайджану забо-
ронено їздити в наші кордони по торгівлі.

Хоча я всі ці чутки вважаю перебільшеними і не даю їм 
повної віри, тим не менш вони поставляють мене в крайній 
подив щодо видів і намірів уряду Перського, а тому я на-
важуюсь просити покірно вшанувати мене з викладеного 
предмету позитивним відгуком.

Насамкінець всього обов’язком вважаю пояснити, що в 
фірмані шаха Перського до в.вис саме сказано, що секре-
тар місії нашої Мальцов за два дні буде відправлений  до 
мене з Назар-Алі-ханом, і в.вис. зволили підтвердити це 
також у листах ваших, до мене Мірзою-Масудом привезе-
них. Та до цього часу Мальцов не лише не приїхав, але від 
нього немає навіть жодних звісток.

Оскільки чиновник цей один може пояснити й предста-
вити в належному вигляді нещасну подію, що трапилась із 
посланником нашим, то я прошу в.вис. вжити сильну наста-
нову та сприяння ваше, аби Мальцов міг прибути в Тифліс 
скільки можна поспішніше.

(АКАК. Т. 7. С. 681)

Майже за два місяці після лиходійського вбивства посла 
Грибоєдова, 25 березня 1829 року, перший секретар Російського 
посольства в Персії І.С. Мальцов прибув у Тифліс.

ХТО Ж ТАКИЙ ПЕРШИЙ СЕКРЕТАР 
ПОСОЛЬСТВА І.С. МАЛЬЦОВ?

Отже, перший секретар посольства Іван Сергійович 
МАЛЬЦОВ (1807–1880) – єдиний свідок тегеранської 
драми, котрий залишився живим і може повідати по-
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дробиці нападу на Російське посольство та вбивство Грибоєдо-
ва. Однак виникають питання: чому так довго друга особа Ро- 
сійського посольства І.С. Мальцов знаходився в Тегерані? Яку 
мету переслідував тегеранський уряд, затри-
муючи його в столиці після загибелі посла? 
Можливо, вирішувалось питання, чи взагалі 
повертати Росії єдиного свідка вбивства ро- 
сійського міністра-резидента О.С. Грибоєдова 
чи організувати вбивство Мальцова, щоб істо-
рію нападу на Російську місію викладала пер-
ська сторона?

А якщо повертати, то мати гарантії, що 
Мальцов, згідно даної йому інструкції, роз-
повість у Росії «перську» правду про трагедію в Тегерані. Та 
останнє. Хто такий взагалі І.С. Мальцов, який рятував тільки 
своє життя? Чи не помилився в ньому О.С. Грибоєдов, формую-
чи штат посольства в Петербурзі?

Врешті-решт, перський уряд все ж вирішив відпустити пер-
шого секретаря Російської місії в Персії, розраховуючи таким 
чином підтвердити версію про непричетність перського двору 
до нападу челяді на Російське посольство і, звичайно, до вбив-
ства російського посла.)

ТИТУЛЯРНИЙ РАДНИК МАЛЬЦОВ –  
ГРАФУ ПАСКЕВИЧУ,

18 БЕРЕЗНЯ 1829 РОКУ, НАХЧИВАН

Врешті, досягнув я кордону нашого й можу мати честь 
довести в.с. про участь Російського посольства, що при 
Перському дворі знаходилось. Досі не мав я жодної мож-
ливості виконати цей обов’язок, бо в Тегерані утримувався 
впродовж трьох тижнів під вартою й потім під кінним кон-
воєм супроводжувався до самого кордону…

В Тегерані наш посланник був прийнятий з такими 
почестями, котрих ніколи не виявляли в Персії жодному 

 І.С. Мальцов
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Європейцю. Після першої аудієнції в шаха, за котрої були 
дотримані всі постанови існуючого церемоніалу, і чудо-
вих частувань, роблених нам за наказом шаха тамтешні-
ми вельможами, посланник мав приватну аудієнцію у й.в. 
Шах повівся з ним вельми ласкаво, говорив йому: «Ви мій 
емін (довірений) візир, всі мої візири – ваші слуги, у всіх 
справах ваших адресуйтесь прямо до шаха, шах вам ні в 
чому не відмовить», – і багато схожих ввічливостей, на ко-
трі Перси щедрі в зворотній пропорції до скупості своєї 
на все решту. 

Все, що посланник вимагав, було без зволікання вико-
нано, а саме: послідував суворий фірман на ім’я Ях’я-мірзи, 
що забороняє в Решті всі утиски, здійснювані там нашим 
промисловцям, про котрих в.с. зволили писати посланни-
ку, і такий же на ім’я Казвінського шах-заде, що повеліває 
йому звільнити всіх полонених, котрі знаходяться в будин-
ку колишнього сердаря Ериванського Хусейн-хана.

Шах прислав посланнику подарунки та орден Лева й 
Сонця 1-го ступеню, а іншим чиновникам такий же орден 
2-го й 3-го ступеню.

Грибоєдов збирався їхати в Тавриз, а для зносин із мі-
ністерствами шаха і для представлення й.в. подарунків від 
нашого Двору залишав мене в Тегерані. Він мав прощаль-
ну аудієнцію в шаха, коні й катери були готові до від’їзду, 
як раптом неочікуваний випадок дав справам нашим зо-
всім інший оборот і посіяв насіння тяжкого розбрату з 
Перським урядом.

Такий собі ходжа (євнух) Мірза-Якуб, який служив біль-
ше 15-ти років при гаремі шахському, прийшов ввечері 
до посланника та оголосив йому бажання повернутись у 
Еривань, свою вітчизну. Грибоєдов сказав йому, що вночі 
пристанища шукають собі лише злодії. Міністр Російського 
Імператора проявляє заступництво своє голосно, на основі 
трактату, і що ті, котрі мають до нього справу, повинні при-
бігати до нього явно, вдень, а не вночі. Мірза-Якуб був від-
правлений із феррашами в дім свій із запевненнями, що 
Перси не насміляться зробити йому жодної образи.
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Наступного дня він знову прийшов до посланника з тим 
же проханням. Посланник вмовляв його залишитись у Теге-
рані, представляв йому, що знатна він особа, займає друге 
місце в ендеруні шахському (внутрішні покої в мусульман), 
між тим як у нас він цілком нічого значити не може та т.п. 
Та, вбачивши твердий намір Мірзи-Якуба їхати в Ериван, він 
прийняв його в дім місії, аби вивезти його з собою в Тавриз.

Грибоєдов послав людину взяти майно, що залишилось 
у домі Мірзи-Якуба, та коли речі були вже нав’ючені, при-
йшли ферраші від Манучерх-хана (з Тифліських Вірмен, 
із фамілії Єниколопових, згодом правитель Іспагану. Він 
був взятий у полон Персами при Еривані під час команду-
вання Закавказзям кн. Ціціанова, привезений до Персії й 
оскоплений у Тавризі), котрі забрали в’юки та катери Мір-
зи-Якуба до свого володаря.  

Шах розгнівався, весь двір заволав, ніби сталось най-
більше народне лихо. В день двадцять раз приходили по-
сланці від шаха з найбезглуздішими розмовами. Вони го-
ворили, що ходжа (євнух) те саме, що дружина шахська, 
і що, отже, посланник забрав дружину в шаха з його ен-
деруну. Грибоєдов відповідав, що Мірза-Якуб, на підставі 
трактату, тепер Російський підданий і що посланник Ро-
сійський не має права ні видати його, ні відмовити йому 
в своєму заступництві. Перси, побачивши, що вони нічого 
не візьмуть своєю логікою, винайшли інший засіб. Вони 
пред’явили величезні грошові вимоги до Мірза-Якуба та 
сказали, що він обікрав казну шаха й тому відпущений 
бути не може. Для ясності цієї справи Грибоєдов відправив 
його разом із перекладачем Шахназаровим до Манучерх-
хана. Кімната була наповнена ходжами, котрі сварили 
Мірзу-Якуба та плювали йому в обличчя.

«Точно, я винен, – говорив Мірза-Якуб Манучерх-хану, –  
винен, що перший відходжу від шаха, та ти сам скоро за 
мною послідуєш». 

Таким чином, того разу, крім лайки, нічого не послідувало.
Шаху завгодно було, щоб духовний суд розібрав спра-

ву. Посланник на це погодився й відправив мене, щоб я 
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протестував у випадку протизаконного рішення. З Мірзою-
Якубом і перекладачем я приїхав у дім шаро (духовного 
суду) та оголосив Манучерх-хану, що буде якщо будь-хто 
дозволить собі як колись якесь лайливе слово в моїй при-
сутності, то я цього не стерплю, припиню переговори, за-
беру з собою Мірзу-Якуба й вони більше його ніколи не 
побачать. Я зі свого боку ручаюсь, що Мірза-Якуб також не 
скаже нікому образливого слова.

«Мірза-Якуб винен скарбнику шахському декілька ти-
сяч туманів, – сказав мені Манучерх-хан, – невже тепер ці 
гроші повинні пропасти?» (Вид. Р.І.)

Я відповів йому, що Мірза-Якуб оголосив посланнику, 
що він нікому не винен тут ані копійки і що, отже, належить 
надати законні документи, та якщо є дійсні векселі, то є 
засвідчені свого часу в хакіма (начальника), він змушений 
буде вдовольнити Зураб-хана.

«Таких документів немає, та є розписки, свідки».
«На підставі трактату, – сказав я, – відомо в. висо-

кості, що такі розписки та словесні свідчення, якщо сам 
боржник не визнає їх справедливими, у грошових справах не 
мають жодної сили. Точно Мірза-Якуб отримував гроші від 
Зураб-хана, та він був скарбником у ендеруні й мав від шаха 
різні доручення, на які й витрачав отримані гроші. Він го-
ворить, що може це довести паперами й розписками, що є 
в його домі. Та в. висок. послали людей своїх, котрі силою 
проникли в його дім, коли він уже знаходився під заступни-
цтвом нашої місії, які забрали речі, забрали катера й коней 
його, а можливо, й викрали зазначені папери. Вам слід було 
описати речі та папери в присутності Російського чинов-
ника, а не насильно та самовільно захопити все абияк, а 
отже, вся відповідальність за порушення прав Російського 
підданого падає на вас. Яким чином суд може приступити 
до справедливого рішення, коли Зураб-хан має при собі до-
кументи, між тим як папери Мірзи-Якуба в нього відібрані 
та, можливо, тепер уже знищені?»

«Добре, – сказав Манучерх-хан, – та в трактаті зовсім 
немає того, що ви говорите». В відповідь йому я наказав 
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перекладачу прочитати деякі позначені мною статті ко-
мерційної конвенції, і всі присутні, після прослухання їх, 
остовпіли від здивування.

«Якщо так, – сказав Манучерх-хан, – то духовного суду 
з цієї справи бути не може. Нехай все залишається як є».

Наступного дня посланник був у шаха та погодився на 
пропозицію й.в. розібрати справу Мірзи-Якуба муетемі-
дом і Мірзою-Абуль-Хасан-ханом, та ця нарада відклада-
лась із дня на день до того часу, поки смерть посланника й 
Мірзи-Якуба зробили це неможливим.

Між тим посланник докладав невсипущих зусиль щодо 
звільнення в Тегерані полонених. Дві жінки, полонені Ві-
рменки, були приведені до нього від Аллах-Яр-хана. Грибо-
єдов допитав їх у моїй присутності, та коли вони оголосили 
бажання їхати в свою вітчизну, то він залишив їх у будинку 
місії, щоб потім відправити за належністю. Втім, ці обста-
вини настільки неважливі, що про них і говорити нічого. З 
Перським міністерством про цих жінок не було обговоре-
но жодного слова, та лише після вбивства посланника по-
чали про них тлумачити. Я це представив у Тавризі кайма-
каму, котрий стверджував, що жінки могли бути головною 
причиною вбивства посланника. 

«В. високопов., – сказав я йому, – маєте в руках своїх всю 
переписку посланника з Тегеранським міністерством. Там 

Площа Тупхане в старому Тегерані
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багато йдеться про ходжу Мірзу-Якуба, та чи є хоч слово 
про жінок?

«Точно, про жінок ніде не згадується, та вони були 
утримані вами насильно супроти своєї волі».

«Смію запевнити вас, – відповідав я йому, – що при мені 
оголосили вони посланнику бажання повернутись до своєї 
вітчизни, а кращим доказом, що посланник ніколи насильно 
не брав тих, котрі не мають бажання звідси їхати, може 
служити подія, котрій увесь Казвін був свідком. Там зна-
ходились у будинку одного сеїда дві жінки, з котрих одна 
Вірменка, а інша Німкеня з прилеглих до Тифлісу колоній. 
Вони були приведені до посланника та коли оголосили, що 
бажають залишитись у Казвіні, то негайно ж були відпу-
щені до сеїда.

Тим часом дійшло до відома муджтехіда Мірзи-Месіха, 
що Мірза-Якуб лає мусульманську віру. Як говорив мудж-
техід, «ця людина 20 років була в нашій вірі, читала наші 
книги й тепер поїде до Росії, поглумиться над нашою ві-
рою? Він зрадник, невірний і достойний смерті». Також 
про жінок доповіли йому, що їх насильно утримують у на-
шому домі та змушують начебто відступитись від мусуль- 
манської віри.

Мірза-Месіх відправив ахундів до шах-заде Зіллі-сул-
тана. Вони сказали йому: «Не ми писали мирну угоду з Росі-
єю і не стерпимо, щоб Росіяни зруйнували нашу віру. Допо-
відайте шахові, щоб нам неодмінно повернули полонених». 
Зіллі-султан просив їх зачекати, обіцяв про все доповісти 
шахові. Ахунди пішли додому та дорогою говорили наро-
дові: «Зачиняйте завтра базар і збирайтесь у мечетях. Там 
почуєте наше слово!».

Настало фатальне 30-е число січня. Базар був зачи-
нений. З самого початку народ зібрався в мечеті. «Ідіть у 
дім Російського посланника, відбирайте полонених, вбий-
те Мірзу-Якуба та Рустама – Грузина, який знаходився на 
службі в посланника».

Тисяча народу з оголеними кинджалами вдерлись 
в наш дім і кидали каміння. Я бачив, як у цей час пробіг 
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через двір к.а. Соломон Меліков, посланий до Грибоєдо-
ва його дядьком Манучерх-ханом. Народ кидав у нього 
каміння і слідом за ним побіг на другий і третій двір, де 
знаходились полонені й посланник. Всі дахи були зайняті 
розлютованою челяддю, котра несамовитими криками ви-
являла радість і торжество своє. Вартові сарбази (солдати) 
наші не мали при собі зарядів, кинулись за рушницями 
своїми, котрі були вкладені на горищі й уже розтягнені на-
родом. З годину наші козаки відстрілювались. Тут повсюд-
но почалось кровопролиття.

Посланник, гадаючи спочатку, що народ бажає віді-
брати лише полонених, звелів трьом козакам, які стояли 
в нього на варті, вистрілити холостими зарядами. Коли 
посланник побачив, що на дворі 
почали різати наших людей, тіль-
ки тоді наказав заряджати піс-
толети кулями. Біля 15-ти осіб із 
посадовців і прислуги зібрались у 
кімнаті посланника та мужньо за-
хищались біля дверей. Тих хто на-
магався вдертись силою порубали 
шаблями. Та в цей же час спалах-
нула стеля кімнати, що слугувала 
останнім сховищем Росіян. Всі, хто 
знаходились там були вбиті кину-
тим зверху камінням, мушкетними 
вистрілами та кинджальними уда-
рами черні, котра ввірвалась до кімнати. Почався грабу-
нок. Я бачив, як Перси виносили в двір здобич і з криком і 
бійкою ділили її між собою. Гроші, папери й журнали місії 
– все було розграбовано (я гадаю, що папери знаходяться 
в руках у Перського міністерства).

В цей час прийшов присланий від шаха майор Хаді-
бек із сотнею сарбазів, та в цього допоміжного війська 
не було патронів. Проти озброєної й розлютованої челяді 
воно мало наказ застосовувати лише красномовство, а не 
багнети, й тому було спокійним свідком шаленства. Також 

Шах-заде Зіллі-султан
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прислано було візира Мірза-Мамед-Алі-хана та сергента 
(полковника). Побачивши сергента, з котрим я був досить 
коротко знайомий, я просив його до себе. Він сказав мені, 
що посланник і всі чиновники місії вбиті, що він не розу-
міє, як міг я врятуватись, приставив до кімнати моєї вар-
ту та обіцяв увечері відвідати мене. За годину до заходу 
сонця, коли в зруйнованому будинку нашому залишились 
одні лише сарбази, прийшов шахський посадовець, котрий 
чотирьом стінам зачитав голосно фірман, що велить на-
роду під загрозою шахського гніву відступити спокійно з 
нашого будинку та утриматись від всякого безчинства.

В 9 годин вечора прийшов сергент із озброєними гуля-
мами (прислужниками), перевдягнув мене й людей моїх у 
сарбазький одяг і повів до палацу Зіллі-султана.

Всього вбито цього жахливого дня 37 осіб наших і 19 
Тегеранських жителів.

(АКАК. Т. 7. С. 688-689)

Ситуація з першим секретарем посольства в історії загибе-
лі міністра-резидента не стала цілком зрозумілою навіть піс-
ля того, як ми ознайомились із розповіддю Івана Сергійовича 
Мальцова, та й не в цій розповіді істина.

Сусід-хан (його ім’я Мальцов не називає), дім котрого при-
лягав до будівлі посольства Росії, начебто особливо симпатизу-
вав Мальцову, який підтримував із ханом добрі відносини. Що 
конкретно їх об’єднувало, до цього дня невідомо. Можливо, 
хан був постачальником інформації для перського двору, що її 
отримував через Мальцова, другої за посадою й добре обізна-
ної особи в Російській місії. Все можливо. В будь-якому випад-
ку, коли озвірілий натовп кинувся до будівлі місії, хан умовив 
Мальцова перебратись дахом будинку, що прилягав до будівлі 
Російської місії й заховатись у його будинку, що Мальцов і зро-
бив. Можливо, Мальцов був сповіщений про смертельну не-
безпеку ще раніше. Виникає питання: чи попередив Мальцов  
О.С. Грибоєдова щодо смертельної небезпеки, а якщо поперед-
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жав, то якою була реакція посла Росії? Звичайно, російський 
міністр-посланник, як перша особа посольства, напевно не по-
годився б на ганебну втечу від співробітників, над котрими та-
кож нависла небезпека загибелі.

Грибоєдов з юних років був сміливцем і високоморальною 
особою. Однак друга особа посольства Мальцов, рятуючи своє 
життя, зобов’язаний був потурбуватись і про безпеку свого на-
чальника – міністра Грибоєдова. По іншому й бути не повинно! 
Та оскільки в своїх свідченнях Мальцов цю тему оминає, цілком 
імовірно, що Мальцов поспіхом рятував себе (або Мальцову 
допомагали рятувати себе), не ставлячи до відома посла. Якщо 
про збереження життя Мальцова думали при перському дворі 
та організували його втечу в найтрагічніші хвилини життя Ро-
сійського посольства й самого посла, то звідси можна зробити 
висновок, що можливість загибелі посла вже була передбачена.

Після втихомирення розлютованої челяді Мальцов був не-
гайно вивезений під охорону влади Персії, шах щедро обдару-
вав його і навіть особисто запросив Мальцова стати послом у 
Персії. Грибоєдов неодноразово давав шахові приводи до не-
вдоволення, однак Мальцов був у оточення шаха на доброму 
рахунку, начебто поза підозрою. Чи не пояснюється порятунок 
Мальцова сусідом-ханом тим, що шах або його двір прагнули 
зберегти життя Мальцову, маючи на нього плани після смерті 
Грибоєдова?

