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ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ – ШЛЯХ У МИСТЕЦТВІ

Мої ідеї – є моя біографія
Аббас Саххат  

Тривалий час у азербайджанському літературознавстві в основі 
дослідження й подання найважливіших дат життя та творчості пись-
менників і поетів лежали ідеологічні принципи. Більше того, протя-
гом значного відрізку ХХ століття, а саме в радянський період, до-
водилось замовчувати, обминати важливу інформацію з біографій 
багатьох письменників, віддавати в забуття їхні окремі твори. Лише 
після здобуття Азербайджаном незалежності з’явилась можливість 
подати письменників такими, якими вони були насправді.

Творчий шлях письменника, насамеперед, пов’язаний із його  
реальним життєвим шляхом. Будь-яка, навіть найнезначніша деталь 
вписується в канву його життя та творчості.

При складанні життєпису діячів нашої літератури азербайджансь- 
кі вчені частіше за все брали лише найбільш значні віхи їхнього 
життя, роблячи при цьому основний акцент на описі подій позитив-
ного характеру, а складні та суперечливі моменти в біографії пись-
менника вважалось за краще приховувати від майбутніх поколінь. 
Таким чином, життя творчої особистості подавалось однобічно, лише 
з позитивної сторони. 

Біографія письменника являє собою невід’ємну частину епохи й 
середовища, в котрому він жив. Літературознавці, аналізуючи жит-
тєвий шлях будь-якого письменника, в більшості випадків або цього 
не враховували, або говорили про настільки загальні риси епохи, 
котрі не могли серйозно повпливати на формування та розвиток 
конкретної людини. В результаті, окремий письменник поставав пе-
ред нами як зелене дерево в неживій пустелі або самотній острів у 
безмежному океані. Це, звичайно, заважало всебічному вивченню 
його життєвого шляху, творчого світу.

Біографія не може складатись лише із основних або значних 
подій, хоча, на жаль, схожа традиція живе в літературознавстві ко-
лишніх радянських республік, зокрема й Азербайджані. Разом із 
основними фактами біографії є дрібні, на перший погляд буденні, 
звичайні, швидкоплинні, здавалось би, неважливі деталі, котрі також 
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складають певну частину життя людини. По суті своїй значні факти 
біографії складаються з подібних дрібних деталей. Без врахування 
такого роду факторів неможливо в усій повноті детально й чітко 
проаналізувати, вивчити, відтворити події значніше, масштабніше, 
привертаючи більше уваги. Саме через переважання цієї традиції 
ми до цього часу не могли скласти повну, науково обґрунтовану біо-
графію більшості наших письменників.

Не можна писати біографії діячів літератури, опираючись тільки 
на дані їхніх особистих карток. Великі ідеї, в ім’я котрих тривалий 
час вели боротьбу ці люди, також є складовою частиною світу їхніх 
біографій. Більше того, серйозні протиріччя, що виникають між ідея-
ми та реальними діями письменників мають неоціненне значення в 
створенні їхнього унікального літературного портрету. Саме це мав 
на увазі видатний поет-романтик Аббас Саххат, стверджуючи: «Мої 
ідеї – є моя біографія».

Творчість письменника складає значну частину його біографії. 
Справжні творці писали не про те, що бачили, читали чи чули, вони 
писали про те, що пережили. Тому не лише факти написання, видання, 
постановки якогось твору, та іноді навіть доля певних літературних 
персонажів перетворюється на факт біографії їх творця. В літератур-
ній практиці сам автор нерідко стає прототипом героя свого твору.

Отже, ретельне вивчення біографій письменників відіграє ваго-
му роль у вивченні й розумінні літератури загалом. На жаль, до цього 
дня в середніх школах і університетах не приділялось належної ува-
ги біографіям письменників, і ця серйозна проблема не знайшла ще 
свого науково-теоретичного й методичного дослідження. Немає ще 
наукових праць, методичних розробок і рекомендацій, котрі могли б 
стати для фахівців і широких читацьких мас підмогою в цій області. 
На нашу думку, існує нагальна потреба в роботі, котра б детально ви-
світлювала біографії письменників, які представляють багатовікову 
історію азербайджанської літератури.

Дана книга, що має назву «Історія азербайджанської літератури 
початку ХХ століття», являє собою опис життєвого та творчого шляху 
азербайджанських письменників і поетів, котрі жили й творили в 
період з кінця ХІХ до середини ХХ століття. Однак названа книга за 
принципом укладання, об’єднання письменників за групами, подан-
ня фактів їхніх  біографій докорінно відрізняється від усіх існуючих 
на даний час підручників із азербайджанської літератури.
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По-перше, в даній книзі біографію та творчий шлях кожного 
письменника подано зі врахуванням всіх відомих нам найдрібні-
ших деталей і фактів життя письменника та на фоні найбільш зна-
чних подій у літературному й суспільному житті того часу. Факти біо-
графій більшості діячів літератури знову уточнені, збагачені новими 
відомостями та ґрунтуються на найновіших відкриттях сучасного лі-
тературознавства, виявлених нами нових архівних документах і на 
матеріалах періодичних друкованих видань.

По-друге, в запропонованій до уваги читача книзі, на відміну від 
існуючих і відомих підручників, насамперед подані життя та творчість 
представників не літератури критичного реалізму, а просвітників. 
Азербайджанська література початку ХХ століття є продовженням лі-
тератури попередніх сторіч, а література ХІХ століття розвивалась і 
досягла зрілості на основі традицій просвітницького реалізму. Ці тра-
диції, дещо видозмінившись, були продовжені й на початку ХХ сто-
річчя. Тому розгляд азербайджанської літератури початку ХХ століття 
як продовжувачки традицій просвітницького реалізму, котрому про-
тягом всього попереднього часу віддали належне наші поети та пись-
менники, створив умови для наслідування та збереження принципів 
єдності літературного процесу. До того ж нами було прийнято до ува-
ги, що ці традиції відіграли вийняткову роль у становленні літератури 
критичного реалізму, що прийшла на зміну реалізму просвітницькому. 

Разом із тим, при об’єднанні письменників до груп на основі 
їхнього творчого методу чи літературних напрямків, до яких вони 
належали, ми визнали за доцільне відмовитись від існуючого нині 
принципу групування та взяти за основу найновіші відкриття літера-
турознавців і власні спостереження. Виходячи з цього, ми визнали 
можливим включити Узеїра Гаджибекова, Юсіф Везіра Чеменземінлі, 
Ейналібека Султанова та Марагалі Зейналабдіна до письменників 
критичного реалізму. На нашу думку, Наріман Наріманов у своєму 
житті, на арені суспільно-політичної боротьби був революціонером 
демократом. Точніше, доктор Наріманов написав більшість своїх лі-
тературних творів до 1905 року, та, подолавши етап просвітницької 
демократії, вступив у період революційної демократії. Тому не мож-
на ставити знак рівності між його місцем у історії літератури та по-
зиції в революційному русі.

Крім того, Абдуллу Шаіга у нашій книзі зараховано не до пред-
ставників просвітницької літератури, як це можна бачити в діючих 
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нині підручниках, а до поетів романтичного напрямку, оскільки в 
азербайджанському літературознавстві давно вже закріпилась дум-
ка, що на початку ХХ століття Абдулла Шаіг долучався саме до цієї лі-
тературної течії. Останні літературні дослідження дозволили зараху-
вати творчість Джафара Джаббарли того ж періоду до романтичного 
напрямку. В наступні періоди і Абдулла Шаіг, і Джафар Джаббарли 
продовжили традиції романтичного просвітництва. 

Вперше в книзі виділено місце біографіям і творчому шляху 
Гасан бека Зардабі, Ейналібека Султанова, Мухаммеда ага Шахтах- 
тинського, Омар Фаіга Неманзаде, Алібека Гусейнзаде, Джафара 
Джаббарли, Мамедаміна Расулзаде, Алекпера Гаріба, Ахмедбека Ага-
єва, Аліаббаса Музніба, Абдулли Сура, Сеіда Гусейна, котрі здійснили 
значний внесок у розвиток суспільно-літературної думки Азербай-
джану в ХХ сторіччі. Імена цих письменників, поетів, публіцистів, 
критиків і громадських діячів зустрічаються в існуючих нині підруч-
никах, дослідженнях історії літератури, однак достатнього літератур-
но-історичного матеріалу про них немає, часом їхня діяльність оці-
нюється з хибних, ідеологічних позицій, найчастіше на них навішане 
тавро «ворог народу» або ж вони подані письменниками реакційного 
спрямування. Ми наскільки можливо намагались заповнити існуючі 
прогалини, прибрати анти-наукові оцінки, зняти ідеологічні бар’єри.   

Ми намагались в міру можливості подати життєвий і творчий 
шлях письменників початку ХХ століття з максимальною деталізаці-
єю, поза радянською ідеологізацією, ґрунтуючись лише на реальних 
фактах, достовірних документах і незаперечній інформації.

Дана книга адресована насамперед фахівцям із історії азербай-
джанської літератури, а також широкому колу читачів. На нашу думку, 
ця праця дозволить будь-якому бажаючому вивчити, прослідкувати 
життєвий і творчий шлях письменників, які становлять цей важливий 
для історії азербайджанської літератури період.

Сподіваюсь, що «Історія азербайджанської літератури початку 
ХХ сторіччя» виявиться також важливою підмогою для бажаючих 
познайомитись із історією азербайджанської літератури в Україні та 
україномовних читачів у інших країнах.

У зв’язку з цим, я висловлюю глибоку подяку Послу Азербайджан-
ської Республіки в Україні Ейнуллі Мадатлі, який ініціював переклад 
на українську мову та друк цієї книги, а також співробітникам По-
сольства Азербайджану.



ЧАСТИНА ПЕРША

ПИСЬМЕННИКИ  
ПРОСВІТНИЦЬКОГО РЕАЛІЗМУ
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СУЛТАНМЕДЖИД ГАНІЗАДЕ
(1866–1937)

У квітні 1866 року в сім’ї крамаря народився Султанмеджид 
Гаджи Муртузалі оглу Ганізаде. Прадідом С.М. Ганізаде був 
поет Агамесіх Ширвані. Мати письменника Фатма ханум по-
ходила з крамарського роду. У Султанмеджида були брати Ага-
баба та Мустафа, а також сестри Сітара й Сафура.

Початок 70-х років – Султанмеджид навчається в кварталь-
ній школі в місті Шемаха.

1875-1879 роки – Султанмеджид продовжує освіту в Ше-
махінській школі «Меджліс». Серед його вчителів – видатний 
поет-просвітник С.А. Ширвані, публіцист-просвітник Джалал 
Унсізаде. З Султанмеджидом навчались М.А. Сабір, брати Г. і 
М. Махмудбекові, С.М. Ефендієв.

1879-1882 роки – відмовившись їхати навчатись у Горійську 
семінарію, Султанмеджид продовжує навчання в Шемахінській 
середній школі, та закінчує її з атестатом із «відзнакою».

1882-1886 роки – навчається в Тифліському Олександрівсь- 
кому педагогічному інституті, бере участь у таємних студентсь- 
ких гуртках.

1887 рік – 20 червня закінчив Олександрівський педагогіч-
ний інститут. 20 жовтня того ж року засновує разом із Габіббе-
ком Махмудбековим першу в Баку «Російсько-мусульманську» 
школу. Понад три роки викладає в цій школі азербайджанську 
й перську мови.

1889 рік – завершує роботу над підручником «Істілахі-Азер-
байджан» («Азербайджанський словник»).
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1890 рік – книга «Істілахі-Азербайджан» видана в Баку. В 
Тифлісі в типографії «Кешкюль» виходить його підручник «Лу-
гетірус ве тюркі» («Російсько-тюркський словник»). Перше ви-
дання словника налічувало 5 050 слів, а шосте видання, що ви-
йшло в 1922 році вбирало в себе вже 17 000 слів. 

1891 рік – початок художньої творчості. Пише п’єсу «Генчя 
ханум». Призначений директором другої «Російсько-мусуль-
манської» школи, що відкрилась у Баку. На цій посаді С.М. Га-
нізаде прослужив сім років. Перекладає п’єсу Довженка «Кров 
за кров».

1893 рік – пише гумористичну віршовану п’єсу «Тюлкю ве 
Чаггал бей» («Лисиця та Шакал бек»).

1894 рік – виходить навчальний посібник Султанмеджи-
да Ганізаде «Російсько-тюркський словник», видається під- 
ручник «Рус ділінін муаллімі» («Самовчитель російської 
мови»). Публікується переклад азербайджанською мовою 
твору Л.М. Толстого «Перший винокур, або як чортеня окраєць 
хліба заслужило».

1896 рік – подає прохання про спільне з Наріманом Наріма-
новим видання журналу «Совгат» і разом із Габіббеком Мах-
мудбековим альманаха «Нубар». Однак обидві ці спроби закін-
чуються невдачею.

За участі Н.Наріманова створює в Баку «Товариство інтелі-
ґенції». Перекладає оповідання О.Ф. Погоського «Божий суд». 
Загалом ним перекладені «Поганий сусід» О.Ф. Погоського, 
«Ранок покаже» Г.Сундукяна, «Хор-хор» М’яницького, «Дурсу-
налі і Баллибади» Тер-Григор’єва. 

1897 рік – 25 січня подає клопотання на видання журналу 
«Джамі-маріфет» («Загальне просвітлення»). Проте 19 лютого 
отримує відмову. В березні подає на розгляд уряду розроблену 
ним програму газети «Чираг» («Факел»). Видання газети було 
визнане недоцільним. 22 лютого отримує дозвіл на відкриття в 
Баку бібліотеки. Подає клопотання на відкриття типографії. За 
рік отримано дозвіл на відкриття типографії.
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1898 рік – 6 червня за ініціативи С.М. Ганізаде друга «Ро-
сійсько-мусульманська» школа перетворюється на першу азер-
байджанську міську школу другого ступеню. Термін навчання в 
школі – 6 років. Протягом семи років С.М. Ганізаде неофіційно 
керує цією школою.

Написано повість «Муаллімлер іфтіхари» («Гордість педаго-
гів»), що стала першою частиною дилогії «Метбуаті-Шейдабей 
Ширвані».

1900 рік – видано підручник «Кілідлі-едабійат», написаний 
у співавторстві з Аліскандером Джафарзаде. Написана друга 
частина дилогії «Гялінляр хямайілі» («Амулет наречених»).

1901 рік – вийшло друге видання підручника «Кілідлі еда-
бійат».

1905 рік – 3 серпня за особливим розпорядженням намісни-
ка на Кавказі генерал-ад’ютанта Воронцова-Дошкова призна-
чений вихователем-інспектором азербайджанського відділення 
Закавказької (Горійської) вчительської семінарії. Спільно з Фі-
рудунбеком Кочарлі і Рашидбеком Ефендієвим подає прохання 
про видання журналу «Оврагі-тербійе», в Тифлісі отримано зго-
ду Джаліла Мамедкулізаде на друк цього журналу в типографії 
«Гейрет». Департамент освіти на Кавказі відмовив у виданні 
журналу.

1906 рік – написано оповідання «Аллах хофу» («Страх Бо-
жий»). Пише цикл статей на тему «Про виховання немовлят», 
опублікованих у журналі «Рехбер». Служить інспектором у Го-
рійській семінарії.

1907 рік – пише оповідання «Курбан байрами» («Свято 
жертвоприношення»), опублікований у журналі «Дебістан».

1908 рік – відносини С.М. Ганізаде з директором Горійської се-
мінарії загострюються. В липні С.М. Ганізаде звільняється за влас-
ним бажанням. 1 серпня призначається інспектором Департаменту 
народних шкіл Бакинської губернії та Дагестанської області.

1912 рік – в Баку святкується 25-літній ювілей педагогічної 
діяльності інспектора Департаменту народних шкіл Бакинської 
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губернії та Дагестанської області С.М. Ганізаде та початку ро-
боти «Російсько-азербайджанських» шкіл. Цій події присвяче-
ний 21-й номер журналу «Мектеб» («Школа»). В журналі над-
рукована стаття Ф. Кочарлі, присвячена ювілейній даті.

1917 рік – 18 квітня декретом Закавказького комісаріату при-
значений міністром народних шкіл Бакинської губернії та Да-
гестанської області.

В типографії «Мектеб» окремим виданням виходить опові-
дання «Курбан байрами».

1918 рік – як представник лівого крила партії «Мусават» 
обирається до складу уряду Азербайджанської Демократичної 
Республіки. Певний час служить секретарем національного 
парламенту.

1919 рік – 11 серпня головує на засіданні парламенту Азер-
байджанської Демократичної Республіки, на котрому прийма-
ється закон «Про азербайджанське громадянство». В результаті 
фракційної боротьби в «Мусаваті» мусаватисти рекомендують 
С.М. Ганізаде залишити Баку.

1920 рік – призначається на посаду інспектора Комісаріату 
народної просвіти. Одночасно обирається головою комісії, що 
працює над укладанням і виданням підручників азербайджансь- 
кою мовою.

1921 рік – Народний комісаріат просвіти призначає С.М. Га-
нізаде керівником курсів із підготовки педагогічних кадрів для 
сільських шкіл у педагогічних технікумах. Одночасно він за-
ймає посаду помічника директора Закавказького пролетарсько-
го військового училища. Викладає в училищі азербайджанську 
мову та психологію.

Разом із М. Махмудбековим і А.І. Джафарзаде береться за 
видання журналу «Мааріф» («Просвіта»).

Обирається ведучим кафедрою сходознавства в відкритому 
в Баку Інституті сходознавства та суспільних наук.

1922 рік – виходить перероблене видання навчального посіб-
ника «Лугеті русі ве тюркі» («Російсько-тюркський словник»).
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1923 рік – обраний членом комісії з організації 50-літнього 
ювілею азербайджанського театру. Бере участь у підготовці кни-
ги «Азербайджан-тюрк театросунун мухтесер таріхчесі» («Ко-
ротка історія азербайджанського тюркського театру»). Обраний 
членом Товариства з дослідження та вивчення Азербайджану, 
призначений відповідальним секретарем цього товариства.

1925 рік – відправлений у розпорядження Бакинського від-
ділу народної освіти. В чоловічих і жіночих педагогічних тех-
нікумах викладає педагогіку, психологію та дидактику, керує 
педагогічною практикою.

30-і роки ХХ століття – є членом словесної комісії при Азер-
байджанському державному науково-дослідницькому інститу-
ті. Підготував статті словника на літеру «К».

Пише спогади про Н.Наріманова (1932) та М.А. Сабіра 
(1936).

1936 рік – завершує книгу «Спогади про народну просвіту та 
літературу в Азербайджані в останні роки ХІХ століття».

1937 рік – зазнає репресій, арештований, засуджений до роз-
стрілу. 
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НАРІМАН НАРІМАНОВ
(1870-1925)

1870 рік – 14 квітня в Тифлісі народився Наріман Наріманов. 
Батько – Кербалаі Наджаф Аллахверди оглу, мати – Халіма Га-
джи Мамедкасум кизи Заманова. Всього в сім’ї було дев’ятеро 
дітей: Салман, Марзія, Рза, Різван, Фатма, Сакіна, Наріман і За-
храбану.

1871-1878 роки – дитинство провів у Тифлісі. З допомогою 
старшого брата Салмана вивчив арабську й російську мови.

1879 рік – вступив до Тифліської духовної школи, де навчан-
ня проходило азербайджанською, арабською та перською мова-
ми. В школі вивчив російську мову.

1885 рік – закінчив Тифліське реальне училище. Вступив до 
молодшого підготовчого класу Закавказької (Горійської) вчи-
тельської семінарії.

1886 рік – 21 травня перейшов у вищий підготовчий клас 
семінарії.

1887 рік – перейшов на основне відділення семінарії. По-
чинає вести щоденник. Під час літніх канікул у грузинському 
місті Манглісі переписує в щоденник вірші російських і євро-
пейських поетів.

1889 рік – навчається в третьому, основному класі Горійської 
семінарії. 20 листопада в Тифлісі помер його батько Наджаф кіші.

1890 рік – напередодні закінчення семінарії складає пись-
мовий іспит, на котрому вимагається описати будь-яку статую. 
22 травня пише твір «Москва». 28 травня пише випускну роботу 
на тему: «Значення реформ Петра Великого». 20 червня закінчує 
семінарію. З вересня розпочинає викладацьку діяльність у сіль-
ській середній школі села Гизилхаджили Борчалінського повіту.

1891 рік – працюючи в Гизилхаджили, закінчує перший 
варіант драми «Нуданлиг» («Невігластво»). Переїжджає до 
Баку. Викладає в підготовчому класі приватної прогімназії 
Победоносцева.
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1892 рік – перекладає азербайджанською мовою комедію 
М.В. Гоголя «Ревізор». Продовжує служити в прогімназії.

1893 рік – 20 березня звертається до Кавказького цензурного 
комітету за дозволом для видання й постановки п’єси «Наданлиг». 

1894 рік – 12 квітня відкриває першу в Баку бібліотеку-чи-
тальню. П’єса «Наданлиг» надрукована в типографії Бакинсь- 
кого губернського управління.

1895 рік – в Баку, в типографії губернського управління за 
фінансової підтримки Агамуси Нагієва надрукована п’єса «Горе 
від язика, або Шамдан бек».

1896 рік – 7 травня переходить у Бакинське реальне училище 
на посаду помічника класного наставника. В газеті «Каспий» 
№25 від 1 лютого публікується стаття Н.Наріманова «Декілька 
слів про мусульман, які володіють пером». Закінчує першу час-
тину роману «Бахадур і Сона», котра видається в Баку. В серпні 
в Баку ставлять азербайджанською мовою комедію Гоголя «Ре-
візор» у перекладі Н.Наріманова та за його участі.

В вересні Н.Наріманов призначається викладачем у Ба- 
кинську чоловічу гімназію імені Олександра ІІІ.

1897 рік – є уповноваженим по Баку газет «Тербійет» («Ви-
ховання») та «Хабульматін» («Щирий друг»).

1889 рік – грає роль Гаджи Гари в постановці в Гянджі п’єси 
М.Ф. Ахундова «Гаджи Гара». Перед виставою виступає з промо-
вою про театр і просвіту. В жовтні бібліотека-читальня закрита.

1899 рік – у Баку за фінансової допомоги Гаджи Зейналабді-
на Тагієва, надрукована драма «Надір шах». В Баку в типографії 
Ахундова надрукована друга частина романа «Бахадур і Сона».

В Баку вийшла окремим виданням стаття «Декілька слів про 
театр». Видані книги «Тюрк ділінін мухтесер серфінахві» («Корот-
ка граматика тюркської мови»), «Самовчитель російської мови для 
мусульман», «Самовчитель татарської мови для росіян».

8 жовтня в Головне управління з друку подано клопотан-
ня про дозвіл видавати щотижневу газету «Тезе хеберлер» 
(«Останні новини»).
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1900 рік – отримано відмову в постановці п’єси «Надір шах» 
і виданні газети «Тезе хеберлер». 4 грудня в Верховний комітет 
з друку в Петербурзі надіслано прохання про видання щомісяч-
ного науково-педагогічного журналу «Мектеб» («Школа»). В 
Баку виходить книга «П’ятидесятилітнє служіння суспільству й 
народу Гаджи Зейналабдіна Тагієва».

1902 рік – звільнений з посади викладача в Бакинській чо-
ловічій гімназії.

7 липня прийнятий на медичний факультет Новоросійського 
Імператорського університету.

1903 рік – 7-12 січня в Одесі силами студенітв-азербайджан-
ців, які навчаються там, поставлена п’єса «Наданлиг». Обира-
ється делегатом на Всеросійський з’їзд студентів.Грає головну 
роль у поставленій в Одесі п’єсі І.С. Тургенєва «Холостяк». 
Бере участь у зустрічах із молоддю Бахчисараю та Симферопо-
ля, грає в виставах, поставлених для них.

1904 рік – в Тифлісі поставлена п’єса «Горе від язика». Слу-
жить контролюючим лікарем у Бакинській туберкульозній лікарні.

1905 рік – прийнятий до організації «Гуммет», що входить до 
складу РСДРП. Бере участь у створенні партії «Муджахід». 10 
січня головує на мітинзі студентів-мусульман, які навчаються в 
університеті. 13 січня в зв’язку зі складною суспільно-політич-
ною ситуацією, що склалась у регіоні, подає клопотання щодо 
переведення до Казанського університету. 10 жовтня отримує 
відмову на своє прохання.

П’єса «Надір шах» перекладена перською мовою.
1906 рік – перекладає азербайджанською мовою програму 

РСДРП. У січні виступає в Баку з лекцією на тему «Медици-
на та іслам». 4 лютого в Баку в театрі Г.З. Тагієва поставлена 
п’єса «Надір шах». У серпні бере участь у першому з’їзді азер-
байджанських педагогів. В газеті «Хаят» опубліковані статті 
«Декілька слів у зв’язку зі з’їздом педагогів-мусульман», «Ген-
рік Ібсен» (21 травня), «Відкритий лист артистам театрів, які 
грають по п’ятницях» (31 травня), «Про товариство педагогів»  
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(3-13 серпня). В газеті «Іршад» публікуються статті з циклу 
«Скарги тижня».

У березні обраний членом благодійного товариства «Ні-
джат». В грудні повертається в Одесу.

1907 рік – в газеті «Такамуль» публікується стаття «Одеська 
трагедія». Продовжує навчання в Новоросійському університеті.

1908 рік – закінчив Новоросійський університет. Розпочинає 
лікарську діяльність у Бакинській міській лікарні. Виступає з 
доповіддю на тему «Гасан бек Зардабі та театр».

1909 рік – їде в Тифліс, займається медичною практикою,  
1 березня арештований і посаджений у Мехетську фортецю. 30 ве-
ресня засланий у Астрахань. В Астрахані видає книгу «Холера». 

1910 рік – видає в Астрахані книги «Про жіноче питання» і 
«Медицина та іслам».

1911 рік – 16 квітня виступає на 11-му з’їзді лікарів Астра-
ханської губернії. 17 липня посилає з Астрахані телеграму зі 
співчуттям у зв’язку з смертю М.А. Сабіра. Відправляє з Астра-
хані вітальну телеграму учасникам ювілейного вечора на честь 
100-ліття з дня народження М.Ф. Ахундова.

1912 рік – обирається спочатку заступником, а в травні – го-
ловою товариства Астраханського народного університету, об-
раний членом медичної комісії.

1913 рік – 23 січня обраний членом Астраханської міської 
думи. В червні створює драматичний гурток силами мусуль-
манської молоді. 15 липня в зв’язку з закінченням терміну за-
слання повертається до Баку. В Баку публікується повість «Пір» 
(«Святилище»). В газеті «Ігбал» від 27 вересня публікується 
твір «Іділ кенаринда» («На березі Ідиля»).

1914 рік – 22 травня отримує призначення на посаду лі-
каря в Бакинську чорногородську лікарню. 21 вересня за-
вершує інсценування роману «Бахадур і Сона». 25 вересня 
призначається директором 8-ї лікарні. Служить на цій посаді 
до 1918 року. В газеті «Ігбал» публікуються статті з циклу 
«Скарги тижня».
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1915 рік – в газеті «Ачиг сьоз» під заголовком «Дядя» публі-
кується повість «Пригоди одного селища». Влітку одружується 
з Гюльсум ханум Міркасум кизи. В Шемасі поставлена п’єса 
«Бахадур і Сона».

1916 рік – бере участь у постановці в Баку п’єси Джалі-
ла Мамедкулізаде «Мерці». Виходить стаття «Враження про 
«Мерців». Обраний членом товариства «Едеб юрду». Здійснює 
спробу видання журналу «Фікір».

1917 рік – обраний членом тимчасової комісії більшовиць-
кої організації «Гуммет». Узбецькою мовою поставлена п’єса 
«Надір шах». Обирається членом Бакинського комітету РСДРП. 
Призначається редактором журналу «Ель хаяти».

1918 рік – 14 січня під редакцією Н.Наріманова виходить 
перший номер журналу «Ель хаяти». В журналі опублікована 
його стаття «Щастя народу залежить від самого народу».

25 квітня обраний народним комісаром з міського господар-
ства й питань сховищ Бакинської Ради. В травні бере участь у 
роботі першого з’їзду селянських депутатів Бакинського повіту 
та виступає на цьому з’їзді. Тяжко захворів, опиняється в лікар-
ні. 8 червня за рішенням Бакинського комітету РСДРП направ-
ляється на лікування в Астрахань.

1919 рік – керує Виконавчим комітетом народної просвіти 
в Астрахані. Після травня співпрацює з газетою «Гуммет», що 
видається в Астрахані.

В липні, на запрошення ЦК ВКП (б) їде в Москву, відбулась 
перша зустріч із В.І. Леніним. 8 серпня призначається завідую-
чим відділом Мусульманського Близького Сходу Комісаріату з 
іноземних справ РСФРР. 4 жовтня поширене підписане спільно 
з Чічеріним звернення «До селян Азербайджану, Дагестану та 
Грузії». Одночасно з 4 листопада виконує обов’язки заступника 
комісара з національних питань РСФРР. 25 грудня обраний чле-
ном Центрального Бюро Комуністичних Організацій Народів 
Сходу ЦК ВКП (б).
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1920 рік – обраний почесним головою першого з’їзду Ко-
муністичної партії Азербайджану, що проходив 11-12 лютого 
в Баку. 8 квітня включений до складу Кавказького бюро ЦК 
ВКП (б). 20 квітня прийнято рішення направити його в Баку.  
27 квітня обраний головою Тимчасової Революційної Ради 
Азербайджану. 28 квітня обраний головою Ради Народних Ко-
місарів Азербайджану та Комісаріату іноземних справ. 16 трав-
ня прибуває з Москви в Баку. Підписує декрет про націоналіза-
цію нафтової промисловості та торгового порту. 

22 червня обраний почесним головою на першому з’їзді пар-
тії «Адалят», що проходив у місті Ензелі. 10 серпня направляє 
Леніну телеграму з пропозицією скористатись послугами ко-
лишніх царських генералів Аліаги Шихлинського та Самедбека 
Мехмандарова. 1 вересня виступає на відкритті першого з’їзду 
народів Сходу. 16 листопада спільно з Дадашем Буньятзаде під-
писує декрет про заснування в Баку Політехнічного інституту 
імені Мешаді Азізбекова.

1921 рік – 8 лютого виступає з привітальною промовою 
на першому з’їзді жінок Азербайджану. 16 травня створю-
ється Центральний Виконавчий Комітет Азербайджану під 
керівництвом Н.Наріманова. Підписує декрети про будівни-
цтво залізниці Баку-Джульфа (30 травня) та про відкриття 
в Баку Інституту сходознавства та соціальних наук (4 лип-
ня). 16 червня дає всім народним комісарам доручення про 
надання всілякої допомоги Нахчиванському краю. 26 серпня 
видає декрет про відкриття Азербайджанського педагогічно-
го інституту.

1922 рік – в лютому на першому з’їзді комуністичних ор-
ганізацій Закавказзя обраний до складу партійного комітету 
країни. В березні стає одним із трьох голів Союзної Ради За-
кавказької Федерації.