Врешті, якщо поведінка Мальцова, який не зробив спробу 
зберегти життя Грибоєдову, позбавлена честі й гідності держав-
ного посадовця, то чому ж тоді решту життя честь Мальцова не 
ставилась під сумнів і йому була надана можливість наступні 
роки служити в апараті МЗС Росії?

Крім повноважного міністра О.С. Грибоєдова, серед уби-
тих виявились 2-й секретар посольства протоколіст Аделунг, 
штабс-капітан Назаров, начальник канцелярії кн. Кобулов, пе-
рекладач кн. Соломон Меліков, ординатор Ериванського гос-
піталю Мальмберг, технічні працівники кн. Рустам-бек і кн. 
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Дадаш-бек, камердинер Олександр Дмитрієв, повар Яків Заха-
ров та ін. Всього зі складу посольства вбиті 37 осіб. 

Пошуки тіл загиблих членів Російської місії в Тегерані роз-
тягнулись на цілих сім років. Останки співробітників Російсь- 
кого посольства разом із самим послом О.С. Грибоєдовим, а та-
кож тіла козаків, які охороняли посольство, покидали до якоїсь 
загородньої ями, де вони пролежали сім років. Пошуки остан-
ків Російського посланника О.С. Грибоєдова почались лише за 
два місяці після загибелі.

Так, посла Й.І.В. міністра Грибоєдова вдалось розшукати за 
прикметами, та слава Богу, що вони були, хоча й сумнівно, що 
ці характерні ознаки можна було виявити на тілі посла через два 
місяці. Серед спотворених до непізнаваності трупів останки 
Грибоєдова були начебто розпізнані за простреленою й пошко-
дженою кистю лівої  руки та перебитим кулею мізинцем (слі-
ди подвійної дуелі Грибоєдова з Завадовським). І двір Росії, і  
перський двір були зацікавлені в тому, щоб тіло О.С. Грибоєдо-
ва було розпізнане. Якщо б не виявили простреленої кисті руки 
та перебитого мізинця, був ще один переконливий доказ – імен-
ний перстень Грибоєдова, однак і в цей факт повірити складно. 
В будівлі Російського посольства 30 січня 1829 року озвірілий 
натовп не лише катував, вбивав, а й хвацько грабував усе, що 
потрапляло під руку. Малоймовірно, щоб челядь не помітила 
на пальці пошматованого посла коштовного персня й не зняла 
його з убитого Грибоєдова. Перш ніж покидати зрублені тіла 
до ями, кожне, напевне, ретельно оглядали, з трупів зняли одяг, 
навіть якщо він був пошкоджений. Та ми себе заспокоїмо тим, 
що згідно протокольних свідчень, останки вбитого О.С. Грибо-
єдова були розпізнані.

За сім років останки жертв Тегеранської трагедії були пере-
несені в спільну могилу в дворі вірменської церкви – це єдине 
місце в Тегерані де можна було ховати християн.

Третя Російсько-перська війна, котрої так не бажали й Ро-
сія й Персія, через загибель Грибоєдова, на щастя, не відбулась. 
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Побоювання Росії, що Персія підтримає Туреччину в Російсь- 
ко-турецькій війні, також не підтвердились. Персія зберігала 
нейтралітет. Росія це оцінила. Заради подальшого зміцнення 
дружніх відносин, виплата останньої частини контрибуції була 
відтермінована на п’ять років, а пізніше її персам і зовсім про-
бачили. На цьому фоні ганебна для Персії історія загибелі Гри-
боєдова, щоби не затьмарювати добрих відносин між країнами, 
була забута на цілих 30 років.

Виконуючи вимоги імператора Миколи Павловича домог-
тись надання шахом Персії доказів своєї невинуватості в тому, 
що сталось і суворого покарання причетних до тегеранської 
трагедії, гр. Нессельроде 16 березня 1829 року надіслав гр. Пас-
кевичу листа:

«При даному становищі справ не можна обмежитись 
покаранням головних винуватців збурення та приїздом 
сюди Аббас-Мірзи чи сина його із листом до Г.І. від шаха, 
в якому пояснена була б невинуватість Перського уряду в 
загибелі нашої місії й покарання, що спіткало за це зло-
чинців»

(АКАК. Т. 7. С. 683)

І шах Персії не забарився вжити своїх заходів.
За відомостями двору Персії, в Тегерані були покарані близь-

ко 1500 осіб, які брали участь у нападі на Російське посольство: 
одних стратили, іншим відрубали руки, комусь відрізали носи.

Біля тисячі сімей були позбавлені права проживати в столиці 
та вигнані з Тегерану.

В Росію направлені перські посли, котрим доручено вимо-
лити прощення в государя імператора Миколи Павловича.
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РОЗПРАВУ В РОСІЙСЬКОМУ ПОСОЛЬСТВІ 
ТВОРИВ НАТОВП, ТА ГОЛОВНИХ ПРИЗВІДНИКІВ 
БУЛО П’ЯТЕРО: ОДИН ПЕРСІЯНИН, 
ДВОЄ ВІРМЕН І ДВІ ВІРМЕНКИ

Трагедію в Тегерані, що сталась 30 січня 1829 року, опи-
сав єдиний її свідок – секретар Російського посольства  
І.С. Мальцов. Ми без перекручування подали його доне-

сення. Між тим у цьому описі є місця, що вимагають пояснення 
або уточнення. Деякі явні пробіли в ньому, можливо, з’явились 
під впливом – а можливо, й під тиском – перської сторони, ко-
тра, як відомо, дуже вже вагалась: відпускати І.С. Мальцова до 
Росії чи залишити його навіки в Персії.

Не виключено, що історичні версії вбивства російського мі-
ністра О.С. Грибоєдова будуть ще не раз і по-різному подаватись 
майбутнім поколінням, оскільки донесення єдиного очевидця 
тегеранської трагедії Мальцова грунтується на спостеріганні її 
ніби через щілину в замку. З того часу минуло вже більше 180 
років, але правда про вбивство посла О.С. Грибоєдова до цих 
пір невідома.

Опираючись на справжні історичні документи, що дійшли 
до нас, викладемо нашу версію з переконанням, що О.С. Грибо-
єдов, котрого з тремтливим хвилюванням і з любов’ю чекала в 
Тавризі вагітна дружина Ніно, не повинен був так безславно за-
гинути. Як щасливий чоловік зі стажем у декілька місяців, цей 
рідкісний дар природи за пів року готувався стати щасливим 
батьком. Йому б довго жити та багато творити, не знаючи бід, 
тому що, за Грибоєдовим, «счастливые часов не наблюдают».

До цього часу не віриться, що загибель Грибоєдова – це 
якесь прикре історичне непорозуміння, збіг подій, що виникли 
випадково. Та в цього непорозуміння були причини, важелі, 
спонукальні мотиви, а носіями їх були конкретні особи.

Кажуть, що диявол не дрімає, коли Господь Бог спить. Зна-
ходячись думками поруч із коханою Ніно, поспіхом Грибоєдов 
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здійснив низку непродуманих, навіть приголомшливих вчинків, 
він діяв неначебто під впливом чужої волі, насмілимось ствер-
джувати, за диявольськими підказками. І не треба шукати по-
яснення вчинкам, знаходячись у чіпких обіймах представника 
пекла. Диявольський гіпноз нездоланний, навіть якщо Господь 
Бог наділив великого росіянина Олександра Сергійовича Гри-
боєдова рідкісним розумом неперевершеного генія.

Розлючений натовп трощив посольство, бив і вбивав усіх, 
хто потрапляв під руку. Челядь не розділяла між послом і пере-
січним чиновником, та й посла навряд чи знала вона в облич-
чя. Неприборканий натовп змітав усе на своєму шляху, а коли 
під ногами залишились бездиханні тіла й калюжі крові, коли 
вже нічого було грабувати та нікого вбивати, челядь покинула 
будівлю Російського посольства. Злісний натовп кинувся до 
Російського посольства не по своїй волі, його туди відправили. 
Головний тегеранський духовник Месіх також виконував чужу 
волю, він не був ініціатором нападу та діяв за підказками, хтось 
йому давав поради.

В ході нашого розслідування головні винуватці цієї небаче-
ної розправи вже проявились, зберімо їх тепер у одну жменю.

Їх було п’ятеро. Один – корінний персіянин, четверо на-
лежали до вірменської національності й були вихідцями з 
Тифлісу та Еривані.

1. Знатний вельможа двору й уже відомий нам персіянин 
Аллах-Яр-хан із панівного племені Каджарів, зять шаха Персії, 
одружений із однією з його доньок, прем’єр-міністр спадкоємця 
Аббас-Мірзи, учасник підписання Туркманчайського трактату, 
який носить почесне звання асіфа-доулета, тобто «Державного 
Соломона», важлива й вельми впливова персона в Персії. Сва-
ритись із ним вкрай небезпечно, та й навіщо? Його остерігались 
навіть найважливіші вельможі при дворі шаха. Найлютіший 
ворог Росії та особисто посла Грибоєдова, головний проти-
вник мира з Росією, після підписання Гюлістанського трактату 
Аллах-Яр-хан підбурював Аббас-Мірзу та шаха до війни з Ро-
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сією, котру підступно, без оголошення, шах-заде Аббас-Мірза 
розпочав у 1826 році.

Ще в Петербурзі 25 квітня 1828 року Грибоєдов після при-
значення на посаду повноважного міністра заявив одному зі 
своїх друзів: «Нас там усіх переріжуть. Аллах-Яр-хан – мій 
особистий ворог, і ніколи не подарує мені Туркманчайської 
угоди». Не міг, до прикладу, Грибоєдов назвати Аббас-Мірзу 
своїм особистим ворогом. Шах-заде був найвищою мірою ін-
телектуалом. Аббас-Мірза явно програв Грибоєдову в дипло-
матичній війні при підготовці Туркманчайської угоди, та він 
завжди високо оцінював Грибоєдова як дипломата та щиро 
жалкував щодо трагедії, що відбулась. Про ворожість відносин 
Грибоєдова й Аббас-Мірзи мова ніколи не велась.

Уже після драми 30 січня 1829 року в різних прошарках на-
селення Тегерану, починаючи від самого шахського двору, по-
повзли чутки, що в організації нападу на Російське посольство 
ініціатива належала Аллах-Яр-хану. Можливо, чутки ці поши-
рювали заздрісники Аллах-Яр-хана. Шахське оточення, воче-
видь, не надавало їм великого значення, тому що, окрім партії 
війни з Росією, в Персії була й представницька партія прихиль-
ників миру з Російською імперією. На чолі її тоді знаходився 
сам Фетх-Алі-шах і його тямущий наступник шах-заде Аббас-
Мірза. В цю групу входили й інші принци та впливові вельможі. 
Оскільки позиції партії миру були сильні при дворі, наближе-
ним шаха нічого не залишалось, крім як вірно служити своєму 
повелителю та володарю.

Однак не слід перебільшувати вину Аллах-Яр-хана в заги-
белі Грибоєдова. Після здачі Тавризу та ганебного полону він 
уже втратив свою колишню велич при дворі шаха. Покинувши 
авансцену перської політики та остерігаючись шахського гні-
ву, Аллах-Яр-хан у цей період був здатний влаштовувати про-
вокації, не лише в співпраці з іншими особами. Втім, залишмо 
осторонь знатного персіянина, котрий уже втратив колишній 
вплив і перейдімо до вірмен. Якщо вже вірмени добираються 
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до владних висот, вони чіпко там утримуються та падіння, поді-
бно до Аллах-Яр-хана, їм не загрожують.

В організації вбивства О.С. Грибоєдова були задіяні два 
євнуха вірменина, дві дуже впливові особи з оточення шаха. 
Поставимо питання, яким чином євнухи, тим більше вірмени, 
опинились при дворі шаха Персії та стали впливовими персь- 
кими вельможами? Як могло статись, що євнухи виявились 
причетними до вбивства російського посла? Вдумаймось: по-
сол великої держави та якісь євнухи. Все одно, що гора та миша.

Щоб розібратись у істинних підбурюваннях темного натов-
пу, справжніх призвідників убивства О.С. Грибоєдова.

Читач, напевно, здогадується, що мова піде про вже відо-
мих нам Манучерх-хана та Мірзу-Якуба – винуватців загибелі 
О.С. Грибоєдова.

2. Начальник євнухів (ходжа-баши) вірменин Манучерх-
хан, окрім титулів хана та ходжа-баши, нагороджений ще рід-
кісним званням мотеміда-ед-доулет, що означало «довірена 
особа государя». Свого часу шах неодноразово випробовував 
Манучерх-хана на різних посадах. Він призначав його військо-
вим губернатором Іспагані. Зауважимо, що ця посада особлива. 
Хто її отримує, займає перше місце серед правителів перських 
областей і звітує лише шахові. Манучерх-хан призначався й 
управляючим Гіляна, однієї з небагатьох провінцій, з котрих 
особисто шах, а не його казна отримував доходи.

Манучерх-хан створив у Персії нову фінансову систему, ввів 
бюджет, для контролю та обліку виділив розходи по міністер-
ствах. Він здобув значний вплив на шаха та на його двір і на-
стільки посилив свої позиції, що за наполяганням Манучерх-ха-
на шах знімав і призначав правителів областей. Вперше в пер-
ській історії Манучерх-хан заснував у Тегерані вищу урядову 
установу – диван-хан, щось накшталт дорадчої й рекомендацій-
ної державної ради, в котрій сам і головував.

Фетх-Алі-хан, котрий не довіряв нікому в своєму оточенні 
та надзвичайно скупий, тим не менше довірив Манучерх-хану 
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зберігання всіх своїх скарбів і зобов’язав вести їх облік. Пізні-
ше Манучерх-хан став управляючим всією скарбницею шаха, 
нібито міністром фінансів при дворі шаха. Призначення його 
головою всіх шахських євнухів зробило його особливо шанова-
ним вельможею в оточенні шаха.

За тієї кількості жінок, котра була в його гаремі, шах, зви-
чайно, не міг виконувати чоловічі обов’язки по відношенню до 
кожної дружини, а тим більше до наложниці, хоча б раз у рік. 
Багато дружин величезного шахського гарему проводили свої 
дні в забутті, особливо ті, літа котрих затьмарили їхні колишні 
чарівні принади. В цій ситуації незамінною фігурою для шаха й 
у гаремі був головний євнух Манучерх-хан. Від нього здебіль-
шого залежала організація побачення шаха з дружиною. Щоб 
отримати можливість провести ніч із шахом або хоча б якийсь 
час побути поруч із володарем Персії, шахські дружини зму-
шені були робити Манучерх-хану багаті подарунки, зокрема й 
грошові. Смаки шаха були добре відомі Манучерх-хану, і він 
запрошував до шаха на ніч перш за все танцівниць і невільниць, 
наділених іншими артистичними талантами, котрі вміють себе 
показати й особливими своїми принадами звабити шаха.

Гроші та подарунки жінок, зрозуміло, осідали в ходжа-ба-
ші, хоча частково він і передавав їх шахові, особливо в тих ви-
падках, коли потрібно переконати шаха неодмінно відвідати 
забуту жінку. У шахському численному гаремі забутих дружин 
було набагато більше, ніж не забутих. Одна молода шахська 
дружина, яка давно не бачила свого чоловіка, за свідченням  
О.П. Єрмолова під час його Посольства до Персії, не витри-
мавши довгого й болісного чернецтва, у відчаї повісилась. Ви-
нуватцем її загибелі був ходжа-баши Манучерх, котрий, окрім 
молодості та краси, вперто не помічав у ній інших принад, не-
обхідних, щоб зацікавити шаха. А достатньої суми грошей на 
придбання щасливої нічної зустрічі з шахом, очевидно, в неї не 
було. Захоче Манучерх-хан, – і  добра половина, якщо не біль-
ше, гарему шаха стане черницями. Їм вирішувати, чи терпіти 
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тягар цього світу чи йти в інший. Багато дружин шахського га-
рему, особливо старшого віку, купляли в ходжа-баші Манучерх-
хана щастя зустрічі з чоловіком. 

За чверть століття служби при дворі шаха Манучерх-хан до-
мігся особливої його довіри, більше за інших мав можливість 
спілкуватись із ним, а тому вплив Манучерх-хана на шаха пере-
оцінити важко. Знатні чиновники та вельможі Персії, котрим 
необхідно було вирішувати те чи інше важливе питання при 
дворі, шукали зустрічей з Манучерх-ханом і сподівались на 
його поради й милості. Приймальня цієї «тіні шаха» ніколи не 
була порожньою. Словом, у вищих сферах Персії мало знахо-
дилось справ, котрі вдавалось вирішити, оминаючи євнуха-ві-
рменина Манучерх-хана.

За його величезного впливу на Фетх-Алі-шаха, на духовних 
осіб, та й на все населення Тегерану Манучерх-хан без особли-
вих труднощів міг повернути ситуацію з нападом на Російське 
посольство так, як йому завгодно. При бажанні Манучерх-хан 
міг зберегти життя Грибоєдову. Принаймні, російському послу 
слід було рахуватись із цією всемогутньою й підступною фігу-
рою, «тінню» Фетх-Алі-шаха.

Тепер декілька слів про іншого вірменина, який відіграв 
важливу роль у нападі черні на Російську місію в Тегерані.

Пам’ятник національному герою Бабеку в м. Нахчиван
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3. Ходжа-Мірза-Якуб (нагадаймо, вірменин Макарян із 
Еривані).

Прийнявши близько чверті століття назад мусульманську 
віру, більше 15 років служив при шахському гаремі на посаді 
заступника начальника шахського ендеруна та одночасно був 
шахським скарбником.

Мірза-Якуб облікував витрати й надходження грошових за-
собів до шахської скарбниці, проводив і інші фінансові опера-
ції. В багатстві він купався і в розкоші межі не знав, та лише не 
зовсім зрозуміло навіщо євнуху багатство.

Несучи службу у внутрішніх покоях шаха такий тривалий 
час, Мірза-Якуб володів багатьма таємницями особистого жит-
тя шаха, був причетний до таємниць шахського двору й шахсь- 
кого гарему, словом, був вельми інформованим вельможею. Ви-
пускати його за межі Персії навіть мертвим було небезпечно. 
Він міг становити величезний інтерес для політичної поліції 
Росії, та повертати цю аморальну людину до Росії можна було 
з однією метою – закинути в Росію мікроб невиліковної зарази.

А дипломатам, котрі шукають гідних громадян для повер-
нення в Росію, від таких, як Мірза-Якуб, потрібно триматись 
подалі. Немає жодних гарантій, що той хто один раз зрадив 
християнську віру за гроші не зрадить її ще раз, і не лише віру, 
а й кого завгодно. Поняття святість Мірзі-Якубу було також 
недоступним, як і чоловіча пристрасть при відчутті жіночої  
принади. 

Використовуючи шанс врятувати себе від невідворотної й 
жорстокої відплати, Мірза-Якуб зовсім не турбувався про те, що 
проханням про російське підданство він ставить посла Росії й 
усіх співробітників посольства під загрозу потали фанатичним 
натовпом.