В квітні – травні бере участь у Генуезькій конферен-
ції. В грудні на першому з’їзді Рад обраний одним із голів  
ЦВК СРСР.
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1923 рік – головує на сесії ЦВК СРСР (першого скликання). 
В липні сесія затверджує Конституцію СРСР, створюється пер-
ший союзний уряд.

За підписом Н.Наріманова розіслано звернення президіуму 
ЦВК «До всіх народів і урядів світу».

1924 рік – на пленумі ЦК ВКП (б) Н.Наріманов включений 
до складу комісії, що керувала з’їздом Рад СРСР. В січні на ІІ 
з’їзді Рад виголошує промову, присвячену смерті В.І. Леніна. 
Протягом всього року Н.Наріманов разом із державною робо-
тою читає лекції в Інституті сходознавства при ЦВК СРСР і в 
Комуністичному університеті робітників Сходу, публікує статті 
«Ленін і мусульманський Схід», «Ленін і Схід», «Рік без Леніна».

1925 рік – 28 січня пише сину – Наджафу Наріманову листа, 
що носить характер заповіту. В цьому листі зокрема йдеться:

«Згадуючи середовище, в якому жив, оживляючи в пам’яті 
звивисті шляхи свого життя, я знаходжу розраду в тому, що 
зміг зробити багато в деяких, нехай навіть невеликих облас-
тях. Тривожили мене лише оточуюче середовище, його від-
сталість, інертність, бездіяльність, байдужість до подій, що 
відбуваються навколо, безглуздий міжнаціональний розбрат, 
страждання, які породжуються ним: кровопролиття, сльози, 
бідність, лицемірство та інше. Це знайшло своє відображення 
в усіх написаних мною творах…

… Я пишу тобі все це, щоб ти не докоряв мені за те, що я 
мало зробив для людства. Впевнений, що ти продовжиш і за-
кінчиш мої справи.

Мій любий сину! Якщо ти вивчиш моє життя, то перекона-
єшся, що його все, принаймні до 1925 року, я прожив для інших. 
А що буде далі? І далі триватиме так само, тому що я знахо-
джу задоволення тільки в суспільній роботі.

Я загалом проти гніту людини людиною… Я шукав шлях 
найшвидшого звільнення людства від невігластва та рабства. 
Був і соціал-демократом. Однак ця організація поступово все 
більше відходила від своїх ідеалів. Я з особливим задоволенням 
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сприйняв програму більшовиків, тому що в цьому документі по-
бачив найшвидшу реалізацію своєї життєвої програми – зни-
щення рабства на землі.

Можливо, коли ти читатимеш ці рядки, більшовизму вже 
не буде. Та це зовсім не означає, що більшовизм поганий; це 
може означати тільки те, що ми не змогли втримати його, 
не оцінили його за достоїнством, погано взялись за справу. По 
правді кажучи, взявши владу, ми настільки загордились, що зай- 
нялись дрібними справами, інтригами, плітками, і цілком про-
пустили головне. Влада багатьох псує. Так сталось і з нами: 
влада зіпсувала багатьох достатньо хороших, видатних пра-
цівників. Вони, зваливши на плечі долю величезної держави, за-
мість того щоб звітувати про свої справи, вирішили дикта-
торствувати… Подібний метод керівництва був доцільним на 
перших порах, однак зберігати це становище й до цього дня 
означає наближувати падіння більшовизму.

Зараз, коли я пишу тобі ці рядки, наша робота дійшла до 
такої межі, коли найближчі друзі, комуністи, люди котрі після 
смерті Леніна вважають себе спадкоємцями встановлених ним 
законів, не можуть відверто сказати одне одному про помилки, 
що виникли внаслідок нашого невміння керувати державою…

Це ти дізнаєшся з моєї детальної доповіді на ЦК. З тієї ж 
доповіді ти дізнаєшся, що в той час, коли багато хто боїться 
говорити, з остраху позбавитись своїх посад, твій батько смі-
ливо сказав про це.

Мій любий Наджафе! Не женися за посадами й званнями, 
бо вони псують людину. Якщо хочеш добре пізнати людину, ви-
вчити її внутрішній світ, признач її на час на високу посаду. 
І дуже швидко відкриються всі позитивні й негативні риси її 
характеру. І з цієї точки зору, якщо ти не готовий без брехні 
й ошуканства повести за собою маси, краще відмовся від цьо-
го… Якщо маси (робочі й селяни) оцінять тебе, вважатимуть 
доцільним твоє перебування в владі, виявлять тобі довіру, і ти 
будеш впевнений, що, заручившись їхньою довірою, зможеш 
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принести користь загальній справі, тоді не відмовляйся… Од-
нак, якщо в душі твоїй є хоч крихти підозри, що ти кимось 
обираєшся насильно, тоді буде краще, якщо ти відмовишся. В 
іншому випадку ти втратиш достоїнство не лише в очах мас, 
але й у своїх власних… Тобто ти повинен обрати для себе таку 
професію чи заняття, котрі би майже не залежали від тієї 
людини чи організації».

В лютому в Москві відзначається 30-літній ювілей його сус-
пільно-політичної та літературної діяльності.

19 березня Н.Наріманов помер. 23 березня похований на 
Червоній площі.

СУЛЕЙМАН САНІ АХУНДОВ
(1875–1939)

1875 рік – 21 жовтня в місті Шуша в сім’ї бека народився Су-
лейман Сані Рзакулібек Ахундов. Його мати Дурніса ханум була 
сестрою відомого азербайджанського просвітника Сафаралібе-
ка Велібекова. Дитячі роки провів у селі Сейілі поблизу Агдаму.

1885-1889 роки – вступає в перший клас середньої школи 
при Закавказькій (Горійській) учительській семінарії. Директо-
ром школи був його дядько Сафаралібек Велібеков. С.С. Ахун-
дов був добре знайомий із Джалілом Мамедкулізаде, Наріма-
ном Нарімановим та іншими, котрі навчались одночасно з ним у 
семінарії. Після закінчення середньої школи, 1 липня 1889 року, 
за рішенням педагогічної ради переведений до нижчого підго-
товчого класу семінарії.

1889-1990 роки – продовжує навчання в підготовчих класах. 
14 вересня отримує догану за те, що кинув пальто на ліжко.
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1891 рік – в червні переведений у другий основний клас се-
мінарії. Отримує письмове завдання за те, що залишив пальто в 
кімнаті для вмивання. Проявляє відзнаку в навчанні.

1893 рік – 18 січня, під час чергування в їдальні семінарії, за-
підозрений Олексієм Осиповичем Черняєвським (1840-1894) в 
тому, що він купив хліб для семінарії в місті Горі за завищеною 
ціною. За це рішенням надзвичайних зборів педагогічної ради 
22 січня С.С. Ахундов покараний зниженням оцінки за пове-
дінку з «відмінно» на «задовільно» та оголошенням догани. За 
9 рублів, позичених у фельдшера семінарії Потапова, купляє в 
скляра Харитонова пістолет. 23 січня, написавши прощального 
листа Сафаралібеку Велібекову, товаришу Мусі Гулієву та ін-
спектору О.О. Черняєвському, стріляє в себе з цього пістолета. 
Випадково залишається живим. 4 березня на черговому засідан-
ні педагогічної ради підтверджена його невинуватість. 12 люто-
го лікар Саков визнав С.С. Ахундова цілком здоровим.

1894 рік – навчається в третьому класі семінарії. Пише ви-
пускну роботу на тему «Історичні відомості про Кавказ і заслу-
ги російського уряду перед Кавказом», котру захищає 16 травня. 
9 червня закінчив семінарію. Отримує направлення в середню 
школу Ачикулага Ставропольської губернії, та враховуючи клі-
матичні умови, туди не їде. 1 жовтня призначений викладачем 
третьої російсько-татарської школи в Баку.

1895-1897 роки – продовжує педагогічну діяльність у третій 
російсько-татарській школі Баку. Підтримує тісні відносини з 
Наріманом Нарімановим, Султанмеджидом Ганізаде і Махмуд-
беком Махмудбековим. Вперше в якості актора бере участь у 
постановці драми Н.Наріманова «Наданлиг».

1897-1901 роки – 1 жовтня 1897 року призначений викла-
дачем у перший клас прогімназії Лаврової в Баку. В 1899 році 
пише комедію «Скупий». Того ж року п’єса вперше поставлена 
в бакинському театрі цирку Нікітіна. Роль Гаджи Мурада ви-
конав Джахангір Зейналов. У 1901 році завершує викладання в 
прогімназії Лаврової.
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1901-1905 роки – в 1901 знову отримує призначення в третю 
російсько-татарську школу в Баку, де служить до 1905 року. В 1905 
році пише оповідання «Гонаглиг» («Частування»), «Кевкебі Хуррі-
йет» («Зелена свобода»), «Юху» («Сон»). З 1905 року служить у 
просвітницькому товаристві «Ніджат». В 1905 році висунутий на 
посаду директора сьомої російсько-татарської школи в Баку.

1906 рік – продовжує служити на посаді директора. В цій 
школі була поставлена історична трагедія Н.Наріманова «На-
дір шах». Роль Рзагулу виконував Сулейман Сані. Пише п’єси 
«Дібдат бек» і «Тюрк бірлійі» («Тюркський союз»). Перекладає 
азербайджанською мовою трагедію турецького письменника 
Шамсаддіна Самі «Демірчі Гава» («Коваль Гава»). Бере участь 
у першому з’їзді педагогів, що пройшов у Баку, включений до 
складу комісії з розробки навчальної програми.

1907 рік – бере участь у другому з’їзді азербайджанських пе-
дагогів. Виконав роль бабусі Хурі в постановці трагедії Наріма-
на Наріманова «Мусібеті-Фахреддін» («Трагедія Фахреддіна»).

1908 рік – в Баку видається підручник «Ікінджі іл» («Дру-
гий рік»), написаний у співавторстві з М.Махмудбековим, 
С.Абдуррахманбекзаде, Ф.Агазаде, А.Талибзаде і А.Ефендізаде.

1909-1910 роки – пише оповідання «Туту гушу» («Папуга»), 
котре друкується в газеті «Тараггі» від 29 березня 1909 року. 
Служить директором у сьомій російсько-татарській школі. 

1911 рік – переводиться на посаду директора четвертої ро-
сійсько-татарської школи в Баку. Перекладає азербайджанською 
мовою оповідання Х.В. Френга «Герой-зрадник».

1912 рік – пише оповідання «Ахмед і Мелейке», «Аббас і 
Зейнаб», «Нуреддін», «Страшні казки», що ввійшли до циклу. 
Ці оповідання опубліковані в журналі «Мектеб».

1913 рік – пише оповідання «Гараджа гиз» («Чорнявка»), пу-
блікує його в журналі «Мектеб» №2.

1914 рік – в журналі «Мектеб» публікується оповідання 
«Ашраф». В конкурсі, проведеному журналом «Мектеб», опо-
відання з циклу «Страшні казки» удостоєні премії.
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1915 рік – 13 березня в місті Агдам померла його мати Дур-
ніса ханум.

1916 рік – в Баку видаються його книги «Страшні казки» і 
«Рашид і Говхар».

1917-1919 роки – продовжує служити на посаді директора 
четвертої російсько-татарської школи.

1920 рік – працює в Комісаріаті народної просвіти. 9 
серпня призначається завідуючим відділом просвіти Кара- 
бахської області.

В Тегарані (1917-1918) і Баку (4 травня 1920 року) в пере-
кладі С.С. Ахундова поставлена п’єса «Демірчі Гава».

1921 рік – у зв’язку зі станом здоров’я повертається в Баку. 
Служить інспектором у відділі просвіти. Включений до скла-
ду репертуарної комісії знову створеного «Театру критики та 
агітації». В квітні завершує роботу над п’єсою «Лачин юваси» 
(«Соколине гніздо»). На літературному конкурсі п’єса удостоє-
на першої премії. Вперше поставлена в Баку 23 травня. «Театр 
критики та агітації» розпочинає свою роботу прем’єрою його 
п’єси «Чархі-фелек» («Колесо долі»).

Пише п’єси «Шахсенем і Гаріб», «Молла Насреддін у Баку», 
«Саадат захметдедір» («Щастя в праці»), «Гаранлигдан ішига» 
(«З темряви до світла»).

1922 рік - обраний головою Спілки письменників і поетів 
Азербайджану. В складі колективу авторів працює над укладан-
ням підручника «Новий тюркський алфавіт». Пише п’єсу «Ешг 
ве інтігам» («Любов і помста»). Прем’єра п’єси відбулась у ба-
кинському державному театрі 29 березня. Пише п’єси «Бір еш-
гін нетіджесі» («Результат однієї любові»), «Шейтан» («Чорт»), 
«Ікі йол» («Два шляхи»).

1923 рік – 29 серпня обраний головою керівного органу 
«Гуртка тюркських письменників і поетів». Пише п’єсу «Єни 
хаят» («Нове життя»), оповідання «Ган булаги» («Криваве дже-
рело»), «Умід чираги» («Світильник надії»), «Джахалет турба-
ни» («Жертва невігластва»).
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1924 рік – продовжує педагогічну діяльність, працює в Баку 
директором школи. Пише оповідання «Гатіл ушаг» («Дитина 
вбивця»), «Молла Гасим».

1925 рік – завершує оповідання «Тебрік» («Привітання»), 
«Не учун» («За що»).

1926 рік – обраний членом ревізійної комісії об’єднання «Ги-
зил гелемлер». Пише оповідання «Сона хала» («Тітка Сона»), 
«Намус» («Честь»), «Зарафат» («Жарт»).

1927 рік – закінчує оповідання «Містер Гірейін копейі» 
(«Собака містера Гірея»), «Сон умід» («Остання надія»), «Ікі 
дост, ікі душман» («Два друга, два ворога»).

Перекладає з російської азербайджанською оповідання про-
фесора Богданова «Шпак», «Ластівка» та «Горобець». Видана 
збірка оповідань «Зарафат».

1929 рік – побував у Грузії в складі делегації азербай- 
джанських письменників. Написано оповідання «Бах, мен буна 
йохам» («Ось це не моє»).

1930-1931 роки – продовжує керувати школою. В 1930 році 
ввійшов до складу ЦВК Азербайджану. 1932 рік – удостоєний 
почесного звання Герой праці.

1933-1934 роки – продовжує педагогічну діяльність.
В 1934 році прийнятий у члени Спілки письменників СРСР.
1935 рік – завершено оповідання «Гяндж машиністка ве го-

джа язичи» («Юна машиністка та старий письменник»).
1936 рік – у зв’язку зі смертю Максима Горького пише стат-

тю «Галіб Максім Горкі» («Переможець Максим Горький»). 
Стаття опублікована в періодичному виданні. Виходить книга 
«С.С. Ахундов есерлери» («Твори С.С. Ахундова»).

1937 рік – написано оповідання «Фуад». Оповідання призна-
чалось для циклу «Страшні казки».

1938 рік – завершує роботу над мемуарами «Ушаглиг хая-
тимдан хатірелер» («Спогади дитинства»).

1939 рік – 29 березня помер у Баку. Похований на Алеї По-
чесного захоронення.
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РАШИДБЕК ЕФЕНДІЄВ
(1863-1942)

1863 рік – у Шеці, в сім’ї духовної особи народився Рашид-
бек Ісмаіл оглу Ефендієв.

1870-1877 роки – навчається в шекінській моллахані.
1878 рік – їде в Тифліс до свого відомого земляка, видат-

ного драматурга, письменника та громадського діяча Мірзи 
Фаталі Ахундова (1812-1878), зустрічається з ним, ділиться з 
ним мрією навчатись у військовому училищі. Зі спогадів, що 
зберігаються в Інституті рукописів Національної академії наук 
Азербайджану, випливає, що великий письменник порадив 
йому вступати навчатись у Закавказьку (Горійську) вчительську 
семінарію, котра найближчим часом повинна відкритись.

1979 рік – вступає в перший клас Закавказької (Горійської) 
вчительської семінарії. Влітку того ж року ставить на складі 
шовкопрядильного заводу в Шекі комедію М.Ф. Ахундова «Га-
джи Кара». Сам Рашидбек Ефендієв виконує роль Гаджи Кари.

1880 рік – на пропозицію О.О. Черняєвського пише одно-
актну п’єсу, в котрій критикується духовна освіта. П’єса була 
поставлена в семінарії. Згодом на її базі створена драма «Ган 
оджаги» («Криваве вогнище»).

1882 рік – переписує каліграфічним почерком укладений 
О.О. Черняєвським підручник «Ветен ділі» («Рідна мова») та 
готує його до друку. Книга видана в 1883 році в Тифлісі літогра-
фічним способом. В червні закінчив семінарію. Призначається 
директором і педагогом у середню школу, що знову відкрилась 
у Куткашені.

1883-1889 роки – продовжує педагогічну діяльність у Кутка-
шенській середній школі.

В 1889 році у збірці «Збірка матеріалів для опису місцевос-
тей і племен Кавказу» опублікована його стаття «Нуха газасин-
дакі халг сехіййесі хаггинда бір нече матеріал» («Декілька ма-
теріалів про народну медицину в Нухинському повіті»).
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1890 рік – направлений у Хачмас для створення нової шко-
ли. Два роки служить там.

1892-1897 роки – викладає азербайджанську мову в азер-
байджанській школі в Тифлісі, одночасно служить на посаді 
секретаря в Духовному управлінні Закавказзя. В газеті «Новий 
час» публікуються його статті «Іб-тідаі савад талімі хаггинда 
мусульманларин фікрі» («Думки мусульман про середню осві-
ту»), «Мусульманлар арасинда халг маріфі» («Народна про-
світа серед мусульман») (Тифліс, 1895, № 4114), «Мусульман 
гадинларинин везійеті ве ушагларин тербійесі» («Становище 
мусульманських жінок і виховання дітей») (№4145).

1898 рік – у Стамбулі виходить складена ним абетка «Ушаг 
багчаси» («Дитячий садок»). На обкладинці книги написано 
«Неграмотна людина за допомогою цієї книги за місяць на-
вчиться читати й писати». 72 сторінки книги містять 24 уроки.

1900 рік – закінчив Олександринський педагогічний інсти-
тут, в котрому навчався заочно з 1896 року. Призначений в За-
кавказьку (Горійську) вчительську семінарію в якості рідної 
мови та шаріату. До 1916 року керує педагогічною практикою 
на азербайджанському відділенні семінарії.

1901 рік – в Баку тиражем в 2 000 екземплярів видається кни-
га для читання «Бесіратуль-етфал» («Дитяча винахідливість»). 
Окремим виданням виходить його методичний лист до вчителів 
«Муеллімлер учун усуліджадід узре ен евел дярдж шурі етме-
нін гаваіді».

1903 рік – Департамент просвіти Кавказу дає дозвіл для ви-
користання книги «Бесіратуль-етфал» у якості навчального по-
сібника для мусульманських шкіл на Кавказі. Рашидбек Ефен-
дієв пише комедію «Поїздки в Тифліс».

1904 рік – рішенням педагогічної ради Горійської семінарії 
Р.Ефендієву присвоюється звання наставника-вихователя. Ко-
медія «Ган оджаги» видана окремою книгою в типографії га-
зети «Шаргірус». Перекладає азербайджанською мовою та пу-
блікує главу «Рустем і Сохраб» із поеми Фірдоусі «Шахнаме».
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1906 рік – отримує в семінарії ступінь асистента.
1909 рік – пише комедію «Саггалин кераметі» («Щедрість 

бороди»).
1910 рік – таємним голосуванням обраний на посаду секретаря 

педагогічної ради семінарії. Виконує ці обов’язки до 1916 року. 
1911 рік – за ініціативою інтелігенції таємно організовується 

ювілейний вечір Р.Ефендієва. На подарунок йому піднесені зо-
лота ручка та тисяча зошитів із його портретом на обкладинці.

1913 рік – в тифліській типографії «Культура» друкується 
комедія «Гоншу гоншу олса, кор гиз ере гедер» («Якщо сусід 
хороший, то й сліпа вийде заміж»).

1914 рік – в Тифлісі видається збірка віршів «Арвад меселе-
сі» («Жіноче питання»). У зв’язку з початком першої світової 
війни Горійська семінарія переводиться в місто Єкатеринодар 
(Краснодар). Р.Ефендієв переїжджає туди разом зі всім викла-
дацьким колективом.

1915 рік – пише п’єсу «Бір сач телін гіймети». («Ціна одного 
волоска»).

1916 рік – призначається інспектором азербайджанських 
шкіл Іреванської губернії. Організовує в Іревані тримісячні вчи-
тельські курси.

1917 рік – відкриває вчительські курси в Нахчивані, сам та-
кож викладає на цих курсах.

1918 рік – переїжджає в Баку, відкриває тут семінарію. При-
значається на посаду директора цієї семінарії.

1919 рік – подає в відставку з посади директора семінарії, 
переїжджає в місто Нуху (Шекі).

1920 рік – 20 листопада призначається ректором Жіночого 
педагогічного інститут в Нусі. Викладає тут педагогіку та пси-
хологію. 

1921-1922 роки – відкриває в семінарії майстерню з трудово-
го виховання та гуртки. Перекладає азербайджанською мовою 
«Психологію» Прудона.

1923 рік – пише віршовану п’єсу «Гизил гюль» («Троянда»).
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1924 рік – пише статтю «Едебійатмизи насил уєтішдірмелі» 
(«Як нам розвивати нашу літературу»), котра публікується в 
№№ 3, 4 журналу «Білгі». Бере участь у роботі першого з’їзду 
краєзнавців Азербайджану. Обраний науковим секретарем Ше-
кінського відділення Азербайджанського етнографічного това-
риства.

1925 рік – 4 вересня в Нусі, в ханському палаці відзначаєть-
ся 45-річний ювілей його науково-педагогічної та літературної 
діяльності. Комісаріат народної просвіти Азербайджану прово-
дить наукову сесію, присвячену цьому ювілею. Журнал «Молла 
Насреддін» у №37 привітав ювіляра.

1926 рік – обраний головою шекінського відділення Азербай-
джанського археологічного товариства. Бере участь у першому 
з’їзді тюркологів. Вступає в об’єднання «Гизил гелемлер».

1928 рік – є одним із головних організаторів заходів, при-
свячених 50-літтю смерті М.Ф. Ахундова. Пише статтю  
«М.Ф. Ахундов хаггинда білдіклерім ве ешітдіклерім» («Що я 
знаю і чув про М.Ф. Ахундова») та вірш «М.Ф. Ахундова хіта-
бен» («До М.Ф. Ахундова»). Обраний делегатом на перший з’їзд 
Азербайджанського товариства пролетаріїв. Виконує обов’язки 
співголови Товариства дослідження та вивчення Азербайджа-
ну. Пише книгу «Нуха газасинда олан асаріетіглер» («Історичні 
пам’ятки Нухинського повіту»).

1929 рік – пише працю «Нуха газасинда Дехнелер ве Сучма 
кендлерінін етнографіяси, ігтісадійати ве Туруд дузундекі фай-
дали газинтилар» («Етнографія, економіка сіл Дехнелер і Сучма 
Нухинського повіту та корисні копалини Турудської рівнини»). 
Продовжує педагогічну діяльність.

1930 рік – пише роботи з етнографії «Шекі хаггинда бір нече 
гейдлер» («Декілька заміток про Шекі») і «Шекі махалинда Баш 
Лайигси кенді» («Село Баш Лайигси Шекінського району»).

1932 рік – завершує роботу «Шекі шехеріне ве махалина 
мехсус іпекчілік хаггинда таріхі матеріаллар» («Історичні ма-
теріали, що стосуються шовківництва в місті Шекі та районі»).
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1934 рік – завершує працю «Шекі шехерінде мовджуд олан 
сенеткарлиг ве пешекарлиг баресінде ве устагер гурулушу хаг-
гинда таріхі мелумат» («Історичні відомості про ремесла та 
професії й реміників, що існували в місті Шекі»).

1935 рік – виходить на пенсію. Збирає матеріали з дитячого 
виховання та готує їх до друку.

1942 рік – помер у місті Шекі і похований там само.

ГАСАНБЕК ЗАРДАБІ
(1842–1907)

Я закликаю всіх – не йдуть, показую – не бачать,  
говорю – не чують… В цій ситуації немає  

іншого виходу крім видання газети.
Г. Зардабі

В липні 1842 року, в селі Зардаб Гьокчайського повіту наро-
дився Гасанбек Селімбек оглу Меліков (Зардабі).

Початкову освіту отримав у моллахані села Зардаб.
1852-1858 роки – навчається в чотирьохрічній школі в місті 

Шемасі.
1858-1861 роки – в 1858 році вступає до п’ятого класу Благо-

родного пансіону при тифліській повітовій гімназії, котрий за-
кінчує зі срібною медаллю.

1861-1865 роки – отримує вищу освіту на природничому 
відділенні фізико-математичного факультету Московського уні-
верситету. Після закінчення навчання захищає дисертацію та 
отримує звання кандидата природничих наук.

1865-1866 роки – служить у тифліській земельній палаті.
1867 рік – служить на посаді діловода в Бакинській повіто-

вій управі. 
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1869 рік – займається в Шемасі приватною адвокатською 
практикою.

1870-1874 роки – викладає природознавство в Бакинській 
реальній гімназії.

1873 рік – в березні під керівництвом Г. Зардабі за участі 
Наджафбека Везірова та Аскерага Адигьозалова-Горані в Ба-
кинській реальній гімназії поставлена комедія М.Ф. Ахундова 
«Гаджи Кара». Це поклало початок створенню азербайджансь- 
кого національного театру.

1875 рік – 22 липня під редакцією Гасанбека Зардабі почи-
нає виходити перша азербайджанська газета «Екінчі». В газеті 
були наступні рубрики:

1. Внутрішні справи.
2. Новини про посів і торгівлю.
3. Друк.
4. Наукові новини.
5. Новини
1876 рік – навколо газети «Екінчі» збираються такі пред-

ставники інтелігенції як М.Ф. Ахундов, С.А. Ширвані, Н. Везі-
ров, А. Адигьозалов, М. Султанов та ін.

1877 рік – з 29 вересня призупинено випуск газети «Екінчі». 
Загалом у 1875 році вийшло 12 номерів газети, в 1876 році – 24, 
в 1877 році – 20.

1878 рік – викладає в Бакинській реальній школі. В серп-
ні-вересні за суспільно-політичні погляди поліцейська управа 
Баку вимагає, щоб він залишив Баку і продовжив викладацьку 
діяльність або в Губинській області, або в одній із шкіл Захід-
ної  Грузії. В листопаді подає в відставку з Бакинської реальної 
школи.

1879 рік – протягом всього року ніде не служить, живе в 
Баку, наприкінці року разом із сім’єю переїжджає в Зардаб.

1879-1896 роки – проживає в Зардабі. Виступає зі статтями 
в закавказькій періодиці, здійснює просвітницьку діяльність 
у селі. В 1896 році зазнає двотижневого домашнього арешту.  
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Виступає з ініціативою відкриття школи для дівчаток, однак до-
зволу не отримує.

1896 рік – переїжджає до Баку. Співпрацює в газеті «Кас-
пій». Пропрацював у цій газеті до кінця життя.

1897 рік – обраний депутатом Бакинської міської думи. 
Близько десяти років здійснює депутатську діяльність.

1898 рік – обраний головою комісії з організації шкіл. За 
його ініціативи та його участі відкриваються нові школи. Про-
довжує співпрацю з газетою «Каспій».

1906 рік – разом із Наріманом Нарімановим виступає з іні-
ціативою скликання в Баку з’їзду вчителів Азербайджану. З’їзд 
розпочав роботу 15 серпня. Головує на з’їзді.   

1907 рік – вражений паралічем язика. Продовжує журна- 
лістську діяльність. 28 листопада помер у місті Баку. 

В одному з некрологів, підписаного Ашумбеком Везіровим, 
йшлося: «Метою Гасанбека були не гроші… При бажанні він 
легко міг би стати одним із перших мільйонерів Баку. Нам не 
вистачить цілої газети, щоб описати всі страждання, перешко-
ди й муки, котрих зазнав Г.Меліков заради здійснення своїх на-
мірів, досягнення священних цілей. Смерть Гасанбека змусила 
нас задуматись. Людина, яка прожила сімдесят років, яка за-
знала стільки трудів і мук, повинна була померти. Нас змушує 
задуматись і викликає сльози те, що людину з таким серцем, 
мовою, котра стільки зробила, так багато вистраждала в ім’я 
народу, тепер немає з нами. Чи багато серед нас таких? … На 
жаль, на жаль, дуже мало».
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ІБРАГІМБЕК МУСАБЕКОВ
(1880-1942)

1880 рік – народився в селі Куткашен Шекінського повіту. 
Друга половина 80-х років ХІХ століття – закінчив однорічну 
сільську школу. Служить на посаді секретаря в Гянджинському 
повітовому суді.

Початок 90-х років ХІХ століття – вступає в Гянджинську 
міську школу. Навчається тут п’ять років.

1897-1902 роки – навчається в Закавказькій (Горійській) вчи-
тельській семінарії, отримує атестат викладача.

1902-1910 роки – викладає в школі міста Шуші, школі села 
Вендам і села Падар у Гьокчаї.

1911 рік – переїжджає до Баку, продовжує педагогічну діяль-
ність. Займається літературною творчістю.

1913 рік – пише повість «Хошбахтлар» («Щасливі»). Пере-
кладає оповідання Р.Н. Полевойка «Два друга, два шляхи».

1914 рік – пише повісті «Джахалет феділері» («Жертви неві-
гластва»), «Гьозеллерін вафаси» («Вірність красунь»).

1915 рік – в Баку видається його книга «Уч хекайе» («Три 
оповідання»). В книгу включені переклади оповідань «Принц 
Едуард Хамс іле зарафат» («Жарт із принцом Едуардом Хам-
сом»), «Мехкеменін сехві» («Судова помилка»), «Надіндж уша-
гин юхусу» («Сон пустуна»).

1916 рік – пише повість «Нефт ве мілліонлар султанати». 
(«В царстві нафти та мільйонів»). В тому ж році за мотивами 
цієї повісті знято фільм. Це перший фільм у історії азербай-
джанської кінематографії. В зйомках брали участь російські та 
закордонні кінематографісти.

1917 рік – книга «Нефт ве мілліонлар султанати» виходить у 
Баку окремим виданням.

1918 рік – служить викладачем російської мови в іранському 
місті Решт. Арештований за політичну агітацію серед царських 
військ, розташованих у Решті та посаджений до казвінської в’язниці.
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1919 рік – в травні через пожежу, що виникла в в’язниці до-
магається переведення в Росію.

1920 рік – живе в місті Краснодарі. Служить перекладачем у 
інформаційному бюро турецького міста Трапезунда.

1922-1936 роки – живе в Криму. Працює начальником заліз-
ничної станції Севастополь-Сімферополь, є головою татарсько-
го відділення профспілки, здійснює діяльність у області кінема-
тографії.

1942 рік – зазнає репресій. 14 вересня помирає від плевриту 
в в’язниці міста Караганди.

ГАДЖИ КЕРІМ САНІЛІ
(1878-1937)

1878 рік – народився в селі Чайли Газахського махала.
1885 – 1887 роки – навчається в сільській моллахані.
1888-1893 роки – навчається в Дагкесеманській середній 

школі.
1893-1898 роки – навчається в Закавказькій (Горійській) вчи-

тельській семінарії та стає педагогом.
1898-1902 роки – служить директором і педагогом у серед-

ній школі села Хачмас Шекінського повіту.
1902-1905 роки – переїжджає до міста Гянджа та признача-

ється дирктором школи при мечеті. Реорганізовує цю школу в 
дворічну російсько-татарську школу та домагається відкриття 
тут відділення для дівчаток. Засуджується до смерті з боку ре-
лігійних діячів.

1905 рік – призначений викладачем до сільської школи села 
Пойлу, трохи пізніше переводиться в Дагкесеманську школу.

1906 рік – арештований за прогресивні просвітницькі погляди.
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1907-1909 роки – займається педагогічною й політичною ді-
яльністю.

1910 рік – з дозволу Кавказького навчального округу навча-
ється на курсах ручної праці при Санкт-Петербурзькому педа-
гогічному інституті.

1911-1915 роки – продовжує педагогічну діяльність у різних 
регіонах Газахського повіту. Служить вчителем графіки в Га- 
захській гімназії. Розпочинає літературну діяльність.

1917 рік – вступає в Тифліське відділення організації «Гуммет».
1918-1919 роки – в складі делегації тифліської організації 

«Гуммет» бере  участь у роботі парламенту Азербайджанської 
Демократичної Республіки, приєднується до фракції соціалістів.

Гаджи Керім Санілі призначається на посаду глави Газахсь- 
кого повіту.

Публікуються його перші вірші.
1920 рік – після встановлення в Азербайджані радянської 

влади, працює на посаді народного судді Газахського повіту, 
продовжує літературну творчість.

1922 рік – переїжджає до Баку, викладає на курсах, відкри-
тих Комітетом з нового алфавіту.

1924 рік – в Баку видається його книга «Бьоюклер учун 
аліфба» («Абетка для дорослих»). Завершує роботу над поемою 
«Аран кечу кечду» («Кочовище з рівнин перекочувало»).

1925-1926 роки – продовжує художню творчість. Його вірші 
публікуються в журналах «Маріф ве меденійет», «Шарг гади-
ни», газеті «Єни йол».

В 1925 році закінчує роботу над п’єсою «Гара Набі».
1927 рік – в Баку видані його підручники «Тюрк аліфбаси» 

(«Турецький алфавіт») і «Учунджу іл» («Третій рік»). Пише по-
еми «Намус даваси» («Битва за честь»), «Зумлун сону» («Кі-
нець насилля»), «Новруз ве Гюлара» («Новруз і Гюльара»).

Працює відповідальним секретарем журналу «Єни кенд».
Виходять окремими виданнями збірка віршів «Кендіміз» 

(«Наше село») і поема «Аран кечу кечду».
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1928-1934 роки – в періодичному друці виходять його вірші, 
статті та поеми. Працює на посадах інспектора Бакинського 
відділу народної просвіти, завідуючим із навчальної частини 
Об’єднання азербайджанських кооперативних училищ, викла-
дає в Політехнічному інституті.

1935 рік – написана та вийшла окремим виданням поема 
«Турут гачаглари» («Турутські гачаги»).

1937 рік – арештований та засуджений до смертної кари.



ЧАСТИНА дРугА

ЛІТЕРАТУРНИЙ ФРОНТ
КРИТИЧНОГО РЕАЛІЗМУ
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ДЖАЛІЛ МАМЕДКУЛІЗАДЕ
(1869–1932)

Джаліл Мамедкулізаде народився 22 (10) лютого 1869 року в 
місті Нахчиван у сім’ї Мамедкулі Мешаді Гусейнкулі оглу.

1873-1878 роки – навчається в школі мул.
1879 рік – вступає до трирічної міської школи в Нахчивані.
1880 рік – 20 червня його батько Мамедкулі Мешаді Гусейн-

кулі оглу звертається з проханням щодо прийняття свого сина 
в Закавказьку (Горійську) вчительську семінарію. Однак у про-
ханні відмовлено через те, що Джалілу лише 11 років.

1881 рік – у своїх мемуарах «Мої спогади» пише про те, що, 
навчаючись у другому класі Нахчиванської міської школи, почув 
про вбивство в Петербурзі царя Олександра ІІ. 10 липня батько 
повторно подає прохання щодо прийняття Джаліла в семінарію. 
Оскільки в проханні вказано, тому що Джалілу виповнилось  
12 років, він до прийомних іспитів не допущений.

1882 рік – 12 червня Мамедкулі кіші втретє звертається з 
проханням щодо прийому його сина в семінарію. 2 липня отри-
мано лист про допуск до іспитів, Джаліл успішно складає іспи-
ти і 8 вересня починає навчання в семінарії.

В цьому третьому проханні вік Джаліла відповідно до вимог 
семінарії вказано 16 років. Для цього батько надав у Горійську 
семінарію свідоцтво про народження сина, в котрому зазнача-
лось, що Джалілу виповнилось 16 років. 

1883-1884 роки – навчається в нижчому й вищому підготов-
чих класах семінарії, загалом на «відмінно» та «добре».
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1885 рік – переходить у перший основний клас семінарії, 
оцінки дещо понижуються. Сфотографувався разом із товари-
шами по семінарії Алекпером Мамедхановим і Абулькасумом 
Султановим. Фотографію подарували О.О. Черняєвському.

1886 рік – навчається в другому класі, проходить педагогіч-
ну практику в середній школі при семінарії, в класі Сафаралібе-
ка Велібекова. 22 грудня отримав догану за байдуже ставлення 
до навчання.

1887 рік – навчається в третьому основному класі. 16 січня 
отримав догану за годинне запізнення з концерту, котрий про-
ходив у місті. Успішно складає випускні іспити та 7 липня за-
кінчує семінарію. Розпочинає педагогічну діяльність у школі 
Улуханли Іреванської губернії, дещо пізніше, 13 жовтня тимча-
сово переведений педагогом у школу в Баш Норашані, де про-
працював до кінця року.

1888 рік – 16 січня дає телеграму на ім’я директора Народ-
них шкіл Іреванської та Єлизаветпольської губерній Орлова з 
проханням залишитись викладати в Баш Норашені та отримує 
позитивну відповідь. В липні-серпні отримує дозвіл залучити 
до навчання в першому класі додатково вісім учнів, направляє 
в Головне управління шкіл телеграму з проханням про переве-
дення його в школу в Шахтахти.

1889 рік – за участю педагогів і учнів школи в Баш Норашані 
ставить виставу. 20 грудня завершує тут алегоричну драму «Чай 
дестгяхи» («Чайна церемонія»).

1890 рік – 15 січня в якості наглядача в Негремську школу, 
де працює разом із випускником Іреванської вчительської семі-
нарії Садигом Халіловим, який став згодом прототипом образів 
газетаря Халіла та балагура Садига в повісті «Данабаш кендінін 
ахвалатлари» («Події в селі Данабаш»).

1891-1892 роки – служить у негремській сільській школі, 
займається режисурою та виступає в якості актора в виставах 
Нахчиванського театру. В 1892 році завершує роботу над п’єсою 
«Кишмиш оюну» («Гра в кишмиш»).
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1893 рік – залучає до навчання в Негремі восьмеро дівча-
ток, зокрема й свою сестру Сакіну Мамедкулізаде. 2 лютого в 
зв’язку з цим молодий педагог отримує подяку від дирекції на-
родних шкіл Іреванської та Єлизаветпольської губерній, повідо-
млення про це надруковано в газеті «Новий огляд». Перекладає 
твори Джона Стюарта Мілля, Дарвіна та Сократа. Домагається 
від фірми «Екер» доставки з Тифлісу в Негрем залізного плуга. 
Бере участь у галузевому з’їзді народних вчителів Іреванської 
губернії та 22 листопада виступає там.

1894 рік – завершує в Негремі повість «Події в селі Дана-
баш». Зустрічається з Мухаммедом ага Шахтахтинським і читає 
йому уривок із повісті. Знайомиться з М.Т. Сідгі.

Працює на посаді почесного директора в Негремській шко-
лі, 11 травня пише рапорт про надання йому «тримісячної від-
пустки для знаходження собі іншого місця роботи», отримує 
дозвіл на відпустку з 10 червня по 25 серпня. Їде в цей період в 
Петербург, зустрічається з редактором газети «Новий час» Су-
воріним, розмовляє з ним про реформу алфавіту, на зворотньо-
му шляху заїжджає в Москву.

1895 рік – зустрічається в Негремі з Мамед Саідом Ордуба-
ді, який живе в Ордубаді, в виставі за п’єсою М.Ф. Ахундова 
«Мусьє Жордан, вчений ботанік і дервіш Масталі шах, відомий 
чаклун» виконує роль Мусьє Жордана. В Негремі одружується 
з донькою місцевого селянина Нагі-Халіме. 

1896 рік – в листопаді відкриває шкільний краєзнавчий му-
зей. 10-11 грудня інспектор М.Новоспаський проводить інспек-
цію в школі.

1897 рік – 10 червня звільняється за власним бажанням з 
посади директора негремської школи. В Негремі народжується 
його донька Мунаввер Мамедкулієва. Померла його дружина 
Халіма ханум. 12 серпня призначений на посаду перекладача в 
Іреванську повітову поліцію.

1898 рік – служить у якості посадовця в канцелярії та пере-
кладача в Іреванській повітовій поліції.
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1899 рік – 1 травня переводиться на посаду помічника Нах-
чиванського міського приставу.

1900 рік – продовжує службу в адміністративних органах 
у Нахчивані, займається перекладами. 13 червня одружуєть-
ся з донькою Шафі ага Керім Султана, сестрою Мамедкулібе-
ка Кенгерлі – Назли ханум (справжнє ім’я Зейнабага). (Прим. 
автора). 

1901 рік – в січні знаходиться в відпустці, повернувшись із 
котрої йде в відставку за власним бажанням. Займає посаду мо-
лодшого помічника нахчиванського поліцмейстера.

1902 рік – бажаючи стати військовим представником, знову 
переїжджає в Іреван. 28 січня в газеті «Кавказ» виходить його 
перша стаття «Іревандан» («З Іревану»). 7 березня в газеті «Кас-
пій» публікується його публіцистичний твір, присвячений са-
дам Делеме, а 28 березня – стаття «Іреван».

1903 рік – завершує своє відоме оповідання «Почт гутусу» 
(«Поштова скринька»). Для лікування Назли ханум разом із сво-
їм швагером Мамедкулібеком Кенгерлі їде в Тифліс, де вдруге 
зустрічається з редактором газети «Шаргі рус» Мухаммедом ага 
Шахтахтинським. Прийнятий на роботу в цю редакцію.

1904 рік – в газеті «Шаргі-Рус» опубліковані його оповідан- 
ня «Почт гутусу» (№№5-6), «Кишмиш оюну» (№64), переклад 
твору Л.М.Толстого «Праця, смерть, хвороба» (№7), оповідання 
письменника Ханзаде «Арвад» («Дружина») (№62), некролог у 
зв’язку зі смертю М.Т. Сідгі. 14 лютого помирає його дружина 
Зейнабага. Газета «Шаргі-Рус» в №20 поміщає некролог. 4 груд-
ня помирають його батько – Мамедкулі Мешаді Гусейнкулі оглу 
та мати – Сара Мешаді Баба кизи.

26 листопада Дж.Мамедкулізаде призначається тимчасовим 
редактором газети «Шаргі-Рус». У Тифлісі за власною ініціати-
вою відкриває мусульманський пансіон і школу.

1905 рік – 10 січня обраний секретарем Мусульманського 
благодійного товариства в Тифлісі. Разом із Омар Фаіком Не-
манзаде та крамарем Мешаді Алескером Багіровим купляє  
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типографію газети «Шаргі-Рус». Пише оповідання «Уста Зей-
нал». 10 березня оповідання «Почт гутусу» виходить окремим 
виданням у типографії «Гейрет». Подає прохання на видання 
газети «Новруз». Думає про видання сатиричного журналу, ви-
ступає зі статтями в газетах «Тифліський листок», «Каспій», 
«Відродження», «Кавказький робочий листок». У вересні зна-
йомиться з Гамідою ханум Джаваншир.

1906 рік – 21 лютого подає прохання на видання сатирично-
гумористичного журналу «Молла Насреддін», 4 березня отри-
мує дозвіл і 20 квітня починає видання журналу. Загалом того 
року вийшло 39 номерів журналу. Окремим виданням виходить 
оповідання «Уста Зейнал».

1907 рік – 20 березня читає лекцію на азербайджанському 
відділенні Товариства народний університет у Тифлісі. В квітні 
на першому народному концерті, що відбувся в клубі імені Зу-
балова, читає азербайджанською та російською мовами східну 
легенду. 15 червня одружується з Гамідою ханум. Береться за 
роботу над комедією «Олулер» («Мерці»).

1908 рік – залучений до судової відповідальності за публі-
кацію в журналі «Молла Насреддін» вірша Фагіра Ордубаді 
«Фати». 19 березня народжується його перший син Мідхет Ма-
медкулізаде.

1909 рік – виходить 52-й номер журналу «Молла Насреддін». 
За активну участь у русі на чолі з Саттарханом, арештований 
його брат Алекпер Мамедкулізаде. 12 червня закінчує роботу 
над комедією «Олулер». Гусейн Мінасазов високо відгукується 
про п’єсу у своїй рецензії в газеті «Закавказзя» №76.

1910 рік – 9 червня його однодумець, син Мухаммеда Тагі 
Сідгі – вчитель Мамедалі Сідгі Сафаров викликаний із Нахчи-
вану в Тифліс і 12 жовтня затверджений на посаді помічника 
редактора. За ініціативою Джаліла Мамедкулізаде, обраного 
головою азербайджанського відділення Тифліського народного 
Університету, в тифліському районі Шайтанбазар відкрита пер-
ша акторська студія «Аудиторія».
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1911 рік – починаючи з 31-го номеру журналу «Молла На-
среддін» починає виходити за підписом Дж. Мамедкулізаде, 
який повернувся з Кяхрізлі до Тифлісу. 11 травня народжується 
другий син Енвер. 12 червня помирає видатний поет-сатирик 
Мірза Алекпер Сабір.

1912 рік – виходить №9 журналу «Молла Насреддін». По-
вторним виданням виходить оповідання «Почт гутусу». Джаліл 
Мамедкулізаде їде в Кяхрізлі й певний час живе там.

1913 рік – 20 лютого одним із редакторів журналу «Молла 
Насреддін» вказується Алікулі Гямкусар. Помирає сестра Сакі-
на ханум Мамедкулізаде. Оповідання «Поштова скринька» пу-
блікується російською мовою в перекладі Гусейна Мінасазова в 
№139 газети «Баку».

1914 рік – в червні за публікацію вірша «Гімназист» у №21 
журналу «Молла Насреддін» Джаліл Мамедкулізаде та Алікулі 
Гямкусар притягнутий до судової відповідальності. В червні на-
писано оповідання «Гузу» («Ягня»). 12 жовтня тимчасово при-
зупинено видання журналу «Молла Насреддін».

1915 рік – редактори «Молли Насреддіна» врятовані від  
царського суду. Написано оповідання «Молла Фарзалі».

1916 рік – відновлено видання «Молли Насреддіна». 29 квіт-
ня комедія «Олулер» вперше поставлена в Баку. В ролі Кейфлі 
Іскендера виступив Мірзага Алієв, роль Шейха Насруллаха ви-
конав Алікулі Гямкусар. Джаліл Мамедкулізаде та Алікулі Гям-
кусар їдуть у Середню Азію для постановки там «Олулер». П’єса 
показана в Ташкенті, Махачкалі, Тифлісі. Написане та вийшло 
окремим виданням оповідання «Нігаранчилиг» («Неспокій»).

1917 рік – вийшов 26-й номер журналу «Молла Насреддін». 
В травні комедія «Олулер» поставлена в Нахчивані драматич-
ним товариством «Ель гюзгюсю».

1918 рік – Джаліл Мамедкулізаде тимчасово живе в Тифлісі та 
Кяхрізлі. Пише оповідання «Консулун арвади» («Дружина консула»).

1919 рік – 19 березня раптово помирає другий редактор 
«Молли Насреддіна» Алікулі Гямкусар.
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Займається в Кяхрізлі сільськогосподарськими роботами. 
Комедія «Олулер» поставлена в Баку, Іревані та Тифлісі.

1920 рік – у Шуші написані п’єси «Анамин кітаби» («Кни-
га моєї матері») та «Кеманча». Комедія «Олулер» поставлена в 
Туркестані. Мірза Джаліл із братом Алекпером Мамедкулізаде 
зустрічаються в Тебрізі з Шейхом Мухаммедом Хіябані.

Ведеться підготовка до видання «Молли Насреддіна» в Тебрізі. 
1921 рік – 19 лютого починається видання журналу «Молла 

Насреддін» у Тебрізі. Цього року виходить 8 номерів журна-
лу. Комедія «Олулер» зіграна в Баку (25 березня) та в Тебрізі 
(1 травня). 30 квітня Джаліл Мамедкулізаде отримує з Баку від 
Народного комісаріату просвіти запрошення зайняти відпо-
відальну посаду. 24 травня він із членами сім’ї переїжджає з 
Тебрізу в Баку. 

27 червня призначається на відповідальну посаду в народно-
му комісаріаті просвіти. 30 серпня в Баку завершує роботу над 
п’єсами «Данабаш кендінін мектебі» («Школа в селі Данабаш») 
і «Лал» («Німий»).

1922 рік – журнал «Молла Насреддін» виходить у Баку з пе-
редовою статтею «Шура» («Рада»). 22 травня в селі Кяхрізлі 
від туберкульозу помирає Алекпер Мамедкулізаде. Мірза Джа-
ліл тимчасово редагує й газету «Єни йол». 4 листопада комедія 
«Олулер» поставлена в Баку. Пише сценки «Ленет» («Проклят-
тя») та «Ойунбазлар» («Фокусник»).

1923 рік – у театрі імені Д. Буніятзаде поставлені п’єси «Ана-
мин кітаби» (15 січня) і «Олулер» (21 лютого). В журналі «Ма-
аріф ве меденійет» друкуються оповідання «Зиррама» («Бов-
дур») (№1), «Гузу» (№2). 11 травня проводиться вечір журналу 
«Молла Насреддін», що носить характер ювілейного. В лютому 
проходить «літературний суд» над комедією «Олулер».

1924 рік – обраний членом Комітету нового алфавіту. Вклю-
чений до складу делегації, котра пропагує новий алфавіт у  
Криму, Оренбурзі, Ташкенті, Уфі та Казані. 1 травня звільне-
ний за власним бажанням з посади редактора газети «Єни йол».  
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Комедія «Олулер» поставлена в Баку та Нахчивані, п’єса «Ана-
мин кітаби» - в Баку й Тифлісі.

1925 рік – в типографії управління «Молли Насреддіна» 
виходить комедія «Олулер» (з передмовою Габіба Джабієва), 
окремим виданням виходить збірка, куди включені оповідан- 
ня «Сірке» («Оцет»), «Молла Фарзалі», «Шер бюльбюльлери» 
(«Поетичні солов’ї»). В грудні в газеті «Єни йол» публікується 
оповідання «Рус гизи» («Російська дівчина»). Комедія «Олу-
лер» поставлена в Баку та Шемасі.

1926 рік – окремим виданням тиражем у 3 000 екземплярів 
виходить оповідання «Консулун арвади», в газеті «Єни йол» 
публікуються оповідання «Белке де гайтардилар» («Можли-
во, повернуть»), «Тахил хекімі» («Пшеничний лікар»), «Шарг 
факултесі» («Східний факультет»), «Саггали ушаг» («Борода-
та дитина»), «Ян тутейі» («Бокова сопілка»), «Буз» («Крига»). 
Бере участь у першому з’їзді тюркологів. 

1927 рік – обраний кандидатом у члени Центрального Ви-
конавчого Комітету Азербайджану. Виступає на ювілейних уро-
чистостях, присвячених 35-літтю Абдуррагімбека Ахвердієва 
(22 січня), 20-літтю творчої діяльності А.Азімзаде (7 травня). 
Комедія «Олулер» зіграна в театрах Баку, Тифлісу, Ашгабаду, 
Казані. В періодичному друці виходять його оповідання «Бір ба-
ладжа янлишлиг» («Маленька помилка»), «Ікі ер» («Два чоло-
віка»), «Огру інек» («Корова злодійка»). У видавництві «Азер-
нешр» виходить книга Алі Назмі «Сіжімгулунаме» з передмо-
вою Мірзи Джаліла. Окремим виданням виходить оповідання 
«Белке де гайтардилар». В періодичному друці з’являються 
критичні статті на адресу письменника. 

1928 рік – виступає в Баку на відкритті памятника  
М.Ф. Ахундову, встановленому в зв’язку з 50-літтям із дня 
смерті письменника. В журналі «Шарг гадини» публікуються 
статті Дж. Мамедкулізаде «М.Ф. Ахундов ве гадин меселесі» 
(«М.Ф. Ахундов і жіноче питання») (№3) і «М.Ф. Ахундов ді-
нлер хаггинда» («М.Ф. Ахундов про релігії») (№№ 5-6). 4 квітня 
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Рада Народних Комісарів призначає редактору журналу «Молла 
Насреддін» пенсію. Обраний членом Всесоюзного товариства 
письменників-драматургів і композиторів. Написане оповіда-
ння «Уджузлуг» («Дешевизна»).

1929 рік – включений до складу делегації азербайджанських 
письменників, котрі їдуть у Грузію та Вірменію. Виходить у світ 
51-й номер журналу «Молла Насреддін». Видавництво «Азер-
нешр» випускає окремим виданням комедію «Олулер». П’єса 
поставлена в Баку, Шекі та Нахчивані. В квітні на пленумі ЦК 
Компартії Азербайджану прийнято рішення перетворити жур-
нал «Молла Насреддін» на орган Спілки войовничих атеїстів.

1930 рік – по путівці Ради Народних Комісарів їде на ліку-
вання в Кисловодськ. Виходить 33-й номер журналу «Молла 
Насреддін». Закінчує п’єсу «Ер» («Чоловік»). 

1931 рік – Джаліл Мамедкулізаде продовжує лікування. 
Вийшов лише один номер журналу «Молла Насреддін». Від-
значається 25-ліття журналу.

1932 рік – 4 січня о 15 годин великий письменник помер.  
5 січня з Будинку працівників просвіти відбувся виніс тіла. По-
хоренений на Алеї почесного захоронення.
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МІРЗА АЛЕКПЕР САБІР
(1862–1911)

1862 рік – Алекпер Таірзаде (Сабір) народився 30 травня в 
місті Шемаха в родині крамаря Гаджи Зейналабдіна. 

1870-1874 роки – навчається в моллахані. Привертає увагу 
його перший тривірш, що починається рядком «Туттум оруджу 
іремазанда».

1874-1883 роки – вступає в школу Шемахінського губернсь- 
кого зібрання, в котрій викладає Сеід Азім Ширвані. Виявляє 
велику зацікавленість до вивчення класичної літератури, пере-
кладає азербайджанською мовою уривок із твору Сааді «Гюліс-
тан», пише невеликі вірші.

1884 рік – подорожує країнами Сходу, відвідав Хорасан, 
Сабзевер, Нішапур, Бухару, Самарканд. Перериває свою поїзд-
ку, почувши, що на батьківщині спалахнула епідемія холери.

1885-1886 – здійснює паломництво в Кербалу. Пише тазія-
ну1, що починається рядками «хамаданда гонагимдан хебер ал-
дим» («Почув я від гостя в Хамадані»). Отримавши листа про 
смерть батька, повертається додому.

1887-1888 роки – одружується зі своєю близькою родичкою 
Біллурнісе. Вона народила йому восьмеро доньок і одного сина 
Мухаммедсаліма Таірзаде (1908).

1894 рік – в Шемасі на зборах інтелігенції читає експромтом 
сатиру «Танри хер єрде пулу…» («Господь всюди гроші…»)

Друга половина 90-х років ХІХ століття – Живе в дуже 
скрутному матеріальному становищі, відкриває магазин, варить 
мило та продає. Продовжує літературну творчість, пише в осно-
вному ліричні гезелі й іноді сатиричні вірші.

1901 рік – близько товаришує з Аббасом Саххатом, котрий, 
закінчивши в Тегерані університет «Медресейі-нізамійейі-на-
сарійе» (1900), повернувся в Шемаху, з поетом Агалі Насехом і 
Мухаммедом Террахом.

1 Короткий сатиричний вірш
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1902 рік – в Шемасі стається землетрус. Гасанбек Зардабі 
приїжджає в Шемаху та надає допомогу постраждалим.

1903 рік – 27 червня в газеті «Шаргі-Рус» опубліковано його 
вірш привітання. Знайомиться з Фірідунбеком Кочарлі, пише 
«то гезелі, то марсійе»2, а то гіте3» (А. Саххат).

1905 рік – пише відомий вірш «Бейнамілел» («Інтернаціо-
нал»), котрий публікується в газеті «Хаят» №19 від 1 червня. 
Під час знайомства з Абдуллою Шаігом говорить: «Нам не 
вдається очистити багатьох від душевного бруду. Тому я варю 
мило, щоб очищати хоча би зовнішній бруд».

1906 рік – опубліковані в газеті «Хаят» вірш «Бір меджлісде 
он ікі кішінін сохбеті» («Розмова дванадцяти мужів на зборах») 
(«33 від 10 лютого), в журналі «Молла Насреддін» – «Ол кюн 
кі, сене халік еде лютф бір овлад» («Того дня, коли Аллах тобі 
дарує сина») (№8 від 26 травня), «Білмем не геруб бізім оглан 
охумагдан» («Ну що хорошого знайшов мій син у навчанні?») 
(№11 від 16 червня), «Махі-Кенанин батиб…» («Не грусти») 
(№9 від 2 червня) та ін. В журналі «Дебістан» (№9 від 20 груд-
ня) опублікований вірш «Мектеб шаргісі». 27 березня отримує 
дозвіл на відкриття в Шемасі читальні, 7 травня відбулось уро-
чисте відкриття читальні. 

В журналі «Рехбер» опублікований переклад уривку з поеми 
Фірдоусі «Шахнаме» (№№3-4).

1907 рік – в журналі «Молла Насреддін» опубліковані 32 
сатири. «Еле білірдім кі, дахі субх олуб» («От тобі й кукурі-
ку!») (№1), «Ей, фелек, зулмун ейандир» («Покликання жінки») 
(№3), «Ей, азізім, хелефім» («Настанови сину») (№6),  «Серхе-
саб» («Застереження») (№13), «Фехле, озуну сен де бір інсанми  
санирсан?» («Робочому») (№21), «Екінчі» (Вдаючи пригнічено-
го, не дуже ний, екінчі») (№27), «Учітеллер» («Добре, що вла-
да заборонила з’їзд, затіяний у Гянджі…» (№30), «Горхурам» 
(«Боюсь») (№33) та ін. 

2 Елегія
3 Короткий вірш, що складається щонайменше з двох бейтів
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В газеті «Іршад» читачам були надані вірші «Нефесін гере-
зі, аглин мерезі» (№16), «Хясісін хейфі, варісін хейфі» («Жаль 
скупого, радість спадкоємця» (№30), в журналі «Бахлул» – «Те-
ренеі-асілане» (№5), «Безі йерлерде тесадуф олунур аша, ете…» 
(«На плов я в домівках набрідаю часом і на м’ясо» (№6), «Мен 
беле асрарі гана білмірем» («До таємниці життя ключа я знайти 
не можу») (№6).

В альманасі «Міллі негмелер» були опубліковані вірші 
«Мектебе тегріб» («До школи»), в підручнику «Бірінджі іл» 
(«Перший рік») – «Яз кюнлери» («Дні весни»), «Ушаг ве буз» 
(«Хлопчик і крига»).

1908 рік – 11 квітня складає іспит на звання викладача в Духо-
вному управлінні Бакинської губернії, про що 7 травня духовним 
управлінням мусульман Кавказу виданий атестат №944. За допо-
могою представників прогресивно налаштованої інтеліґенції від-
криває школу «Умід», розпочинає педагогічну діяльність.

В журналі «Молла Насреддін» друкується близько 40 ві-
ршів. Серед них є такі блискучі зразки поезії, як «Даш гелблі 
інсанлари нейлердін, ілахі» («На що тобі, Аллах?» (№1), «Тек 
себір» («Чих») (№3), «Бізе не?») («Нам що?») (№8), «Ай нене, 
бір гирмизи саггал кіші» («Ой, мама, з червоною бородою ста-
рий…») (№29), «Гойма гелді» («Он іде, опецьок!.. Тітко, не 
пускай!») (№33), «Ушагдир» («Ще малюк») (№34), «Джаван» 
(«Молодий») (№34), «Західа, гел сойунаг бір кере палтарими-
зи» («Аскет, давай якось знімемо ми одяг») (№52), та ін.

В підручник «Ікінджі іл» («Другий рік») включено вірш 
«Агаджларин бехсі» («Суперечка дерев»). 

1909 рік – школа «Умід» в червні – липні зачинена, матері-
альне становище погіршується, М.А. Сабір змушений у допо-
могу крамарям займатись заготуванням.

24 сатири, опубліковані протягом року в журналі «Молла 
Насреддін», сприяє росту його поетичної слави. Серед цих ві-
ршів «Чатлайир, Ханбаджи, гемден урегім» («Біль розриває 
серце, душить горло») (№17), «Менімкі беле душду» («Мені не 
пощастило»), (№18), «Сатирам» («Продаю!») (№23), «Догрудан 
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да, Мамедалі» (Дійсно, Мамедалі») (№28), «Бура сай» («Рахуй 
сюди») (№34), «Адемі адем ейлейен парадир» («Людина з мош-
ною – людина велика») (№43) та ін.

В підручник «Єни мектеб» («Нова школа») включено його 
вірш «Джутджу» та переклад байки І.А. Крилова «Ворона та 
лисиця».

1910 рік – приїжджає в Баку (січень-лютий), призначений ви-
кладачем у Балаханську школу. Змушений вступити в конфлікт 
із директором Балаханської школи Ахмедом Камалом. Припиняє 
викладання (травень-червень), короткий час працює в типографії 
газети «Седа», працює в редакціях газет «Гюнеш» і «Нагігат».

Знаходячись у Баку, в вересні захворів хворобою печінки, про-
тягом вересня-листопада лікується тут, повертається до Шемахи.