Прямим начальником Мірзи-Якуба був Манучерх-хан, під-
звітний особисто шахові, і він не міг допустити зради й ганебної 
втечі в Росію свого підлеглого. Можливо, вони вже й не були дру-
зями, але їх пов’язували грошові справи та придворні секрети.
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Послу Російської імперії в жодному випадку не слід було на-
давати зрадникові й казнокраду Мірзі-Якубу захист посольства 
Росії. Тим паче, що шах, обурений підлою втечею Мірзи-Якуба, 
декілька разів особисто посилав за ним у Російське посольство. 
В донесенні з цього приводу, як ми пам’ятаємо, І.С. Мальцов 
зазначав: «Шах розгнівався, весь двір заволав, ніби сталось 
найбільше народне лихо. У день двадцять раз приходили 
посланці від шаха <…> Вони говорили, що ходжа (євнух) 
те саме, що дружина шахська, і, отже, посланник відібрав 
дружину в шаха з його ендеруна». Звичайно ж, Грибоєдов по-
винен був при першій же звістці про тривогу шаха з’явитись до 
нього й пояснити, не породжуючи шахського гніву, тим більше 
через шахрая-казнокрада євнуха Мірзу-Якуба.

Своєчасне повернення в ендерун Мірзи-Якуба не врятувало 
б євнуха від жорстокої кари, та, можливо, вдалось би заспокоїти 
розлючену челядь. Руйнівного розгрому посольства та стількох 
убивств могло б і не відбутись. Життя О.С. Грибоєдова, котрий 
не зганьбив принципи ісламу й правила життя в Персії, під-
тримував позицію самого шаха та всього перського двору, а не 
зрадника й афериста Мірзи-Якуба, могло бути збережене. Таке 
рішення Повноважного Міністра Й.І.В. надало б новий імпульс 
зміцненню персько-російської дружби.

4. Тепер про огидний факт із двома гаремними вірмен-
ками.

Як відомо, Мірза-Якуб ще й виконував завдання посла Росії 
з пошуку колишніх росіян для повернення їх на батьківщину. 
Звичайно, посол Грибоєдов розшукував людей, які волею долі в 
різний час були втрачені Росією, але гідних російського покро-
вительства й повернення на батьківщину.

Мірзі-Якубу, котрий втратив людську подобу, давно пропа-
щий і зрадив християнську віру помислів посла Росії було не 
зрозуміти. Мірза-Якуб не придумав нічого розумнішого, ніж 
доставити в посольство Росії з гарему зятя шаха Аллах-Яр-хана, 
лютого ворога Росії, двох полонених вірменок, які прийняли 
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після полону мусульманську віру. З ким і про що домовлявся 
Мірза-Якуб, щоб ці вірменки постали перед Грибоєдовим, че-
рез стільки років нам уже не дізнатись. Навряд чи це могло від-
бутись без відому Манучерх-хана та схвалення цієї авантюри 
Аллах-Яр-ханом.

Звичайно, ініціатива Мірзи-Якуба була смертельно небез-
печною для посла Росії. Про це сам О.С. Грибоєдов у запалі па-
тріотичного захоплення міг і не здогадуватись. Та Мірза-Якуб, 
котрий мав багатолітній досвід брехні й інтриг, блискуче обі-
знаний у гаремних порядках, знав, чого може коштувати його 
підлий вчинок Грибоєдову. Помираючи, він тягнув із собою в 
пекло й інших грішників, аби одному в диявольському лігві не 
нудитись.

Уявімо на мить ситуацію: з гарему шахського зятя, «Дер-
жавного Соломона» Персії Аллах-Яр-хана та відкритого ворога 
Грибоєдова, безмежного володаря цих продажних вірменок, в 
Російське посольство доставляють двох його дружин. Сюжет 
для водевілю! Навіщо послу великої держави вплутуватись у 
цю явно нечисту історію? Навіщо розпалювати ненависть у ви-
сокопоставленого вельможі шаха, відомого своєю неприязню 
до Росії? Не викликає сумніву, що дві гаремні вірменки були на-

У гаремі Аллах-Яр-хана порядку не було
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вмисне приведені до посольства Росії, щоб звинуватити посла 
Росії в нарузі над порядками ісламу.

В розмові з Грибоєдовим ці гаремні вірменки начебто пого-
дились знову прийняти російське заступництво та повернутись 
у християнську віру. В ісламі вони себе не знайшли, а в гаре-
мі, судячи з їхнього вчинку, вели невеселе життя. На підставі 
співбесіди, не ставлячи до відома їх володаря Аллах-Яр-хана, 
в обхід перського міністерства, жалісливий Грибоєдов прийняв 
рішення залишити цих вірменок на території посольства з на-
данням їм російського заступництва, а згодом відвезти їх у Тав-
риз і переправити до Росії. 

Не виключено, – і такі судження висловлювались у Тегера-
ні після кривавих подій, – що Мірза-Якуб доставив цих жінок 
у посольство до Грибоєдова з дозволу Аллах-Яр-хана. Заради 
тонко сплетеної інтриги між цими негідниками могла бути й 
змова. Вочевидь, продажних вірменок навчили, як оббрехати 
перські порядки й отримати згоду посла на виїзд у Росію, щоб 
посилити розпал пристрастей у натовпі. Виїжджати до Росії 
вони й не збирались. Вчинивши свою брудну справу, гаремні 
вірменки повинні були потім заявити послу Грибоєдову, що 
вони передумали згодом покинути Російське посольство та 
повернутись до гарему. Така версія має право на існування, бо 
так і сталось.

Коли ці так звані дружини «Державного Соломона» ще зна-
ходились у будівлі Російського посольства, вища духовна осо-
ба Тегерану – муджтехід Месіх переконував мусульман, котрі 
зібрались біля мечеті, що російський посол не лише силоміць 
утримує мусульманок із гарему Аллах-Яр-хана, та, що ще 
страшніше, змушує їх відмовитись від мусульманської віри. Ця 
маячня Месіха розлетілась Тегераном із швидкістю світла. В 
посольство, як відомо, приходили посередники на визволення 
гаремних вірменок. Послу Грибоєдову ніщо не заважало або 
не приймати вірменок, якщо ж він вважав, що їх могли піді-
слати для розпалювання скандалу, або відпустити вірменок, 



540

або, врешті, запросити в посольство самого Аллах-Яр-хана для 
з’ясування істини й вирішити проблему миром.

Та незабаром Тегераном пішла чутка, що ці вірменки по-
годились повернутись до Росії під примусом. Коли челядь 
біля будівлі посольства почала вимагати їх звільнення, вони 
зрозуміли, що їм загрожує серйозна небезпека, почали не-
самовито волати, що їх до посольства доставили силоміць, 
вони душею й особливо тілом віддані своєму коханому чо-
ловіку, та в російському заступництві в них немає жодної по-
треби. В цій неприємній історії посол Росії О.С Грибоєдов 
виглядає порушником положень ісламу та відповідної статті 
Туркманчайської угоди.

Челядь зажадала випустити з будівлі посольства всіх грома-
дян Персії, починаючи з Мірзи-Якуба, і всі вони були пошма-
товані на очах у розлютованого натовпу. Наближеного шаха 
Мірзу-Якуба натовп перетворив на криваве місиво й відрубав 
йому голову. Коли ж вірменки з гарему Аллах-Яр-хана вибігли 
з будівлі місії, їх ніхто не намагався навіть образити. Розлючена 
челядь розступилась, даючи їм дорогу для безпечного проходу, і 
вони благополучно зникли. Потім стало відомо, що ці вірменки 
повернулись у ендерун Аллах-Яр-хана. Виникає враження, що 
в натовпі біля будівлі Російського посольства чергували люди, 
котрі привели туди цих двох підступних вірменок і яким було 
наказано забезпечити їхню повну безпеку при поверненні в га-
рем Аллах-Яр-хана.

Розлюченому натовпу було байдуже до палацових політич-
них інтриг, а для нападу на посольство йому були навіяні про-
сті й переконливі мотиви. Перший – замах російського посла 
на чужих дружин (тим більше, що одна вірменка начебто була 
вагітна). Другий – наполеглива пропозиція, котру він начебто 
зробив жінкам, відмовитись від перського підданства. І третій, 
мабуть, найважливіший – російський посол, котрий начебто 
змушував жінок відректись від мусульманської віри, завдав тим 
самим важкої образи ісламу.
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Підіслані вірменки відіграли заледве не головну роль у роз-
палі ненависті озвірілого натовпу та в убивстві Грибоєдова. І 
ми не самотні з цим висновком. Каймакам Мірза-Масуд, статс-
секретар Аббас-Мірзи, в приватній розмові довірливо заявив 
І.С. Мальцову, що вірменки з гарему Аллах-Яр-хана «були го-
ловною причиною вбивства посланника», але роль Аллах-
Яр-хана як провокатора цієї трагедії в офіційних документах 
так і не була зафіксована. (АКАК. Т. 7. С. 689) 

Зрозуміло, напад на Російське посольство мав глибокі при-
чини, пов’язані перш за все з поразкою Персії в війні з Росі-
єю та нав’язаним їй вкрай невигідним 
Туркманчайським трактатом, за котрим 
Персія повинна була виплатити Росії 
величезну контрибуцію. Англійці також 
не залишались осторонь. Вони завжди 
ревниво ставились до успіхів Росій-
ської імперії й при нагоді готові були 
на каверзи. І все ж, заради історичної 
справедливості, зазначимо, що привід 
до цієї страшної трагедії дав сам О.С. 
Грибоєдов. Міністр-посланник занурив-
ся в трясовину дрібних справ, до того ж 
скандальних і небезпечних для життя. 
Але ж у посла Грибоєдова були пробле-
ми, обговорення котрих Фетх-Алі-шах 
не міг уникнути. Одна з них дуже давня і стосується відомого 
нам перського генерала Самсон-хана Макинцева.

В Персії того часу, як відомо, успішно діяв російський ба-
тальйон під командуванням Самсон-хана, на його розформу-
ванні давно наполягало російське командування на Кавказі. 
Особисто Грибоєдов свого часу був затятим прихильником ви-
дачі дезертира Макинцева. Дивно, та в той трагічний період за-
гострення придворних пристрастей проблема розформування 
Російського батальйону Грибоєдова не займала.

О.С. Грибоєдов.  
З картини худ. 
Крамського І.М.
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Вплутавшись у особливо делікатні справи, що стосувались 
внутрішньої політики Персії та магометанства, Грибоєдов ви-
кликав обурення всього перського двору й особисто Фетх-Алі-
шаха. В цій ситуації головній духовній особі муджтехіду Месі-
ху нескладно було навіяти віруючим ненависть до російського 
посла. Він і послав до будівлі посольства розлючену челядь, в 
котрої на першому плані завжди був головний інтерес – грабу-
нок. Вгамувати спровокований і некерований натовп було не-
можливо.

Один персіянин, два вірменина та дві вірменки вчинили 
для Росії неминучу біду й непоправну втрату. 30 січня 1829 
року трагічно загинув повноважний міністр у Персії Олек-
сандр Сергійович ГРИБОЄДОВ, обдарований і перспектив-
ний дипломат (його вважали новою зіркою й пророчили 
йому посаду міністра закордонних справ Росії). Він був, до 
того ж, талановитим письменником, автором безсмертного 
«Горя от ума», чудовим поетом, блискучим музикантом, од-
ним із найосвіченіших людей Російської імперії й прожив 
усього лише 34 роки та 25 днів.

Такого генія, як Олександр Грибоєдов, природа нечасто 
дарує людству…

СИВИЙ НАХЧИВАН 
ПРИЙНЯВ ВІД ПЕРСІЯН ОСТАНКИ ГРИБОЄДОВА 
ТА ОРГАНІЗУВАВ ГРАНДІОЗНУ ЖАЛОБНУ ПРОЦЕСІЮ

Російського повноважного міністра в Персії вбили там, 
куди його послав государ імператор налагоджувати друж-
бу й співпрацю. О.С. Грибоєдова, який мав право на не-

доторканність, фактично не вбили, а розтерзали самосудом, 
порубавши на шматки, – гірше, ніж ріжуть барана перед приго-
туванням шашлика. Російського посла били камінням із лютою 
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ненавистю, рубали шаблями, глумились уже над бездиханним 
місивом. Ніхто не заважав персіянам по-людськи віддати землі 
тіла Грибоєдова й інших службовців Російського посольства, та 
це не було зроблено, тіла нещасних кинули до якоїсь відхожої 
ями. Врешті, невже перський двір, що танув у розкоші, не знай-
шов засобів і моральної сили, щоб провезти останки повноваж-
ного міністра територією Персії до Росії, з заїздом у Тавриз, із 
почестями, що відповідають високому державному становищу 
Грибоєдова, демонструючи Росії та іншим країнам одночасно і 
каяття, й повагу до дружньої Російської імперії? Слава Богу, що 
персіяни не запропонували Росії взяти на себе абсолютно всі 
обов’язки з доставки останків О.С. Грибоєдова в його улюблену 
Росію. Дійсно, не запропонували, проте митарили понівечене 
тіло то в ямі, то занедбаними дорогами повних три місяці.

За рішенням перського уряду сотанки повноважного міні-
стра О.С. Грибоєдова були передані російській стороні лише 30 
квітня 1829 року.

Його везли з Тегерану вбогими дорогами, як безіменного 
волоцюгу чи маленьку бідну людину. Не було не лише варти, 
як належить міністру, не було й офіційного супроводу, що ли-
чить важливій особі, видатному урядовому посадовцю. Потай-
не перевезення тіла, вочевидь, мало на меті не привертати ува-
гу населення, не нагадувати персам про жахливу тегеранську 
трагедію 30 січня 1829 року. Останки повноважного міністра 
везли в нашвидку збитій труні, що більше нагадувала ящик для 
сухофруктів чи овочем.

Влада Персії була рада, що серед понівечених тіл, що втра-
тили людську подобу чудом упізнали тіло міністра Російської 
імперії та що, відправивши останки Грибоєдова в Росію, вони 
можуть поставити крапку в цій історії та поховати в небуття 
страшну тегеранську трагедію. 

Візок із тілом Грибоєдова не пропустили через Тавриз. Ніх-
то з англійського представництва не виїхав назустріч, щоб хоча 
б уклоном віддати останню шану вбитому послу Російської ім-
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перії. Саме за настановою англійців останки не ввезли в Тавриз, 
де розташовувалось Російське посольство, а під час відпочинку 
в дорозі труну встановили в маленькій заміській вірменській 
церкві, котру також ніхто з представників дружньої англійської 
сторони не відвідав.

Дипломат Грибоєдов не раз підкорював шах-заде Аббас-Мір-
зу глибиною своєї ерудиції, і шах-заде в усі часи, навіть коли в 
ході переговорів вони вели жорсткі дискусії, тепло ставився до 
палкого й розумного молодого дипломата, котрий упевнено й зі 
знанням справи захищав інтереси Росії. Дивно, та не лише сам 
Аббас-Мірза не віддав шану покійному міністру, та й від імені 
його уряду не було виявлено жодних почестей. Біля труни не 
було почесної варти. Можна припустити, що Аббас-Мірзу й ін-
ших вельмож Персії обсідали думи про можливу війну з Росією, 
та Росія в одну мить могла стати супротивником, але мертвий 
Грибоєдов уже ніяк не міг вплинути ні на зміцнення миру, ні 
на розвиток військових подій. Міністра-посланника Російської 
імперії Грибоєдова вже не було, та був обов’язок живих, неза-
лежно від віри й спільної культури, низько вклонитись покій-
ному, та тим більше – тому, в кого з неймовірною жорстокістю, 
нелюдською люттю забрали дорогоцінне життя. До того ж, у 
Тегерані вбили Особистість із невикористаними титанічними 
можливостями, в Тегерані жорстоко розправились із Генієм, по-
дібних котрому планета Земля не кожне століття дарує людям.

Віддаючи останню шану покійному, що відійшов у інший, 
невідомий нам світ, не будемо забувати, що Він уже вдома, а ми 
на Його могилі – в гостях. 

У 1819 році, зупинившись на два дні в Нахчивані з загоном 
російських полонених і дезертирів по дорозі в Росію, О.С. Гри-
боєдов з юнацьким обуренням відгукувався про Нахчиван і гні-
вався на його володаря сліпого Келб-Алі-хана. На шляху заго-
ну з Тавризу в Тифліс не було міста чи містечка, котрі б обурили 
Грибоєдова більше, ніж древній Нахчиван. У всьому величез-
ному масиві історичних документів, пов’язаних із тихим і мир-
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ним Нахчиваном і його легендарним володарем, не знайдеться 
стільки докорів, скільки гірких образ  вилив на сиву голову хана 
Нахчивану 24-річний титулярний радник Олександр Грибоєдов.

Келб-Алі-хан тоді бачив далі Грибоєдова, хоча й був сліпим. 
Він усвідомлював, що з так званого перського полону, де бага-
то росіян віднайшли собі притулок, знайшли родини, стали по-
важними громадянами, російських солдат силоміць заганяли до 
іншого полону, тільки вже справжнього, на своїй батьківщині. 
Комусь із них доводилось доживати свій вік у Сибірі, хоча «Си-
бір також російська земля!».

І все ж на всьому довгому шляху до Нахчивану й після з за-
гону Грибоєдова ніхто не насмілився тікати, проте в Нахчивані 
в загоні не дорахувались двох колишніх дезертирів. Тут їм до-
помогли покинути загін, і тут їх тепло прийняли та заховали по-
далі, поки загін не залишить місто. Напевно ця втеча була ціл-
ком не без відому сліпого Келб-Алі-хана Нахчиванського. Він 
краще за будь-кого знав, що таке полон і що таке лихе рабство 
без захисту.

Коли останки Грибоєдова доставили в Нахчиван, улюблен-
ця народу сліпого Келб-Алі-хана вже не було серед живих. Він 

Келб-Алі-хан Нахчиванський.  
Художник Аскер Мамедов
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відійшов у інший світ за шість років до описаних подій, у 1823 
році. Його старший син Назар-Алі-хан, котрий був взятий у за-
ручники ще Ага-Магомед-ханом, давно став перським мехман-
дарем і в рідному домі бував рідко, проте середній син полков-
ник Російської армії Ексан-хан Нахчиванський був призначе-
ний російською владою наібом Нахчиванської області.

На долю Ексан-хана випав сумний і почесний обов’зок зу-
стріти труну з останками посла Грибоєдова, організувати ве-
личну жалобну ходу, як належить сану повноважного міністра, 
а згодом проводжати цей кортеж до Тифлісу.

Ексан-хан добре пам’ятав епопею десятилітньої давності з 
проходженням загону російських полонених і дезертирів, очо-
люваного Грибоєдовим, через Нахчиван. Якби був живим Гри-
боєдов, можливо, він уже не був би настільки нешанобливим 
щодо мудрого Келб-Алі-хана. Та Грибоєдов уже більше не зга-
дає Нахчиван і не побачить, як увесь його народ – і старі, й мо-
лоді, і військові, і цивільні – зі сльозами на очах зустрічає тлінні 
останки заслуженого російського дипломата.

Забувши про несправедливі образи Грибоєдова на Нахчиван, 
Нахчиванці віддавали належне істинним заслугам посла перед 
їхнім краєм. Пам’ятаючи прихильність покійного Келб-Алі-
хана до російського правління, Нахчиванці також знали, скіль-
ки неприборканої енергії й сил вклав дипломат Грибоєдов, для 
того щоб Нахчиван став російською територією. Отже, існува-
ло єднання душ покійного сліпого Келб-Алі-хана з добрими 
помислами живого посла Грибоєдова.

Перед сивим Нахчиваном у Грибоєдова було чимало й ін-
ших заслуг, особливо, коли він різко та справедливо протесту-
вав проти заселення вірмен-переселенців на обжиті мусульман-
ські землі. А тепер Нахчиванці віддавали останню шану тлін-
ним останкам повноважного міністра Грибоєдова, зокрема й за  
перську сторону, котра не зуміла зберегти життя російського 
посла та не визнала себе зобов’язаною віддати йому останні 
жалобні почесті на своїй території.
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Тіло загиблого повноважного міністра Грибоєдова після 
проїзду територією Персії прибуло в Гергери, що по правий бік 
Араксу. Тут відбулась передача останків Грибоєдова російській 
владі. Після переїзду через Аракс труна була встановлена на 
спеціально виготовлений постамент – тахті-реван, що свідчить 
про те, що в труні покояться останки заслуженої людини.