1911 рік – наприкінці січня Дж. Мамедкулізаде пише з Кях-
різлі Мамедалі Сідгі Сафарову (1888-1956) листа наступного 
змісту: «Днями Сабір приїде на лікування в Тифліс. Залиш його 
в редакції, постарайся дати йому відпочити. Найретельнішим 
чином прослідкуй за його лікуванням. Покажи його всім імени-
тим професорам і лікарям Тифлісу… Всіляко оберігай його… 
Якщо щось знадобиться, повідом мені».

4 лютого Сабір із дружиною Біллурнісою ханум і племінником 
Зейналабдіном Таірзаде приїжджає в Тифліс на лікування. У лю-
тому – березні лікується в будинку, що знаходиться в управлінні 
«Молли Насреддіна», котрий належить Джалілу Мамедкулізаде.

Лікуванням Сабіра в Тифлісі займаються професор Малі-
нін, лікарі Рудніков, Каспарянц і Кандеміров. У березні в лис-
ті А.Саххату хворий пише про те, яку турботу виявляють про 
нього Мірза Джаліл і Хаміда ханум Мамедкулізаде. Наприкінці 
березня повертається в Шемаху.

Журнал «Молла Насреддін» в №№15-16 звертається до чи-
тачів із проханням надати матеріальну допомогу поету.

8 липня М.А. Сабір приїжджає до Баку для операції, але 
оскільки становище безнадійне, повертається назад.

Помер у Шемасі 12 липня. Похований на місцевому кладо-
вищі «Сім куполів».
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АБДУРРАГІМБЕК АХВЕРДІЄВ
(1870–1933)

Абдуррагім Асадбек оглу Ахвердієв народився 17 травня 
1870 року в місті Шуша.

1872 рік – помер його батько Асадбек. Абдуррагім залиша-
ється з матір’ю. 

1873 рік – його мати Хусніджахан виходить заміж за Гасана-
лібека Садигбекова, маленький Абдуррагім живе в свого дядька 
Абдулкерімбека.

1875 рік – помер Абдулкерімбек. Абдуррагім Ахвердієв зно-
ву живе зі своєю матір’ю. 

1880 рік – вступає в Шуші в школу Юсіфбека Меліхкагназа-
рова, паралельно навчається в моллахані.

1881 рік – успішно складає іспити та 10 жовтня зарахований 
в шушинську реальну школу.

1884 рік – побачив поставлену в Шуші Юсіфбеком Меліх-
кагназаровим комедію М.Ф. Ахундова «Ведмідь, переможець 
розбійника».

1885 рік – під впливом комедій М.Ф. Ахундова пише п’єсу 
«Гаджи Дашдемір». Рукопис не зберігся.

1890 рік – 8 червня закінчив четвертий клас Шушинської ре-
альної школи. В серпні вступив у сьомий клас Тифліської реаль-
ної школи. Рік навчається тут. Пише трагедію «Нахаг ган» («Мар-
на кров») і перекладає азербайджанською мовою байку І.А. Кри-
лова «Кінь і віслюк». Відвідує вистави тифліських театрів.

1891 рік – 14 червня закінчив тифліську реальну школу. 
Вступає в Петербурзький інститут інженерів доріг.

1892 рік – відвідує вистави Олександринського театру в 
Петербурзі, пише твір «Єєсен газ етіні, гьоресен леззетіні» 
(«Спробуєш гусятину, дізнаєшся смак») (рукопис не зберігся).

1895 рік – в липні, по дорозі з Тифлісу в Баку в поїзді зна-
йомиться з Наджафбеком Везіровим (1854-1926), читає рукопис 
його трагедії «Чекме чеке білмезсен, бяркди фелегін яйи» («Не 
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тягни, не вистачає сил, міцна вузда долі»), пропонує переймену-
вати твір на «Мусібеті-Фахреддін» («Трагедія Фахреддіна»). Слу-
хає лекції на східному факультеті Петербурзького університету.

1896 рік – будучи студентом, пише трагедію «Дагилан тіфаг» 
(«Зруйнована крівля»). Під час літніх канікул ставить п’єсу в Шуші. 

1897 рік – в Петербурзі створюється «Ісламське благодійне 
товариство». В серпні в Шуші в постановці А. Ахвердієва по-
казана сценка «Меджнун біля могили Лейли».

1899 рік – в Петербурзі силами благодійного товариства сту-
дентів-мусульман «Дагилан тіфаг» видається окремою книгою. 
Закінчує інститут.

1899-1900 роки – викладає в Шуші, пише п’єсу «Бехтсіз 
джаван» («Нещасний юнак»), у 1900 році п’єса зіграна на сцені.

А.Ахвердієв одружується з Тукезбан ханум.
1901 рік – переїжджає з Шуші до Баку, займається тут педа-

гогічною діяльністю, завершує п’єсу «Пері-джаду» («Прекрасна 
чарівниця»). Організовує в Баку «Мусульманську драматичну 
трупу». В Шуші проходить концерт виконавчої народної музики.

1902 рік – 11 січня в Баку проходить Перший східний кон-
церт. Створено перший ансамбль народних інструментів. За-
ймається режисурою, ставить п’єси Мірзи Фаталі Ахундова, 
Наджафбека Везірова та свої власні. Залучає до сценічної ді-
яльності першу жінку-актрису Мінуру ханум Давидову.

1904 рік – обраний членом шушинської міської управи. По-
вертається з Баку в Шушу, де живе сім років.

1906 рік – публікує в газеті «Хаят» оповідання «Ата ве оглу» 
(«Батько й син») (номера від 7, 9, 15, 17 березня) та «Айин ша-
хідлігі» («Свідчення місяця»). 

1907 рік – живе в Шуші. В журналі «Молла Насреддін» час-
тинами друкується повість «Хортданин джаханнем мектубла-
ри» («Листи вовкулаки з пекла»).

Пише п’єсу «Ага Мухаммед шах Гаджар». Перекладає азербай-
джанською мовою оповідання В.Г. Короленка «Старий дзвонар».

1908 рік – В журналі «Молла Насреддін» друкується новел-
ла «Бомба» (№22 від 2 червня).
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Диригує в Баку постановкою опери Узеїра Гаджибекова 
«Лейлі та Меджнун». Перекладає азербайджанською мовою 
«Гамлет» Шекспіра, «Підступність і любов», «Розбійники», 
«Вільгельм Телль» Шиллера, «Султан Осман» Вольтера.

1909-1910 роки – живе в Шуші, здійснює подорожі містами 
Кавказу та Туркестану. Пише декілька оповідань із циклу «Ма-
ралларим», котрі публікує в журналі «Молла Насреддін».

Поступає на службу в Управління Каспійського мореходства, 
їде в Астрахань, де зустрічається з Наріманом Нарімановим.

1911 рік – переїжджає в Агдам. У зв’язку зі 100-літтям із дня 
народження М.Ф. Ахундова пише автобіографічну п’єсу «Ха-
ялет» («Утопія»), котру видає в Баку. Написана комедія «Адж 
херіфлер» («Голодні літери»).

1912-1913 роки – живе в Агдамі, створює театральну групу, 
ставить із нею різні твори. Пише статтю «Ікі іл» («Два роки»), 
присвячену річниці смерті М.А. Сабіра, котра публікується в 
журналі «Молла Насреддін» (1913, №20).

1914 рік – пише в Агдамі оповідання «Шейх Шабан», читає 
його Джалілу Мамедкулізаде та Ібрагіму Тахіру.

1915 рік – оповідання «Шейх Шабан» опубліковане в газеті 
«Ачиг сьоз».

1916 рік – переїжджає з Агдаму в Тифліс. Керує альманахом 
«Вісник Кавказького відділення Спілки міст».

1917 рік – в дні лютневої революції виконує обов’язки комі-
сара в Борчалінському повіті.

В альманасі «Гардаш кемегі» («Братська допомога») під 
псевдонімом «Ефенді» друкує оповідання «Ройя».

В журналі «Молла Насреддін» друкується його оповідання 
«Хемшері паспорту» («Паспорт амшари4»).

1918-1919 роки – проживає в Тифлісі, Дагестані та Баку. 
Публікує перший варіант оповідання «Мірза Сафар» у журналі 
«Дартан-партан». Є повноправним послом Азербайджанської 
Демократичної Республіки в Вірменії.

4 Амшари – вихідець із Південного Азербайджану..
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1920 рік – живе в Баку. Тут поставлені його драми «Пері-
джаду», «Дагилан тіфаг» і «Бехтсіз джаван».

1921 рік – призначається інспектором державних театрів. 
Читає лекції з літератури в Азербайджанському державному 
університеті (1921-1931), пише п’єсу «Агадж колегіясинда» 
(«На колегії дерев»).

1922 рік – в Азербайджанському державному театрі прохо-
дить урочистий вечір, присвячений 30-літтю його літературної 
діяльності, надані уривки з його творів.

1923 рік – керує комісією з організації 50-літнього ювілею азер-
байджанського театру. Обраний заступником голови, а згодом го-
ловою Товариства з дослідження та вивчення Азербайджану.

1924 рік – в газеті «Коммунист» №40 від 14 березня опублі-
кована стаття А. Ахвердієва «Беш іл» («П’ять років»), присвя-
чена річниці смерті Алікулі Гямкусара.

На першому з’їзді азербайджанських краєзнавців обраний 
головою цього товариства. Обраний членом Бюро краєзнавства 
Російської академії наук.

1926 рік – пише п’єсу «Адалет гапилари» («Ворота справед-
ливості»).

1927 рік –пише п’єсу «Кьохне дудман» («Старий осередок»). 
Відзначається 35-ліття його літературної діяльності.

1928 рік – удостоєний звання «Заслужений діяч мистецтв». 
Пише статті «М.Ф. Ахундовун хаяти ве феалійеті» («Життя й 
діяльність М.Ф. Ахундова»), «Мірза Фаталі ве араб аліфбаси» 
(«Мірза Фаталі та арабський алфавіт»), «Мірза Фаталі фаджиє-
си» («Трагедія Мірзи Фаталі»).

1929 рік – керує делегацією азербайджанських письменни-
ків у поїздці в Грузію та Вірменію.

1931-1932 роки – працює відповідальним секретарем Азер-
байджанської Ради Спілки письменників. Пише п’єсу «Йолдаш 
Кьроглу» («Товариш Кьороглу») (1932).

1933 рік – помер у Баку 11 грудня. Похований на Алеї по-
чесного захоронення.
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МАМЕД САІД ОРДУБАДІ
(1872–1950)

Мамед Саід Ордубаді народився 24 березня 1872 року в 
місті Ордубаді Нахчиванського махала. Його батько, Гаджи-
ага Фегір Ордубаді (1836-1885) був одним із визнаних поетів 
свого часу.

80-і роки ХІХ століття – навчається в моллахані. В віці 14 
років починає трудову діяльність. Пише перші вірші.

1892-1894 роки – навчається в Ордубаді, в школі «Ехтер», 
відкритій Мухаммедом Тагі Сідгі.

Друга половина 90-х років ХІХ століття – працює робочим 
на шовкопрядильній фабриці в Ордубаді. Пише вірші, зазнає 
переслідувань за вільнодумство, в їхньому будинку проводить-
ся обшук. В 1895 році в Негремі молодий письменник зустріча-
ється з Дж. Мамедкулізаде.

1903 рік – 18 червня в №31 газети «Шаргі-Рус», опублікова-
но його вірш «Едебійет» («Література»), в котрому схвалюється 
поновлення видання газети. 

1906 рік – в Тифлісі в типографії «Гейрет» виходить пер-
ша книга віршів Ордубаді – «Гефлет» («Темрява»). В журналі 
«Молла Насреддін» публікуються його кореспонденції.

1907 рік – в типографії «Гейрет» виходить друга збірка ві-
ршів – «Ветен ве хурійет» («Батьківщина та свобода»).

1908 рік – за політичні погляди висланий із Ордубаду в 
Джульфу, відкриває тут чайхану. Знайомиться з Алікулі Гямку-
саром, Насруллою Шейховим і іншими. Налагоджує контакти з 
іранськими революціонерами.

В газеті «Тезе хаят» друкує по главах свій перший роман 
«Ікі джоджугун Авропая саяхети» («Подорож двох малюків у 
Європу»).

1909 рік – завершує роман «Бедбахт мілліончу, яхуд Рзагу-
лу хан фіренгмеаб» («Нещасний мільйонер, або Рзакуліхан єв-
ропеєць»). Пише драму «Багі-шах ве яхуд Техран фаджиєси» 
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(«Шахський сад, або Тегеранська трагедія»). Займається полі-
тичною діяльністю.

1910 рік – продовжує політичну діяльність у Джульфі, зміц-
нює зв’язки з рухом Саттархана в Ірані. Драма «Тегеранська 
трагедія» публікується в бакинській газеті «Сада».

1911 рік – в Баку в типографії «Сада», що належить Хакім-
беку Везірову, виходить окремим виданням його роман «Ган-
ли сенелер» («Криваві роки»), присвячений вірмено-азербай- 
джанському конфлікту 1905-1906 років.

1912 рік – продовжує політичну діяльність у Джульфі.
1913 рік – арештований у Джульфі, доставлений у Нахчи-

ван, утримується в Іревані, Тифлісі, Баку, Ростові та Новочер-
каську.

1914 рік – у квітні засланий у Царіцин. В Баку опублікова-
ний його роман «Бедбахт мілліончу». В журналі «Лейлек» під 
псевдонімом «Хердемхаял» публікуються його вірші.

1915 рік – знаходиться в засланні в Царіцині.
1916 рік – перебуваючи в засланні, одружується з Таісією 

Василівною Тітовою. Продовжує літературно-публіцистичну 
діяльність.

1917 рік – в періодичному друці публікуються його статті та 
вірші.

1918 рік – 12 березня отримує запрошення в Астрахань для 
роботи в видавничому відділі Комісаріату в справах мусуль-
ман Закавказзя. Розпочинає співпрацю з газетою «Гуммет». У 
Астрахані виходить його книга «Большевізм ве алемі іслам» 
(«Більшовизм і ісламський світ»).

1919 рік – живе в місті Теймурхан-Шура, працює в області 
видавництва та друку.

1920 рік – 2 травня разом із сім’єю переїжджає до Баку.  
4 травня призначається заступником редактора газети «Ахбар».

1921 рік – співпрацює в газеті «Комуніст».
1922 рік – в Баку поставлена драма М.С. Ордубаді «Дінчі-

лер» («Віруючі»). 
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Початок 20-років – пише драми «Азербайджанда інгілаб» 
(«Революція в Азербайджані»), «Міллетлер» («Народи»), «Сев-
гілілер» («Кохані»). Видаються книги «Шейрлер», «Аналиг».

Друга половина 20-х років ХХ століття – видаються збірки 
віршів Ордубаді «Кьохне адамлар», «Менім шейрлерім», «Кенд 
алверчісі». В 1927 році починає роботу над романом «Думанли 
Тебріз» («Тебріз туманний»). Працює начальником управління 
«Молли Насреддіна».

1933 рік – у Баку видано перший том історичного роману 
«Думанли Тебріз». Написано роман «Гізлі Баки» («Підпільний 
Баку»).

1936 рік – виходить з друку другий том роману «Думанли 
Тебріз». Видається роман «Деюшен шехер» («Місто, що бореть-
ся»). Обраний депутатом Верховної Ради Азербайджанської 
РСР від робочих Гянджі. В Москві на Декаді азербайджансько-
го мистецтва з успіхом показані опери У. Гаджибекова «Кьо-
роглу» і М. Магомаєва «Наргіз», лібретто до котрих написав  
М.С. Ордубаді.

Удостоєний почесного звання «заслужений діяч мистецтв 
Азербайджанської РСР».

1939 рік – за плідну літературно-суспільну діяльність на-
городжений легковим автомобілем «М-1» із республіканського 
фонду. Пише роман «Дунья дейішір» («Світ міняється»).

1940 рік – завершує історичний роман «Гилиндж ве гелем» («Меч  
і перо»). Написаний четвертий том роману «Думанли Тебріз».

1941 рік – у зв’язку з початком Великої Вітчизняної війни 
пише науково-публіцистичні статті «Інджесенет ве мухарібе» 
(«Мистецтво та війна»), «Шараф ішіміз» («Наша почесна спра-
ва»), «Гара Мелік», «Джамал».

1942 рік – 5 серпня в Баку урочисто відзначається 70-ліття з 
дня народження М.С. Ордубаді. Пише статті «Саттар хан», «Та-
ріх ве гелебе» («Історія та перемога»), п’єсу «Марал».

1943 рік – видається книга М.С. Ордубаді «Вагіф бір довлеет 
адами кімі» («Вагіф як державний діяч»).
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1946 рік – в Баку поставлена драма «Думанли Тебріз». Ви-
дано перший том роману «Гилиндж ве гелем».

1947 рік – урочисто відзначається 75-ліття з дня народження 
М.С. Ордубаді. Доповідачем на ювілейному вечорі був Расул 
Рза. Працює над драмою «Сумгаіт».

1948 рік – виходять із друку четвертий том роману «Думан-
ли Тебріз» і другий том роману «Гилиндж ве гелем».

1950 рік – 1 травня М.С. Ордубаді помер. Похований на Алеї 
почесного захоронення.

УЗЕЇР ГАДЖИБЕКОВ
(1885–1948)

1885 рік – 18 вересня в селі Агджабеді поблизу Шуші на-
родився Узеїр Абдулгусейн оглу Гаджибеков. Мати – Ширін ха-
нум Аливердибекова.

1897-1899 роки – навчається в Шуші в «Російсько-мусуль-
манській» школі. Навчаючись у школі, бере участь у хорі при 
постановці сценки «Меджнун на могилі Лейли». В Шуші лі-
тографічним способом видається його книга «Кітабі-мезхеке» 
(«Книга для розваги»), складена з коротких народних казок.

1899-1904 роки – навчається в Закавказькій (Горійській) вчи-
тельській семінарії. Отримує догани за розмови рідною мовою 
(3 грудня 1900 року), запізнення з канікул (8 січня 1901 року), 
суперечку з викладачем музики (жовтень 1901 року). В 1901 
році помирає його батько. Виявляє особливі відзнаки в грі на 
скрипці. 16 січня преміюється в розмірі 20 рублів за уроки му-
зики учням середньої школи при семінарії. В 1904 році органі-
зовує силами семінаристів виконання пісні «Шабі-хіджран» у 
супроводі скрипки.

В червні 1904 року закінчив семінарію.
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1904-1905 роки – працює викладачем у школі села Гадрут 
Джабраїльського повіту. В серпні 1905 року приїжджає до Баку, 
в вересні-листопаді 1905 року працює перекладачем у газеті 
«Хаят». В газеті «Хаят» опублікована його перша стаття «Бір 
ханим ефендінін бізлере хусні-теведжоху» («Претензії до нас 
однієї пані») (№59 від 7 вересня).

1905-1907 роки – співпрацює з газетою «Іршад», певний час 
виконує обов’язки тимчасового редактора газети (1907). Ви-
кладає в Бібі-Ейбатській середній школі (1905-1907). Завершує 
роботу над оперою «Лейлі і Меджнун» (1907). В Баку видають-
ся його книги «Несаб меселелері» («Завдання з арифметики»), 
«Сіясі хугугі, ігтісаді ве сагері сьозлерін тюрк-рус ве рус-тюрк 
лугеті» («Тюрксько-російський і російсько-тюркський політич-
ний, юридичний, економічний і військовий словник») (1907). 
Бере участь у першому з’їзді азербайджанських вчителів. 

1908 рік – 12-25 січня в Баку відбулась прем’єра опери «Лей-
лі і Меджнун». Диригував оперою Абдуррагімбек Ахвердієв. 
Працює фейлетоністом у газеті «Тереггі». Починає викладати в 
благодійному товаристві «Саадат» (до 1911 року).

1909 рік – працює тимчасовим редактором газети «Тереггі», 
редагує газету «Агігат» (до 1910 року).

30 листопада та 13 грудня проходять прем’єрні вистави опе-
ри «Шейх Санан».

1910 рік – 24 травня та 6 червня відбулась прем’єра музич-
ної комедії «Ер ве арвад» («Чоловік і дружина»). 12-25 листопа-
да – прем’єра опери «Рустем і Сохраб». 12 вересня поставлена 
музична комедія «О олмасин, бу олсун» («Не та, то ця»). Роль 
Мешаді Ібада виконав відомий актор Мірзага Алієв.

1912 рік – в Баку відбулись прем’єри опер «Шах Аббас і 
Хуршудбану» (10-23 березня) та «Аслі і Керем» (18-31 травня).

Починає навчання в Москві на спеціальних курсах Іль- 
їнського при Московському філармонічному товаристві.

1913 рік – завершує заочне навчання на курсах Ільїнського. 
В серпні переїжджає в Петербург. Закінчує всесвітньо відому 
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музичну комедію «Аршин мал алан». Твір поставлений у Баку в 
театрі Тагієва (25 жовтня, 7 листопада). В ролі Султан бека ви-
ступив Алекпер Гусейнов, роль Велі виконав Халіл Гусейнов.

1914 рік – з січня до червня навчається в Петербурзькій кон-
серваторії. Працює над оперою «Гарун і Лейла».

1915 рік – в Баку надруковане лібретто опери «Гарун і Лей-
ла». Працює редактором газети «Єни ігбал».

1917 рік – в Баку видається комедія «Аршин мал алан». Ко-
медія поставлена в Південному Азербайджані та Середній Азії. 
В газеті «Каспій» (№№256-260) опублікована його стаття «Опе-
ра ве драм тербійеві ахамійеті хаггинда» («Про виховне значен-
ня опери й драми»).

1918-1919 роки – разом із братом Джейхуном Гаджибейлі 
засновує газету «Азербайджан» – органу Азербайджанської Де-
мократичної Республіки, і є її редактором. 

В Баку виходить окремим виданням комедія «Не та, то ця» 
(1918).

В червні – вересні 1918 року керує гастрольною поїздкою 
азербайджанських оперних артистів у міста Анзелі та Решт.

В 1920 році входить у групу перекладачів «Інтернаціоналу» 
азербайджанською мовою. Керує музичним відділом Червоної 
Армії (1920).

1921-1922 роки – в доповіді, прочитаній у Народному комі-
саріаті просвіти, викладає програму Азербайджанської держав-
ної консерваторії. Читає курси з теорії музики в знову створеній 
консерваторії, керує відділом східної музики.

Засновує першу в Азербайджані тюркську музичну школу 
(1922). Відкриває оперний клас при цій школі, бере на себе ке-
рівництво цим класом.

1925-1927 роки – силами студентів Азербайджанського дер-
жавного музичного технікуму здійснюється нова постановка 
«Аршин мал алана» (1925).

З 1926 року працює проректором Азербайджанської держав-
ної консерваторії. Спільно з М. Магомаєвим готує книгу «Азер-
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байджан тюрк негмелері» («Азербайджанські тюркські пісні») 
1927.

1928 рік – призначається ректором Азербайджанської дер-
жавної консерваторії. В травні виступає з доповіддю «Ашугсь- 
ке мистецтво» на першому з’їзді ашугів.

1930-1931 роки – в 1931 році створює перший нотний Ор-
кестр азербайджанських народних інструментів. Виконує 
обов’язки викладача та завідуючого відділенням народної му-
зики в Азербайджанській державній консерваторії (1930-1932).

1932 рік – починає роботу над оперою «Кьороглу» (до 1936 року).
1934 рік – прийнятий до Спілки композиторів Азербайджа-

ну. В консерваторії читає лекцію на тему «Перспективи тара й 
кеманчі в вищій школі».

1935 рік – удостоєний почесного звання «Заслужений діяч 
мистецтв Азербайджанської РСР». Обраний депутатом Ба- 
кинської Ради.

1936 рік – організовує Азербайджанський державний хор 
при бакинській міській філармонії.

1937 рік – 30 квітня відбулась прем’єра опери «Кьорглу». 
Роль Кьороглу виконав видатний співак Бюлбюль Мамедов.

Удостоєний почесного звання «Народний артист Азербай-
джанської РСР». В грудні обраний депутатом на сесію Верхо-
вної Ради СРСР першого скликання.

1938 рік – є одним із організаторів Декади азербайджансь- 
кого мистецтва в Москві. В Москві з успіхом показана опера 
«Кьороглу».

Удостоєний почесного звання «Народний артист СРСР» і 
ордену Леніна.

Обраний головою Спілки композиторів Азербайджанської 
РСР, займав цю посаду до кінця життя.

1939 рік – входить до складу оргкомітету першого з’їзду 
Спілки композиторів СРСР.

Опера «Кьороглу» поставлена в Ашхабаді туркменською 
мовою.
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Знову призначається ректором Азербайджанської державної 
консерваторії, займає цю посаду до 1948 року.

1940 рік – обраний членом Комітету з Державних премій 
СРСР, удостоєний звання почесного професора.

Читає в Московській державній консерваторії доповідь на 
тему «Основи азербайджанської народної музики».

1941 рік – за оперу «Кьороглу» удостоєний Державної пре-
мії СРСР. Обраний депутатом сесії Верховної Ради СРСР друго-
го скликання. Керує в республіці музично-шефською роботою 
в області обслуговування солдатів Радянської армії (до 1945 
року).

1942-1943 роки – їде на фронт, організовує концерти.
Опера «Кьороглу» поставлена в Баку російською мовою.
1944 рік – керує відділенням мистецтв Азербайджанського 

філіалу Академії наук СРСР, виконує обов’язки керівника Де-
кади музики Закавказьких республік, що проходить у Тбілісі.

Азербайджанському державному симфонічному оркестру 
присвоєно ім’я У. Гаджибекова. Завершує працю «Азербайджан 
халг мусігісінін есаслари» («Основи азербайджанської народ-
ної музики»).

1945 рік – обраний дійсним членом Академії наук Азербай-
джанської РСР. Удостоєний ордену Трудового Червоного Пра-
пора. В Баку видана книга «Азербайджан халг мусігісінін есас-
лари». Урочисто відзначено 60-ліття композитора.

Висунутий на посаду директора Інституту мистецтв Акаде-
мії наук Азербайджанської РСР.

1946 рік – удостоєний Державної премії СРСР як автор му-
зики до кінофільму «Аршан мал алан».

1948 рік – помер у Баку 23 листопада. Похований на Алеї 
почесного захоронення.
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МУХАММЕДАГА ШАХТАХТИНСЬКИЙ
(1846–1931)

Весь мусульманський Схід повинен  
бути вдячним Мухаммедага Шахтахтинському

Люсьєн Бюва

1846 рік – Мухаммедага Мухаммедтагі оглу Шахтахтинсь- 
кий народився в селі Шахтахти Шарур-Дерелеязького повіту 
Іреванської губернії.

Перша половина 50-х років ХІХ століття – Отримує релігій-
ну освіту в Нахчивані, в школі Гаджи Мірзи Мамедалі.

Друга половина 50-х років ХІХ століття – навчається в пові-
товій школі міста Нахчиван.

1860 рік – залишає село Шахтахти. Живе в Іревані, Тифлісі, 
Петербурзі.

60-і роки ХІХ століття – навчається в Тифліській гімназії.
1871-1873 роки – навчається на факультеті філософії, права 

та історії Лейпцизького університету.
Живучи в Німеччині, пише наукову працю німецькою мовою.
1873-1875 роки – живе в Парижі. Викладає в Паризькій Ви-

щій школі практичної освіти. Отримавши звістку про смерть 
батька, повертається на батьківщину.

1876-1879 роки – в січні в Тифлісі в типографії Томсона ви-
ходить його книга «Текміллешміш мусельман аліфбейі» («Удо-
сконалена мусульманська абетка»). Виступає з циклом статей у 
газеті «Кавказ».

Перша половина 80-х років ХІХ століття – живе в Петер-
бурзі, виступає в столичному друці зі статтями, присвячени-
ми суспільно-політичному життю в країнах мусульманського 
Сходу.

Середина 80-х років ХІХ століття – є кореспондентом газет 
«Московские новости» та «Новое время» у країнах Близького 
Сходу. Живе в Стамбулі.
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1890 рік – перекладає російською мовою книгу відомого ту-
рецького письменника Джовдета паши «Священна історія му-
сульман». Цензорський комітет у Петербурзі не дав дозволу на 
публікацію книги.

1891 рік – в газеті «Новий огляд» публікується стаття  
М. Шахтахтинського «Моя подорож до Баку» (№2556). Виконує 
обов’язки тимчасового редактора газети «Каспій», що видаєть-
ся в Баку. Протягом трьох місяців друкує вісім статей. Серед 
них «Як можна ошукати мусульман Закавказзя?» (№93), «Джа-
маледдін» (№102), «Російсько-іранські відносини (№62) та ін.

1894 рік – приїжджає в Нахчиван, призначає ціну для прода-
жу батьківського маєтку в селі Шахтахти. Знайомиться з Джалі-
лом Мамедкулізаде, читає його повість «Події в селі Данабаш».

1896 рік – звертається в Міністерство закордонних справ Ро-
сії і Цензорський комітет з клопотанням про видання літератур-
но-політичної газети «Тифліс» азербайджанською, турецькою 
та перською мовами. Дозволу надано не було.

1899-1902 роки – знову живе в Парижі. Читає лекції з арабсь- 
кої, турецької, пехлеві та зендської мов у коледжі та в Вищій 
школі практичної освіти. В Парижі французькою мовою вида-
ється його праця «Як врятувати Туреччину» (1901). Стає дійс- 
ним членом Французької академії сходознавства («Азійське 
товариство»). Прийнятий дійсним членом у Міжнародне фо-
нетичне товариство (1899). Проходить спецкурс з фонетики в 
університеті Сорбонна, Міністерством народної освіти Франції 
представлений до почесної грамоти (1901).

Знайомиться з французькими вченими Хартфігом Деренбур-
гом, Люсьєном Бюва, Барбія де Мейнаром, Жозефом Халаві, По-
лем Паасіном. У 1902 році повертається на батьківщину. В газеті 
Баку друкується його стаття «Мусульман зіялиларинин везіфеле-
рі» («Завдання мусульманської інтелігенції») (1902, №10).

1903 рік – продає батьківський маєток у селі Шахтахти за 
18 000 рублів. Відкриває в Тифлісі «Школу Мухаммедага Шах-
тахтинського». З 30 березня під його редакцією починає вихо-
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дити газета «Шаргі-Рус». Обраний дійсним членом Російського 
імператорського географічного товариства. За 1903-1905 роки М. 
Шахтахтинський опублікував у газеті «Шаргі-Рус» 56 статей.

1905 рік – у січні випуск газети «Шаргі-Рус» призупине-
но. В вересні газета « Санкт-Петербурзькі відомості» публікує 
статтю про вбивство М.Шахтахтинського в Баку. (Ця інформа-
ція була помилковою, вбитий брат письменника Джахангір ага 
Шахтахтинський).

1906 рік – у лютому в Тифлісі приймає участь і виступає на 
мирній конференції з міжнаціональних питань.

1907 рік – виступає на другому з’їзді азербайджанських вчи-
телів, де говорить про спрощення арабського алфавіту. Обраний 
депутатом Другої Державної думи від Іреванської губернії, став 
одним із 35 депутатів, які представляли російських мусульман. 
Недовгий час проживає в Петербурзі.