До того часу до Нахчивану повернувся генеральний консул 
посольства надвірний радник Амбургер, котрий втік від страху 
з Тавризу. Тепер коли тегеранська драма відходила в історію, 
Нахчиван із його забрудненою водою та повітрям уже не лякав 
пана Амбургера, і консул прагнув узяти активну участь у ор-
ганізації зустрічі та проводів останків повноважного міністра 
Грибоєдова. Амбургер отримав від головнокомандуючого гр. 
Паскевича вказівку грунтовно інформувати його про організа-
цію в Нахчивані жалобної ходи за всіма правилами, які були 
прийняті того часу для поховання членів урядів і осіб, котрі до 
них прирівнюються.

30 квітня 1829 року Амбургер доповів гр. Паскевичу, що 
російська влада та війська, розташовані в околицях Нахчивану, 
«будуть зустрічати останки Міністра Грибоєдова на березі 
Араксу, звідки вони будуть супроводжені до Нахчивану зі всіма 
почестями, що званням покійного нашого міністра відповіда-
ють». (АКАК. Т. 7. С. 697)

Однак численні організаційні, господарські та технічні 
турботи, звичайно, лягли на плечі повітового начальника наіба 
Ексан-хана Нахчиванського, середнього сина сліпого Келб-
Алі-хана.

В Нахчивані були виготовлені труна та красивий балдахін 
із коштовного матеріалу, підібрані великі багатокінні візки та 
всі необхідні приналежності для організації руху з Нахчивану 
в Тифліс жалобного кортежу, як належить сану покійного ро- 
сійського міністра-посланника Грибоєдова.

Нахчиван був завжди славетний гостинним прийомом і про-
водами гостей із радісними та сумними цілями. Та організація 
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жалобної процесії – це особлива незабутня сторінка багатої іс-
торії древнього Нахчивану.

1 травня 1829 року. Місто Нахчиван і весь повіт охоплені 
жалобою. Цей травневий день, що завжди приносив радість і 
веселощі, цього разу для сивого краю став днем великої скорбо-
ти й смутку. В цей день тіло покійного повноважного міністра 
в Персії було переправлено через Аракс і опинилось на терито-
рії Російської імперії, котру Грибоєдов любив більше за життя. 
Для зустрічі труни з Аббас-Абаду був направлений священик і 
висланий батальйон Тифліського піхотного полку з двома по-
льовими знаряддями. 

Начальник Нахчиванського повіту полковник Ексан-хан 
Нахчиванський, чиновники, командування військами, розташо-
ваними в Нахчивані, на чолі з генерал-майором Мерліні, виїхали 
назустріч останкам повноважного міністра. Труна з останками 
покійного Грибоєдова, під супроводом 50 вершників на чолі з 
Келб-Алі-Султаном, онуком Келб-Алі-хана, була пронесена крізь 
побудовані ряди батальйону, котрий віддав честь покійному.

Труна була відкрита, та в складеному акті зазначено, що 
останки покійного Олександра Сергійовича не мали майже 
жодних ознак, що нагадують зовнішній вигляд повноважного 
міністра. Тіло його було жахливо понівечене та побите камін-
ням, і за час, що минув після трагічної смерті сильно зітліло. 
В народі навіть ходили чутки, що ці останки не належали Гри-
боєдову, але, слава Богу, в понівеченому тілі на диво вціліли 
прострелена під час дуелі долоня лівої руки та спотворений лі-
вий мізинець – безперечні докази, що в труні покоїться саме  
О.С. Грибоєдов. Йому були віддані воїнські почесті та відспі-
вана «Вічная пам’ять», після чого останки бережливо пере-
клали в нову труну, виготовлену з любов’ю в Нахчивані спе-
ціально для останків О.С. Грибоєдова. Наіб Нахчиванський 
Ексан-хан та військове командування розумно розсудили, що 
відкривати труну цю більше не варто, тому труна була за-
пломбована й залита нафтою.
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Чепурна труна, оформлена згідно високому службовому ста-
новищу покійного, була встановлена на новий просторий візок 
і розміщена під балдахіном із дорогої тканини. Після команди 
«На похорон!» розпочалась велична жалобна хода в супроводі 
скорботної музики. Візки були запряжені шістьма відбірними 
рисаками, та кожен покритий чорною жалобною попоною. По 
обидва боки труни прямували 12 факельників із палаючими фа-
келами. Це небачене видовище справляло на оточуючих глибо-
ке, незабутнє враження, особливо на персіян, котрі опинились 
у цей час у Нахчивані. Вшанувати пам’ять покійного крім ро-
сійського священика з’явилось все духовенство різних віроспо-
відань із усіх околиць. За ними йшли війська та жителі Нахчи-
ванського повіту. Досягнувши Алінджа-чая, учасники величної 
та сумної процесії зупинились на ночівлю.

2 травня 1829 року. Вранці жалобна хода продовжилась. 
Коли підійшли до Нахчиванського мосту, було зроблено привал. 
Всі учасники ходи перевдягнулись у жалобний одяг, а духовен-
ство вдягнуло ризи. Російський священик відслужив панахиду, 
була знову відспівана «Вічная пам’ять», і процесія продовжила 
свій шлях. Величезна жалобна хода повільно й велично сліду-
вала за труною до церкви, де була відслужена панахида, а зго-
дом знову відспівали «Вічную пам’ять».

Народу зібралась неймовірна кількість: чоловіки, жінки та 
діти – всі, здається, брали жваву участь у нещасній долі покій-
ного, та нерідко чутно було між ними голосний плач. Жінки до 
самого вечора не відходили від церкви. Створювалось вражен-
ня, що ховають Нахчиванця, можливо, його родича чи близьку 
кожному Нахчиванцю людину. Ще більш дивовижно, що народ 
ніхто не запрошував на проводи останків Грибоєдова. Нахчи-
ванці вийшли до жалобної процесії з доброї волі. Населення, 
переважно мусульманського віросповідання, прийшло вшану-
вати пам’ять православного О.С. Грибоєдова. У скорботи немає 
і не може бути віросповідання.
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3 травня 1829 року. В Нахчивані сонячний теплий ранок. 
Радіти б і насолоджуватись весняним травневим днем, але люди 
ходять із сумними обличчями. Неоголошена жалоба в Нахчи-
вані триває. Всі, хто брав участь у церемонії 2 травня, вранці 
знову зібрались до церков, де була відслужена обідня, пройшла 
панахида та знову церковний хор відспівав «Вічную пам’ять». 
Офіцери Тифліського полку винесли труну з церкви. Її проне-
сли між двох рядів вишикуваного війська, солдати віддавали 
покійному міністру-посланнику військову честь. Труну встано-
вили на візки, та вражаюча жалобна процесія з останками мі-
ністра-посланника розпочала свою повільну ходу з Нахчивану 
до Тифлісу, де О.С. Грибоєдов повинен був бути похований. За 
життя Олександр Сергійович висловлював бажання упокоїтись 
в землі Грузії.

Стікання народу було ще більшим, ніж 2 травня. Вперше за 
останні роки Нахчиванці, які зібрались на вулицях із величез-
ним подивом змушені були визнати, що в Нахчивані, виявля-
ється, таке величезне народонаселення. І це тому, що жалоба, 
що охопила все місто, вивела з будинків на вулиці майже всіх 
жителів.

За всіх часів, скільки пам’ятає історія, Нахчиванці відзнача-
лись своєю згуртованістю, своєю монолітністю, дивуючи сучас-
ників дружнім захистом своєї незалежності. Жалобні дні вкотре 
підтвердили незмінність традицій Нахчиванців.

Військові чини, які знаходились у церкві, проводжали кор-
теж із покійним до другого джерела Ериванською дорогою. Тут 
труну зняли з візка, навколо труни було сформоване військо-
ве каре, російський священик відслужив панахиду та відспівав 
«Вічную пам’ять». Після чого проводжаючі попрощались із по-
кійним, прикладаючись до хреста на труні Грибоєдова. Вико-
навши останню волю і віддавши покійному послання пошани, 
Нахчиванці повільно повертались у місто. Жалобна процесія 
продовжила свою ходу в Тифліс.
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НА ЧОЛІ НАХЧИВАНСЬКОЇ ПРОВІНЦІЇ 
ЕКСАН-ХАН. ЕПОХА КЕЛБ-АЛІ-ХАНА ТРИВАЄ

Наше знайомство з управляючим Нахчиванською провін-
цією Ексан-ханом Нахчиванським відбулось, на жаль, в 
умовах, коли Нахчиван був занурений у глибоку жалобу. 

На долю Ексан-хана Нахчиванського випала сумна місія зустрі-
чі останків О.С. Грибоєдова, організації в Нахчивані жалобного 
кортежу і проводів у Тифліс процесії з останками повноважного 
міністра. Місію цю, як переконався читач, полковник Ексан-хан 
Нахчиванський виконав виключно добросовісно, з належною 
відповідальністю та честю.

Поки жалобний кортеж із остан-
ками О.С. Грибоєдова вільно просу-
вається до Тифлісу, ми маємо можли-
вість розповісти нашому читачу про 
життя та діяльність Ексан-хана, сина 
покійного сліпого Келб-Алі-хана 
Нахчиванського.

Генерал Паскевич знав про симпа-
тії Келб-Алі-хана до Росії та згадував 
покійного добрим словом. Головно-
командуючий оцінив гідний внесок 
дітей Келб-Алі-хана в переможний 
хід російських військ. Особливо ви-
дне місце генерал Паскевич відвів ко-
мандиру Перського батальйону сар-
базів Ексан-хану.

Після підписання Туркманчайського трактату та приєднан-
ня Нахчиванського ханства до Росії влада Російської імперії 
на довгі роки (1828-1839) довірила управління Нахчиванською 
провінцією полковнику, а згодом і генерал-майору Ексан-хану 
Нахчиванському. Та не помилилась. 

Наіб Нахчиванський 
полковник Ексан-хан. 

Художник Аскер Мамедов
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Ось як описує дослідник цього краю Григор’єв, котрий уже 
нами згадувався, управління Нахчиваном після включення його 
до складу Російської імперії: 

«Управління Нахчиванським Округом, підлегле в усіх 
діях своїх Обласному Правлінню, у теперішньому його 
складі засноване в Березні місяці 1828 року. В місті Нах-
чивані знаходиться Міське управління. Воно розділене на 
дві частини: Поліцейське Управління та Управління Суда й 
розправи. Внутрішнє управління за частиною поліцейсь- 
кою по всьому Округу ввірене Нахчиванському Наібу, Пол-
ковнику Ексан-хану, сину Келб-Алі-хана. Йому на допомо-
гу наданий Пристав із російських Штаб-Офіцерів.

Міський Суд під головуванням Наіба складається з 
Приставу, Скарбничого та двох обраних вільним голосу-
ванням Членів Суду. В обов’язки Нахчиванського Наіба 
входить управління всім народом довіреного йому Округа, 
сприяння збору податків, охороні казенних маєтків і спри-
яння добробуту краю.

Влада та обов’язок Міського Суда полягає:
1) в розгляді скарг, суперечок і позовів корінних жи-

телів і в вирішенні їх, згідно законів і звичаїв країни. Втім, 
за частиною Громадянською жителям надано право роз-
биратись між собою за допомогою Суду духовних осіб 
(Шарома), як і було раніше. А в міський суд звертаються зі 
скаргами за своїм бажанням;

2) в розгляді та вирішенні кримінальних справ і подан-
ні їх на вирішення в Обласне Правління. Міському Суду 
дозволено остаточно вирішувати справи цивільні зі стяг-
ненням до ста рублів сріблом, а всі справи кримінальні по-
винні направлятись на вирішення в Обласне Правління…

(Григор’єв В.М. Стат. опис. С. 62-64)

Посадовець Російської місії в Персії в 1834-1835 роках 
барон Федір Федорович Корф, автор ряду великих робіт про 
Персію та другої Російсько-перської війни, також залишив на-
щадкам свої яскраві спогади про полковника Ексан-хана Нахчи-
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ванського. Познайомимо читача з його записками про зустріч у 
Нахчивані з його наібом.

<…> Приїхав у місто Нахчиван, я залишився в Ексан-
хана <…> Ексан-хан користується чином Полковника Ро-
сійської служби та має в віданні своєму внутрішнє управ-
ління Нахчиванського округу. Він був на соколиному по-
люванні, коли я до нього приїхав. Люди його, розпізнавши 
в мені Росіянина, віддали мені негайно кімнату в флігелі 
будинку, призначеному для прийому гостей. Кімната була 
прибрана добре. У ній помітні були деякі відступи від Азі-
атського смаку. За певний час з’явився господар. Ламаною 
російською він висловив задоволення бачити мене в себе. 
Він також оголосив, що на вечір запрошений до Поліц-
мейстера міста, до котрого збереться вся Нахчиванська 
спільнота, та запросив мене з ним туди, запевнюючи, що п. 
Поліцмейстер буде дуже радий моїм відвідинам. Бажаючи 
бачити, як проводить час Нахчиванське суспільство, я ви-
знав слова Ексан-хана переконливими та з радістю при-
йняв його пропозицію.

Коли сутеніло, до ганку підвели двох коней, одного для 
Хана, іншого для мене, численна двірня стояла в очіку-
ванні нашого від’їзду. Коли ми сіли на коней і вирушили 
в дорогу, то частина Ханських нукерів вирушила з нами, 
деякі з них йшли попереду, несучи наші трубки, інші з бо-
ків, а решту позаду. Від будинку Ексан-хана їдеш між ру-
їнами і полем доволі далеко, а самим містом трохи, тому 
що воно дуже невелике. На дворі будинку Поліцмейстера 
грала Азіатська музика, котрої Хан великий шанувальник. 
Коли, ввійшовш до кімнати, ми всілись по місцях і закури-
ли трубки, з’явився якийсь танцюрист, котрий почав розва-
жати публіку різними кривляннями. На завершення танцю 
дехто з присутніх Ханів наказав йому стати посеред кім-
нати та нахилити спину. Щойно він це зробив, як на нього 
посипались удари батогами. Кривляння, що він їх робив 
від болю, смішили до крайнощів панів Ханів. Коли ця по-
тіха закінчилась, то кожен із глядачів дав танцюристу від 
щедрот своїх якихось грошей.
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Ексан-хан любить грати в карти, та знає лише одну гру, 
найпростішу та доволі нудну, що використовується Тата-
рами й Персами, це Аснас. Після гри в карти пригостили 

нас вечерею, политою добрим Кахе- 
тинським вином, і згодом розпустили 
по домах.

Ексан-хан, який користується 
милістю Государя Імператора, на-
магається пристосовуватись до Єв-
ропейського просвітлення. У нього 
в будинку введено вживання ножів 
і виделок, страви готуються також не 
зовсім Азіатські.

Нахчиванський округ, що стано-
вив до трактату 1828 року Ханство, 
тепер ввійшов до складу Вірменської 
області. Безпосередній його началь-
ник є Ексан-хан, про котрого йшлося 
вище та при котрому знаходиться 

приставом Штаб-офіцер Російської служби. Тут, як і в Ери-
вані, благословляють Російський уряд, який позбавив зем-
лю від обтяжливого владарювання Персіян. Про це, втім, 
насправді й говорити не слід, тому що кожна благомисляча 
людина зрозуміє без особливих доказів і переконань, що 
виграли новопридбані області з заміною Перського прав-
ління на Російське».    

(Корф В.В. Восп. о Персии. СПб., 1838. С. 72-76)

Генерал-майор Ексан-хан керував Нахчиваном, суворо до-
тримуючись законів Російської імперії. Однак він ніколи не 
забував і заповіти свого знаменитого батька сліпого Келб-Алі-
хана Нахчиванського: в ім’я цілісності, миру та процвітання 
давнього Нахчивану священно берегти й передавати грядущим 
поколінням моральний спадок і бойову славу славної династії 
ханів Нахчиванських.

Ханський 
сокольничий
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ВІЧНИЙ СПОКІЙ У ЗЕМЛІ ТИФЛІСУ

Жалобний Нахчиван, який виконав свою благородну 
місію з великою відповідальністю, поступово танув у 
синій димці.

Зворушує до сліз, коли відчуваєш щире бажання величезної 
кількості людей висловити співчуття нещасній загибелі Грибоє-
дова. В народі про нього згадували з любов’ю, кожен, хто хоча б 
один раз із ним зустрічався, запам’ятав цю зустріч на все життя.

Натовп Нахчиванців з сумними об-
личчями довго стояв на висотах, що 
оточують місто, невеликими групами. 
Нахчиванці стояли біля своїх будинків 
і повільно розходились із очима, по-
червонілими від сліз. Жалобний кортеж 
вже зник, а Нахчиван усе ще перебував 
у смутку. Таке враження, що жалоба ще 
довго його не покине.

Останки повноважного міністра Гри-
боєдова з Нахчивану через Ечміадзін по-
слідували на Гумри. Жалобну процесію 
супроводжували спеціально призначені воїнські команди, котрі 
регулярно мінялись, а прапорщик Тифліського піхотного полку 
Макаров був призначений знаходитись біля труни та супрово-
джувати тіло до Тифлісу. (АКАК. Т. 7. С. 697)

Жалобні дороги бережливо везли останки чудового російсь- 
кого дипломата. Попереду ще була важка дорога.

Під час останньої поїздки в Персію Олександра Сергійовича 
охоплювали похмурі передчуття, що йому вже не повернутись 
на батьківщину. Ніби жартуючи, він заповідав коханій дружи-
ні Ніно: «Не залишай костей моїх у Персії, поховай мене в 
Тифлісі, в монастирі Святого Давида». Грибоєдов виявився 
провидцем. 

Ніно Чавчавадзе
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В Тифлісі, куди її вмовили повернутись із Тавризу, від Ніни 
намагались якомога довше приховувати звістку про загибель 
чоловіка, а Ніна, не відаючи про трагедію, з трепетом, щодня 
очікувала вісточки від палко коханого Сандро. Лише за два мі-
сяці після загибелі О.С. Грибоєдова їй повідомили правду про 
тегеранську трагедію. Отримавши цю страшну звістку, бідо-
лашна знепритомніла, через що відбулись передчасні пологи. 
Ніна чекала сина й на честь чоловіка завчасно нарекла його 
Олександром. «Моє бідне дитя, – писала Ніна Чавчавадзе дру-
зям, – прожило лише годину та вже з’єдналось зі своїм нещас-
ним батьком на тому світі».

Ввечері 17 липня 1829 року жалобна процесія вступила до 
Тифлісу. Та останки свого чоловіка Ніна Чавчавадзе не поба-
чить. Ніхто їх більше не побачить.

За бажанням Грибоєдова тіло його 18 червня 1829 року було 
віддано землі поблизу монастиря Святого Давида, високо над 
Тифлісом, на горі Мтацмінда. На похорон Грибоєдова, зокрема 
й доставку його останків, було витрачено 210 червонців і 2366 
рублів. За високим повелінням всі витрати були оплачені Ро- 
сійським державним казначейством.

Яка ж подальша доля нещасної дружини Грибоєдова Ніни 
Олександрівни Чавчавадзе? Втративши коханого чоловіка, й 
малюка-сина, вона залишалась вірною чоловікові та коханню 

Вид на Тифліс із церкви Св. Давида
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до нього. Вдова О.С. Грибоєдова була високо удостоєна щедрої 
пенсії в п’ять тисяч рублів асигнаціями (крім одноразової до-
помоги в 30 тисяч рублів асигнаціями). В 1849 році за клопо-
танням кн. М.С. Воронцова пенсія була 
збільшена на 570 рублів 50 копійок, так 
що замість колишніх п’яти тисяч рублів 
Ніна Олександрівна отримувала п’ять ти-
сяч рублів сріблом. 

Важко сказати, чи був Сандро Гри-
боєдов повною мірою Ромео, та Ніно, 
безумовно, уособлювала Джульєтту. Її 
вірність стала легендарною й широко ві-
домою за межами Тифлісу. Багато гідних 
прихильників домагались руки красуні 
Ніно Чавчавадзе, але шістнадцятиліт-
ня вдова до смерті залишилась вірною 
пам’яті чоловіка та, відхиляючи всі блискучі пропозиції, заміж 
більше не виходила. Ніна була переконана, що ніколи не зможе 
більше відчути до жодного чоловіка почуттів, які відчувала до 
свого коханого Сандро.

Між тим, перебуваючи в жалобі, вона не нехтувала розва-
гами й балами, не пропускала музичних вечорів, супроводжу-
вала батька та сестру на прийомах. Гостинний дім Чавчавадзе-
Грибоєдової в Тифлісі та Цинандалі був відкритий для друзів і 
знайомих. Проте усміхнена, південна красуня Ніна Чавчавадзе 
довгі роки носила чорну сукню. Невдовзі вдовиному вбранню 
Грибоєдової припинили дивуватись. В Тифлісі за нею міцно за-
кріпилось ім’я «Чорної троянди Тифлісу». Одягнувши в 17 
років чорну сукню, вона не знімала її 28 років.

Своє життя Ніна присвятила рідним, друзям, знайомим, зро-
бивши з нього одне суцільне благодіяння. Ніна Чавчавадзе була 
не лише ангелом-охоронцем всього дружнього сімейства Чавча-
вадзе, вона була наймилішою чарівною істотою, котрій покло-
нялись усі воїни Кавказької армії, починаючи з самого наміс-

Чорна троянда  
Тифлісу
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ника Й.І.В. та до найнижчих чинів. Ім’я Ніни Чавчавадзе було 
оточене пошаною та повагою тифлісців.

Коли Ніно траплялось проживати в Тифлісі, вона часто ви-
ходила на круту гору Святого Давида, щоб провідати дорогоцін-
ний прах. Її завжди оточувала аура незвичайної благодушності, 
доступності, вміння ввійти в потреби кожного та зробити ці 
нужди своїми. Вічна невмолима туга не заважала їй бути до-
брою та чуйною. На чужі біди її серце відгукувалось негайно, 
та коли в 1857 році в Тифлісі спалахнула холера, вона не зали-
шила місто. Не відчуваючи страху перед страшною хворобою, 
вона продовжувала доглядати за своїми хворими родичами, та 
холера й її не помилувала. Перед смертю Ніни подруга Монана 
Орбеліані чула її останні слова, звернені до коханого Сандро:

«Почекай, я скоро, дуже скоро прийду до тебе. Я на-
страждалась без тебе. Що тільки не зазнала твоя бідна 
Ніна з тієї пори, як ти пішов. Це не я, а моя тінь блукала 
землею, душа та серце були там, з тобою… Скільки я мріяла 
про смерть, і ось вона настала. Ми невдовзі побачимось, 
побачимось… і я розповім тобі про все. І ми вже навіки 
будемо разом, разом…»

Ніна Чавчавадзе пережила 
Олександра Грибоєдова майже 
на 30 років, так і залишившись 
безутішною вдовою. Її вірність 
чоловікові, який трагічно загинув 
стала легендарною ще за її жит-
тя. Ніна померла 29 червня 1857 
року, не доживши до 45 років. 
Смерті вона не боялась і пішла з 
життя з посмішкою на губах. На-

дія її здійснилась, і Ніно в іншому світі навіки об’єдналась із 
своїм коханим чоловіком.

Могила Олександра Сергійовича 
Грибоєдова
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На могилі чоловіка Ніна Олександрівна побудувала капли-
цю, а в ній чудовий пам’ятник. На одному боці п’єдесталу, під 
портретом покійного, золотими літерами викарбувано: 

ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ ГРИБОЄДОВ
Народився 1795 року, січня 4-го дня.

Вбитий у Тегерані 1829 року, січня 30-го дня.

З іншого – пам’ятні рядки, в безутішному горі складені са-
мою Ніною Олександрівною Чавчавадзе-Грибоєдовою:

«РОЗУМ І СПРАВИ ТВОЇ БЕЗСМЕРТНІ,
ТА ДЛЯ ЧОГО ПЕРЕЖИЛА ТЕБЕ

ЛЮБОВ МОЯ!»
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Сліди Келб-Алі-Хана 
Нахчиванського в історії Близького 
Сходу та Росії 
(Хронологія основних фактів і подій)

Навесні 1791 року Ага-Магомед-хан Каджар вирушив із 
військом у Азербайджан, щоб привести місцевих ханів 
до покори. Підійшовши до Тавризу, він викликав туди 

Азербайджанських ханів і зажадав від кожного з них покірнос-
ті, а в завдаток – дружин, дітей і братів.

Більшість ханів, крім Карабахського та Ериванського, під-
корились владі Ага-Магомед-хана. На знак визнання влади 
Каджара Нахчиванський Келб-Алі-хан віддав у аманати дво-
юрідного брата (Бутков П.Г. Матеріали для новітньої історії Кавка-
зу… Частина ІІ. С.-П., 1869, С. 319-320).

*

Ібрагім-хан Карабахський у союзі зі своїм родичем Омар-ха-
ном Аварським вирішили показово покарати Келб-Алі-хана за 
покірність Ага-Магомед-хану, заволодіти Нахчиваном і зруйну-
вати його. В січні 1792 року їхні війська підійшли до Нахчивану.

Келб-Алі-хан Нахчиванський із загоном невеликої чисель-
ності, приєднавши війська Хойського та Ериванського ханів, 
зустрів біля кордонів ханства 11-тисячне військо незваних при-
бульців і вступив із ним у бій. Кровопролитний поєдинок тривав 
шість днів. Коли Келб-Алі-хан побачив, що супротивник бере 
верх, він, щоб не допустити ганебної поразки, нав’язав йому 
рукопашний бій. У цій сутичці воїни Келб-Алі-хана зім’яли  
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супротивника та здобули перемогу. Ібрагім-хан із величезними 
втратами був відкинутий від кордонів Нахчиванського ханства 
та змушений повернутись у Карабах. Ібрагім-хан і Омар-хан 
залишили на полі поєдинку біля 1700 воїнів, втрати Келб-Алі-
хана та його союзників у цій нерівній битві склали не більше 
100 осіб.

Гучна перемога Келб-Алі-хана прославила його воїнський 
талант далеко за межами ханства (Бутков. Ч. 2. С. 318).

*

Влітку 1794 року війська Келб-Алі-хана Нахчиванського 
брали участь у восьмимісячній облозі та штурмі Кермана Ага-
Магомед-ханом. Остання вотчина Люфт-Алі-хана Зенда впала 
до ніг Каджара. Керман на три місяці віддали військам на нару-
гу та грабунок. Більшість міщан було перебито, 20 тисяч чоло-
віків осліплені, 8 тисяч жінок віддані на потіху воїнам, багатьох 
взято в полон (ЗМОМПК. Тифліс, 1901. Т. 29. С. 10).

*

Під час нашестя Ага-Магомед-хана на Грузію в вересні 1795 
року, в котрому брали участь війська Келб-Алі-хана, було здій-
снене нечуване руйнування та пограбування міста Тифлісу, од-
нак у знищенні столиці Грузії Келб-Алі-хан Нахчиванський 
участі не брав. Ага-Магомед-хан направив 8 тисяч відбірних 
воїнів на чолі з Келб-Алі-ханом на розшук і поневолення грузинсь- 
кого царя Іраклія ІІ, котрого родичі, рятуючи його життя, від-
везли далеко та високо в гори. Операція виявилась невдалою: 
знайти царя Грузії не вдалось (Кікодзе Г. Іраклій ІІ. Тифліс, 1948.  
С. 136-137).

Багато обставин цього походу Келб-Алі-хана до цього часу 
покриті таємницею. Можливо, він і не прагнув полонити царя 
Грузії, оскільки багато років знаходився з ним у добрих відно-
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синах і брав активну участь у вирішенні родинного конфлікту 
між Іраклієм ІІ та його сином царевичем Олександром.

*

В листопаді 1795 року після нападу на Грузію війська 
Каджара стояли табором у Муганському степі. Звідси Ага-
Магомед-хан направив великий загін на чолі з Келб-Алі-ханом 
Нахчиванським у Шемаху, щоби силою зброї змусити Шема-
хинського хана визнати його владу. Шемахинське ханство було 
зруйноване, хан Шемахи повалений і позбавлений володіння. 
Призначивши в Шемаху нового правителя з Каджарів, Ага-
Магомед-хан звелів Келб-Алі-хану повернутись до управління 
Нахчиванським ханством (ЗМОМПК. Тифліс, 1901. Вип. 29. С. 10).

*

Навесні 1797 року перед другим по-
ходом на Грузію Ага-Магомед-шах на-
правив до Нахчивану сердара з повелін-
ням переселити всіх жителів вглиб Пер-
сії, а селище спустошити, щоб усклад-
нити просунення російських військ у 
випадку їх походу в Персію.

Келб-Алі-хан Нахчиванський, ко-
трий стояв у всі часи на сторожі безпеки 
ханства та захищав його жителів вирі-
шив особисто з’явитись до ставки шаха 
в Ардебілі, щоб переконати його не ви-
селяти Нахчиванців. Аби умилостивити 
тирана, він привіз йому коштовні пода-

рунки. Каджар прийняв свого відважного воїна насторожено. 
Оточення шаха нашепотіло йому, що Келб-Алі-хан намагався 
встановити контакти – а можливо, й переписувався з російсь- 
кими воєводами. Шах зажадав, щоб хан зізнався в зв’язках із  

Келб-Алі-хан 
Нахчиванський.

Художник Аскер Мамедов
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росіянами та видав йому переписку. Не задовольнившись від-
повіддю, Ага-Магомед-шах наказав осліпити хана Нахчивану. 
Це злодіяння було здійснене орієнтовно в квітні-травні 1797 
року. Шах позбавив Келб-Алі-хана володіння ханством і від-
правив його в Тегеран, а в якості аманата в Персію забрали його 
старшого сина Назар-Алі-хана. Згодом Келб-Алі-хан був на-
правлений у Ериванське ханство для опіки над малолітнім Ери-
ванським ханом (Бутков. Ч. 2. С. 427).

*

Тяжке каліцтво Келб-Алі-хана Нахчиванського не послабило 
його духовних і фізичних сил, осліплення не стало перешкодою 
для його політичної й військової діяльності на Кавказі, в Закав-
каззі та на Близькому Сході. Осліплений Келб-Алі-хан продо-
вжував залишати про свою діяльність яскраві сліди в історії.

Після приєднання Грузії до Росії повноважний міністр Ро-
сії у справах Грузії П.І. Коваленський у доповіді государю ім-
ператору 3 серпня 1800 року наступним чином характеризував 
Келб-Алі-хана Нахчиванського:

«При Магомед-хані Ериванському знаходиться такий 
собі Келб-Алі-хан, позбавлений місця свого разом із зором 
Ага-Магомед-ханом <…> Цей хан славиться своєю запо-
взятливістю, хоробрістю та велемовністю. Людина зухвала, 
зла та підступна. Знайшовши пристанище собі в Магомед-
хана, родини його (Келб-Алі-хан одружений із рідною се-
строю Ериванського хана. – Р.І.), втручається в багато справ 
та порадами своїми на останнього сильно впливає.

Ось цей сліпець очолював військо Ериванське під час 
поєдинку в минулому місяці, і цілком ймовірно, що на це 
наважився без дозволу Магомед-хана*

(АКАК. Т. 1. С. 119)

* Після смерті старшого брата Магомед-хан у 12-літньому віці був при-
значений правителем Ериванського ханства. З міркувань консолідації сил 
та впливу на Близькому Сході Хойський Ахмет-хан видав свою 30-річну 
доньку за малолітнього Магомед-хана.
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*

ІЗ ДОПОВІДІ ГЕН.-МАЙОРА ЛАЗАРЕВА  
ГЕН.-ЛЕЙТ. КНОРРІНГУ,
6 ЖОВТНЯ 1800 РОКУ

Для відторгнення від Грузії провінції Шурагель * Ери-
ванський Магомед-хан направив з Ериванськими війська-
ми сліпого Келб-Алі-хана Нахчиванського, котрий знахо-
дився при ньому. 

Днями Келб-Алі-хан напав на прикордонні війська 
провінції, завдав їм чимало збитків (є вбиті та поранені), 
після чого він вирушив на фортецю Шурагельську, сильно 
сплюндрував її й покинув провінцію.

(АКАК. Т. 1. С. 158)

*

В березні 1801 року Келб-Алі-хан Нахчиванський виявив 
бажання вступити під російське заступництво, на що без зво-
лікання отримав обнадійливу відповідь. В листі від 22 березня 
1801 року генерал-майор Лазарев, зокрема, повідомив Келб-
Алі-хану:

«Про бажання ваше ввійти під високе Найясніше та все-
сильне покровительство я доніс уже начальству моєму <…> 
я запевняю вас, вельможний хане, що, за бажанням вашим, 
від щедрого Монарха нашого все отримати можете…».

(АКАК. Т. 1. С. 624)   

* Шурагель – провінція, що належала Грузії в часи перського владарю-
вання. Покійний цар Іраклій ІІ, коли Еривань знаходилась під владою Грузії, 
подарував її Ериванському хану, а коли прогнівався на хана Еривані, то 
відібрав Шурагель і знову включив її до грузинського володіння. Тому за по-
радою Келб-Алі-хана Нахчиванського Магомед-хан Ериванський домагався 
відторгнення від Грузії цієї провінції, населеної мусульманами. Пр. Р.І.
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Однак, як свідчили подальші події, Келб-Алі-хан не приско-
рював задоволення свого прохання знаходитись під російським 
заступництвом.

*

ІЗ РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ ДОПОВІДЕЙ
В ЧЕРВНІ ТА ЛИПНІ 1801 РОКУ

Ериванський Магомед-хан разом із Нахчиванським 
Келб-Алі вживають зусиль, щоб відвернути жителів Пам-
бакської провінції від підданства Милосердного Г.І.».

«Розташувавшись у Шурагельській провінції, вони 
встигли вже вивести 14 селищ татарських, приблизно від 5 
до 6 тисяч чоловічої й жіночої статі з агаларами та їхніми 
старшинами, деяких за згодою, а декого за примусом».

(АКАК. Т. 1. С. 598)

*

Намір мати російське заступництво зовсім не заважав Келб-
Алі-хану діяти згідно своїх політичних переконань і мораль-
ного обов’язку, а ці переконання диктували йому необхідність 
опиратись завойовницьким прагненням Росії.

ІЗ РАПОРТУ ГЕН.-МАЙОРА ЛАЗАРЕВА  
ГЕН.-ЛЕЙТ. КНОРРІНГУ,
13 ЛИПНЯ 1801 РОКУ

В Еривані проходить нарада Магомед-хана та Келб-
Алі-хана з головними чиновниками, на котрій заявлено: 
«… неможна терпіти, щоб Християни володіли Магомета-
нами, треба захищати Памбакську провінцію та не відда-
вати в володіння Християнам, а володіти нею Еривансько-
му хану». І для цього наказано збирати військо <…> Ери-
ванський хан тільки ззовні показує прихильність до Росії, 
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а внутрішньо плекає до нас  ворожнечу <…> Ериванський 
хан, котрого підтримує Келб-Алі-хан має намір вивести 
Памбакську провінцію з підданства Росії та захистити її.

(АКАК. Т. 1. С. 617)

*

В березні 1802 року перські війська підійшли до Еривані та 
шах зажадав від Ериванського хана визнати владу Персії. Хан 
звернувся до Росії по допомогу, і головнокомандуючий у Грузії 
генерал-лейтенант Кноррінг надав йому військову підтримку. 
Фетх-Алі-шах зволів уникнути зіткнення з російськими війсь- 
ками. Ериванському ханові запропоновано було прийняти ро-
сійське підданство, однак хан ухилився від такого рішення, 
продовжуючи запевнювати військове керівництво Росії в дру-
желюбності по відношенню як до Російської імперії, так і до 
Грузії. Ериванським ханством керував сліпий Келб-Алі-хан 
Нахчиванський, про що свідчать російські джерела:

«Ериванським ханом керує такий собі Келб-Алі-хан, 
людина заповзятлива й готова турбувати кордони Грузії, 
особливо з боку Памбакської провінції.

Ериванський хан, під впливом ворога Росії Келб-Алі-
хана, з наміром витіснити Росіян із Грузії таємно підтри-
мує хана Ганджинського, пашу Ахалцихського, опальних 
царевичей Грузинського Дому Олександра та Юлона, царя 
Імеретинського та ін.».

(Бутков. Ч. 2. С. 514)

*

Обділені спадком опальні грузинські царевичі, котрі не ви-
знавали російського правління в Грузії, шукали підтримки в 
Келб-Алі-хана Нахчиванського та знаходили її.
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*

ІЗ ДОПОВІДІ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ЛАЗАРЕВА
ГОЛОВНОКОМАНДУЮЧОМУ ГЕН.-ЛЕЙТЕНАНТУ 

КНОРРІНГУ, 6 ЖОВТНЯ 1802 РОКУ

Цар Імеретинський, царевич Юлон і Парнаоз, а та-
кож Ахалцихський паша мають намір здійснити напад на 
Грузію <…> Нахчиванський Келб-Алі-хан і Ериванський 
Магомед-хан – з боку Памбак, царевич Олександр і Гян-
джинський хан – від Гянджі, а Джарські, Білоканські та час-
тина Дагестанських Лезгінів – у Кахетію.

Всі вони припускають захоплення ці зробити в один 
час, але в який – ще не відомо…

(АКАК. Т. 1. С. 404)

*

Сліпий Келб-Алі-хан невідступно стежив за тим, щоб кор-
дони підвладної йому території пильно охоронялись, і поруш-
ників, хто б вони не були, на підході до кордонів попереджував 
про те, що не дозволить безкарно вдиратись у його рубежі, а 
за необхідності застосовував і силу зброї. В травні 1802 року 
Келб-Алі-хан письмово сповістив полковника Карягіна, котрий 
підійшов із військом до кордонів мусульманської провінції Шу-
рагель, яку Ериванське ханство вважало своєю:

«… бажаємо знати, з яким наміром рух цей здійснено. 
До цього часу ми з головнокомандуючим вашим у това-
риських були відносинах. Якщо ж ваше прибуття на друж-
ній нозі, прошу нам оголосити. Якшо ж ви порушили друж-
бу та проти нас маєте намір діяти, то це неважливо для нас.

Ми очікуємо відповіді з посланцем до вас, аби могли й 
ми вжити заходів».

(АКАК. Т. 1. С. 625)
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*

В травні 1802 року Келб-Алі-хан Нахчиванський разом із 
своїм двоюрідним братом Аббас-Кулі ханом, маючи претензії 
до Карського паші в зв’язку з його розбійними діями, здійснив 
похід на Карс з метою руйнування цієї провінції. Сліпий Келб-
Алі-хан особисто командував своїми військами та військами 
ериванського хана. 

При підході військ Келб-Алі-хана Карський паша, який при-
сягав на відданість Росії та миролюбство по відношенню до 
Грузії, попросив військової допомоги в головнокомандуючого 
на Кавказі генерал-лейтенанта Кноррінга. Російським військам 
був відданий наказ розташуватись біля самого кордону Грузії, 
зверненого до Карсу.