1908-1910 роки – живе в Росії, співпрацює в газеті «Росія».
1910-1912 роки – живе в Росії та країнах Європи.
1914-1916 роки – очолює Східний відділ Міністерства закор-

донних справ Росії (1915). Запрошений співпрацювати в жур-
нал «Іслам і просвіта», що видається в Петрограді.

1918-1919 роки – живе в Баку, бере активну участь у діяль-
ності Азербайджанської Демократичної Республіки. В 1919 році 
робить спробу видавати в Баку газету французькою мовою. Ак-
тивно бере участь у створенні Бакинського університету (1919).

1920 рік – розпочинає педагогічну діяльність у бакинському 
університеті. Дещо пізніше обраний на посаду професора.

1922 рік – обраний членом Комітета з нового алфавіту. Стає 
персональним пенсіонером Бакинського університету.

Друга половина 20-х років ХХ століття –проживає в Баку та 
Тифлісі, виступає в періодичному друці зі статтями на науково-
публіцистичні теми.

1931 рік – помер у Баку 12 грудня.
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АЛІ НАЗМІ МУХАММЕДЗАДЕ
(1878–1946)

«Після смерті Сабіра наш другий Сабір не дав 
пустувати місцю першого»

Джаліл Мамедкулізаде

Алі Мухаммедзаде народився в 1878 році в селі Сераб не-
далеко від Гянджі.

1885 рік – до початку 90-х років ХІХ століття навчається в 
духовній школі.

1887 рік – помирає його батько – Мухаммед кіші. На плечі 
А. Назмі лягає обов’язок утримувати двох братів, двох сестер і 
літню матір.

1898 рік – разом із одним із односельчан їде з Серабу в Буха-
ру. Стає помічником крамаря. 

1900 рік – приїжджає разом із односельчанином у Самар-
канд. Живе тут шість місяців. Повертається в Бухару й відкри-
ває тут маленьку крамничку. 

1901-1902 роки – повертається в Сераб. Одружується. Роз-
починає літературну творчість, пише вірші «Достлуг» («Друж-
ба»), «Фесіллер ве кендлілер» («Часи року та селяни»).

1903 рік – друкує статті й вірші в газеті «Шаргі-Рус», що по-
чала виходити в Тифлісі. Друкується під псевдонімом «Бікес», 
«Алі Мухаммедов». Знайомиться з редактором газети Мухам-
медагою Шахтахтинським. 

1904 рік – в редакції газети «Шаргі-Рус» знайомиться з Джа-
лілом Мамедкулізаде та Омар Фаігом Неманзаде.

1905 рік – живе в селі Сераб. У Гянджі знайомиться з літе-
ратурознавцем Абдуллою Суром і поетом Мірзою Мухаммедом 
Хатіфом.

1906 рік – у №4 журналу «Молла Насреддін» виходить його 
перший невеликий фейлетон «Елан» («Оголошення»): «В Гян-
джі більше двадцяти осіб, які вміють складати молитви. Вони 
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можуть написати будь-яку молитву. Про кохання, про насолоду, 
про мовчання, про душу, про джинів. Вони можуть і передбачи-
ти долю, і поворожити. Запрошуємо всіх бажаючих».

Відбувається друга зустріч із Джалілом Мамедкулізаде.
1907 рік – продовжує публікувати в «Моллі Насреддіні» свої 

статті та фейлетони. Пограбований його будинок у Серабі. Пе-
реїжджає до Гянджі.

1908 рік – у журналі «Молла Насреддін» друкується його 
перший вірш «Чайда чапан джаваб» («Відповідь, що плигає 
рікою»).

1909 рік – переїжджає до Баку. Друкується в журналах 
«Бахлул» і «Занбур». Пише вірші й статті під псевдонімами 
«Шамшир», «Шимшек». У журналі «Занбур» друкуються 35 
його віршів.

1910-1912 роки – продовжує літературно-публіцистичну ді-
яльність. В 1911 році повертається до Гянджі. Пише вірші на 
смерть свого вчителя Мірзи Алекпера Сабіра (1911). Робить 
внесок 54 рублі на видання «Хопхопнаме» (1912). Знайомиться 
з Салманом Мумтазом, котрий зупиняється в Гянджі на шляху з 
Ашхабаду в Тифліс.

1913 рік – зазнає великих матеріальних труднощів. Продо-
вжує літературно-публіцистичну діяльність. Пише відомі вірші 
«Аллаха мураджиєт» («Звернення до Аллаха»). Активно співп-
рацює з журналом «Молла Насреддін».

1914 рік – редактор журналу «Мезелі» Ашумбек Везіров за-
прошує його працювати в редакції журналу. Через тяжке мате-
ріальне становище не може прийняти його пропозицію.

1915 рік – в журналі «Мезелі» публікує вірші «Пул» («Гро-
ші»), «Ар етмесин» («Та не засоромиться»), «Ят» («Спи») та ін., 
фейлетони «Шейхін пішікі» («Кішка шейха»), «Арвад меселе-
сі» («Жіноче питання»). Вперше за свою сатиру «Пул» отримує 
гонорар 20 рублів.

1916 рік – разом із Алікулі Гямкусаром готує до друку ко-
медію Джаліла Мамедкулізаде «Олулер» («Мерці»). Отримує 
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запрошення друкуватись із журналів «Бабаі-Емір» і «Дірілік», 
публікує в цих журналах свої вірші й статті.

1917 рік – Джаліл Мамедкулізаде пише йому листа, в котро-
му запрошує його в Тифліс працювати в журналі «Молла На-
среддін». Матеріальне становище не дозволяє йому прийняти 
це запрошення. Помирає його матір.

1918-1920 роки – живе в Гянджі, продовжує літературну 
творчість, пише вірші «Аджлиг» («Голод»), «Ей, адалет» («Ех, 
справедливість»), «Амал ве хаял» («Ідеї та мрії») та ін.

1921 рік –закінчив у Гянджі тримісячні вчительські курси, 
займається педагогічною діяльністю.

1922 рік – в журналі «Молла Насреддін», що почав видава-
тись у Баку, розміщено оголошення наступного змісту: «Після 
довгих років розлуки знову згадали про нашого друга та друго-
го Сабіре Кефсізе (Мешаді Сижимкулі). Ми не знаємо де він 
знаходиться, й тому не маємо про нього жодних відомостей. 
Сподіваємось, що найближчим часом він прикрасить наш жур-
нал своїми чудовими віршами».

Відгукнувся на запрошення журналу «Молла Насреддін». 
1923 рік – продовжує педагогічну діяльність у Гянджі.
1924 рік – працює в редакції газети «Єни Гянджа». Після 

закриття газети працює в Управлінні податків відділу міського 
господарства. Його будинок пограбований. Пише Джалілу Ма-
медкулізаде та отримує від того 40 рублів.

1926 рік – за допомогою письменника Беюкагі Талибли пе-
реїжджає до Баку. Співпрацює з газетою «Кенд газети» і жур-
налом «Молла Насреддін». До 1931 року виконує в «Моллі На-
среддіні» обов’язки секретаря.

1927 рік – видана його перша книга «Сижимгулунаме». Пе-
редмову до книги написано Джалілом Мамедкулізаде.

1929 року – помирає його син Талет.
1930-1931 роки – продовжує працювати секретарем у жур-

налі «Молла Насреддін». Знайомиться з Аліагою Вахідом. Ви-
дається його книга «Белке де яхши олду» («Може, так і краще»).
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1932 рік – пише вірші на смерть Мірзи Джаліла (4 січня 1932).
1933 рік – перекладає азербайджанською мовою декілька 

глав із дастану Фірдоусі «Сіявуш і Афрасіяб» і поеми Нізамі 
«Скарбниця таємниць». Виходить на пенсію. 

1934 рік – працює в редакціях газет «Коммунист» і «Єни йол».
1935 рік – видається книга «Уч мешеді» («Три мешаді5»).
1936-1945 роки – працює в редакції газети «Коммунист», 

завершує мемуари «Кечміш гюнлер» («Минувші дні»). Пише 
чудові вірші, спрямовані проти фашистської Німеччини.

1946 рік – раптово помирає в Баку, 2 січня похований на Алеї 
почесного захоронення.

АЛІКУЛІ ГЯМКУСАР
(1880–1919)

Алікулі Мешаді Алекпер оглу Наджафов (Гямкусар) наро-
дився в місті Нахчиван у 1880 році.

1887 – 1893 – навчається в моллахані при квартальній мечеті 
Нахчивану.

1894-1896 роки – навчається в школі «Тербійе», заснованій 
Мухаммедом Тагі Сідгі.

1896 рік – їде в Тебріз разом із батьком, котрий виїхав у Іран 
на лікування.

Його батько Мешаді Алекпер кіші помирає в Тебрізі, похова-
ний там само. В Тебрізі, Гямкусар пише першого вірша.

Кінець 90-х років ХІХ століття – навчається в Іреванській 
учительській семінарії. 

1899-1903 роки – живе в Нахчивані. Служить у Джульфінсь- 
кій митниці, займається торгівлею, мистецтвом і літературою.

5 Мешаді – людина, яка здійснила паломництво в місті Мешхед
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1904-1905 роки – живе в Іревані, працює спеціальним корес-
пондентом газети «Шаргі-Рус», пише публіцистичні статті, підпи-
сані «Від власного кореспондента», «Із Джульфи», «Із Іревану».

1906 рік – в журналі «Молла Насреддін» опублікована його 
перша стаття «Нахчивандан язилар» («Листи з Нахчивану») 
(№4 від 28 травня). Відвідує редакцію журналу, прийнятий на 
роботу в якості співробітника.

1907-1908 роки – служить у торговому комісіоні міста 
Джульфи. Виявляє активну підтримку визвольному руху в Іра-
ні. У зв’язку з цим 30 січня в нього вдома проведено обшук.

1909-1911 роки – дружить із південно-азербайджанським 
поетом Сеідом Салмасом, за підтримки свого дядька Насрулли 
Шейхова продовжує надавати допомогу руху Саттархана. В га-
зеті «Тереггі» публікуються його статті «Тебрізін індикі хали» 
(«Нинішнє становище в Тебрізі»), «Техрана геден Азербайджан  
вукалесі іле сохбет» («Розмова з адвокатом, котрий їде до Теге-
рану»), «Маку інгілабинин ахири» («Кінець макуйської рево-
люції») (1909, №№ 171, 220).

Керує театральною групою в Джульфі. Ставить комедію 
Мірзи Фаталі Ахундова «Мусьє Жордан, вчений ботанік і дер-
віш Масталишах, відомий чаклун», трагедії Абдуррагімбека 
Ахвердієва «Нещасний юнак», «Зруйнована крівля» (1910).

Знайомиться з відомим актором Мірзагою Алієвим, який 
приїхав у Нахчиван і Джульфу на гастролі.

1912 рік – живе в Джульфі, пише статті та вірші під псевдо-
німом «Дагянусзаде».

Помирає його дружина Хамдан ханум.
В березні-квітні Джаліл Мамедкулізаде запрошує його в 

Тифліс для роботи в журналі «Молла Насреддін». В грудні пе-
реїжджає в Тифліс.

1913 рік – з шостого номеру журналу «Молла Насреддін» 
починає працювати там другим редактором.

Зустрічається в Тифлісі з Гусейном Джавідом, Абдуррагім-
беком Ахвердієвим, Фірідунбеком Кочарлі, Гусейном Мінасазо-
вим та іншими.
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За статті, що містять критику вахабізму, разом із Джалілом 
Мамедкулізаде піддається судовому переслідуванню.

1914 рік – в серпні Джаліл Мамедкулізаде повертається з 
Кяхрізлі в Тифліс. Вихід журналу «Молла Насреддін» продо-
вжується. За карикатури, розміщені в журналі, арештований ху-
дожник Оскар Шмерлінг.

1915 рік – 6 грудня поліція проводить обшук у будинку А. 
Гямкусара та арештовує його.

1916 рік – 29 квітня на прем’єрі п’єси «Олулер» в Баку ви-
конує роль Шейха Насруллаха.

В травні-червні бере участь разом із Джалілом Мамедкулі-
заде в постановці «Олулер» у Ашхабаді, Самарканді, Казані, 
Астрахані, Владикавказі.

12 липня виконує роль Шейха Насруллаха в постановці 
«Олулер» у Шуші. Виконував роль Шейха Насруллаха і в по-
становках у Тифлісі й Іревані.

1917 рік – активно виступає з віршами й фейлетонами у 
«Моллі Насреддіні», що  почав знову виходити. В червні їде в 
Нахчиван і організовує там драматичний гурток «Ель гюзгюсу». 
Силами учасників гуртка поставлена комедія «Олулер». Разом із 
Рзою Тахмасібом при школі «Хейрійе» організовує драматичний 
гурток «Імдад». Поставлені п’єси «Гаджи Гара» та «Олулер».

1918 рік – працює в Тифлісі в газеті «Ал байраг». Після за-
криття газети переходить у газету «Геледжек». Їде в Гянджу та 
село Сераб, в липні – грудні готує до постановки «Олулер».

1919 рік – продовжує працювати в газеті «Геледжек», публі-
кує тут вірш «Аламан» («Знамена») (№4 від 1 січня). Пише сати-
ру «Інгілтіра» («Англія»). 14 березня об 11 годин вечора вбитий 
вистрілом біля дверей будинку свого брата Рзакулі Наджафова. 
Похований 16 березня в Тифлісі на мусульманському кладовищі.

У зв’язку зі смертю Гямкусара некрологи опублікували Азіз 
Шаріф – у газетах «Геледжек» і «Боротьба», Алігейдар Гараєв, 
Ахмед Пепінов, Алі Сабрі – в газеті «Албайраг», Мірзага Алієв –  
у газеті «Азербайджан».
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ЮСІФ ВЕЗІР ЧЕМЕНЗЕМІНЛІ
(1887–1943)

Юсіф Мешаді Мірбашир оглу Везіров (Чеменземінлі) наро-
дився 12 вересня 1887 року в місті Шуші, в родині бека. Його 
дідусь, Мірабдулла кіші займався торгівлею. Мати Сеід Азіз 
Сеід Гусейн кизи була блискучим знавцем літератури. На знак 
поваги до сім’ї, яка прибула з південноазербайджанського села 
Чеменземен і жила по сусідству, Юсіф Везір згодом взяв псев-
донім Чеменземінлі.

Перша половина 90-х років ХІХ століття – за допомогою стар-
шого брата Абульгасана вивчив алфавіт, початкову освіту отри-
мав у Шуші в Молли Мехті, відомого за прізвиськом «Кар хелфе» 
(«Глухий халіф»). Навчався в сільській школі села Мурадбейлі. 

1896 рік – у Шуші вступає в спеціальну школу Джамалбека, 
Самедбека Агаєва. Навчається в «Російсько-мусульманській» 
школі, котрою керував Ашумбек Везіров.

1897 рік – прийнятий до першого підготовчого класу реаль-
ної школи в Шуші. Вісім років навчається в цій школі.

1901 рік – 13 березня помирає його брат Абульгасан.
1904 рік – разом із своїм двоюрідним братом Міргасаном 

Везіровим випускає в Шуші гумористичний, карикатурно-лі-
тературно-художній журнал «Фокусник». Тексти російською 
мовою писав для журналу Міргасан, а карикатури під псевдо-
німом «Нещасний» малював Ю.Везір. У журналі опубліковані 
його карикатури «Фізіологія ноги», «Листоноша», «Ноги, що 
тікають від поліції», «Жінка з чоловічими ногами», «Види та 
типи Шуші» та інші.

1905 рік – їде в Ашхабад, певний час живе там у тітки. Знову 
повертається в Шушу.

1906 рік – 20 лютого помирає його батько Мешаді Мірбаба Мі-
рабдулла оглу. В вересні переїжджає в Баку. За підтримки Гаджи 
Зейналабдіна Тагієва вступає в шостий клас Бакинської реальної 
школи. Літні канікули проводить у Ашхабаді, відвідує театр.
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1907 рік – в журналі «Молла Насреддін» виходить його пер-
ша стаття «Мудірі-мохтерем» («Шановний директор») (№37 від 
2 жовтня). Стаття підписана «Учень шостого класу бакинської 
реальної школи Мірюсіф Везіров». Незадовго до цього в №24 
журналу «Молла Насреддін» карикатура Юсіф Везіра на шаха 
Музаффереддіна вийшла під підписом Шмерлінга.

27 листопада пише оповідання «Шахгулунун хейір іші» 
(«Добра справа Шахкулі»).

1908 рік – присутній на прем’єрі опери У. Гаджибекова 
«Лейлі та Меджнун», знайомиться з Узеїр беком.

1909 рік – 10 червня закінчив Бакинську реальну школу. 
Їде в Петербург та в липні подає документи в Інститут грома- 
дянського права. Місяць живе в Петербурзі, у вступних іспитах 
не бере участь. В Петербурзі пише оповідання «Джанетін габзі» 
(«Райська печатка»). Пише вірші, присвячені Шейху Шамілю. 
Повертається в Ашхабад і проводить тут серпень і вересень.  
В Ашхабаді готує до постановки п’єсу Абдуррагімбека Ахвер-
дієва «Кімдір мугассір» («Хто винен»), виконує роль Махмуд-
бека. Їде в листопаді-грудні в Ташкент. Виступає зі статтею в 
газеті «Сада».

1910 рік – живе в Ташкенті (січень-квітень), складає випус-
кні іспити в гімназії та отримує право вступати в університет. 
Прийнятий на юридичний факультет Київського Імператорсь- 
кого Університету імені Святого Володимира. П’ять років про-
вчився тут. В цей період ним написані такі оповідання, як: 
«Борджлу» («Боржник»), «Харрадж» («Аукціон»), «Мешаді ве 
Кербалаі» (Мешаді та Кербалаі6»), «Той» («Весілля»), «Аг бу-
хагда гара хал» («Чорна родимка на білому другому підборід-
ді») «1905-джи ілде» (1905).

1911 рік – пише оповідання «Хакім» («Лікар»), «Азіз», «Зей-
нал бек», «Дердлі Зулейха» («Бідолашна Зулейха»), «Делі» 
(«Божевільний»), «Джума ахшами» («Четвер»), «Гиз мекте- 
бінде» («У жіночій школі»), «Дінайри гардашлар» («Брати 

6 Кербалаі – людина, яка здійснила паломництво в місті Кербала
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різної віри»). В Баку в типографії «Каспій» виходить його 
книга «Мелік Мухаммед», а в типографії «Сада» збірка «Ікі 
хекайа».

1912 рік – у Баку в типографії братів Оруджових виходять 
книги Чеменземінлі «Діване», «Єдди хекайа», в типографії 
«Сада» – книга «Аксакал». Написані оповідання «Сон бахар» 
(«Остання весна»), «Джаван» («Юнак»), «Поліс палтусу» («По-
ліцейська шинель»), «Дерс» («Урок»), «Єни бір алеем» («Но-
вий світ»), «Гумарбазин арвади» («Дружина гравця») та інші. 
Видатний літературознавець Фірідунбек Кочарлі високо оцінив 
оповідання, включені до книги «Діване». В Києві створюється 
видавництво студентів-мусульман.

1913 рік – пише оповідання «Дервіш меселесі» («Пробле-
ма дервішей»), «Бір гепік» («Копійка»), «Дурніса ве Кербалаі 
Ейваз» («Дурніса та Кербалаі Ейваз»), «Шаір» («Поет»), «На-
хаг тан» («Марна кров») та інші. В Баку в типографії братів  
Оруджових виходять три його книги – «Джаннетін гебзі», «Хаят 
сехіфелері», «Ганли гроз яшари».

Видається книга «Арвадларимизин хали».
1915 рік – Київський університет переведено до Саратова. 

Завершує освіту. Живучи в Саратові, закінчує роман «Гюнах» 
(«Вина») (перший варіант роману «Студенти»).

1916-1918 роки – служить судовим кандидатом у Сара- 
тівській міській судовій палаті. Служить у Сімферополі на по-
саді адвоката-консультанта Юридичного управління. Їде в Оде-
су, пише книгу «Литва татарларинин таріхі» («Історія литов-
ських татар»).

1919 рік – призначений послом Азербайджанської Демокра-
тичної Республіки в Туреччині. Їде в Туреччину.

1920-1923 роки – живе в Туреччині. Пише працю «Азербай-
джана даір едемі ве таріхі мелумат» («Літературні та історичні 
відомості про Азербайджан»). У Стамбулі виходить книга Че-
менземінлі «Азербайджан едебіййатина бір назар» («Погляд на 
азербайджанську літературу»).
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1923-1925 роки – переїжджає до Парижу. В 1923 році живе 
в молодшого брата Мірі, котрий навчається на дипломатичному 
факультеті Школи політичних наук. Три роки працює робочим 
у містечку Кліши поблизу Парижу. Стає кореспондентом газети 
«Паризькі новини».

1926 року – 3 квітня з дозволу Ради Народних Комісарів 
Азербайджану повертається до Баку. Починає працювати в ко-
оперативному видавництві «Бакинський робочий». Читає в То-
варистві з вивчення Азербайджану лекцію на тему «Історичні 
основи азербайджанських казок».

1927-1930 роки – працює в громадсько-культурному відділі 
Азербайджанського державного планового комітету. Навчаєть-
ся в аспірантурі Азербайджанського державного університету.

29 грудня 1927 року одружується з Більгеіс Асад кизи Аджа-
ловою. Видаються книги «Джаннетін гебзі» (1926), «Кечміш 
сахіфелер» (1926), «Газандж йолунда».

Народжуються сини Орхан (1928) і Фікрет (1929).
1931 рік – працює на посаді асистента-педагога на кафедрі 

мови та літератури Азербайджанського державно-промисло-
вого інституту (1931-1935). В Баку видається окремою книгою 
перша частина роману «Студенти». Обраний до Президіуму То-
вариства азербайджанських письменників.

1932 рік – обраний членом Художньо-політичної ради Азер-
байджанського державного оперного театру.

1933 рік – включений до групи з підготовки Азербайджансь- 
кої енциклопедії. Видаються книги Чеменземінлі «Гаранлигдан 
ішига» (в Баку) та «Геледжек сехер» (у Ташкенті). Удостоєний 
почесного звання «Учитель-ударник».

1934 рік – видається роман «Гизлар булаги» («Дівоче джере-
ло»). Народжується донька Гюльара.

1935 рік – працює перекладачем у видавництві «Азернешр». 
Завершує й публікує другу частину роману «Студенти».

1936-1937 роки – працює редактором у видавництві «Азер-
нешр». Завершує роботу над романом «Ган ічінде» («У крові»). 
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Завершує мемуари «Хаятимин 20 ілі» («Двадцять років мого 
життя») (1936), перекладає азербайджанською мовою твори 
М.В. Гоголя, Л.М. Толстого. Пише цілу низку літературно-кри-
тичних статей.

1938 рік – його посада в «Азернешрі» скорочена. Конкурс-
ним шляхом обраний на посаду викладача Хорезмського облас-
ного педагогічного інституту в Ургенчі.

1940 рік – Чеменземінлі арештований у Ургенчі. Достав-
лений у табір ув’язнених, розташований у селі Сухе-Безводне 
Горьковської області.

1943 рік – 3 січня Юсіф Везір Чеменземінлі помирає в цьому 
таборі від пелагри. Став жертвою репресій.

ЕЙНАЛІБЕК СУЛТАНОВ
(1866–1935)

«Точно знаю, якби не було тебе, я б також був
забутий серед сільських вчителів»

Джаліл Мамедкулізаде

1866 рік – 5 травня в місті Нахчиван народився Ейналі Чолу-
бек оглу Гулларгасієв (Султанов7).

1872-1880 роки – навчається в Нахчиванській міській школі.
1880-1886 роки – навчається в Іреванській чоловічій гімна-

7 До цього часу в дослідженнях рік народження Е. Султанова зазначався 
як 1862 або 1863. Знайдена нами «особиста справа секретаря прокурора 
Е.Султанова Іреванського окружного суду» дозволяє точно встановити дату 
народження Е. Султанова як 5 травня 1866 року. Більш детальну інформацію 
див.: И. Габибов. Э. Султановун дуньягëрушунун формалашма дëвру. Сб. 
«Азербайджан эдебийатынын незериййеси ве тарихи меселелери». Баку, 
1897, с.91-92.
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зії. За роки навчання вивчив російську, латинську, грецьку та 
французьку мови. В 1883-1884 навчальному році через хворобу 
пропустив 72 години уроків. Відрізняється серед однокласників 
умінням перекладати з різних мов. Єдиний, хто отримує оцін-
ку «добре» за переклад на французьку, латину та грецьку мови 
уривку з повісті М.В. Гоголя « Старосвітські поміщики».

Рідну мова та релігійні дисципліни йому викладають такі 
видатні представники інтелігенції того часу як Мірза Ельханов 
(1880-1885) і Фірідунбек Кочарлі (1885-1886).

Ще гімназистом, створює в Нахчивані товариства «Зібрання 
інтеліґенції» (1882) і «Мусульманське драматичне мистецтво».

Рішенням Педагогічної ради гімназії від 5 червня 1886 року 
отримує право викладати в середній школі.

1886 рік – разом із своїми сучасниками закладає основи 
Нахчиванського театру (березень). 12 серпня поставлена коме-
дія Мірзи Фаталі Ахундова («Мусьє Жордан, вчений ботанік і 
дервіш Масталі шах, відомий чаклун»).

1887-1891 роки – живе здебільшого в Нахчивані, є одним 
із головних організаторів Товариства інтеліґенції, культур-
но-просвітницьких заходів, керує театральним рухом. Сила-
ми місцевих любителів поставлена п’єса «Татарка». Коме-
дія М.Ф. Ахундова «Молла Ібрагім-Халіл, алхімік» у його 
перекладі російською мовою поставлена в Нахчивансько-
му театрі. Зібрав більше трьох тисяч прислів’їв, згрупував 
їх за темами та переклав російською мовою. В 1891 році в 
газеті «Новий огляд» опубліковані його статті «Татарські 
прислів’я» (№2547) і «Не кажи «гоп», поки не перескочиш» 
(№2667).

1892 рік – короткий період живе в Карсі. 18 травня признача-
ється служителем канцелярії першого ступеню Іреванської гу-
бернської управи. На підставі його заяви 8 жовтня переведений 
у Іреванський окружний суд.

В газеті «Новий огляд» друкується «Казка про рибака та 
рибку» в перекладі Кочарлі, статті Е.Султанова «Бібліографія» 
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(№2788), «Іреванський альманах» (№2963), «Що читають азер-
байджанці» (№3071).

Припускається, що разом із Асад агою Кенгерлі організував 
у Нахчивані підпільну типографію.

1893 рік – займає посаду перекладача при Іреванському 
окружному суді (10 жовтня). В газеті «Новий огляд» публіку-
ються статті Е.Султанова «Гасан хан» (№3143), «Піст і холера 
в мусульман» (№3173), «Ще раз про релігійні містерії мусуль-
ман-шиїтів» (№3197). Дружить із викладачем іреванської чоло-
вічої гімназії Фірідунбеком Кочарлі.

1894 рік – з 1 січня переведений на посаду помічника се-
кретаря Іреванського окружного суду. Одночасно керує сьомим 
кримінальним відділом. Підтримує відносини з нахчиванською 
інтелігенцією, всіляко допомагає розвитку тут літературно-
культурного середовища.

1895 рік – у газеті «Новий огляд» публікується оповідання 
«Маленька пригода» (№4086).

1896 рік – переведений у громадянський відділ Іреванського 
окружного суду, з 22 листопада керує третім столом.

1897-1901 роки – живе в Іревані, до 5 травня 1897 року слу-
жить на посаді помічника прокурора Іреванського окружного 
суду. З 21 вересня 1898 року служить у губернському податко-
вому управлінні. Тут він підтримує дружні відносини з війсь- 
ковим уповноваженим Мамедкулібеком Кенгерлі (1854-1905) і 
старим другом Джалілом Мамедкулізаде, який знову розпочав  
службу в юридичних конторах. 

Пише оповідання «Чар забіті, яхуд гурд хан» («Царський 
офіцер, або хан-вовк»), «Сілістчі дефтерханасинда» («У канце-
лярії силіста»), «Хан, не хан» («Хан, що за хан»).

1902 рік – в газеті «Новий огляд» публікується стаття «Шах-
тахтинський і алфавіт східної фонетики» (№6012), оповідання 
«Новруз ага» (№№6078-6079).

1903 рік – живе в Іревані та продовжує художньо-публіцис-
тичну діяльність. Пише етнографічне оповідання «Гайнана-
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хаін ана» («Свекруха – мати-зрадниця»), оповідання-портрет 
«Чалма» («Не грай»).

1904 рік - п’єса «Татарка» російською мовою виходить у Іре-
вані окремим виданням.

1905 рік – працює власним кореспондентом газети «Каспій» 
по Іревану. В цій газеті публікуються його статті «Іреванські по-
дії» (№34), «Правда про події в Іревані» (№107) та інші.

1906 рік – наприкінці року помирає його батько Чолубек. Е. 
Султанов повертається з Іревану в Нахчиван. Пише оповідання 
«Дінмі, унму?» («Релігія чи мука?»).

1907 рік – живе в Нахчивані. Регулярно публікується в газеті 
«Закавказзя», де друкуються його статті із відомих циклів «Нах-
чиван мектублари» («Нахчиванські листи») та «Іфшаедіджі ве-
реглер» («Викривальні сторінки»).

Одружується з близькою родичкою Тубу ханум. Дарує селя-
нам землі в нахчиванських селах Сурмелік, Гойнук і Сіраб, що 
належать йому.

1908 рік – їде в Тифліс. Починає працювати в газеті «Закав-
каззя», займає посаду завідуючого відділом «Мусульманське 
життя». В газеті «Закавказзя» публікується його стаття «Азер-
байджан зіялиси хаггинда душунджелер» («Роздуми про азер-
байджанську інтеліґенцію») (№240). В газеті «Закавказьке мов-
лення» (№28) публікується його переклад з Баби Таіра «Аллах 
перед судом людським». 

1909 рік – в Тифлісі бере активну участь у організації азер-
байджанського драматичного відділення при «Закавказькому 
народному домі».

1910 рік – ставить п’єсу Шамседдін бека Самі «Демірчі 
Ґава» («Коваль Ґава»). 30 жовтня Ейналі Султанов виконує роль 
Коваля Гави.

1912 рік – в книгу Фірідунбека Кочарлі «Балалара хедійе» 
включені зібрані Ейналі Султановим зразки фольклору.

1912-1918 роки – продовжує працювати в області журналіс-
тики, займається й педагогічною діяльністю, викладає російсь- 
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ку мову в першій тифліській жіночій гімназії. Після 1917 року в 
тій же гімназії викладає рідну мову та служить на посаді клас-
ного наглядача. В газеті «Закавказьке мовлення» публікують-
ся його оповідання «Свято Новруз» (1914), «Наклеп» (1915), 
«Персіянка» (1916).

1918-1920 роки – живе в Тифлісі, продовжує художньо-пу-
бліцистичну діяльність.