Келб-Алі-хан атакував турецьку кінницю Карського паші та 
звернув її на втечу. Переслідуючи кінницю, Келб-Алі-хан наздо-
гнав каре російських військ, котрі зустріли його масованим кар-
течним і мушкетним вогнем, змусивши відступити. Ця спроба 
Келб-Алі-хана зруйнувати Карську провінцію через військове 
втручання Росії завершилась невдачею. (Бутков. Т. 2. С. 516-517)

ІЗ ДОПОВІДЕЙ ГОЛОВНОКОМАНДУЮЧОМУ ГЕН.-ЛЕЙТ. 
КНОРРІНГУ, 9 І 14 ТРАВНЯ 1802 РОКУ

Є неодноразові свідчення, начебто Келб-Алі-хан зби-
рає військо та має намір вдертись до Памбакської про-
вінції. При ньому знаходиться грузинський царевич Олек-
сандр, котрий переконливо просить Келб-Алі-хана очолю-
вати його військо.

«Війська Келб-Алі-хана вже виступили з Еривані не 
в малій кількості та знаходяться біля наших кордонів, в 
урвищі Кара-суле. Очолює війська Келб-Алі-хан і при ньо-
му знаходиться грузинський царевич Олександр».

(АКАК. Т. 1. С. 624)
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*

Прагнучи уникнути необхідності постійно надавати військо-
ву допомогу Карському паші, російські воєначальники виріши-
ли помирити пашу з Келб-Алі-ханом Нахчиванським.

У листі відповіді полковнику Карягіну від 27 травня 1802 
року Келб-Алі-хан охоче погоджується на мир, але за виконання 
Карським пашою наступних умов:

«1) повернення підвладного мені Карапапахського на-
роду;

2) повернення затриманих речей Ечміадзінського мо-
настиря;

3) повернення моїх товарів, викрадених при пограбу-
ванні купецьких караванів;

4) поставка на 10 поселень лісу, будівництво Карсинця-
ми ними зруйнованих і спалених цих поселень.

Не маючи до вас поваги, я би й нині з ними розібрав-
ся, та оскільки ви бажаєте примирення, я зачекаю. Якщо 
Карсинці вас не послухають, то з Божою поміччю завтра ж 
вирушу в Карс».

(АКАК. Т. 1. С. 626) 

Карський паша не виконав умови, висунуті для укладення 
миру, тому Келб-Алі-хан Нахчиванський вирішив збройним 
шляхом домагатись від нього задоволення своїх вимог. Голов-
нокомандуючий на Кавказі генерал-лейтенант Кноррінг 17 лис-
топада 1802 року отримав донесення наступного змісту:

«Карський паша сповістив полковника Карягіна щодо 
наміру Келб-Алі-хана Нахчиванського разом із Бая- 
зетським Мамед-пашою та Шеріф-пашою, котрі втекли з 
Ахалциха, напасти на Карські володіння, та начебто Келб-
Алі-хан зібрав уже до 10 тисяч військ і прислав війська в 
провінцію Шурагель, що межує з Памбакською провінцією.



570

Наміри Келб-Алі-хана схиляються до нападу на Пам-
бак, що змусило Російське командування повернути в 
Памбакську провінцію 150 мушкетирів та знаряддя».

(АКАК. Т. 1. С. 629)

*

Остерігаючись збройних нападів Келб-Алі-хана Нахчи-
ванського, 8 червня 1802 року головнокомандуючий на Кав-
казі ген.-лейт. Кноррінг доповідав Всеросійському государеві  
імператору:

«Із найближчих до Грузії Перських володінь є, між ін-
шим, Нахчиванський Келб-Алі-хан, людина, позбавлена 
зору Ага-Магомед-ханом, владолюбний і заповзятливий.

Келб-Алі-хан надав притулок Грузинському царевичу 
Олександру <…>

Царевич Олександр знаходився певний час у паші 
Ахалцихського для підготовки нападу на Грузію, а по-
тім продовжував переконувати суміжних ханів воювати 
проти військ Й.І.В., що охороняють Грузію. За переконан-
нями царевича Олександра, Келб-Алі-хану потрібно було 
об’єднатись із пашою Ахалцихським, для чого спочатку не-
обхідно вразити з’єднуючу їх Турецьку Карську провінцію. 

Під виглядом особистих претензій до паші Карського 
Келб-Алі-хан вирішив застосувати проти нього силу зброї 
та наблизився до самої межі кордону, що відділяє Грузію 
від Карської провінції. В цій ситуації я наказав військам 
розташуватись на прикордонній Грузинській межі проти 
військ Келб-Алі-хана та спостерігати за його рухом. На 
питання про причини його приближення з військом до 
кордонів Грузії Келб-Алі-хан відповідав, що не має пре-
тензій до Грузії й тому пояснювати причину не вважає не-
обхідним. Карський Мамед-паша, не маючи сил протисто-
яти Келб-Алі-хану, просить мене підкріпити його військом 
В.І.В., запевняючи мене в відданості до держави В.І.В.
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Пихатий із уявних успіхів свого наміру, 28-го числа ми-
нулого травня Келб-Алі-хан всіма своїми силами вдарив 
одночасно по турецьких і Російських військах. Турецька 
кінниця спочатку була перекинута, але сильний мушкет-
ний вогонь, вогонь із трьох Російських і з трьох Турецьких 
гармат, у тригодинному бою вразив супротивника з відчут-
ною для нього втратою <…>

В поєдинку проти Келб-Алі-хана брали участь війська 
В.І.В. – 381 особа та до 200 осіб Грузинських Памбакських 
Татар. Турецької кінниці було до 6-ти та піхоти до 2-х тисяч.

Келб-Алі-хан мав у розпорядженні кінницю до 12 ти-
сяч і піхоту до 2500 осіб, маючи два знаряддя.(АКАК. Т. 1. 

С. 627)

*

Захищаючи володіння карського паші від збройного втру-
чання Келб-Алі-хана, Російська влада на Кавказі змушена була 
постійно тримати війська в бойовій готовності.

Між тим, Карський паша постійно б’є тривогу щодо мож-
ливого на нього нападу Келб-Алі-хана, намагаючись втягнути 
російські війська в збройну сутичку з військами Келб-Алі-хана 
Нахчиванського. 

В листопаді 1802 року Карський Мамед-паша сповіщає про  
небезпеку, що загрожує йому від Келб-Алі-хана Нахчивансько-
го, у котрого знаходиться нібито декілька тисяч військ Еривансь- 
кого хана, та просить ген.-майора Лазарева про розпорядження 
полк. Карягіну надати допомогу в відбитті недруга його, що не-
гайно було виконано. Отримавши вказівку, полк. Карягін доповів:

«… із ввіреним мені деташментом <…> 563 осіб при 
двох знаряддях виступив до кордонів Ериванських для 
охорони їх від бунтівника Келб-Алі-хана, аби злочинно не 
завдав він шкоди нашій провінції».

(АКАК. Т. 1. С. 629)
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Однак 5 грудня 1802 року головнокомандуючому ген.-лейт. 
Кноррінгу доповіли, що «Келб-Алі-хан, зібравши було Ери- 
ванські війська для нападу на Карського пашу, їх розпустив…». 
(АКАК. Т. 1. С. 630)

Чергова тривога Карського паші виявилась помилковою, та 
нападу Келб-Алі-хана не відбулось, але Карський паша, остері-
гаючись справедливої відплати з боку Келб-Алі-хана, не вгамо-
вувався й при новому головнокомандуючому кн. Ціціанові П.Д.

Намагаючись ввійти в довіру до нового головнокомандую-
чого на Кавказі кн. Ціціанова, Карський паша прислав йому в 
дар коня зі срібним убором і продовжував постійно надсилати 
головнокомандуючому листи про загрози його провінції з боку 
Келб-Алі-хана Нахчиванського.

Кн. Ціціанов спочатку прийняв сторону Карського паші, 
і в рапорті всеросійському государю імператору від 9 квіт-
ня 1803 року пояснив свою позицію стратегічними вигодами 
для Росії:

«Перший рух військ В.І.В. до берегів Чорного моря на-
дасть нам важливу перевагу майже безповоротно зайняти 
Карс, Ахалцих, Поті, а можливо й Анапу».

(АКАК. Т. 2. С. 905)

До високого рапорту кн. Ціціанова прикладена чергова скар-
га Карського паші на Келб-Алі-хана Нахчиванського від 3 бе-
резня 1803 року:

«При цім маю доповісти вам, що Келб-Алі-хан мав на-
мір скоро йти з військом проти нас і вас, котрий зі сказом 
своїм, не розбираючи ані військ Імператорських, ворогує 
на всіх хижо. Чув я, число поставленого війська в.с.в Пам-
баках вельми мале, то вибачаюсь за прийняту мною смі-
ливість, якщо можливо, поставити там тисячу осіб <…> Ми 
маємо на вас безсумнівну надію.
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Цей беззаконний і немилосердний хан по цей час за-
вдав нам збитку до 3 000 000, та й тепер не припиняє за-
вдавати нам неспокій і розорення…».

(АКАК. Т. 2. С. 906)

Однак кн. Ціціанов виявився не настільки довірливим, як 
був ген.-лейт. Кноррінг. Князь швидко розібрався в нечеснос-
ті Карського паші й почав його викривати, вимагаючи: «від-
вертості та щиросердної прихильності», «доказів дружби та 
правил доброго сусіда…». І, врешті, 12 серпня 1804 року кн. Ці-
ціанов переконався, хто є, насправді, Карський Мамед-паша й 
у своїй відповіді заявив паші: «Листа я вашого отримав і всю 
брехливість змісту його зрозумів». (АКАК, т.2. С.с.909, 911)

Дії Келб-Алі-хана Нахчиванського по відношенню до  
Карського паші виявились виправданими.

*

Майже за шість років після осліплення, перед Російсько-
перською війною (1803-1814), на початку 1803 року Фетх-Алі-
шах повернув Келб-Алі-хана до управління Нахчиванським 
ханством.

Аббас-Кулі-хан, двоюрідний брат Келб-Алі-хана, котрий у 
цей час керував ханством, намагався цьому перешкодити. Не-
зважаючи на те, що ханство знаходилось під владою Персії, 
Аббас-Кулі-хан розраховував на допомогу російської зброї. Зна-
ючи неприязнь кн. Ціціанова до Келб-Алі-хана, владолюбний 
Аббас-Кулі-хан готовий був навіть видати князю свого двою-
рідного брата Келб-Алі-хана, та аморальний задум Аббас-Кулі-
хана не вдався, а з управлінням ханством Аббас-Кулі-хана шах 
видалив.

У фірмані Фетх-Алі-шаха висловлюється довіра Келб-Алі-
хану наступним формулюванням:
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«Високомісний і піднесений, сховище щастя, виявляю-
чий вірність, Келб-Алі-хан належить до старих слуг, і цар-
ський погляд, що завжди малює справедливість, спрямо-
ваний у його бік… Написано в місяці зіхеджетель-херам 
1218 (1803) року».

(Нахчив. рукоп. документи… Тифліс, 1936, С. 25-27)

*

Щойно Келб-Алі-хан знову став правителем Нахчивану, кн. 
Ціціанов спробував використати його авторитет і можливості 
для проведення політики Російської імперії в регіоні. Захища-
ючи інтереси багатих вірмен, йдучи на поводі, російська влада 
підтримала протизаконну заміну вірменського патріарху.

Виконуючи волю двору Й.І.В., нав’язану вірменами, кн. Ці-
ціанов просив Келб-Алі-хана виявити сприяння в зведенні на 
престол Ечміадзіна вірменського патріарха Даниїла замість па-
тріарха Давида, котрий начебто незаконно зайняв патріарший 
трон. Ось що писав кн. Ціціанов Келб-Алі-хану Нахчивансько-
му 6 лютого 1803 року:

«Прибувши сюди в особі головного управляючого 
Грузією, обов’язком вважаю оголосити вашій високопо-
важності про приїзд мій у тутешнє місто <…> Прошу ваше 
високостепенство здійснити всі старання, що залежать від 
вас та клопотання щодо найшвидшого зведення високо-
пречесного католикоса Даниїла на патріарший престол 
Ечміадзіна <…> дарований йому як з ласки Й.І.В. Всеро- 
сійського Імператора та великого султана, як і за загаль-
ним гласом нації Вірменської.

Я цілком засвідчений, що ваше високостепенство не 
відречеться докласти всіх засобів до успішного й негай-
ного закінчення цієї справи і тим заслужите прихильність 
двох високих Дворів».

(АКАК. Т. 2. С. 633-634)
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Келб-Алі-хан відхилив прохання кн. Ціціанова як протиза-
конне. Не без участі Келб-Алі-хана законно обраний патріарх 
Давид арештував Даниїла та утримував його декілька років 
у перському ув’язненні під наглядом Келб-Алі-хана та Ери- 
ванського Магомед-хана.

Лише в вересні 1807 року, знову ж таки, за участі Келб-Алі-
хана Нахчиванського, вдалось визволити Даниїла з перського 
полону та звести на патріарший престол Даниїла, замість па-
тріарха Давида. Однак 9 жовтня 1808 року, не пробувши на вер-
шині церковної влади й року, патріарх Даниїл помер, так і не 
виправдавши надій, що на нього покладались.

*

У всепідданому рапорті від 10 березня 1804 року кн. Ціці-
анов викладає свої плани підкорення Еривані та Нахчивану: 
«Цією весною ми могли б, можливо, або встановити Російський 
штандарт на стінах Еривані й Нахчивану, або, принаймні, зро-
бити управляючих там ханів данниками Росії». І високий двір 
вірив брехні кн. Ціціанова.

Після відсторонення Келб-Алі-хана від керівництва Нахчи-
ванським ханством навесні 1804 року та знаходячись у Еривані, 
він знову робить заяву, що надає перевагу російському правлін-
ню над перським, і про це 3 квітня 1804 року вірменське джере-
ло негайно доповідає головнокомандуючому кн. Ціціанову:

«Радячись із чиновниками своїми, Келб-Алі-хан оста-
точно вирішив не визнавати влади шаха Перського, ка-
жучи, що я-мовляв людина сліпа та краще піддатись Росії, 
ніж бути в шаха Перського, котрий, заволодівши Ериванню, 
неминуче повинен голову мені відрубати  <…> За таких 
обставин Келб-Алі-хан, бачачи нежданну загибель свою, 
очікує з нетерпінням у Еривань Російське військо»

(АКАК. Т. 2. С. 806)
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На подібні заяви Келб-Алі-хан навряд чи був здатний, фан-
тазії та брехні в вірменських джерел інформації було предостат-
ньо, та кн. Ціціанову такі відомості, нехай навіть недостовірні, 
вкрай необхідні. Повіривши в величезні можливості впливо-
вого Келб-Алі-хана, кн. Ціціанов задумав із його допомогою 
підкорити Еривань без бою, а Келб-Алі-хану за сприяння князь 
обіцяв Нахчиванське ханство, до речі, котре формально знахо-
дилось під владою шаха Персії. Князь Ціціанов неначе ділив 
шкіру невбитого ведмедя.

ІЗ ЛИСТА КНЯЗЯ ЦІЦІАНОВА КЕЛБ-АЛІ-ХАНУ
ВІД 5 ТРАВНЯ 1804 РОКУ

«Багато задоволений я тим, що в.високост. тримаєте 
сторону Російську, тобто сильнішу, і коли справа увінчана 
буде успіхом та запевнення пребудуть дійсні, тоді ви, при-
ятелю мій, таки сядете на ханство Нахчиванське, – в тому 
Богом заклинаюсь». 

(АКАК. Т. 2. С. 634)

Дійсно, з власним військом, маючи в розпорядженні війська 
Ериванського хана маючи великий вплив на жителів Еривані, 
Келб-Алі-хан міг виявити сприяння в заволодінні Ериваном, 
та коли в фортеці не було перських військ. Однак кн. Ціціа-
нов не використовував сприятливу ситуацію та зробив ставку 
на вірмен, які перебували в фортеці. Знаючи, що в випадку за-
йняття Еривані військами Персії, за прихильність до російсько-
го правління, персіяни переселять вірмен вглиб Персії, князь 
рекомендував вірменам, поки туди не ввійшли перські війська, 
влаштувати заколот у фортеці, щоб послабити її оборону й дати 
можливість російським військам увірватись всередину та заво-
лодіти фортецею. 

Майже півтора року кн. Ціціанов із військом безцільно про-
стояв під стінами Еривані в нерішучості та виявився нездатним 
використовувати фактор часу. А вірмени ошукали кн. Ціціано-
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ва та замість обіцяного заколоту всередині фортеці втікали за її 
межі. Коли в серпні 1805 року фортецю зайняли війська шах-
заде Аббас-Мірзи, заволодіти фортецею не лише безкровно, а й 
штурмом, було неможливо. 4 вересня 1805 року почався відхід, 
якщо не втеча, від стін обложеної Еривані деморалізованого, 
недієздатного, напівроздягненого та голодного російського кор-
пусу під командуванням кн. П.Д. Ціціанова.

Кн. Ціціанов зумів виправдатись перед государем імпера-
тором, а Келб-Алі-хана фактично подав як недруга Росії. Що 
стосується самого Келб-Алі-хана, то він із цього приводу з влас-
тивою йому твердістю заявив: «Я й.с. головному начальнику не 
говорив і не скажу; я говорив йому, щоб він вимагав фортецю, 
та він цього не зробив». (АКАК. Т. 2. С. 634)

*

Ласий на вмовляння місцевих володарів приймати росій-
ське заступництво, головнокомандуючий на Кавказі кн. Ціці-
анов, при цьому, остерігався протидії Келб-Алі-хана Нахчи- 
ванського. Вмовляючи Джафар-Кулі-хана Хойського прийняти 
російське підданство та, знаючи, що в цьому його не підтри-
має Келб-Алі-хан, в листі від 3 лютого 1805 року князь ганьбив 
Келб-Алі-хана:

«Цей Келб-Алі-хан, ваше високостепенство, досить ві-
домий, і скільки я також відчув його, то впевнений, що в 
словах його при переговорі з вами, крім ошукань, нічого 
більше не полягало <…> якщо трапиться мені з ним чи 
Ериванським ханом справу мати, то не інакше візьмусь до 
того, як тоді, коли вони погодяться спершу синів своїх від-
дати в аманати».

(АКАК. Т. 2. С. 860)

Кн. Ціціанов жити не міг без пліток і інтриг, і вірмени, теж 
ласі до них, доносили йому всі чутки й пересуди, причому пере-
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мішуючи їх із злістю. В особі такого собі Мартироса з Еривані 
вони запевняли кн. Ціціанова, що Келб-Алі-хан не допустить, 
щоб Джафар-Кулі-хан прийняв російське підданство, оскільки 
він має більш потужні важелі впливу на нього. Водночас вірме-
ни переконували кн. Ціціанова, що Келб-Алі-хан недруг Росії та 
не проти їй нашкодити:

«Келб-Алі-хан приїхав до Джафар-Кулі-хана Хойського та 
обіцяв йому, що він поїде до Баба-хана й доставить Джафар-Ку-
лі-хану сина його, дружину та брата, а також виклопоче ханство 
Хойське, лише б Джафар-Кулі-хан покинув Росіян, та Джафар-
Кулі-хан, маючи прихильність до Росії, не погоджується, хоча 
вони й лякають його.

Також Келб-Алі-хан і Магомед-хан домовились між собою та 
відправили послання Шушинському хану, щоби він заманив Ро-
сіян до себе, й заразом послали до Баба-хана за великим війсь- 
ком шах-заде. Якщо вже Росіяни прибудуть у Шушу, війська 
шах-заде підуть на Грузію, винищать Росіян і заволодіють Гру-
зією».  (АКАК. Т. 2. С. 634)

*

Обіцяючи одночасно двом братам – Келб-Алі-хану та Аб-
бас-Кулі-хану – Нахчиванське ханство, підступний кн. Ціціанов 
зумів їх посварити. Знаючи про низькі моральні якості Аббас-
Кулі-хана, князь затягував його в свої тенета та з його допомо-
гою намагався навіть полонити сліпого Келб-Алі-хана.

КНЯЗЬ ЦІЦІАНОВ – АББАС-КУЛІ ХАНУ 
НАХЧИВАНСЬКОМУ, 14 СЕРПНЯ 1805 РОКУ

Дякую вам за виявлене бажання бути зі всім своїм во-
лодінням у високому підданстві Всеросійської Імперії та 
запевняю при тому, що через це знайдете ви істинне своє 
щастя й благоденство <…> Бажано розмістити в Нахчи-
ванській фортеці на постійний час гарнізон <…> Чи може 
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військо завжди на рік у запасі мати провіант, бо його в 
Нахчиван доставляти нізвідки й далеко <…>

Врешті, мені необхідно мати в своїх руках Келб-Алі-
хана, котрий минулого року так багато зробив мені зава-
жання, та й тепер майже можна очікувати, що він не обли-
ше підступами своїми шкодити користям вашої високості.

(АКАК. Т. 2. С. 635)

АББАС-КУЛІ-ХАН НАХЧИВАНСЬКИЙ –
КНЯЗЮ ЦІЦІАНОВУ

… Зволили писати, що в Нахчивані провіанту для Ро- 
сійських військ ніде дістати <…> то на 10 років можу про-
довольствувати, крім інших витрат.

А у роздумах Келб-Алі-хана, недостойного згадування 
вами, зволили писати, хто він такий і що він може зробити? 
Бог дасть, що він, зв’язаний, присланий буде до в.в. 

А тепер прошу, зробивши мені милість, прислати мені 
грамоту затвердження мене на Нахчиванське ханство, на-
станову та халат <…>

Прикладена печатка Аббас-Кулі-хана Нахчиванського.
(АКАК. Т. 2. С. 635)

*

Щоб остаточно зганьбити сліпого Келб-Алі-хана, як відо-
мо, відстороненого шахом Персії від влади в Нахчивані навесні 
1804 року та відрізати йому шлях до повернення в Нахчиванське 
ханство, кн. Ціціанов звертається до впливових осіб Нахчивану 
з наклепом на хана, залякуючи їх переселенням у Персію й обі-
цяючи переваги російського правління.
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З ЛИСТА КНЯЗЯ ЦІЦІАНОВА НАХЧИВАНСЬКИМ 
АХУНДАМ, МУЛЛАМ, БЕКАМ І ВСІМ СТАРШИНАМ

ВІД 14 СЕРПНЯ 1805 РОКУ

… Закон Російський і воля священна цього ангелопо-
дібного Государя государів полягає в тому, щоб життя та 
власність кожного були забезпечені, огороджені й захище-
ні. Якщо ви бажаєте скористатись грядущим вам спокоєм і 
благоденством, то раджу вам для особистої вашої користі 
об’єднатись із високостепенним вашим начальником Аб-
бас-Кулі-ханом і разом із ним через мене шукати сильно-
го собі заступництва та підданства від милосердного мого 
Государя.

Що ж стосується до Келб-Алі-хана, ви бачите, скільки 
він вам розорення робить, протягом двох років приводячи 
в ваші кордони Персіян, котрі знищують ваш хліб і позбав-
ляють вас прожитку, а гірше за все, можливо, з його під-
ступності і переселять вас, як Ериванців…

(АКАК. Т. 2. С. 635)

*

Три громадянина Франції в супроводі вірменина восени 
1805 року прибули в Баязет із метою подальшого проїзду че-
рез Еривань у Тегеран до Фетх-Алі-шаха. Паша Баязета наказав 
повернути їх, а на зворотньому шляху вірменин був убитий, а 
трьох французів арештували.

«… Про це дізнавшись, Келб-Алі-хан Нахчиванський 
писав до Ерзерумського паші листа, в котрому просив, 
щоб він розпорядився Баязетському паші про звільнення 
французів, аби вони могли вільно проїхати до нього та від 
нього до Фетх-Алі-шаха».   

(АКАК, т.2, С. 853)
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Незалежно від свого становища, Келб-Алі-хан Нахчи- 
ванський був противником будь-яких форм свавілля та, в міру 
своїх можливостей, присікав беззаконня. Карського пашу за гра-
біж на дорогах Келб-Алі-хан, як відомо, покарав силою зброї.

*

У 1806 році сліпий Келб-Алі-хан, демонструючи свою не-
залежність перед шахом Персії та шах-заде, мав намір вигнати 
персіян із Тавризу й таким чином позбавити шах-заде його став-
ки та столиці, про що повідомляв Макинський хан Хойському 
Джафар-Кулі-хану:

«… Ви в моєму панові Келб-Алі-хані будьте впевнені, 
що він у майбутні часи не піде ні до шаха, ні до шах-заде. 
Він з обережності забрав провіант у Ериванську фортецю 
та знаходиться в готовності.

Келб-Алі-хан веде також переговори з Росіянами, котрі 
знаходяться в Карабасі та в Єлизаветполі. Коли ви при-
будете в Ечміадзін, він із цього боку візьме їх у Нахчиван, 
ви залишитесь у Ечміадзіні, а йому дасте тоді 500 чоловік 
Росіян для вигнання з Тавризу недруга.

Написано поточного місяця 19-го».
(АКАК. Т. 3. С. 429)

*

В 1808 році, на п’ятому році Російсько-перської війни, пе-
реможний хід російських військ створив загрозу їхнього втор-
гнення вглиб Персії. Шах Персії прийняв рішення укріпити 
Нахчиванську фортецю та на час будівельних робіт звелів ви-
селити з фортеці жителів.

Висловлюючи надію, що губернатор провінції Келб-Алі-хан 
виконає його волю та організує роботи зі зміцнення Нахчивансь- 
кої фортеці, а жителі нададуть підтримку високоміцному воло-
дарю, шах Персії присягався Келб-Алі-хану у своїй відданості:
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«Присягаюсь великим Богом, присягаюсь милостивим 
Богом, присягаюсь дорогою головою Його Високості прин-
ца та хлібом і сіллю Государя – пристанища миру, допоки 
я не спущу духу, поки я живий, до того часу в відношен-
ні високоміцного Келб-Алі-хана та його губернаторства й 
провінції та в відношенні всіх кенгерлінців, крім доброго 
й хорошого, нічого дурного не буде, за умови, щоб і висо-
кородні також не бігали то в той, то в інший бік <…> і з по-
боювання й страху не хапались би за поли когось іншого, 
крім високоміцного Келб-Алі-хана <…>

Написано в місяці зіхеджетель-херам. 1223 року (1808)».
(Пер. Азія в док. Нахч. рук. док. Тифліс, 1836. С. 39-40)

Солодкі вмовляння шаха Персії та його присяга в відданос-
ті не допомогли. Виконувати наказ шаха переселяти жителів 
фортеці Нахчивану Келб-Алі-хан не став. Охороняючи благо-
получчя жителів фортеці, можливо, Келб-Алі-хан в той же час 
прагнув не створювати перешкоди на шляху російських військ.

Шах не пробачив Келб-Алі-хану непослуху та в березні 
(квітні) 1808 року знову усунув його від управління Нахчи- 
ванським ханством.

На початку 1809 року головнокомандуючий на Кавказі гр. 
Гудович отримав донесення про усунення сліпого Келб-Алі-
хана від управління Нахчиванським ханством та заміну його 
двоюрідним братом Аббас-Кулі-ханом: «Нахчиванський Келб-
Алі-хан, відомий своїм багатством, становищем і хоробрістю, 
схоплений. Призначений Нахчиванським начальником такий 
собі Аббас-Кулі-хан». (АКАК. Т. 3. С. 505)

19 лютого 1809 року гр. Гудович направив у Санкт-Петербург 
донесення наступного змісту:

«Сліпий Келб-Алі-хан Нахчиванський навесні минуло-
го року з підозрами на нього, що знову він відданий Росії, 
позбавлений Нахчиванського ханства та зі всім своїм сі-
мейством взятий у Персію; один лише із кращих його си-
нів Ших-Алі-бек встиг врятуватись і з декількома з своїх  
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людей втік у Карабах, шукаючи заступництва Всеро- 
сійської Імперії, чому прийнявши його й привівши до при-
сяги на вічну вірність підданства Його Імператорській Ве-
личності, котру він дав у присутності полк. Асєєва, який був 
начальником війська в Карабасі». 

(АКАК. Т. 3. С. 267)

*

Як і за Каджара, сліпий Келб-Алі-хан Нахчиванський зна-
ходився в складі військ Персії та брав активну участь у бойо-
вих операціях. Головнокомандуючому на Кавказі генералу Тор-
масову надходили тривожні донесення про вторгнення військ 
Персії в Карабах.

Із донесення від 13 червня 1810 року:

«Із Нахчивану начебто отримані достовірні відомості, 
що шах-заде Аббас-Мірза з військом більше 10 000 чоло-
вік йде до Нахчивану, куди піде далі – невідомо, а сліпого 
Келб-Алі-хана Нахчиванського відправляє в Карабах із 
чисельним військом для розорення жителів і викрадення 
худоби».

(АКАК, т. 4. С. 716)

Із донесення від 29 червня 1810 року:

«… Аббас-Мірза уже прибув у Нахчиван <…> Келб-Алі-
хану з іншими трьома ханами (зазначимо, «з іншими», бо 
сліпий не «інший». – Р.І.) наказано йти з 10 знаряддями з 
Нахчивану до Сісіану, в володіння Карабахське, для гра-
бунку та зайняти надійні позиції, щоб не допустити в Мігрі 
секурсу Російських військ <…> Аббас-Мірза наказав від-
рубати голови сарбазам, які були в Мігрі, дали Російським 
військам зайняти це поселення».

(АКАК. Т. 4. С. 719)
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Третє донесення – від 8 липня 1810 року:

«На марші до Аскерану отримано повідомлення від 
4 липня 1810 року, що з Нахчивану Келб-Алі-хан із чис-
ленним військом зайняв дороги, що пролягають до Мігрі, 
і шлях до загону полковника Котляревського перекритий, 
провіанту в нього в Мігрі не більше ніж на 20 діб, а послати 
з Шуші на допомогу нікого. В випадку удачі недруга в Мігрі 
Карабахський народ може вийти з покори».

(АКАК. Т. 4. С. 558)

Про подальший хід цієї операції відомо небагато. Російсь- 
ким військам, які прибули до Мігрі, вдалось пробитись до пол-
ковника Котляревського й доставити йому продовольство. Загін 
Келб-Алі-хана Нахчиванського, судячи зі всього, в поєдинок не 
вступав, та сам факт прибуття сліпого Келб-Алі-хана з військом 
посіяв чималу тривогу в стані російських військ.

*

Головнокомандуючому на Кавказі генералу Тормасову на-
дійшло прохання Назар-Алі-хана, старшого сина сліпого Келб-
Алі-хана, про прийняття його та підвладний народ у російське 
підданство, виділити їм місце в Карабасі та з метою безпечного 
переходу до Карабаху дати їм загін для супроводу. Та безпечний 
перехід забезпечений не був, і Назар-Алі-хан зі своїми підвлад-
ними не залишив межі Персії. В цій ситуації, його молодший 
брат Ших-Алі-бек, ризикуючи життям, змушений був покину-
ти Росію й повернутись до Персії, щоб об’єднатись із рідним 
братом Назар-Алі-ханом і допомогти йому й підвладним жите-
лям повернутись у Карабах.

В Російському державному військово-історичному архіві ми 
знайшли свідчення, яке підтверджує, що Ших-Алі-бек за три 
з половиною роки повернувся до Росії з Персії, заслуживши в 
Персії чин полковника. 
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ГОЛОВНОКОМАНДУЮЧИЙ НА КАВКАЗІ ГЕНЕРАЛ 
РТИЩЕВ – УПРАВЛЯЮЧОМУ ВІЙСЬКОВИМ 
МІНІСТЕРСТВОМ КНЯЗЮ ГОРЧАКОВУ 1-МУ,  

22 ЛИСТОПАДА 1812 РОКУ

Що стосується полоненого Перського полковника Ших-
Алі-бека, сина сліпого Келб-Алі хана, котрий був у Нахчи-
вані ханом, взятого в полон 20 жовтня 1812 року в бою 
при укр. Асландузі, то йому я дав під чесне слово свободу з 
тим, щоб він, за відомої недовіри Перського уряду до всі-
єї їхньої фамілії, не відчуваючи себе безпечним у Персії 
та забравши все своє сімейство і підвладних йому людей, 
обіцяв вибігти в Карабах і поселитись у межах тутешнього 
краю, віддавши себе назавжди підданству Й.І.В.

(РДВІА, ф. 846, о. 16, д. 18253, с. 103)

В сім’ї Келб-Алі-хана Нахчиванського не було зрадників і 
бути не могло.

*

В середині 1815 року Келб-Алі-хан Нахчиванський знову 
зайнявся долею опального грузинського царевича Олександра 
Іраклійовича та виступив посередником між російським і пер-
ським урядами. В цей час царевич Олександр жив у Дагеста-
ні, де йому співчували та допомагали. Ериванський хан вважав 
перебування царевича в Дагестані незаконним. На думку хана 
Еривані та Келб-Алі-хана, царевичу Олександру слід було вре-
шті обрати заступництво однієї з високих держав – Росії або 
Персії. Проживаючи на нелегальному становищі в Дагестані, 
царевич виявляв нерішучість. 

Для пришвидшення вибору царевичем країни проживання 
та надання йому матеріальної підтримки в липні 1815 року пра-
витель Еривані направив у Росію Келб-Алі-хана Нахчивансько-
го та сповістив головнокомандуючого генерала Ртищева:
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«Відправляючи 3-х осіб царевича Олександра, які зна-
ходяться тут, разом із Келб-Алі-ханом до вашої Високості, я 
посилаю з ними до царевича 1500 рублів сріблом, речі та 
одіж і прошу вас відправити зі вказаними людьми й вашу 
людину для безпечної доставки цієї посилки до царевича, 
й оскільки царевич походить із знаменитого роду Баграті-
онів <…> він знаходиться під високим заступництвом обох 
держав, і ви не повинні погодитись, щоб він був усунений 
від щедрот обох великих государів і знаходився під за-
ступництвом у Лезгінів <…> щоб він далі не залишався там 
і <…> прибув до вас для проживання <…> якщо він захоче 
їхати в Персію, то щоб він міг безперешкодно сюди їхати 
тією дорогою, котрою захоче, де він буде жити спокійно…»

(АКАК. Т. 5. С. 379)

Царевич Олександр більше довіряв лезгінам Дагестану, ніж 
російським воєводам на Кавказі, остерігаючись їхніх провока-
цій і навіть арешту. Він не повірив і запрошенню російського 
государя імператора залишатись жити в Росії та прийняв рішен-
ня повернутись до Персії.

Між тим, російський уряд не бажав випускати царевича 
Олександра за межі країни й тому чинив перешкоди на його об-
раному шляху в Персію, так що повернення могло коштувати 
життя й царевичу, й Келб-Алі-хану, котрий покровительствував 
йому, якби він взявся супроводжувати царевича. Тому царевич 
Олександр прокрадався в Персію один стежками контрабандистів, 
за допомогою провідників із Дагестану, обходячи російські пости.

Сліпий Келб-Алі-хан Нахчиванський, оцінивши реальну си-
туацію, задля безпеки царевича Олександра повернувся в Пер-
сію без нього, про що генерал Ртищев 1 січня 1816 року й по-
відомив хану Еривані:

«Я повинен вас сповістити, що Келб-Алі-хан, який при-
їжджав у Тифліс із відомим вам дорученням, повернувся в 
Персію з тією відповіддю, котру ваша світлість дали мені на 
мого останнього листа та котрий я повідомив Аббас-Мірзі, 
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начебто головною причиною вашої нерішучості вирушити 
разом із ним у Персію під заступництво цієї держави було 
єдине те, що ваша світлість не отримали тоді фірману від 
Аббас-Мірзи…».

(АКАК. Т. 5. С. 392)

*

ЗУСТРІЧІ ГЕНЕРАЛА ЄРМОЛОВА
З КЕЛБ-АЛІ-ХАНОМ НАХЧИВАНСЬКИМ У 1817 РОЦІ

Призначений за високим повелінням послом у Персію, гене-
рал О.П. Єрмолов 17 квітня 1817 року відбув із Тифлісу в Теге-
ран. Проїжджаючи Нахчиван, генерал, начуваний про сліпого 
Келб-Алі-хана Нахчиванського, тричі відвідував хана в його 
домі: 12 травня 1817 року дорогою в Персію та на зворотному 
шляху в Росію 24 і 25 вересня 1817 року.

12 травня 1817 року генерал Єрмолов у супроводі частини 
своєї свити відвідав Келб-Алі-хана. Хан мав намір першим на-
нести візит послу, та генерал, проявляючи повагу до віку хана 
та його нещастя, сам прийшов до сліпого Келб-Алі-хана Нахчи-
ванського.

24 вересня 1817 року генерал Єрмолов записав у дорожньо-
му щоденнику:

«Тут із задоволенням побачив я сліпого Хана, бо він 
один усією силою відчуває мерзенність Перського управ-
ління, котрому крайнощі одні змушують підкорятись…»

25 вересня 1817 року генерал Єрмолов ще раз бачився з ха-
ном і, від’їжджаючи до Тифлісу, попрощався з ним, однак Келб-
Алі-хан наступного дня особисто проводжав кортеж генерала 
Єрмолова. (РДАДА, ф. 1406, оп. 1, д. 345)
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*

ІЗ ЗАПИСКИ ПРО НАХЧИВАНСЬКЕ  
РОДОВИЩЕ КАМ’ЯНОЇ СОЛІ 

На широкій долині, що простягається вздовж лівого берега 
ріки Аракс, між селами Суєт, Джагри та Ших-Махмуд, на від-
стані 10 верст від Нахчивану височіє гора, в котрій зосереджені 
багаті поклади кам’яної солі. 

«До повернення Келб-Алі-хана Нахчиванського (вкінці 
1816 року) видобутком солі займались жителі сусіднього 
сел. Джагри, отримуючи за роботу третю частину виторгу 
за продаж солі, при цьому робітники зобов’язані були мати 
свої інструменти та використовували при роботах третю 
частину власного пороху, та Келб-Алі-хан дарував виключ-
не право розробляти сіль жителям селища Ших-Махмуд за 
виявлену ними відвагу в бою проти Лезгінів, і при цьому 
встановлена ханом заробітна платня робітникам складала 
четверту частину від виторгуваних грошей за продаж солі, 
та для видобутку солі хан видавав свій порох».

(АКАК. Т. 7. С. 92)

Келб-Алі-хан знаходився на чолі Нахчиванського ханства з 
1787 по 1823 рік, виключаючи періоди, коли шах Персії усував 
його від управління ханством, – орієнтовно 23 роки.

Келб-Алі-хан Нахчиванський помер у 1823 році в Тавризі, на 
зворотному шляху з Мекки в Нахчиван.

Довголітня надія Келб-Алі-хана знаходитись під захистом 
російської влади, та не втратити самобутність і зберегти те-
риторіальну цілісність Нахчиванського ханства здійснилась в 
1828 році, за п’ять років після його смерті, коли був підписаний 
Туркманчайський мирний трактат.