1921 рік – працює редактором газети «Кавказька комуна», 
що видається в Тифлісі. Пише оповідання «Ашиг уз гьорен 
єрде» («Ашуг на видному місці»).

1923 рік – створює в Тифлісі гурток «Любителі азербай-
джанської літератури», виступає там із доповідями про Нізамі, 
Фізулі, Вагіфе, Набаті, М.Ф. Ахундова.

1924 рік – веде боротьбу за перехід на латинську графіку, об-
раний секретарем тифліського відділення Комітету з нового ал-
фавіту. Працює відповідальним секретарем у газеті «Ішиг йол» –  
додаток до газети «Єни фікір». Пише п’єси «Аталиг» («Батьків-
ство»), «Ушаглиг бостани» («Город дитинства») та ін.

1925 рік – підтримує тісні відносини з Джалілом Мамедкулі-
заде, котрий живе в Баку, веде з ним переписку.

1926 рік – в Тифлісі в видавництві газети «Єни фікір» окре-
мим виданням виходить його оповідання «Сеідлер» («Сеіди8). 
Передмову до книги написано Рзакулі Наджафовим. З рецензі-
ями про книгу виступили Алекпер Гаріб, Азіз Шаріф і Мухам-
мед Расізаде.

Працює перекладачем у Комітеті з нового тюркського алфавіту.
1927 рік – в журналі «Дан улдузу» публікуються його пере-

клади твору Максима Горького «Картинки з натури» (№3) та 
вірші Володимира Маяковського «Баку». В журналах «Дан ул-
дузу» та «Гизил шафаг» публікуються його оповідання й статті.

1928-1929 роки – в альманасі «Культура та письменності 
Сходу» публікуються його переклади російською мовою коме- 
 

8  Сеіди – нащадки пророка Мухаммеда
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дій М.Ф. Ахундова «Молла Ібрагім-Халіл, алхімік» (1928) та 
«Гаджи Кара» (1929).

У 1928 році в журналі «Дан улдузу» публікуються оповіда-
ння Е. Султанова «Тезе пір» (№2), «Чар забіті, яхудгурд хан» 
(«Царський офіцер, або хан-вовк») (№№8-9), «Чадра алтинда» 
(«Під чадрою») (№10).

1930 рік – в Комітеті з нового тюркського алфавіту виходить 
на пенсію.

1931-1934 роки – живе в Тифлісі, збирає свої твори для ви-
дання. Приїжджає в Баку для участі 5 січня 1932 року в похоро-
нах свого друга й однодумця Джаліла Мамедкулізаде.

1935 рік – у червні помирає в Тифлісі.

ОМАР ФАІГ НЕМАНЗАДЕ
(1872–1938)

«Мого друга Фаіга Неманзаде я вперше
побачив у редакції газети «Шаргі-Рус»… 
За його підтримки, його дружньої участі
Будувався альманах «Молла Насреддін».
Джаліл Мамедкулізаде

Омар Фаіг Неман оглу Неманзаде народився в 1872 році, в 
селі Азгур, Ахалцихського повіту.

Друга половина 70-х років ХІХ століття – навчається в мол-
лахані села Азгур.

Приблизно 1878-1881 роки – навчається в сільській «новій 
школі», вивчає світські дисципліни та російську мову. Хоче вчи-
тись у Горійській вчительській семінарії.

Однак мати заперечує проти цього.
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1882 рік – їде до Стамбулу зі своїм дядьком Османом ефен-
ді, навчається в свого дядька, котрий рік провчився в відкритій 
медресе.

1883 рік – вступає до стамбульської школи- пансіону Даруш-
шафаг, де протягом восьми років разом із релігійними дисциплі-
нами вивчає й світські (турецьку мову, літературу, арифметику, 
історію, фізику, хімію, французьку мову, космографію та ін.).

1887 рік – під час навчання в четвертому класі пансіону Да-
рушшафаг помирає його батько. Приїжджає на батьківщину. 
Продовжує навчання.

1890 рік – бере активну участь у студентському русі, спря-
мованому проти режиму турецького султана Абдулгаміда, за-
суджений до місяця ув’язнення.

1891 рік – закінчив школу-пансіон Дарушшафаг, отримує 
ранг державного чиновника. Прийнятий на службу в поштово-
телеграфне відділення міста Галата. Отримує можливість зна-
йомитись із європейською періодикою.

1892 рік – вступає до таємного товариства, що сприяє вста-
новленню зв’язків із молодою інтеліґенцією Європи. 

1893 рік – щоб позбутись політичних переслідувань їде ко-
раблем у Батумі, повертається на батьківщину. Робить спробу 
відкрити школу в селі Азгур, однак дозволу не отримує. Невда-
чею закінчуються й спроби відкрити в Тифлісі типографію, ви-
давати газету.

1894-1896 роки – домагається дозволу відкрити в Шекі наці-
ональну тюркську школу. Викладає тут турецьку мову, історію, 
географію, арифметику та правопис. У комедії М.Ф. Ахундова 
«Мусьє Жордан, вчений ботанік і дервіш Масталі шах, відомий 
чаклун» виконує роль Мусьє Жордана. Їде до Гянджі, відпочи-
ває в Гаджикенді (1896).

1896-1898 роки – живе в Ахалцихі та селі Азгур, робить не-
вдалі спроби відкрити національну школу. Приїжджає в Тифліс 
і знову збирається відкрити газету, однак своєї мети домогтись 
не може. За призначенням муфтія Закавказзя Гусейна Ефенді 
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Гаібова направлений у якості викладача в шекінську школу при 
мечеті. Служить тут два роки.

1900 рік – приїжджає до Баку, однак не може знайти при-
йнятної роботи й повертається в Тифліс. Згодом їде в Шемаху, 
відновлює тут школу при мечеті та розпочинає педагогічну ді-
яльність. Під час Шемахінського землетрусу 31 січня 1902 року 
отримує травму, повертається в село Азгур.

1903-1905 роки – служить у Тифлісі в редакції газети «Шаргі-
Рус», відкритої Мухаммедагою Шахтахтинським, виступає з 
публіцистичними статтями, бере на себе й обов’язки коректора. 

В газеті «Шаргі-Рус» публікуються його статті «Дердиміз ве 
дерманимиз» («Наші біди та засоби від них»), «Хутбе ве джу-
ма намази» («Хутбе9 й п’ятничні молитви»), «Діліміз-імламиз» 
(«Наша мова та писемність») та інші, а також оповідання «Гю-
нах кімде?» («Хто винен?»).

Знайомиться з Джаліом Мамедкулізаде, працює разом із ним.
1905 рік – разом із Мірзою Джалілом і нахчиванським кра-

марем Мешаді Алескером Багіровим за сім тисяч рублів купляє 
типографію «Шаргі-Рус» у Мухаммедаги Шахтахтинського та 
перейменовує її на «Гейрат». У цій типографії надрукована його 
перша книга «Давет».

Подає прохання на видання газети «Торпаг», однак у про-
ханні йому відмовлено. 

1906 рік – розпочато видання журналу «Молла Насреддін». 
Омар Фаіг виконує обов’язки другого редактора чи відповідаль-
ного секретаря журналу.

В газеті «Іршад» публікуються статті «Дарьядан гатра», 
«Муалімлеріміз не учун Бакидан гачарлар?» («Чому наші вчи-
телі тікають із Баку?», «Агаджи гурд ічінден йійер» («Черв’як 
гризе дерево зсередини»»), «Мезлум ен бьоюк залимдир» («Не-
вігластво найстрашніше зло») та інші.

9 Хутбе – релігійні проповіді, котрі читались п’ятницями та в святкові дні 
в мечеті
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Пише передмову до книги Мамеда Саіда Ордубаді «Гаф-
лет», що видається в типографії «Гейрат». 

1907 рік – в опублікованих у газеті «Іршад» статтях «Ачиг 
сьоз» («Відверте слово») (№104), «Молла Насреддін багланди» 
(«Молла Насреддін закритий») (№110) захищає ідейно-естетич-
ні позиції бойового журналу. За співпрацю в журналі арештова-
ний на два місяці.

На захист Омар Фаіга Мірза Алекпер Сабір пише сатиру «Тох-
мет» («Догана»). В типографії «Гейрат» у відповідь на полемічну 
книгу ахунда Абутураба Ахундова «Бізе ханси елмлер лазимдир?» 
(«Які науки потрібні нам?») видається книга з такою ж назвою.

1908 рік – продовжує роботу в «Моллі Насреддіні». Публі-
кує в цьому журналі фейлетони «Аллаха рушвет» («Хабар Ал-
лаху») (№8), «Зіярет» («Паломництво») (№17).

1909 рік – у відповідь на статтю Алібека Гусейнзаде «Язи-
миз, діліміз, ікінджі іліміз («Наша писемність, наша мова, наш 
другий рік»), що критикує укладений азербайджанськими про-
світниками Фархадом Агазаде, Абдуллою Шаігом, Сулейманом 
Сані Ахундовим, Махмудбеком Махмудбековим і іншими під-
ручник «Ікінджі іл» («Другий рік») публікує в газеті «Терег-
гі» однойменну об’ємну статтю (номери від 10, 22, 26 лютого,  
3, 12, 15, 16 березня).

1911 рік – продовжує роботу в журналі «Молла Насреддін». 
Виступає зі статтями в газетах «Єни ігбал», «Ачиг сьоз». В Баку, 
в електричній типографії виходить його книга «Мен кімем».

1912-1914 роки – продовжує співпрацю з журналом «Молла 
Насреддін».

1918-1919 роки - бере участь у діяльності Азербайджанської 
Демократичної Республіки.

1919-1920 роки – разом із сім’єю переїжджає до Баку, живе 
тут. Бере участь у діяльності Азербайджанської Демократичної 
Республіки.

1921-1923 роки – керує мусульманським сектором Цен-
трального Комітету Грузинської комуністичної партії.
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1923-1927 роки – працює директором Сільськогоспо- 
дарського технікуму в Гянджі. У 1927 році через хворобу та ви-
слугу років виходить на пенсію.

1928-1937 роки – живе в Баку. Перекладає азербайджансь- 
кою мовою «Фауста» Гете. 5 січня виступає на похоронах Джа-
ліла Мамедкулізаде. 25 травня 1936 року завершує мемуари 
«Хатірелерім» («Мої спогади») на 144 сторінках.

1938 рік – зазнає репресій. Помирає в Баку. 

АЛІАББАС МУЗНІБ
(1883–1938)

Аліаббас Муталіб оглу Ахмедов (Аліаббас Музніб) народив-
ся в Баку у 1883 році.

1890-1892 роки – отримує освіту в моллахані. В зв’язку з 
епідемією холери, що спалахнула в Баку, сім’я переїжджає на 
дачу на Апшероні, та навчання переривається.

Після 1893 року – працює в Баку столяром, ковалем, ви-
готовляє вози.

Кінець 90-х років ХІХ століття – вступає в поетичний гурток 
«Меджмеуш-шуара», що функціонує в старій частині Баку – Іче-
рі шехері. Знайомиться тут із Абдулхалігом Джаннеті, Мухам-
медагою Чуруму, Агададашем Мінурі та іншими. З’являються 
його перші вірші.

1903-1904 роки – зближується з газетою «Шаргі-Рус», що 
видається в Тифлісі, пише вірші критико-реалістичного та про-
світницького спрямування.

1906 рік – під впливом журналу «Молла Насреддін», що ви-
дається під редакцією Джаліла Мамедкулізаде, починає писати 
сатиричні вірші.
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1907 рік – працює в Баку складачем у типографії «Сада», що 
випускає газету «Тазе хаят». Перші опубліковані вірші виходять 
у газеті «Тазе хаят».

1908 рік – працює головним редактором сатиричного жур-
налу «Занбур».

1909 рік – видається перша лірична поема А. Музніба «Хур-
рієти-башарієт» («Вільне людство»). Перекладає з перської 
азербайджанською мовою книгу «Молла Насреддін мезхекесі» 
(«Жарти «Молли Насреддіна»).

1910 рік – у перекладі А. Музніба опублікована книга «Шейх 
Бахлул». Починає видання газети «Хілал».

1911 рік – береться за випуск журналу «Шихабі-шагіб». 
Бере участь у створенні партії «Мусават», обраний секретарем 
Центрального Комітету цієї партії. Газета «Хілал» закрита.

1912 рік – за заклики до національно-визвольного руху за-
сланий царським урядом у Сибір.

1913 рік – адміністрований на честь трьохсотріччя дому Ро-
манових, здобуває свободу. Видаються книги А. Музніба «Ті-
кан колу» («Колючий чагарник»), «Істер агла, істер гюль» («Хоч 
смійся, хоч плач»), «Сібірійе мектублари» («Сибірські листи»), 
«Дервіші-кехкешан» («Паломницький шлях дервішів»).

Перекладає з афганської азербайджанською мовою роман еміра 
Афганістану Абдуррахмана «Афган таріхі» («Афганська історія»).

В Баку зближується з Мамедаміном Расулзаде, симпатизує 
ідеям  партії «Мусават».

1914 рік – за критику релігійного фанатизму засуджений до 
смерті бакинським Шейхом Гані.

Видає журнал «Дірілік».
Разом із Кербалаі Велі Мікаіловим перекладає азербай- 

джанською мовою казки «Аліф Лейла» («Тисяча й одна ніч»). У 
світ виходить його книга «Гіраєт». Видається роман А.Музніба 
«Юсіф ве Зулейха» («Юсіф і Зулейха»).

1915 рік – в періодичних виданнях публікуються сатиричні 
вірші та публіцистичні статті А.Музніба. Під його редакцією 
починає виходити журнал «Бабаі-емір».
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1916 рік – 17 жовтня закривається журнал «Нур».
1917 рік – повторним виданням виходить книга «Тікан 

колу». В Баку в типографії братів Оруджових виходить його 
книга «Мухтесер абнійа ве іслам таріхі». 

1918 рік – бере участь у діяльності Азербайджанської Демо-
кратичної Республіки. Видається книга А. Музніба «Март хаді-
селери» («Березневі події»).

1919 рік – видає журнал «Оврагі-нафіса». Бере активну 
участь у газеті «Азербайджан».

Вступає до гуртка «Яшил гелем» («Зелене перо»), котрим 
керує Сеід Гусейн.

1920 рік – видає в Шуші газети «Гарабах ревкомунун ахба-
раси» та «Гарабах фугаресі».  

1921 рік – викликаний до Баку, редагує газети «Азербайджан 
фугаресі», «Азербайджан ревкомунун фугаресі».

1922 рік – направлений до Губи, видає там газети «Губа газа 
іджрає ве фірге комітасинин ахбари», «Ікі дірілік».

1924-1925 роки – в Баку працює на посаді секретаря в жур-
налі «Гизил гелем». Співпрацює з журналами «Молла Насред-
дін» і «Дамга».

В газеті «Комуніст» публікуються цикли фейлетонів «Емек-
чі фельєтони» («Робочі фейлетони») і «Газа фельєтони» («Пові-
тові фейлетони»).

1926 рік – бере участь у першому з’їзді тюркологів, що прохо-
дить у Баку, за тісні контакти з тюркськими вченими  включений 
до списку підозрілих осіб, в 44 роки відправлений на пенсію.

1927 рік – займається літературознавчою діяльністю, публі-
кує статті в періодичних виданнях.

1928 рік – видається книга А.Музніба «Ашиг Пері ве муа-
сірлері» («Ашуг Пері та її сучасники»). Збирає та видає вибрані 
вірші Накама та Хуршудбану Натаван. Видає «Вибране» Аббаса 
Саххата».

1929 рік – в Баку видає окремою книгою «Вибране» Мірзи 
Алекпера Сабіра.
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1930 рік – збирає та видає «Вибрані твори» Сеід Азіма Ширвані.
1931-1934 роки – продовжує літературознавчу діяльність, 

перекладає азербайджанською мовою рубаї Омара Хайяма, го-
тує до друку книгу «Едебі хатірелер» («Літературні спогади»).

1935 рік – випускає в світ друге видання «Вибраного» Абба-
са Саххата.

1936 рік – 7 грудня Міністерство Державної Безпеки 
Азербайджану порушує проти Аліаббаса Музніба криміналь-
ну справу, 12 грудня в його домі проводиться обшук і поет 
арештований.

1937 року – за буржуазно-націоналістичні погляди й діяль-
ність, наклеп на адресу Степана Шаумяна А. Музніб засуджу-
ється до восьми років ув’язнення. 

1938 рік – 28 серпня Аліаббас Музніб помирає в таборі для 
ув’язнених у місті Владивосток.

МІРЗА АЛІ МОДЖУЗ ШАБУСТАРІ
(1873–1934)

1873 рік – 29 березня в центрі махала Гюней – селищі Ша-
бустар Південного Азербайджану в родині крамаря народився 
Мірза Алі Гаджиага оглу Моджуз.

80-і роки ХІХ століття – навчається в духовній школі селища 
Шабустар у Молли Алі.

1889 рік – помирає його батько, Гаджи ага кіші. За запро-
шенням і наполяганням братів Гасана та Гусейна, котрі живуть 
у Туреччині, їде до Стамбулу.

1890-1904 роки – 16 років прожив у Стамбулі. Відкриває 
там магазин шкільного приладдя, займається торгівлею. Вивчає 
класичну східну та турецьку літературу, пише вірші.
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1905 рік – знову повертається до селища Шабустар. Від-
криває тут бакалійну крамницю. Пише вірші «Шаірін дукани» 
(«Крамниця поета») і «Моджузун Істанбулдан Шабустара га-
йитмаси» («Повернення Моджуза зі Стамбулу в Шабустар»).

1906-1907 роки – береться за ремесло плакальника, переслі-
дується духовенством за вільнодумство. Ця боротьба триватиме 
протягом всього життя поета.

1907-1911 роки – пише вірші на підтримку руху Саттарха-
на, революції за введення Конституції. Через журнал «Молла 
Насреддін» сприймає сатиричні традиції поезії Мірзи Алекпе-
ра Сабіра. Публікуються його вірші «Шах фіренгістандадир» 
(«Шах у Франції»), «Джумхуррієте» («До свободи»), «Ма-
медалі», «Ніколай», «Емогли» («Двоюрідний брат»), «Гач» 
(«Біжи») та інші.

1914-1918 роки – здійснює релігійну діяльність у Вежі Шей-
ха Махмуда Шабустарі. У зв’язку з голодом у Південному Азер-
байджані пише сатиру «Ейлер» («Зробить»). З початком першої 
світової війни пише критико-сатиричні вірші «Ей, Вільгельм», 
«Прусія шахи» («Король Прусії») та інші.

1920-1921 роки – слідкує за суспільно-політичними подіями 
в Північному Азербайджані, пише вірші «Нахчиван шуралаш-
ди» («Нахчиван став радянським»), «О терефде, бу терефде» 
(«На тому боці, на цьому боці»).

В 1921 році, коли журнал «Молла Насреддін» видається 
в Тебрізі, публікує на його сторінках вірші «Шабустар хама-
ми» («Шабустарська лазня») (№5), «Олсун герек» («Повинно 
бути») (№6).

1925 рік – радісно зустрічає кінець п’ятнадцятирічного прав-
ління іранського шаха Ахмеда.

1926-1931 роки – продовжує службу в Вежі Шейха Мах-
муда Шабустарі. В Шабустарі дружить із кравцем Мамед-
рзою Муддебом, у Тебризі – з відомим крамарем і літерату-
рознавцем Гаджи Мухаммедом Нахчивані. Пише серйозні 
сатиричні вірші.
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1932 рік – відкриває в селищі Шабустар першу в Ірані школу 
для дівчаток, викладає в цій школі.

1933 рік – через тиск і переслідування змушений покинути 
Шабустар, переїжджає до міста Шахруд на північний схід Іра-
ну. По дорозі заїжджає в Тебріз, зустрічається з другом Гаджи 
Мухаммедом Нахчивані. Через борг у 50 манатів віддає всі ру-
кописи кравцеві Мамедрзі Муддабу та говорить йому, що отри-
мав платню за працю.

1934 рік – 25 вересня помирає в місті Шахруді.

БАЙРАМАЛІ АББАСЗАДЕ
(1859–1926)

1859 рік – народився в селі Дунні Серабського махала Пів-
денного Азербайджану.

До середини 70-х років ХІХ століття – навчається в сільській 
моллахані, перші вірші пише під псевдонімом «Мірза Гюльзар».

80-і роки ХІХ століття – зазнає переслідувань за критико-
сатиричні вірші, зруйновано його будинок.

90-і роки ХІХ століття – займається хліборобством, пише вірші.
Початок ХХ століття – продовжує художню творчість, кри-

тикує насилля, безправ’я. 
1906-1908 роки – бере участь у русі Саттархана, після по-

ранення повертається до рідного села. Пише вірш «Машруте» 
(«Конституція»).

1909 рік – за намовою Гаджи Мірзи Гасана, відомого під 
прізвиськом «Імам джума», його будинок руйнують вдруге.

Пише вірші «Іранин налесі» («Стогін Ірану»), «Халладж» 
(«Чесальник бавовни»), «Джавабі-Молла» («Відповідь Мол-
ли»), розпочинає співпрацю з журналом «Молла Насреддін».
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1910 рік – переїжджає з Ірану до Баку. В Баку зустрічаєть-
ся з Мірзою Алекпером Сабіром. Сабір пропонує йому взяти 
псевдонім «Хаммал». У журналі «Молла Насреддін» друкуєть-
ся його сатира «Іранлилар» («Іранці»).

Друге десятиліття ХХ століття – живе й працює в Баку, про-
довжує літературну творчість, підтримує тісні контакти з періо-
дичними виданнями, зокрема й з журналом «Молла Насреддін».

Пише сатири «Діндж отур» («Сиди смирно») (1913), «Біте-
рефем» («Я утримуюсь»), «Беджахеннем» («До пекла») (1915).

1920 рік – живе в Баку, пише сатиру «Доланир» («Обходить-
ся»), привертає до себе увагу літературної спільноти.

1923 рік – знайомиться в Баку з Джалілом Мамедкулізаде. 
Пише вірші «Олан єрде» («Якщо є»), «Ахмед шахин новхаси» 
(«Плач по Ахмедшаху»).

1924 рік – пише вірші «Сабіре назіре» («Наслідування Сабі-
ра»), «Шахнаме», «Рза хан», «Шахіншахин консулу» («Консул 
шахіншаха»), «Везіййет» («Ситуація»). В своїх віршах широко 
висвітлює життя в Ірані.

1925 рік – пише вірші «Янгили вулкан да вар» («Є й палаю-
чий вулкан»), «Мегсед недір» («В чому ціль»), «Іран Моллала-
ри» («Іранські мулли»).

1926 рік – 3 червня помер у Баку.
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МАРАГАЛИ ЗЕЙНАЛАБДІН
(1837–1910)

«.. Гей, амшари, простодушні сироти зваленого Ірану! 
Перш за все, ви повинні взятися за руки… І щойно 

ви вхопите одне одного за руки, то безсумнівно 
ви знову напишете мені та станете запитувати, 

що вам робити далі? І тоді я відповім вам… Перескочте 
Аракс, перейдіть на свою сплюндровану батьківщину 

й там читайте «Щоденник подорожей Ібрахім бека», 
читайте, читайте! А прочитавши, трохи подумайте». 

Джаліл Мамедкулізаде    

1837 рік – Зейналабдін Мешаді Алі оглу народився в місті 
Марага в родині крамаря. 

1845-1850 роки – навчається в марагінській медресе.
1851-1856 роки – працює з батьком, вивчає торгове ремесло.
1856-1859 роки – за фінансової підтримки батька відкриває 

в Ардебілі крамницю, починає займатись торгівлею. Через від-
сутність досвіду втрачає більшість матеріальних можливостей.

1860 рік – із невеликими матеріальними коштами разом із 
братом переїжджає на Кавказ. Відкриває бакалійну крамницю в 
Кутаісі. За завданням іранського консула в Тифлісі Мірзи Аса-
дулли хана виконує в Кутаісі обов’язки віце-консула.

1867 рік – переїжджає в Крим, живе в Ялті, займається тор-
гівлею. Встановлює торгівельні зв’язки зі Стамбулом. Вивчає 
російську мову.

Початок 90-х років ХІХ століття – під час перебування в 
Стамбулі одружується, приїжджає з дружиною в Ялту.

1893 рік – народжується його перший син.
1894 рік – в Ялті народжується його другий син. Міняє ірансь- 

ке громадянство на російське.
1896 рік – завершує в Ялті перший том роману «Ібрахімбе-

йін сеяхетнамесі» («Щоденник подорожей Ібрахім бека»).
1897 рік – перший том роману видається в Каїрі.
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1901 рік – переїжджає з сім’єю до Стамбулу.
1903 рік – перший том «Щоденника подорожей» видається в 

Лейпцизі німецькою мовою.
1905 рік – в листопаді завершує в Стамбулі другий том «Що-

денника подорожей». Міняє російське громадянство на іранське.
1906 рік – закінчує третій том роману.
1907 рік – другий том роману видається в Калькутті (Індія). 

Як у першому, так і в другому томі ім’я автора  не вказане.
1909 рік – у Стамбулі виходить третій том роману «Щоден-

ник подорожей Ібрахімбека». Тут автор вказує своє ім’я та пред-
ставляє коротку автобіографію. Як і перші два томи, цей том 
також написаний перською мовою.

1910 рік – Зейналабдін Марагали помирає в Стамбулі.
Перший том «Щоденника подорожей Ібрахімбека» був пере-

кладений азербайджанською мовою А. Мікаіловим та виданий 
у Баку в 1911 році. Повністю роман був перекладений азербай-
джанською мовою в 70-і роки доктором філологічних наук Га-
мідом Мамедзаде, в 1982 році з невеликими скороченнями ви-
даний у видавництві «Елм».

Російською мовою «Щоденник подорожей» переклав  
Г.П. Михайлевич. Цей переклад з передмовою А.М. Шойтова в 
1963 році був виданий Академією наук СРСР.





ЧАСТИНА ТРЕТя

РОМАНТИЗМ
У АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ  
ЛІТЕРАТУРІ
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МУХАММЕД ХАДІ
(1879–1920)

1879 рік – у Шемасі, в махаллі Сариторпаг народився Ага 
Мухаммед Абдуссалім оглу Абдулселімзаде (Хаді).

1885-1887 роки – навчається в квартальній медресе у духо-
вної особи Молли Самеда.

1888-1889 роки – навчається в школі Молли Аліаббаса Мех-
тізаде – батька Аббаса Саххата. В 1889 році помирає його бать-
ко, Гаджи Абдуссалім.

1890-1891 роки – мати повторно виходить заміж, Хаді зі сво-
їми сестрами Сахібою та Асмою живе в своєї бабусі по бать- 
ківській лінії Теййібе ханум. У 1891 році помирає дядько Гаджи 
Аббаскулі, котрий йому протегував.

1892-1899 роки – опікує Хаді зять його тітки, видатний 
представник інтелігенції свого часу Мустафа Лютфі Ісмаілзаде, 
котрий навчає та виховує хлопчика. Приблизно в 1894 році по-
мирає його бабуся Теййібе ханум. Двоюрідна сестра Аміна, в 
котру він був закоханий і з котрою вони обмінялись любовними 
клятвами, приблизно в 1898 році насильно видана заміж за кра-
маря Ахмеда.

1900-1901 роки – Мустафа Лютфі Гаджи Садреддін оглу Іс-
маілзаде переселяється в Астрахань. Хаді залишається під опі-
кою своєї тітки Зейнаб ханум, продовжує навчатись у кварталь-
ній мечеті. На паях зі своїм двоюрідним братом відкривають 
крамницю, та незабаром прогорають. Пише перші вірші.

1902-1905 роки – після Шемахінського землетрусу, що тра-
пився 31 січня 1902 року, переселяється в Кюрдемір. Спочатку 
відкриває парфумерну крамницю, потім організовує невелику 
школу, займається викладанням. Читає тюрксько-мусульмансь- 
ку періодику.

1906 рік – перший вірш «Ловхі-мектеб» («Шкільна дошка») 
опублікований у газеті «Хаят» (№9 від 11 січня). В журналі 
«Дебістан» опубліковані вірші «Мектеб шергісі» (№9 від 16 
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серпня) і (№8 від 2 серпня), в журналі «Мааріфа даір» (№13 
від 16 жовтня) – вірш «Бедайейітебіат» («Рідкості природи»), 
в газеті «Хаят» – «Інсан не іле мукеррем олур» («За що пова-
жають людину») (№91 від 30 серпня), «Біз не халдайиг» («В 
якому ми стані») (№93 від 1 вересня), в журналі «Фіюзат» – ві-
рші «Гелем» («Пе-ро»), «Амали тереггі» («Прогресивні ідеї») 
«Гизлар багчаси» («Дівочий сад») (№1 від 1 листопада), «Ама-
ли істігбал» («Думки про майбутнє»), «Теранеігям-парваране» 
(№2 від 13 листопада), «Кітабі хаят» («Життя книги») (№3 від 
26 листопада), «Ісмет, яхуд Афіф олан затларин хесаілі» («До-
брочесність, чи Гібель благородних людей») (№5 від 18 грудня), 
в газеті «Текеммул» - вірш «Ель фярйади» («Народний стогін»).

На запрошення Мустафи Лютфі їде в Астрахань, викладає 
тут у школі «Дарульєдеб». М. Лютфі, який переїхав у Шемаху, 
залишає його замість себе редактором газети «Бурхані-тереггі».

1907 рік – живе в Астрахані, продовжує літературно-публі-
цистичну та педагогічну діяльність.

В журналі «Фіюзат» публікуються його вірші «Тебрікі ей-
ді-езха» («Привітання зі святом жертвоприношення»), «Те-
ранейі-міллі» («Народні мелодії») (№7), «Бюльбюль» («Со-
ловей») (№8), «Фазілі-інсанійе» («Моральна людина») (№9), 
«Перійі відждан» («Совість красуні»), «Бір емелім» («Моя 
мрія») (№12), «Ловхейі-бахар» («Весняні картини») (№13), 
«Фаджиейі-хаятимиздан бір перде» («Сцена з нашого трагіч-
ного життя») (№16), «Амалі-відждан» («Ідеї совісті») (№17), 
«Улдузлара» («Зіркам») (№18), «Ахшам тенезоллері» («Ве-
чірні прогулянки») (№20), «Алвіда, яхуд  Аджи бір іграр» 
(«Прощавай, або Гіркі зізнання») (№32). У журналі «Де-
бістан» побачили світ його вірші «Арзуі діл» («Мова мрії») 
(№3), «Севімлі шагірдлерімізе армаган» («Подарунок нашим 
улюбленим учням») (№4). В газеті «Іршад» з’явились вірші 
Мухаммеда Хаді «Моллі Насреддіну» (№106 від 7 червня), в 
газеті «Йолдаш» – «Дад істібдаддан» («Крик про допомогу від 
насильства») (№1 від 2 серпня).
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Вірші Мухаммеда Хаді включені до збірки віршів «Ашарі 
алзубде», виданої в Самарканді в типографії братів Демірових.