Діти Келб-Алі-хана та його нащадки свято виконували за-
повіти батька та пращура, а тому вписали свої гідні імена зо-
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лотими літерами в багату, насичену героїкою та патріотизмом 
історію легендарної династії ханів Нахчиванських.  

Келб-Алі-хан Нахчиванський.
Художник Аскер Мамедов





                   «Великі люди відрізняються від звичайних
                       не тим, що в них менше пристрастей і 
                       і більше чеснот, а тільки тим, що вони
                       носять у собі великі задуми».

                                        Франсуа Ларошфуко (1613–1680)

Нахчиванська автономна 
республіка в сяянні 
благополуччя та духовності

У променистому сяянні нової епохи стрімкого соціально-
го та науково-технічного прогресу НАХЧИВАНСЬКА 
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА – нероздільна частина 

АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ – урочисто відзна-
чає 90-літній ЮВІЛЕЙ своєї автономії. Епоха бурхливого про-
цвітання колись багатостраждального Нахчивану, повернен-
ня народу правди про героїчне минуле цього давнього краю 
та глибока повага до легендарного роду ханів Нахчиванських 
почались після проголошення довгоочікуваної незалежності 
Азербайджанської Республіки на чолі з видатним архітектором 
Азербайджанської державності й улюбленцем народу ПРЕЗИ-
ДЕНТОМ ГЕЙДАРОМ АЛІРЗА ОГЛУ АЛІЄВИМ (10 травня  
1923 р. – 12 грудня 2003 р.). Такої блискучої ери процвітання Нах-
чиван не бачив усі п’ять тисяч років перебування на планеті Земля.

За покликом шанованих пращурів, повернених народу, бук-
вально на очах у наших поколінь, відбулось формування нової 
плеяди політичних і духовних однодумців, засновником котро-
го, звичайно, за правом є ГЕЙДАР АЛІЄВИЧ АЛІЄВ. 

Давній Нахчиван – батьківщина цього чудового азербай-
джанця, котрий не тільки в Республіці, а й світовій спільноті 
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визнаний гідним загальнонаціональним лідером. І цивілізо-
ваний світ нашої Планети не помилився. В нових умовах сві-
тових суспільних відносин під керівництвом Гейдара Алієва 
створена реально, де-юре і де-факто, красива держава – неза-
лежна Азербайджанська Республіка. Гейдар Алієв привніс у 
динамічний розвиток нового Азербайджану міцний мир, циві-
лізацію, прогрес економіки та духовне збагачення народу. На 
відміну від легендарної династії Ханів Нахчиванських, Гейдар 
Алієв, його прихильники та ідейні оплічники не замикаються 
на родові корені, хоч і не відкидають їх. Вони не утворюють і не 
представляють будь-яку правлячу партію, тим більше, вони по-
збавлені від виплати членських внесків. До плеяди однодумців 
Гейдара Алієва не зараховують за загальним і рівноправним ви-
бором. Учасники нової рушійної політичної сили в Республіці 
єднаються за моральним принципом жити та творити на благо 
прогресу й благополуччя сонячного Азербайджану та його не-
віддільної частини – давнього багатостраждального, але непо-
кірного Нахчивану.

Нині живе й успішно діє друге покоління оплічників велико-
го Нахчиванця ГЕЙДАРА АЛІЄВА. Вірним його послідовни-

Велика людина 
Азербайджану  
Гейдар Алірза  

оглу Алієв

Президент 
Азербайджанської 

Республіки Ільгам Гейдар 
оглу Алієв
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ком є нинішній Президент Азербайджанської Республіки ІЛЬ-
ГАМ ГЕЙДАР ОГЛУ АЛІЄВ, визнаний народом Азербайджа-
ну та всім світом також.

У сузір’ї  яскравих сподвижників ГЕЙДАРА АЛІЄВА пере-
буває його учень і соратник нинішнього Президента ІЛЬХАМА 
АЛІЄВА, видатний Нахчиванець ВАСІФ 
ЮСІФ ОГЛУ ТАЛИБОВ.

Голова Верховного Меджлісу Нахчи-
ванської Автономної Республіки ВАСІФ-
МУАЛЛІМ – істинний будівничий, тво-
рець від Бога.

Щасливі, ми крокуємо сонячним 
Нахчиваном. Навкруги скрізь стерильна 
чистота й радісні посмішки. Древнє міс-
то потопає в ароматі зелені. Мимоволі 
згадується багата й цікава історія цього 
чудового давнього краю – першого осе-
редку життя людини на нашій Планеті. 
Нахчиванські ремісники – ткачі, гончари, 
ювеліри та інші талановиті майстри під-
коряли мандрівників і торговців, різних 
прибульців, красою й витонченістю своїх художніх творів.

Давній Нахчиван – це найбільший у світі монументальний 
пам’ятник усьому людству. На території Нахчиванської Авто-
номної Республіки й донині красуються 1162 архітектурних 
скарбів. У довгому списку цих шедеврів 58 становлять загаль-
носвітову цінність, 455 – визнані республіканського й 648 – міс-
цевого значення. Нахчиванські архітектори славились на всьо-
му Сході та створювали неповторної краси пам’ятники. Плодо-
вита земля Нахчивану в ХІІ столітті подарувала Планеті велико-
го зодчого Аджемі Ібн Абубекра НАХЧИВАНІ. Він обдарував 
нащадків на вічні часи багатьма неповторними творіннями 
архітектури. Одне з них – мавзолей Моміне-Хатун. Блискуча 
краса й витонченість багатьох дуже тонких візерунків на мавзо-

Голова Верховного 
Меджлісу 

Нахчиванської 
Автономної Республіки 

Васіф Юсіф оглу 
Талибов
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леї цілком поглинають і гіпнотизують тебе. Буквально на очах 
мавзолей перевтілюється на велетенську променисту бірюзу – 
символ Сходу. Мавзолей Моміне-Хатун облямований написом: 

«МИ ЙДЕМО, СВІТ ЗАЛИШАЄТЬСЯ,
МИ ПОМРЕМО – ЗАЛИШИТЬСЯ ПАМ’ЯТЬ».

Озброївшись до кінця днів своїх цією мудрістю, я набрався 
сміливості, виключно для себе, її переосмислити: «Ми йдемо, 
світ залишається, та добру пам’ять про себе зобов’язані за-
лишити».

Великий Аджемі не лише обезсмертив ім’я своє, а й золоти-
ми літерами вписав рідний Нахчиван у перелік найвеличніших 
архітектурних пам’яток світу.

На пагорбі красується Дім-музей Ханів Нахчиванських, по-
вернений народу патріотом і лідером священного краю Нахчи-
вану Васіфом ТАЛИБОВИМ. Читачу відомо, що майже двісті 
років тому, заради зустрічі з шанованим на всьому Близькому 
Сході Сліпим КЕЛБ-АЛІ-ХАНОМ НАХЧИВАНСЬКИМ, цей 
дім відвідав Надзвичайний Посол Государя Імператора в Пер-

сію, головнокомандуючий на Кавказі ген. 
О.П. Єрмолов. Сліпий Келб-Алі-хан із 
хвилюванням повідав знаменитому гос-
теві про розруху й тяжке становище ко-
лись квітучого Нахчиванського краю. Дух 
Сліпого Келб-Алі-хана, який витає, напев-
не, з полегшенням і радістю відчує мир і 
процвітання в сучасному Нахчивані.

Коли на землю опуститься імла, на 
першокласних дорогах Нахчивану посе-
редині запалюються мерехтливі вогники. 
Такі облаштовані дороги можна поба- 
чити в Європі, але не всюди. В Нахчива-
ні – широкі, красиві й доглянуті вулиці. З 

Келб-Алі-хан 
Нахчиванський.

Художник Аскер Мамедов
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посмішками на обличчях миготять радісні молоді люди в гарній 
уніформі – студенти з чарівного царства знань, Нахчивансько-
го Державного Університету, найбільшого на Близькому Сході. 
В Університеті свій ботанічний сад і сучасна лікарня, величез-
ний і чудовий центр електронної книги, консерваторія, котру 
особисто відкривав Президент Ільгам АЛІЄВ і, врешті, будівля 
Міжнародного факультету, зведена й підготовлена до навчаль-
ного процесу за казково короткий термін, лише за 8 місяців!

Знаходячись у Нахчивані, неможливо пройти повз нещо-
давно побудованого зі шкла та пластику Діагностичного цен-
тру – шедевру архітектоніки та згустку досягнень техніки сві-
тової медицини. Ми покатались на прозорому ліфті, звідки, як 
на долоні, проглядаються кабінети й лабораторії цього чудово-
го закладу, де співробітники в білосніжних халатах з любов’ю 
добросовісно творять свою святу справу. На додаток до нашого 
дивовижного враження ми дізнались, що за Наказом Президен-
та Азербайджанської Республіки ІЛЬГАМА АЛІЄВА, медицина 
в Нахчиванській Автономній Республіці, як і в усьому Азербай-
джані, безкоштовна та без будь-яких винятків.

Підземне царство Нахчивану вирує невідомим нам життям. 
Його красу ще ніхто не описав, та й не всі багатства його відо-
мі. До прикладу, прабатько НОЙ вказав нащадкам на поклади 
солі в Нахчивані та виявився провидцем. Від прабатька НОЯ до 
ВАСІФА ТАЛИБОВА Нахчиванські соляні промисли працюють 
безперебійно, задовольняючи сповна потреби жителів і різних 
сфер промисловості.

В підземних соляних печерах, де вже давно не видобуваєть-
ся сіль, нині влаштована унікальна оздоровча лікарня. Відпо-
чинок і сон у соляних печерах Нахчивану – запорука здоров’я 
та довголіття. Бажаючих зміцнити тут своє здоров’я виявилось 
настільки багато, що уряду Нахчивану довелось поблизу від со-
ляної лічниці звести розкішний п’ятизірковий готель. І нехай 
допоможе Всемогутній і Милосердний Аллах соляним промис-
лам Нахчивану ще довго й вірно служити людям!



596

Нахчиванська земля багата на підземні води, та тривалий пе-
ріод спеки в краю не загрожує врожаю. З давніх часів працелюб-
ні Нахчиванці створюють під землею унікальні підземні тунелі 
для зрошувальної води, так звані кягрізи (кян-кани). В кягрізи 
спускаються східцями, з деяких кягрізів вода, подібно до водо-
проводу, виводиться на поверхню землі. Будівництво кягрізів 
є особливим розділом Нахчиванського підземного мистецтва, 
досвід їх будівництва накопичувався століттями, передаючись 
із покоління в покоління, та Нахчиванці в цьому мистецтві до-
сягнули найвищої досконалості. Однак кягрізи – лише часточка 
величезного підземного царства Нахчивану.

В світі, як нам здається, немає корисніших і смачніших за 
мінеральні води Нахчивану: «Сіраб», «Бадамли», «Вайхір», 
«Гизилджир», «Нагаджир». Тільки в Нахчивані не потрібно 
кудись їздити та навіть далеко ходити, щоб із напівзакритими 
очима насолодитись одразу п’ятьма сортами корисних і смач-
них мінеральних вод. У всіх цих п’яти сортів одна мати – ро-
дюча земля Нахчивану. Та Нахчиван прославлений іще й іншою 
водою, ми її не приєднуємо до перелічених п’яти сортів. Вона 
сама по собі й поза конкуренцією. Мова йде про Джульфінську 
Термальну Миш’якову воду «Дари-Даг» – якісно новий сорт 

Поруч із відомими Нахчиванцями Васіфом Талибовим 
і Ісою Габіббейлі
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мінеральної води, котра одночасно використовується й для при-
йому ванн. 

«Дари-Даг» має магічні властивості. Вона долає й шкірні, і 
жіночі, остеохондрозні та нервові захворювання. Джульфінсь- 
ка термальна вода лікує поперековий радикуліт і ревматичний 
поліартрит. «Дари Даг» корисна для печінки, малокрів’я та 
імунної системи. Ця термальна вода вбиває наповал і малярію. 
Де це бачено, щоб одна й та ж вода, що витікає з однієї труби, 
лікувала 10 захворювань? Нахчиванська «Дари-Даг» це може.

До цього часу перед очима виникає казкова краса околиць 
«Дари-Даг», оповита дивами, що тонуть у красі. Джульфінська 
Термальна Миш’якова вода навіки поселилась у чарівному  
гірському царстві, ім’я котрому «Краса чудес».

Згідно свідченням незалежних експертів Термальна вода 
«Дари-Даг» за багатством хімічного складу зайняла перше міс-
це не лише серед вод Кавказу, а й визначила відомі джерела Іта-
лії та Франції.

Всіх окрас Нахчивану, мабуть, нам не пізнати. Часу на це не 
вистачить, тим більше, їх описати в маленькому нарисі. І спра-
ведливо мовлять у народі: «Краще один раз побачити, ніж сто 
разів почути!». Котрий уже місяць перебуваємо в рожевій мрії, 
щоб пошвидше повернутись до вашого затишного, гостинного 
та улюбленого Нахчивану.

Від надлишку захоплення якісь внутрішні сили намагались 
змусити нас придумати свою й також гідну назву чарівному 
краю Нахчиван, але, занурившись у глибину історії, зрозуміли, 
що ми запізнились майже на сім століть. Нас, виявляється, ви-
передив корінний Нахчиванець, також закоханий у цей край, 
Мухаммед НАХЧИВАНІ. Ще в XIV столітті він влучно й зміс-
товно нарік Нахчиван «Прикрасою Світу» (Нашх-і-Джахан). 
Кращої назви благодатному краю Нахчивану й не придумати. 

Між величчю держави та міцністю сім’ї існує прямий і нероз-
ривний зв’язок. Про цю мудру державну формулу Азербайджан-
ської Республіки ми почули з уст МЕХРІБАН-ХАНУМ АЛІЄ-
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ВОЇ, Першої Леді Азербайджанської Республіки, Президен-
та Фонду ГЕЙДАРА АЛІЄВА. На відміну від багатьох дер-
жав світу, Азербайджанська Республіка обійшла боком еконо-

мічну кризу, забезпечивши фінансове 
благополуччя в усіх сферах діяльнос-
ті й життя, та це, виявляється, ще не 
може слугувати гарантією соціального 
прогресу й добробуту суспільства.

В центрі уваги в держави, як під-
креслила МЕХРІБАН-ХАНУМ, зна-
ходиться її первинна клітина – СІМ’Я.

Сучасний Азербайджан іде шляхом 
створення гармонії відносин у сім’ях 
Республіки, демонструючи народу гар-
монію в сім’ї Президента. Життя сім’ї 
Президента Республіки проходить на 
очах у жителів Азербайджану. Воно 
не за сімома замками, як це водиться 
в багатьох державах світу. І цей новий 
погляд на практику розбудови благо-

получного демократичного суспільства зливається з ехом мо-
ральної спадщини династії Ханів Нахчиванських. Їхні заповіти 
та благородні помисли передаються нинішнім поколінням через 
зв’язок часів. 

Заради справедливості зазначимо, що народ Азербайджану, 
від юнака до вибіленого сивиною аксакала, знає, любить і за-
хоплюється МЕХРІБАН-ХАНУМ АЛІЄВОЮ, та вже одне таке 
народне визнання означає її велич і зовсім не потребує якогось 
іноземного титулування. Однак, якщо заслуги МЕХРІБАН-ХА-
НУМ АЛІЄВОЇ все таки отримали високу оцінку за океаном, у 
США, де її звели в почесний титул «ВЕЛИЧНА ЖІНКА ХХІ 
СТОЛІТТЯ», то така велич уже абсолютна та непогрішна, отже 
народ Азербайджану зовсім не перебільшував значущість сво-
єї Першої Леді. Погляди народу Азербайджану та громадських 

Мехрібан ханум:  
«Я вірю в Бога та людські 

можливості»
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організацій світу співпали. Світова спільнота ще більш високо 
оцінила духовні звершення МЕХРІБАН-ХАНУМ.

МЕХРІБАН-ХАНУМ АЛІЄВА служить гідним прикладом 
для Перших Леді багатьох країн. Можливо, настав час рекон-
струювати згаслий войовничий лозунг комуністів «Пролета-
рії всіх країн об’єднуйтесь» і перетворити його на мирний і 
духовний: «Перші Леді всіх країн об’єднуйтесь!». Дія нового 
заклику може призвести до блискучих перетворень у вашому 
поки ще неспокійному світі. І якщо доведеться пояснювати 
походження цих великих подій у світі, мудреці зволіють обме- 
житись порадою всього в два слова: «Шукайте Жінку!»

Азербайджанська Республіка, подібно до білосніжного оке-
анського лайнера, впевнено рухається правильним курсом, і 
рифи їй не загрожують. Вдосконалення науково-технічного та 
соціального прогресу в Азербайджані знаходиться на крутому 
підйомі. 

Від гармонії в домі Президента АР до 
гармонії в сім’ях Азербайджану
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Незалежний Азербайджан у тісній співдружності з його не-
віддільною частиною, Нахчиванською Автономною Республі-
кою, прагне бути великим і закономірно, що варту біля стерма 
цієї славної держави несуть гідні її величі.

Знаходячись на сторожі духовності
та процвітання Нахчивану,
стратегічного державного
прикордонного форпосту,

мирний сонячний Азербайджан
впевнено рухається дорогою до Храму.

За заповітами пращурів!
Доброго шляху та так тримати!
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місії, ст. рад. Ад. П. Берже. Тифліс. 1866-1884. Томи І-Іх.
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Додаток 2

МЕТРИЧНІ 
ТА  ІНШІ  МІРКИ

Агач (тюрк.) – азербайджанська народна міра довжини; піший 
агач дорівнює 4 верстам, кінний – 7 верстам. Використовувалась для 
позначення відстані між пунктами.

Аршин (тюрк.) – міра довжини серед низки країн (у Росії з XVI 
століття) дорівнює 16 вершкам або 71,12 см.

Батман (або ман) – старовинна міра ваги, розповсюджена в Пер-
сії, в залежності від провінції, дорівнює 3-6 кг.

Верста – російська міра довжини, дорівнює 500 саженям або 
1,0668 км. До 1920 року існувала так звана межева верста, що дорів-
нює 1000 сажнів або 2,1336 км, котра застосовувалась для межування 
та визначення відстані між населеними пунктами.

Курур – 500 000 туманів або 1,5-2,5 млн рублів.
Панахабаду – грошова одиниця Шушинського ханства. Спочатку 

карбувалась у Шуші та прирівнювалась до 20 коп. сріблом. Пізніше 
вона йменувалась панабадом і мала ходження в усіх ханствах Персії.

Пуд – російська міра маси (ваги). 1 пуд дорівнює 40 фунтам або 
16,38 кг.

Сажень – російська міра довжини. 1 сажень дорівнює 3-м арши-
нам або 2,1336 м. Відомі махова сажень (1,76 м) і коса сажень (2,48 м).

Туман – перська монета, що дорівнює 3-м російським рублям, а в 
часи перських походів гр. Паскевича – 4 рублям.

Хальвар (халвар, кальвар) – перська міра ємності для сипучих 
матеріалів (тіл) і має великий діапазон, від 18 пудів 5 фунтів до 72 
пудів 20 фунтів.

Фарсанг (фарасанг, фарсах, ферсех) – перська міра довжини, що 
дорівнює 5 тис. метрів і доходить до 5-6 верст, залежно від провінції.

Фунт (від лат. pondus)- одиниця маси в системі російських мір. 1 
фунт дорівнює 0,4095 кг, дорівнює 1/40 пуду.

Фут (англ.) – міра довжини в системі англ. мір. 1 фут дорівнює 12 
дюймам або 0,3048 м. У Системі російських мір 1 фут дорівнює 1\7 
саженя або 0,3048 м.
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