1908 рік – в Баку за фінансової підтримки Гаджи Зейна-
лабдіна Тагієва видано першу збірку віршів Мухаммеда Хаді 
«Фірдоусі-ілхамат». У газеті «Іттіфаг» публікується його поема 
«Бешікден мезара гедер бешерин ахвали» («Історія людини від 
колиски до могили»). В газеті «Тезе хаят» на суд читачів була 
представлена його поема «Алемі-мусаватдан» («Про світ сво-
боди»).

1909 рік – живе в Баку, вступає в новий етап художньо-публі-
цистичної творчості. У вірші «Барітейі-зефер парлайир, істіг-
бал бізімдір»  («Сяє божественна свобода, майбутнє за нами»), 
опублікованому в газеті «Іттіфаг» від 4-16 березня, поет вислов-
лював свою підтримку руху Саттархана. В газеті «Тараггі» пу-
блікується вірш «Іранли гардашима» («Моєму іранському бра-
ту»). В газеті «Насімі шимал», що видається в Тегерані, вихо-
дить його переклад з перської азербайджанською мовою вірша 
Сеіда Ашрафа Гілані «Теранеі-зафар» («Мелодія свободи»).

1910-1913 роки їде в Стамбул (1910), у газеті «Танін», що 
видається в Туреччині, публікуються його переклади зі східних 
мов. Співпрацює з турецькими друкованими виданнями «Ру-
баб», «Шахбал», «Махтаб» і іншими. Близько дружить із по-
етом філософом Тофік Фікретом і Рзою Тофіком. Знаходячись у 
Стамбулі, отримує звістку про смерть М.А. Сабіра, пише вірш 
«Сабірін ядигарина ітхаф» («Присвята пам’яті Сабіра»), котрий 
публікує в газеті «Єни іршад» (№1 від 28 серпня 1911 року). 
Вітає початок діяльності журналу «Ішиг», що видається в Азер-
байджані.

Засланий у Салонікі, після звільнення знову їде до Стамбулу, 
в 1913 році повертається в Азербайджан.

1914 рік – в Баку видаються збірки віршів Мухаммеда Хаді 
«Ешгі-мохтешем, яхуд Афлатун севгісі» і «Шукуфеі-хікмет», 
останній присвячений Чарльзу Дарвіну. Служить у газеті «Іг-
бал», перекладає азербайджанською мовою одинадцять рубаі 
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Омара Хайяма й публікує їх у цій газеті під заголовком «Ільха-
мі-Хаййям» («Натхненне Хаямом»).

Через важке матеріальне становище змушений друкувати 
свої вірші в вигляді листівок і продавати їх на вулицях Баку.

1915-1918 роки – в роки першої світової війни служить ду-
ховником у складі мусульманської дивізії. Доходить зі своєю 
дивізією до Карпатських гір, Львову, Галиції, Польщі, а згодом 
повертається в Петроград. Свої фронтові спогади Мухаммед 
Хаді підносить у поемах «Амал» («Дія») (1916-1917), «Гурбет 
еллерде ядіветен» («Спогад про батьківщину в чужих землях»), 
«Інсанларин таріхі фаджиелері, яхуд Алвахі-інтібах» («Істо-
рична трагедія людей, або картини, що ожили») (1918). Поема 
«Алвахі-інтібах» у 1918-1919 роках тричі виходить окремим 
виданням у Баку.

Пам’яті побратима по перу присвячує статтю «А. Саххатін 
уфулі-ебедісі» («Вічний захід А. Саххата»).

1919 рік – живе в Баку, матеріальне становище дуже склад-
не, друкує свої вірші в вигляді листівок і продає їх на вулицях. 
Їздить багатьма містами Азербайджану, наприкінці року при-
буває до Гянджі.

1920 рік – у травні помирає в Гянджі.
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ГУСЕЙН ДЖАВІД
(1882–1941)

Гусейн Абдулла оглу Расізаде народився 24 жовтня 1882 
року в місті Нахчиван. Його батько Молла Абдулла був відо-
мим на Кавказі ровзаханом.10 Мати Уммілейла ханум володіла 
гарним голосом.

1891-1895 роки – навчається в моллахані в місті Нахчиван.
1896-1898 роки – навчається в Нахивані в школі «Мектебі-

Тербійе», котрою керує М.Т. Сідгі (1854-1903). В ці ж роки під 
псевдонімом «Гюльчін» Гусейн Джавід пише свої перші вірші.

Їде в Тебріз, навчається в школі «Талібійе» арабською та 
перською мовами (1898). Через хворобу очей залишає навчан-
ня, займається торгівлею килимів і паласів. 

Кінець ХІХ століття – пише вірші під псевдонімами «Гюль-
чін» і «Аріф». Живе в Тебрізі й Урмії.

Початок ХХ століття – Гусейн Джавід пише з чужини листи 
своєму вчителю М.Т. Сідгі і Г. Шаріфзаде (1854-1917). Читає 
періодичну літературу.

1903 рік – виступає зі статтями в газеті «Шаргі-Рус». 23 січ-
ня в цій газеті опубліковано вірш Гусейна Джавіда, присвяче-
ний смерті його учителя М.Т. Сідгі.

1904-1905 роки – повертається з Тебрізу, працює підрядни-
ком на будівництві шосейної дороги в Кахетії (Грузія).

1906 рік – 20 квітня їде до Стамбулу. В Туреччині вступає на 
літературний факультет Стамбульського університету. 18 січня 
в газеті «Іршад» під псевдонімом «Салік» опубліковано його 
вірш «Новха» («Плач»).

1907-1908 роки – продовжує навчання в Стамбулі, журнал 
«Фіюзат» публікує його вірш «Бір ахімезлумане» («Жалібний 
стогін») (13 квітня, 1907 року).

10 Ровзахан – людина, яка читає оповідання чи плачі про шиїтських 
імамів, які трагічно загинули.
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1909 рік – Гусейн Джавід закінчив Стамбульський універ-
ситет, повертається в Нахчиван, розпочинає педагогічну діяль-
ність. У газеті «Хагігат» публікується вірш «Масуд ве Шафіга» 
(«Масуд і Шафіга»). Його вірші друкує й стамбульський журнал 
«Сіратуль-мустегім».

1910 рік – продовжує педагогічну діяльність у Нахчивані. 
Пише п’єсу «Ана» («Мати»). В періодичному друці публікують-
ся його вірші «Чічек севгісі» («Любов квітів»), «Окюз Енвер» 
(«Здоровань Енвер»), «Чекінме, гюль» («Не соромся, смійся») 
та інші. З травня до червня в восьми номерах газети «Хагігат» 
друкується цикл статей Гусейна Джавіда «Хесб-хал» («Розмова по 
душах»). Недовгий час живе в Гянджі, викладає в духовній школі. 

1911 рік – приїжджає в Тифліс, веде дослідження для п’єси 
«Шейх Санан».

Бере участь у церемонії проводів М.А. Сабіра з Тифлісу в 
Шемаху.

1912 рік – завершує п’єсу «Марал» (у першому варіанті «Не-
щасна жінка»), частинами публікує її в газеті «Ігбал». В журналі 
«Мектеб» публікує вірш «Гиз мектебінде» («В жіночій школі»). 
Певний час служить бухгалтером на гянджинській залізниці. 
Наприкінці року влаштовується викладачем у Тифлісі.

1913 рік – у Тифлісі в типографії «Шарг» виходить його збір-
ка віршів «Кечміш гюнлер», у книзі всього 24 сторінки. В Тифлі-
сі, в типографії «Гюрджу шіркети» видається його п’єса «Ана».

1914 рік – завершує свою відому п’єсу «Шейх Санан». Пише 
вірші «Іште бір діванеден» («Не радій чужому горю»), «Регс» 
(«Танок»), «Пенбе чаршаф» («Бавовняний чаршаф11»),  «Хура-
ман-Хураман», «Веремлі гиз» («Сухотна дівчина»), «Деніз та-
машаси» («Морська пері»).

1915 рік – у газеті «Єни ігбал» від 11 травня опублікований 
уривок із трагедії Гусейна Джавіда «Шейх Санан».

В серпні приїжджає до Баку. З вересня починає викладати 
в школі «Сафа». Співпрацює в газеті «Ачиг сьоз», котра поча-

11 Чаршаф – вид паранджі
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ла виходити під редагуванням Мамедаміна Расулзаде. В газеті 
публікується його стаття «Мухарібе ве едебіййат» («Війна та 
література») (25-26 жовтня). Його вірші публікують у журналі 
«Гуртулуш».

1916 рік – трагедія «Шейх Санан» друкується в газеті «Ачиг 
сьоз». Рецензію Гусейна Джавіда на постановку відомої комедії 
«Олулер» публікують у різних друкованих органах Баку. Пише 
драму «Шейда». Входить до складу редакції альманаха «Гар-
даш кемегі».

1917 рік – прийнятий у члени товариства «Мухеррілер ве аді-
блер» («Редактори та письменники»). Пише некролог у зв’язку 
зі смертю в Нахчивані Гурбаналі Шаріфзаде, опублікований у 
газеті «Ачиг сьоз» від 8 червня.

1918 рік – після різанини, влаштованої дашнаками, Гусейн Джа-
від переїжджає з Баку в Тебріз, зустрічається там із літературознав-
цем Гаджи Мухаммедом Нахчивані та Шейхом Мухаммедом Хіяба-
ні. Влітку приїжджає в Нахчиван, викладає в школі «Рушдійе».

В серпні-вересні силами гімназистів Бахчисараю в Криму 
поставлена трагедія «Марал».

В серпні одружується з Мушкюназ ханум Джавід.
В жовтні-листопаді по Баку ходять чутки про смерть Джаві-

да в Нахчивані.
«Баки штрафи фехле, гирмизи аскер, кендлі ве матрос Шу-

расинин Ахбарі» («Вісті Ради робочих, червоноармійців, селян 
і матросів Бакинського повіту») поширюють у вигляді листівки 
вірш Гусейна Джавіда «Хаггини сен мубарізе іле аларсан» («В 
боротьбі завоюєш ти право своє»).

1919 рік – у березні Гусейн Джавід приїжджає в Баку разом 
із міністром закордонних справ Тюрксько-Аракської Республі-
ки Бахрамханом Нахчиванським. У травні Гусейн Джавід об-
раний до складу керівництва Спілки вчителів. У складеній Аб-
дуллою Шаігом книзі «Тюрк челенгі» надрукована біографія та 
вірші Гусейна Джавіда. П’єса «Шейда» поставлена в Баку (18 
вересня), в Ташкенті (жовтень) і в Ашгабаді (листопад).
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Гусейн Джавід вступає до гуртка «Яшил гелем». Пише тра-
гедію «Учурум» («Прірва»).

1920 рік – завершує п’єсу «Ібліс», в січні читає та обговорює 
її на засіданні гуртка «Яшил гелем». П’єса вперше була постав-
лена в Ашгабаді 7 жовтня. Зіграна в Красноводську та Кизилур-
ваті. В грудні трагедія «Ібліс» поставлена в Баку.

1921 рік – трагедія «Ібліс» поставлена в Баку, Ашгабаді, тра-
гедія «Шейх Санан» зіграна в Баку. В газеті «Азербайджан фу-
гаресі» опубліковані уривки з драми Гусейна Джавіда «Афет». 
У грудні він пише вірш «Гачгин» («Біженець»).

1922 рік – 1 січня Гусейн Джавід головує на зборах, що об-
говорювали проблеми переходу на латинську графіку. Однак 20 
січня відмовляється від пропозиції стати членом комісії з ре-
форми алфавіту. 27 березня в Баку проходить «Вечір Гусейна 
Джавіда», на честь цього зіграна п’єса «Ана».

1923 рік – Гусейн Джавід завершує драму «Пейгембер» 
(«Пророк»), уривок із п’єси опублікований у журналі «Мааріф 
ве меденійет» (№1). Входить до складу організаційного комі-
тету Товариства азербайджанських письменників «Йилдирим». 
В серпні обраний до керівництва «Гуртка азербайджанських 
письменників і поетів». Драматичні твори Гусейна Джавіда 
ставляться на сценах міст Закавказзя та Середньої Азії.

1924 рік – п’єса «Пейгембер» видана Народним комісаріатом 
просвіти. Твори Гусейна Джавіда критикуються та обговорю-
ються на сторінках періодичного друку. В жовтні М. Магомаєв 
закінчує роботу над оперою «Ібліс». Гусейн Джавід бере участь 
у засіданні Товариства з дослідження та вивчення Азербайджа-
ну. Відбувся «літературний суд» над п’єсою «Шейх Санан». 
Драма «Ібліс» видана Державним видавництвом.

1925 рік – твори Гусейна Джавіда граються на сценах Кав-
казу й Туркестану, драма «Шейда» видана в видавництві «Азер-
нешр». Написана драма «Топал Теймур» («Кульгавий Тимур»).

1926 рік – бере участь у роботі першого з’їзду тюркологів, 
котрий пройшов у Баку з 26 лютого до 6 березня. Народний ко-
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місаріат посвіти приймає рішення відправити Гусейна Джавіда 
в Берлін і Париж для вивчення європейської літератури та на 
лікування. Джавід лікується в Німеччині.

1927 рік – читає лекції з літератури в Бакинському театраль-
ному технікумі. Рада народних комісарів Азербайджану визна-
чає Джавіду пенсію розміром у 120 рублів на рік.

1928 рік – написана поема «Азер», уривки з поеми публіку-
ються на сторінках періодичного друку. 21 липня Гусейн Джа-
від обраний почесним членом Бакинської ради.

1929 рік – Гусейн Джавід бере участь у засіданні комі-
сії з нового алфавіту. Завершує роботу над драмою «Князь». 
Включений до складу делегації азербайджанських письмен-
ників, котрі поїхали в Грузію та Вірменію. В червні обраний 
членом Спілки радянських письменників і діячів мистецтв 
Закавказзя.

1930 рік – п’єса «Князь» поставлена в Баку й Тбілісі. На 
основі тексту п’єси пише оперу «Буйний князь». Завершує ро-
боту над драмою «Теллі саз» («Струнний саз»), написаної на 
тему Південного Азербайджану.

1931 рік – збільшується кількість статей, в котрих Гусейн 
Джавід критикується як «буржуазний письменник». В липні-
серпні відпочиває з сім’єю в Ессентуках.

1932 рік – в жовтні п’єса «Шейх Санан» у новій постановці 
зіграна на сцені Державного художнього театру.

1933 рік – в січні Джавід бере участь у роботі першого пле-
нуму Товариства письменників Азербайджану. В квітні обраний 
членом приймальної комісії до Спілки письменників. Закінчує 
роботу над драмою «Сіявуш».

1934 рік – 15 червня Гусейн Джавід виступає на першому 
з’їзді азербайджанських радянських письменників.

В Баку поставлена п’єса «Сіявуш». Завершена робота над 
п’єсою «Шахла». 

1935 рік – Гусейн Джавід продовжує викладати в театраль-
ному технікумі. Завершує й здає в театр драму «Хайям».
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1936 рік – бере участь у декаді азербайджанської поезії в 
Москві. В Баку зустрічається з узбецьким поетом Гафуром Гу-
лямом. В березні на літературному конкурсі драма «Хайям» 
удостоєна третьої премії.

Написана п’єса «Ібліс інтігами» («Помста ібліса»). В друко-
ваних виданнях посилюється критика творчості Джавіда.

1937 рік – 28 березня на з’їзді Спілки азербайджанських ра-
дянських письменників творчість Джавіда піддається серйозній 
критиці за те, що вона «не відображає сучасного життя». 6 трав-
ня публікує в газеті «Єни йол» статтю про оперу «Кьороглу», на 
прем’єрі котрої був присутній. У жовтні Гусейн Джавід арешто-
ваний і засуджений до восьми років ув’язнення. 

1938-1940 роки – утримується в таборі в Магадані.
5 грудня 1941 року помер у ув’язненні в селі Шевченко Тай-

шетського району.  

АЛІБЕК ГУСЕЙНЗАДЕ
(1864–1940)

Алібек Молла Гусейн оглу Гусейнзаде народився 24 лютого 
1864 року в місті Сальян. Батько його, Молла Гусейн був викла-
дачем у школі Духовного меджлісу мусульман Кавказу.

Мати – Хадіджа ханум була донькою шейхульіслама Кав-
казу Молли Ахмеда Сальяні (1812 – 1887). Ахунд М.А. Са-
льяні є автором виданих у Тифлісі книг «Ділгуше», «Тербі-
йетуль-Атфаль» («Виховання дітей») (1870), крім того, його 
перу належить рукопис «Таріхі едебійеті-тюркі» («Історія 
тюркської літератури»). Він також є автором синхронного ка-
лендаря для перекладу дат із мусульманського літочислення 
на християнське.
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Кінець 60-х років ХІХ століття – Алібек Гусейнзаде навча-
ється в Тифлісі, в школі Духовного меджлісу мусульман Кавка-
зу, де викладає й його батько.

Перша половина 70-х років ХІХ століття – продовжує навча-
тись у школі Духовного меджлісу мусульман Кавказу. Помирає 
його батько Молла Гусейн.

1875-1885 роки – Алібек Гусейнзаде навчається в першій 
Тифліській гімназії. Живе під опікою діда по материнській лінії 
Шейха Ахмеда Сальяні.

1885 рік – закінчив тифліську гімназію. Мріючи стати ху-
дожником, їде в Петербург, щоб вступити до Академії мистецтв. 
Проте тут змінює наміри та вступає на факультет фізики й при-
родознавства Петербурзького університету.

1886 рік – Алібек Гусейнзаде продовжує навчання в універ-
ситеті, паралельно слухає лекції й на східному факультеті. На-
вчається в таких видатних учених як Менделєєв, Вагнер, Жу-
ковський. З захопленням вивчає європейську літературу, бере 
активну участь у студентському русі.

1887 рік – переслідується як підозрюваний студент після за-
маху на імператора Олександра ІІІ.

1888 рік – закінчив Петербурзький університет, вступив до 
Стамбульського університету на факультет військової медицини.

1889-1893 роки – навчаючись у Стамбульському універси-
теті, Алібек Гусейнзаде перекладає турецькою мовою декілька 
рубаї Омара Хайяма, роботу Ф. Боденштедта про нього, ури-
вок із «Фауста» Гете, вірш Гуне «Зірки прикрашають небо» та 
публікує свої переклади в журналі «Рамазан багчаси», що ви-
дається під редакцією Абдулли Джовдета. Газета «Тюрк», що 
видається в Каїрі, друкує один із віршів Державіна в його пере-
кладі. В роки навчання Алібек Гусейнзаде є одним із лідерів 
студентського руху, спрямованого проти режиму Султана Аб-
дульгаміда. Разом із такими студентами, як Абдулла Джовдет, 
Ішаг Сукуті створює партію «Іттіхад ве тереггі» («Єднання та 
прогрес»), згодом був обраний до Центрального комітету цієї 
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партії. Є визнаним теоретиком і проповідником ідеї «Туранська 
імперія».

Алібек Гусейнзаде закінчує університет, отримує фах дерма-
толога, йому присвоюється військове звання юзбаши (сотника).

1897 рік – у зв’язку з початком турецько-грецької війни в складі 
товариства «Червоний півмісяць» їде в Європу, відвідує Італію.

1900 рік – обраний на посаду помічника професора Стам-
бульського університету.

1904 рік –їде в Париж, звідти приїжджає в Азербайджан.
1905 рік – в Баку разом із Ахмедбеком Агаєвим редагує га-

зету «Хаят», що випускається на кошти Гаджи Зейналабдіна 
Тагієва. Публікує в газеті «Хаят» статті «Тюрклер кімлердір ве 
кімлерден ібаретдір» («Хто такі тюрки та які народи відносять-
ся до тюрків»), «Хуррієт» («Свобода») та інші.

1906 рік – з 1 січня Алібек Гусейнзаде редагує газету «Хаят». 
Пише повість «Адібіглаф ве мехвезегулу». На сторінках газе-
ти «Хаят» друкує статті «Русійа інгілабинин ехемійеті-алій-
йесі» («Вище значення російської революції») «Нетіджеі-зулм  
ве істібдад».

В Баку з 1 листопада починає видавати щотижневий науко-
во-літературний, суспільно-політичний журнал «Фіюзат».

1907 рік – виходить всього 32 номери журналу «Фіюзат». 
Одночасно Алібек Гусейнзаде виконує обов’язки редактора га-
зети «Каспій» (з 1 березня по 16 жовтня, №№ 48-231).

1908 рік – завершує літературно-філософський трактат «Сі-
ясеті-фурусет» («Політика провокацій»). Твір частинами публі-
кується в газетах «Іршад» і «Тереггі».

1909 рік – в газеті «Тереггі» публікується його стаття «Язимиз, 
діліміз, ікінджі іліміз» («Наша мова, наша писемність, наш другий 
рік»). В обговоренні цієї полемічної статті брали участь Джаліл 
Мамедкулізаде, Омар Фаіг Неманзаде, Фірідунбек Кочарлі та інші.

Живучи в Баку, Алібек Гусейнзаде займається живописом, 
пише картини «Портрет шейхульіслама», «Вид на Бібі-ей- 
батську мечеть» та інші.



108

1910 рік – знову переїжджає з Азербайджану в Туреччину. 
Дорогою в листопаді заїжджає в Тифліс, веде розмову з Джалі-
лом Мамедкулізаде про рідну мову та стиль національної жур-
налістики.

1911 рік – в Стамбулі одружується. Обіймає посаду профе-
сора Стамбульського університету.

1912 рік – народжується донька Саіда. Разом із Мамедамі-
ном Расулзаде, Юсіфом Акчуром, Ахмедбеком Агаєвим і інши-
ми входить до гуртка «Тюрк оджаги» («Тюркський осередок»).

1913 рік – пише вірш «Халі-Ветен» («Батьківщина»):

Готово сорваться с кончика языка
Самая главная истина.
Но не дали мне сказать,
И не оборвали мою речь.

Знаешь ли ты, что сотворили
Глупцы с Родиной?
Не дали ей ни уснуть,
Не дали ей и проснуться.

Может ли подобный поступок
Быть оправдан кем-то из живых?
Не продвинулась вперед,
Не повернула назад.

Враг разрушит ворота,
Мы же в доме не знаем об этом.
Не станете иными,
И не создадите союза.

Не пробудило мое перо
Су Тюрка и Аджеми
Не дали написать,
И не сломали пера.
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1914 рік – в якості члена делегації «Складу Турану» Алібек 
Гусейнзаде відвідує європейські країни. Народжується син Ма-
медселім Туран.

1917 рік – входить до складу делегації, направленої в Сток-
гольм на міжнародний соціалістичний конгрес.

1918 рік – певний час Алібек Гусейнзаде живе в Баку.
1921 рік – схвалює створення Турецької Республіки під ке-

рівництвом Мустафи Кемаля Ататюрка, пише вірш «Она інан» 
(«Вір йому»).

1926 рік – бере участь у роботі першого з’їзду тюркологів, 
що проходив у Баку з 26 лютого по 6 березня. Його світлина в 
складі делегації, знята на вокзалі, опублікована в журналі «Ма-
аріф ве меденійет». Газета «Бакинський робочий» від 7 березня 
публікує текст його виступу на прийомі, даному на  честь учас-
ників з’їзду. Виступ у «Літературному товаристві» опублікова-
но в альманасі «Едебі парчалар» (№1).

В цьому виступі він говорить: «Сьогодні я зустрів на вули-
ці хлопчика. Він грався м’ячем. Підкидав м’яча високо вгору, 
а м’яч повертався назад. Але спочатку хлопчик сильно бив 
м’ячем по землі. І тільки тоді м’яч підлітав догори.

Мені пригадався один міф. Борються два богатирі, один зі 
них постійно звалює суперника на землю, але перемогти не 
може. Інший богатир, який готується до битви з цим, запитав 
одного філософа про причини такої непереможності. Філософ 
сказав, що земля – мати цього богатиря, й щоразу, коли він тор-
кається її лопатками, вона надає йому нові сили… Щоб пере-
могти його, потрібно відірвати його ноги від землі, підняти в 
повітря та в повітрі задушити. І дійсно, щойно ноги богатиря 
відірвались від землі, він був переможений.

… Така й література. Якщо вона не опуститься до народу, 
то не піднесеться. Спочатку потрібно опуститись до народу, до 
людських мас, а потім треба постаратись піднестись разом із 
ними. Великі письменники, великі вчені, філософи виходили з 
мас. Одинак не піднесеться!»
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1928 рік – Алібек Гусейнзаде арештований серед осіб, які 
підозрюються в організації замаху на Мустафу Кемаля Ататюр-
ка під час поїздки останнього в Ізмір, згодом його непричет-
ність встановлена та він виходить на свободу.

1929-1939 роки – живе в Туреччині, поступово відходить від 
політичної діяльності, займається просвітництвом і медици-
ною. Бере участь у створенні групи «Тюрк діл».

17 березня 1940 року Алібек Гусейнзаде помирає в Стам-
булі.

АББАС САХХАТ
(1874–1918)

1874 рік – в місті Шемаха народився Аббаскулі Молла Аліаб-
бас оглу Мехтізаде (Аббас Саххат). Його батько – Молла Аліаб-
бас викладав у моллахані. Мати – Сеід Ругійе була марсійехан.12 

1881-1893 роки – починає навчатись у квартальній моллаха-
ні. За декілька років вивчив арабську, перську, класичну східну 
та азербайджанську літературу. Навчається в талановитого літе-
ратора Гаджи Джабара Сабіра.

1894 рік – їде в Мешхед, щоб продовжити освіту. Навчаєть-
ся в медресе Мірзи Джафара. Наприкінці року переїжджає до 
Тегерану. Вступає на медичний факультет «Медресеі-Нізамеі-
Насірійе». Навчається тут шість років. Вивчає французьку мову.

1898 рік – студентом їде в один із найдавніших культурних 
центрів Ірану – Шираз, відвідує могили відомих поетів Шейха 
Сааді Ширазі та Хафіза Ширазі. Свої враження описує в віршах 
«Шейх Сааді» та «Хаджа Хафіз».

12 Марсійехан – особа, яка читає елегії на похоронах або поминках
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1899 рік – одружується зі своєю двоюрідною сестрою, донь-
кою дядька Мір Алекпера – Сакіне ханум. Та через несхожість 
характерів невдовзі розлучаються.

1900 рік – закінчив медичний факультет тегеранського «Ме-
дресеі-Нізамеі Насіріййе». В студентські роки перекладає з 
французької мови азербайджанською байки французького по-
ета Лафонтена.

1901 рік – за деякими відомостями як дипломований лікар 
він на пропозицію Кашакайського хана Зарджамуса Салтане за-
лишається в Ірані, працює з родами Ширзад і Кашкай. За іншою 
версією, їде в Париж, де лікує зір якогось іранського хана. В 
першому варіанті він не зміг домовитись із ханом Кашкайсь- 
ким, був побитий, піддався образам, повертається в Шемаху 
для лікування. У другому варіанті зазначається, що після закін-
чення лікування хана з роду Хулакі він повертається на батьків-
щину. Оскільки з іранським дипломом у Росії працювати було 
неможна, він певний час залишається безробітним, живе на ко-
шти батька та брата, годинникаря Мухаммеда Рзи.

Знайомиться з Мірзою Алекпером Сабіром і Мухаммедом 
Террахом.

1902 рік – одружується з дівчиною з бідної сім’ї Солтан Нісе 
ханум.

1903 рік – заочно налагоджує контакт із відомим літерату-
рознавцем Фірідунбеком Кочарлі.

1904 рік – в газеті «Шаргі-Рус» (№25 від 3 березня) публі-
кується його перший вірш, присвячений російсько-японській 
війні. Вірш надрукований під псевдонімом «Аббаскулі тебіб 
Мехдієв Шамахили» («Лікар Аббаскулі Мехтієв із Шемахи»).

1905 рік – знайомиться в Шемасі з Абдуллою Шаігом, відправ-
ляє йому вірша «Дарья кенари» («Берег моря») і переклад із Яна 
Роми. В газеті «Хаят» (№14 від 23 лютого) публікується його стаття 
«Тезе Шер недже олмалидир» («Якою повинна бути нова поезія»).

1906 рік – переходить служити з Шемахинської міської шко-
ли до реальної школи, що знову відкрилась, викладає тут рід-
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ну мову. В газеті «Хаят» (№51 від 5 березня) публікується його 
вірш «Шамахи зелзелесі» («Шемахинський землетрус»), у жур-
налі «Рехбер» (№№ 2, 3) – вірш «Девет ве нідаі-міллет» («Запро-
шення й вигук народу»), вірші «Фарйаді-інтібах» («Допомога 
відродженню») і «Газет недір» («Що таке газета») – в альмана-
сі «Дебістан» (№№ 15, 16). Газета «Іршад» опублікувала вірш  
А. Саххата «Ей, ветен, гетме кі, алден гедеріз» («Батьківщино, 
не йди, і ми загинемо»).

1907 рік – разом із Мірзою Алекпером Сабіром бере активну 
участь у відкритті читальні в Шемасі. На церемонії відкриття 
заслухана його доповідь. У журналі «Рехбер» (№5 від 17 січня) 
опубліковані вірші «Налеі-техеййур, яхуд Міллете хітаб» («Сто-
гін захоплення, або Звернення до народу») та «Ділбері-хуррійе-
те» («Чудовій свободі»).

В підручник «Турк аліфбаси» («Турецький алфавіт») вклю-
чені його вірші для дітей.

1908 рік – в підручник «Ікінджі іл» («Другий рік») включені ві-
рші Аббаса Саххата «Яз» («Весна»), «Яй» («Літо»), «Пайиз чагин-
да» («Осінньою порою»), «Гиш» («Зима»). Бере участь у прем’єрі 
опери Узеїра Гаджибекова «Лейлі та Меджнун», поставленої в 
Баку. В Шемасі організовує та керує постановкою п’єси Наджаф-
бека Везірова «Ади вар, озу йох» («Ім’я є, а самого немає»). 

1909 рік – у Баку видається підготовлений ним разом із 
Махмудбеком Махмудбековим підручник «Єни мектеб» («Нова 
школа»). В підручник включені його оригінальні вірші та пе-
реклади, зокрема поема М. Лермонтова «Мцирі». В журналі 
«Молла Насреддін» (№40 від 4 жовтня) опублікована стаття  
А. Саххата «Сейахет-наме» («Книга подорожей»).

Помирає його єдина донька Ругійа Солтан.
1910 рік – у журналі «Занбур» (№№ 13, 18) опубліковані 

його вірші «Мусульман урафалари» («Мусульманські мудреці») 
та «Алімнумалар» («Псевдовчені»).

1911 рік – у зв’язку зі смертю свого однодумця Мірзи Алек-
пера Сабіра в газеті «Малумат» (№№ 16, 18) публікує вірші 
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«Сабір, ей шаірі-духапервер» і статтю «Гара хебер» («Сумна 
звістка») (№ 16 від 19 липня).

Газета «Єни іршад» (№№ 2, 4, 7 від 23 і 31 серпня і 6 ве-
ресня – опублікована його стаття «Сабір», що має науковий 
характер.

1912 рік – у Баку, в електронній типографії братів Оруджо-
вих виходить перша поетична збірка Аббаса Саххата «Синиг 
саз» («Зламаний саз»). Надрукована книга в двох томах «Магріб 
гюнешлері» («Сонця Заходу»), куди ввійшли його переклади з 
європейської, російської та східної літератури. Окремим видан-
ням опубліковані п’єси «Нефт фонтани» («Нафтовий фонтан») 
і «Йохсуллуг ейб дейіл» («Бідність не вада»).

Журнал «Калнійат» опублікував його сатири.
Разом із Махмудбеком Махмудбековим домігся видання збірки 

віршів Мірзи Алекпера Сабіра «Хопхопнаме». В книзі опубліко-
вана його стаття «Сабірін тарджумеі-хали» («Біографія Сабіра»).

1913 рік – у журналі «Мектеб» (№11) опубліковано його но-
вий вірш «Сабір». Відпочиває на ставропольських курортах. 
Пише роман «Волга сейахеті» («Подорож Волгою») (роман за-
гублено).

1914 рік – журнал «Мектеб» у №2 представляє читачам но-
вий вірш А. Саххата «Ветен» («Батьківщина»). Завершує роман 
«Алі ве Айша» («Алі та Айша») (роман загублено). В газеті «Іг-
бал» (№592 від 3 березня) опубліковано лист у віршах «Бера-
дерім Фірідунбек Кочарлі джанабларина» («Моєму другу пану 
Фірідунбеку Кочарлі»).

1915 рік – у газеті «Ачиг сьоз» №71 від 28 грудня опублі-
кована стаття А. Саххата «Ібтідаі мектеблерде міллі тербі-
йе» («Національне виховання в середніх школах»), у журналі 
«Мектеб» (№№6, 7) вийшло в світ оповідання «Джаррахлиг» 
(«Хірургія»), а в газеті «Ігбал» (№902) надруковано оповідання 
«Бедбахт аіле» («Нещасна сім’я»).

1916 рік – у газеті «Ачиг сьоз» (№№ 228-231) опублікова-
на його поема «Шаір, шер перісі ве шехерлі» («Поет, поетич-
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на муза та міщанин»). Газета «Совгат» (№53) друкує статтю А. 
Саххата «Негме ве мусігімізін мектеблерде ехеміййеті» («Зна-
чення в школах наших пісень і музики»).

1917 рік – у газеті «Ачиг сьоз» публікуються шість статей 
під загальним заголовком «Шамахидан» («З Шемахи»), при-
свячені суспільно-політичному становищу в Шемасі після лют-
невої буржуазної революції. Газета «Совгат» друкує статті А. 
Саххата «Міллет Меджлісі» («Національні збори») та «Учун-
джу бір душман» («Третій ворог»). У журналі «Гардаш кеме-
йі» читачі можуть прочитати оповідання «Гарагюнлю Халіма» 
(«Нещасна Халіма»).

1918 рік – разом із членами сім’ї та близькими родичами пе-
реселяється з Шемахи в Гянджу, добровільно йде на боротьбу 
з тифом, рятує життя частини населення міста. Заражається ти-
фом сам і в липні помирає в місті Гянджа.

АБДУЛЛА ШАІГ
(1881–1959)

Абдулла Молла Мустафа оглу Талибзаде (Шаіг) народився 
24 лютого в місті Тифліс. Його батько Молла Мустафа Сулей-
ман оглу Талибзаде служив у тифліській шестирічній азербай-
джанській школі вчителем шаріату, арабської та перської мов. 
Крім того, він був заступником шейхульіслама Закавказзя.

1888-1893 роки – навчається в тифліській мусульманській 
школі, де викладає його батько.

1893 рік – разом із матір’ю Мехрі ханум і братом Юсіфом 
приїжджає до Хорасану. Навчається спочатку в тутешній молла-
хані, згодом у школі «Юсіф Зія». Пише газелі перською мовою, 
перекладає перською мовою байку Івана Андрійовича Крилова 
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«Музиканти» (1887). Приїжджає в Баку, зустрічається з Наріма-
ном Нарімановим (осінь, 1900).

1901 рік – в Баку складає екстерном іспити до третьої чо-
ловічої гімназії, отримує право викладати рідну мову, про що 
22 квітня отримав свідоцтво №608. Викладає рідну мову в ро-
сійсько-татарській школі, директором котрої є Султан Меджид 
Ганізаде, виконує в школах обов’язки резервного вчителя.

1902 рік – призначається педагогом рідної мови у нижчих 
класах бакинської міської шестилітньої школи.

1903 рік – разом із бакинською міською школою, викладає і 
в школі селища Сабунчі. В віці 63 років у Тифлісі помирає його 
батько Ахунд Мустафа.

1904 рік – інсценував байку І.А. Крилова «Музиканти» і по-
ставив її в школі.

1905 рік – вказівкою Кавказького окружного департаменту 
просвіти з 29 жовтня призначається вчителем рідної мови в ба-
кинську прогімназію. Починає писати роман у віршах «Ікі муз-
теріб, яхуд Езаб ве відждан» («Двоє неспокійних, або Муки й 
совість»). Їде в Шемаху, знайомиться з Мірзою Алекпером Са-
біром і Аббасом Саххатом. У Баку зустрічається з Мухаммедом 
Хаді.

1906 рік – у журналі «Дебістан» (№2) вперше публікується 
його вірш «Ананин оглуна лайлай демесі» («Мати співає колис-
кову сину»). Бере участь у першому з’їзді вчителів Азербайджану. 
Підготував підручник для дітей «Ушаг чешмейі» («Дитячі окуля-
ри»), що складався з 16 сторінок. Одружується з Разійе ханум.

1907 рік – бере участь у другому з’їзді вчителів. Разом із 
М. Махмудбековим, С. Абдуррахманбекзаде, С.С. Ахундовим, 
Ф. Агазаде, А. Ефендізаде бере участь у створенні підручни-
ка «Ікінджі іл» («Другий рік»). Перекладає азербайджанською 
мовою «Пісню про буревісник» і «Пісню про сокола» Максима 
Горького.

1908 рік – підручник «Ікінджі іл» виходить із друку. Пише 
вірші «Ійірмінджі есра хітаб» («Звернення до двадцятого сто-
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ліття»), «Яд ет» («Пам’ятай»), «Хуррійет перісіне» («До пері 
свободи»). В журналі «Молла Насреддін» друкується пародія 
на його вірш «Нішанли гиз» («Заручена дівчина»). Пише опо-
відання «Мектуб єтішмеди» («Лист не дійшов»).

1909 рік – починає роман «Есрімізін гахраманлари» («Герої 
нашого століття»).

1910 рік – виходять із друку підручники «Ушаг гезлюйю» 
(«Дитячі окуляри») та «Гюльшені-едебійат» («Світ літерату-
ри»). Завершена повість «Кеч» («Кочів’я»). Пише віршовану 
п’єсу «Тиг-тиг ханум», «Яхши арха» («Добра опора»), «Тюлкю 
хаджа гедір» («Лисиця вирушає в паломництво»). В листопаді 
помирає дружина Разійа ханум.

1912 рік – у Баку видається його роман «Бедбахт аіле» («Не-
щасна сім’я»). Виходять у світ п’єса «Гозел бахар» і підручник 
«Гюльзар» («Квітник»). Журнал «Мектеб» у №12 публікує його 
вірш «Даглар султани» («Султан гір»).

1913 рік – у Азербайджані та Дагестані поставлено його 
п’єсу «Гафгаз чічейі» («Квітка Кавказу»). Бере участь у підго-
товці ювілейних урочистостей з нагоди 60-ліття Наджафбека 
Везірова.

1914 рік – пише поему «Ідеал ве інсанлиг» («Ідеал і людя-
ність»). Бере активну участь у заходах товариства «Ніджат».

1915 рік – створює твори «Іблісін хузурунда» («Перед об-
личчям диявола»), «Есрімізе хітаб» («Звернення до нашого сто-
ліття»). Перекладає з російської мови дитячу п’єсу  «Лялька, що 
розмовляє».

1916 рік – 29 квітня бере участь у прем’єрі комедії «Олулер». 
У серпні-вересні газета «Догру сьоз» друкує його поему «Ікі 
фаміліянин мехві» («Знищення двох прізвищ»).

1917-1920 роки – завершує роман «Есрімізін гахраманлари» 
(«Герої нашого століття»). Укладає з Гусейном Джавідом книгу 
«Міллі гірает» («Національне читання»), з Махмудбеком Махмуд-
бековим підручник «Турк челенгі» («Тюркський вінок») (1919).

В 1920 році одружується з Шахзаде ханум Мірзабековою.
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1921 рік – бере участь у створенні Бакинського вищого пе-
дагогічного інституту, читає тут лекції зі східної літератури. В 
Театрі критики та агітації ставляться його твори «Хагігата даір» 
(«Про істину»), «Язийа позу йохдур» («Що написано пером, 
того не витягнеш і волом»). Виходить повторне видання під-
ручника «Ікінджі іл» («Другий рік»).

1922 рік – виходить із друку книга «Міллі гіраєт» («Націо-
нальне читання»). Помирає його донька Алтунсач.

1923 рік – школі при Бакинському вищому педагогічному 
інституті присвоєно звання «Зразкової школи Шаіга». В грудні 
святкується 20-ліття його літературно-педагогічної діяльності. 
Народжується його син Кямал Талибзаде.

1924 рік – знову видається книга «Гіраєт кітаби» («Книга 
для читання») та підручник «Ікінджі іл» («Другий рік»).

1925 рік – книга «Гіраєт кітаби» видана Комісією з нового 
тюркського алфавіту.

1926 рік – разом із колективом авторів розробляє програму 
«Тюркська мова та література». В альманасі «Едебі парчалар» 
публікується його стаття «Молла Панах Вагіф».

1927 рік – виходить окремим виданням п’єса «Іль дирим» 
(«Блискавка»). Написано твір «Гаракіліс хатіресі» («Спогади 
про Каракіліс»). В журналі «Мааріф ішчісі» опублікована його 
велика стаття «1905-джи іл інгілабиндан сонра йетішміш едебі-
йатимиза бір незер» («Погляд на нашу літературу, що виникла 
після революції 1905 року»).

1928 рік – виходить у світ перший том книги «Едебійатдан 
іш кітаби» («Робоча книга з літератури»), написаної разом із Га-
нафі Зейналли, Атабабою Мусаханли та Джаббаром Ефендіза-
де. Пише оповідання «Есебі адам» («Нервова людина»), «Азім 
дайи» («дядько Азім») і цикл віршів для дітей.

1929 рік – входить до складу делегації азербайджанських 
письменників, які поїхали в Грузію та Вірменію. 

1930 рік – видано підручник «Дьордунджу іл» («Четвертий 
рік»), підготовлений разом із колективом авторів, куди також 
входили Буньядов, Шамілов, Вейсов.
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1931-1932 роки – викладає в Шушинському педагогічному 
технікумі. В 1932 році помирає його мати Мехрі ханум.

1933 рік – повертається в Баку. На честь 800-ліття з дня на-
родження Фірдоусі перекладає азербайджанською мовою главу 
«Маздак і Губад» із його епосу «Шахнаме».

1934 рік – виходять у світ його книги «Джоджуг шерлері» та 
«Ойунчу баглар».

1935 рік – вступає до Спілки письменників СРСР. В кон-
курсі, присвяченому 15-літтю встановлення Радянської влади в 
Азербайджані, його повість «Хасай» удостоєна премії. 

1936 рік – видані його книги «Вибране» (азербайджанською 
мовою) та «Оповідання» (російською мовою). Перекладає по-
ему Нізамі Гянджеві «Іскендернаме». Завершує поему «Тапдиг 
деде» («Дідусь Тапдиг»). Читає лекції зі східної літератури в 
Азербайджанському педагогічному інституті.

1937 рік – завершує роман «Араз». Пише поему «Гочполад» 
(«Дуб – богатир»).

1938 рік – обраний членом комісії зі святкування 800-ліття 
з дня народження Нізамі Гянджеві. Закінчує поему «Овчу Мас-
тан» («Мастан мисливець»).

1939 рік – працює завідуючим літературною частиною Те-
атру юного глядача. Закінчує п’єсу «Ельоглу» («Син народу»).

1940 рік – з 15 по 25 травня бере участь у декаді азербай-
джанської літератури та мистецтва в Москві. 12 вересня п’єса 
«Ельоглу» поставлена на сцені Театру юного глядача. Здає в Те-
атр опери та балету лібретто до опери «Нушаба».

Син, Кямал Талибзаде вступає на філологічний факультет 
Азербайджанського державного університету.

1941-1943 роки – в зв’язку з Великою Вітчизняною війною, 
що почалась, пише мобілізуючі вірші та статті. В 1941 році за-
вершує драму «Ветен» («Батьківщина»), п’єса 6 жовтня 1942 
року поставлена на сцені Театру юного глядача.

1944 рік – на конкурсі на честь 100-ліття з дня смерті  
І.А. Крилова переклади байок, виконані А. Шаігом, удостоєні 
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першої та третьої премій. Виступає на святкуванні 70-ліття з 
дня народження Аббаса Саххата.

1945 рік – на честь перемоги в Великій вітчизняній війні 
пише вірші «Зефер муждесі» («Переможний дар») і «Зефер не-
гмесі» («Пісня перемоги»). Поставлена п’єса «Ана» («Мати»). 
Кямал Талибзаде закінчує Азербайджанський державний уні-
верситет.

1946 рік – 5 січня обраний депутатом Верховної ради СРСР. 
25 лютого удостоєний ордену Леніна. 25 червня драма «Нуша-
ба» поставлена на сцені Азербайджанського державного драма-
тичного театру.

1947 рік – 21 вересня бере участь у святкуванні 800-літнього юві-
лею Нізамі Гянджеві в якості члена ювілейної комісії та переклада-
ча. 23 вересня в Театрі юного глядача поставлена п’єса «Фітне».

1948 рік – інсценував оповідання Сулеймана Сані Ахундова 
«Гараджа гиз» («Чорнявка»). Видані книги «Сечілміш есерлер» 
(«Вибране») та «Гоч-полад» («Дуб-богатир»).

1949 рік – працює старшим референтом у Азербайджансько-
му товаристві з культурних зв’язків. Поставлена п’єса «Гараджа 
гиз» («Чорнявка»).

1950 рік – 10 січня виступає на 50-літньому ювілеї Джафара 
Джаббарли. В №9 журналу «Піонер» опубліковане оповідання 
«Тімсах ову» («Полювання на крокодила»).

1951 рік – відзначається 70-ліття з дня народження Абдулли 
Шаіга. Пише п’єсу «Гошгар».

1952 рік – виходить на пенсію. Знову повертається до рома-
ну «Араз», допрацьовує його.

1953 рік – 17 лютого бере участь у урочистостях з нагоди 
25-ліття Театру юного глядача. Розпочинає роботу над мемуа-
рами «Кохне дунья» («Старий світ»).

1954 рік – «Хатірелер» («Спогади») опубліковані в журналі 
«Азербайджан».

1956 рік – обраний депутатом Верховної Ради СРСР, відзна-
чається 75-літній ювілей Абдулли Шаіга, письменник нагоро-
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джується орденом «Трудового Червоного прапора». Удостоєний 
почесного звання «Передовик просвітництва».

1957 рік – виходить із друку перший том трьохтомника «Се-
чілміш есерлер» («Вибрані твори»).

1958 рік – 7 липня на сцені Театру юного глядача поставлена 
драма «Бір саатлиг халіфелік» («Халіф на годину»). Лікується в 
Желєзноводську.

1959 рік – 24 липня помер у Баку. Похований на Алеї почес-
ного захоронення.

ДЖАФАР ДЖАББАРЛИ
(1899–1934)

1899 рік – народився в селі Хизи Бакинської губернії.
Батько його Гафар кіші був вуглярем, а мати – Шахбікя ха-

нум, домогосподаркою. На початку ХХ століття сім’я переїж-
джає в Нагірний район Баку.

1905-1907 роки – навчається в школі при моллахані.
1908-1915 роки – навчається в Бакинській російсько-татар-

ській школі №7.
1913-1915 роки – завершує середню освіту в Бакинській ви-

щій загальноосвітній школі №3 імені Алексєєва.
Береться за літературну творчість.
1915 рік – вступає на електромеханічне відділення Ба- 

кинського промислового технікуму. Одночасно працює рахів-
ником у бакалійній крамниці такого собі Абдуррагіма.

В журналі «Мектеб» від 3 квітня 1915 року вперше публіку-
ється його вірш «Бахар» («Весна»).

Його вірш «Гюруб чагі бір етім» («Якось на заході сиро-
та…») удостоєний першої премії на конкурсі молодих літерато-
рів, оголошеному журналом «Гуртулуш».
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Пише свій перший драматичний твір «Вефалі Серійе, вея-
худ Гьоз яши ічерісінде гюлюш» («Вірна Сарійя, або Сміх крізь 
сльози»).

1916 рік – закінчив Бакинський промисловий технікум.
Пише історичну п’єсу «Насреддін шах», оповідання «Аслан 

і Фархад» і «Мансур і Сітара», лібретто опери «Сітара». В жур-
налі «Бабайі-амір» опубліковано декілька його віршів.

1917 рік – написав п’єсу «Солгун чічеклер» («Зів’ялі квіти»). 
В газеті «Басірат» опубліковано його вірш «Новруз байрамина 
хазирлашан мусельманлара тохве» («Рекомендації мусульма-
нам, котрі готуються до свята Новруз»).

1918 рік – працює в редакції газети «Азербайджан», що є 
офіційним друкованим органом Азербайджанської Демокра-
тичної Республіки, є членом партії Мусават.

Завершує трагедії «Улдуз ве Трабліз мухарібесі» («Війна Ул-
дуз і Трабліз»), «Баки фаджиєсі» («Бакинська трагедія»), «Едір-
не фатхі» («Підкорення Адірни»). Ці трагедії тоді ж поставлені 
в Баку.

Береться за повість «Казим», що залишилась незавершеною.
1919 рік – написана п’єса «Айдин».
Продовжує співпрацю з газетою «Азербайджан» і партією 

Мусават.
1920 рік – з травня Джафар Джаббарли працює в якості лі-

тературного співробітника та перекладача в газетах «Азербай-
джан мувеггеті інгілаб комітесінін ахбарі» («Вісті Тимчасового 
революційного комітету Азербайджану») та «Комуніст».

Працює над п’єсою «Індже», що так і залишилась незавер-
шеною.

1921 рік – всього рік навчається на медичному факультеті 
Азербайджанського державного університету.

1922-1923 роки – пише романтичну драму «Огтай ельоглу» 
(«Октай – син народу»), п’єса поставлена в Баку.

Пише трагедію в віршах «Араз чайи» («Ріка Араз») (рукопис 
загублено).
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Пише вірші «Ана» («Мати»), «Мехкум Шарга» («Приречена 
Шарга»).

Завершує романтичну поему «Гиз галаси» («Дівоча вежа»), 
що базується на легенді, починає її публікацію по главах.

Джафар Джаббарли слухає лекції в Бакинському театраль-
ному технікумі. 

В 1922 році одружується з Соні ханум Джаббарли.
1924 рік – навчається на східному факультеті Азербай- 

джанського державного університету. Пише статю «Азербай-
джан едебіййатинин сон везіййеті» («Нинішній стан азербай-
джанської літератури»).

1925 рік – перекладає азербайджанською мовою трагедію 
Шекспіра «Гамлет». Імена в перекладі замінені на азербай-
джанські.

1927 рік – опубліковане оповідання «Ділбер».
1928 рік – перекладає азербайджанською мовою й публікує 

повість Льва Толстого «Дитинство» та оповідання Максима 
Горького «Веселун».

У журналі «Молла Насреддін» друкуються його сатиричні 
вірші.

Написані історична романтична драма «Од геліні» («Наре-
чена вогню») та драма «Севіль».

Обидва твори з успіхом поставлені в театрі.
Пише сценарій «Гаджи Гара».
1929 рік – Джафар Джаббарли бере участь у заходах, при-

свячених культурній єдності народів Закавказзя.
1930 рік – Джафар Джаббарли працює в Азербайджансько-

му державному драматичному театрі в якості завідуючого літе-
ратурною частиною та режисера-постановника.

Завершує роботу над п’єсою «Алмаз».
1931 рік – 13 квітня п’єса «Алмаз» поставлена в Академіч-

ному драматичному театрі в режисурі Дж. Джаббарли. Ролі ви-
конували: Алмаз – Марзійа Давудова, Гаджи Ахмед – Рза Тах-
масіб, Мірза Самандар – Мірзага Алієв.
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1932 рік – Джафар Джаббарли перекладає азербайджансь- 
кою мовою трагедію Шекспіра «Отелло».

Завершує роботу над п’єсою «Денуш» («Поворот»). Цю 
п’єсу Джафар Джаббарли називав «своєю вершиною». Було зі-
грано декілька вистав.

Написана й поставлена п’єса «Яшар».
1933 рік – Дж. Джаббарли пише лібретто до опери Р.М. Глі-

єра «Шахсенем». За це лібретто він удостоюється почесної гра-
моти Центрального Виконавчого Комітету Азербайджану.

Пише кіносценарій на основі комедії Джаліла Мамедкулі-
заде «Олулер». Веде підготовчу роботу для зйомок фільму за 
п’єсою «Алмаз».

1934 рік – 17 серпня є делегатом від Азербайджану на Пер-
шому з’їзді Спілки письменників СРСР. 

Веде творчу роботу над п’єсою «Афганістан».
Пише для газети «Правда» нарис «Баку» (оповідання «Фі-

руза»).
31 грудня помер від серцевої хвороби. Похований на Алеї 

почесного захоронення.
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АХМЕД ДЖАВАД
(1892–1937)

1892 рік – Ахмед Мухаммедалі оглу Ахунзаде (Ахмед 
Джавад) народився в селі Сейфалі Шамкірської волості Гян- 
джинського повіту.

1899-1900 роки – навчається в моллахані. В 1900 році поми-
рає його батько – Мухаммедалі кіші.

1901-1905 роки – навчається в місті Гянджі в школі Благо-
дійного товариства.

1906-1912 роки завершує освіту в гянджинській мусуль- 
манській духовній семінарії, досконало вивчив арабську, пер-
ську мови та східну літературу. Навчався в таких відомих учите-
лів, як Гусейн Джавід і Абдулла Сур. Вірші, написані з приводу 
смерті Абдулли Сура, Ахмед Джавад читає на його похоронах.

Розпочинає поетичну творчість. За невеликий термін стає 
відомим у літературному середовищі як молодий, талановитий 
поет. 

1913 рік – складає іспит шейхульісламу Кавказу Мухаммеду 
Пішнамаззаде та отримує вчительське свідоцтво.

1914-1915 роки – в 1914 році написано вірш «Чирпинирди  
Гара деніз» («Билось Чорне море»). Цей вірш покладений у Ту-
реччині на музику.

Обраний заступником голови Гянджинського благодійного 
товариства, створеного лікарем Хосров беком Султановим. По 
лінії цього товариства їде з благодійною місією та в якості жур-
наліста на фронти Північного Кавказу, Туреччини – в Карську, 
Ердаганську, Арзрумську області та до Стамбулу.

1916 рік – виходить перша збірка віршів Ахмеда Джавада 
«Гошма».

1917 рік – займається педагогічною та художньо-публіцис-
тичною діяльністю. 

1918 рік – бере активну участь у громадсько-культурних за-
ходах Азербайджанської Демократичної Республіки.
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1919 рік – пише текст Державного гімну Азербайджана (му-
зика Узеїра Гаджибекова).

Національний марш: 

Азербайджан, Азербайджан! 
О, колиска славетних синів! 
Немає землі милішої за вітчизну, 
Немає ріднішої за неї. 
Від витоків нашого життя 
До скону днів! 
Під прапором Свободи верши свій шлях! 
Тисячі нас, що пали в бою, 
Захищали землю свою. 
В годину страшну станемо стіною 
В непорушному ратному строю! 
Нехай квітнуть сади твої! 
Розбудовуй, мрій, твори! 
Серце, сповнене кохання, 
Присвятили ми тобі. 
Слався, слався гордою долею, 
Край наш древній, край наш святий. 
Кожен син твій охоплений мрією 
Бачити мирне світло над собою. 
О світлий край, заповітний край, 
Азербайджан, Азербайджан!

В Баку видається друга книга віршів «Далга» (Хвиля) та під-
ручник «Тюрк ділінін серф ве нехві» («Морфологія і синтаксис 
тюркської мови»).

В складі делегації Азербайджанської Демократичної Респу-
бліки їде в Туреччину.

1920 рік – працює вчителем у школі села Хулуг Губинського 
району.
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1921-1922 роки – працює завідуючим відділом народної 
освіти Губинського району.

1922-1927 роки – отримує вищу освіту на історико-філоло-
гічному факультеті Азербайджанського вищого педагогічного 
інституту. З 1923 року паралельно викладає в технікумі імені 
Нарімана Наріманова.

Арештований за політичну діяльність і вірш «Гек-гель» 
(1923-1924).

Закінчив внз, призначений викладачем у Інститут бавовни-
цтва, розташований у Баку (1927).

1928 рік – у турецькому альманасі «Істіглал» опубліковані 
його вірші, за це він піддається короткостроковому арешту.

Пише драму «Хінд гьозелі» («Індійська красуня»). 
1930-1933 роки – працює викладачем, доцентом, завід-

уючим кафедрою в Гянджинському Азербайджанському 
сільськогосподарському технікумі. Отримує вчене звання 
професор (1933). Одночасно виконує обов’язки завідую-
чого літературною частиною Гянджинського драматичного 
театру.

Пише поему «Кар» («Глухий») і «Памбиг дастани» («Дастан 
про бавовну»).

1934 рік – обіймає посаду редактора відділу перекладів 
Азербайджанського державного видавництва. Завершує поему 
«Гюрджустан» («Грузія»).

Прийнятий у члени Спілки письменників СРСР.
1935-1936 роки – працює завідуючим відділом докумен-

тальних фільмів на кіностудії «Азербайджанфільм». Пише 
поему «Москва».

1937 рік – удостоєний першої премії на конкурсі перекла-
дів поеми «Витязь у тигровій шкурі» відомого грузинського 
поета Шота Руставелі. Перекладає азербайджанською мовою 
вірші Олександра Сергійовича Пушкіна та Михайла Юрійови-
ча Лермонтова.
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Зазнає репресій, 21 березня як «ворог народу» виключається 
зі Спілки письменників. В травні арештований. 12 жовтня роз-
стріляний.

1955 рік – «За відсутності складу злочину» Ахмед Джавад 
реабілітований.

В Баку видаються збірка віршів «Шерлер» (1958) та «Сечіл-
міш есерлер» («Вибрані твори») у 2-х томах. Укладачем двох-
томника став Алі Саледдін.

Виходять окремими виданнями перекладені ним роман 
Франсуа Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель» (1961) і трагедія 
Шекспіра «Ромео і Джульєтта».





ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА

КРИТИКА  
ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
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ФІРУДУН БЕК КОЧАРЛІ
(1863–1920)

1863 рік – 26 січня в місті Шуша народився Фірудун бек Ах-
медага оглу Кочарлі. Батько його був освіченим беком, знавцем 
східної поезії.

1872-1876 роки – навчається в Шуші в школі Мірзи Керіма 
Мунші при медресе.

1879 рік – навчається в російській школі в Шуші. В трав-
ні 1879 року О.О. Черняєвський (1840-1894), який приїхав у 
Шушу, включає Фірудунбека в список тих, хто навчається в Го-
рійській учительській семінарії.

1879-1885 роки – навчається в Закавказькій (Горійській) 
вчительській семінарії. З педагогів зближується з О.О. Черня- 
євським і М. Кіпіані. Пише твір «Тялімі Сократ» («Вчення Со-
крата») (1884). 12 червня 1885 року закінчив семінарію. Отри-
мав призначення в Іреванську гімназію.

1885-1890 роки – викладає в Іреванській гімназії рідну мову та 
чистописання, виконує обов’язки помічника вихователя пансіону. 
Складає для гімназії програму викладання рідної мови (1886).

1891 рік – книга «Тялімі Сократ» видана в Бахчисараї в ти-
пографії «Терджуман».

1892 рік – в Іревані окремим виданням виходить перекладе-
на Фірідунбеком Кочарлі казка О.С. Пушкіна «Казка про рибака 
та рибку».

1893-1894 роки – продовжує педагогічну діяльність у Іре-
ванській гімназії.

1895 рік – у Шуші виходить книга, що включає в себе пе-
реклади вірша М.Ю. Лермонтова «Три пальми» та оповідання 
М.Ю. Кольцова «Що ти спиш, мужик», виконані Ф.Кочарлі. В 
газеті «Новий огляд» опублікована його перша наукова стаття 
«Татар комедіялари» («Татарські комедії»).

30 жовтня переводиться в Горійську вчительську гімназію, 
де 23 роки (1895-1918) займається педагогічною діяльністю.
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1897 рік – одружується з Бадісаба ханум Кочарлі (1881-
1954).

1898 рік – у трьох номерах газети «Кавказ» від 1, 10 вересня 
та 8 жовтня опублікована його стаття «Ереб аліфбаси ве онун 
гусурлари» («Арабський алфавіт та його недоліки»).

1900 рік – на Всесвітній виставці вчительських семінарій, 
що проходить у Парижі, в експозиції Горійської семінарії пред-
ставлені книги Ф. Кочарлі.

1903 рік – вітає початок видання газети «Шаргі-Рус», у Тиф-
лісі видана російською мовою книга Ф. Кочарлі «Література 
азербайджанських татар». Знайомиться з Мірзою Алекпером 
Сабіром і Аббасом Саххатом.

1904 рік – перекладає оповідання А.П. Чехова «Кінське прізви-
ще» із невеликою передмовою публікує його в газеті «Шаргі-Рус».

1905 рік – 24 липня подає прохання на заміщення посади 
інспектора в азербайджанському відділенні Закавказької (Го- 
рійської) вчительської семінарії. В клопотанні відмовлено.

1906 рік – схвалює початок видання журналу «Молла На-
среддін», підготовлює огляд перших трьох місяців діяльності 
журналу, котрий публікує в газеті «Тифліський листок» від 13 
липня.

Виступає в газеті «Іршад» (№203) зі статтею «Бір даруль-
муаллімін кіфаятдір» («Достатньо одного педагогічного інсти-
туту»), в котрій піднімає проблему відкриття в Азербайджані 
незалежної вчительської семінарії.

В газеті «Знання» (№31 від 23 листопада) публікує статтю 
«Уста Зейнал», присвячену однойменній книзі Джаліла Мамед-
кулізаде.

1907 рік – продовжує педагогічну діяльність у Горійській се-
мінарії в якості викладача рідної мови та шаріату.

В журналі «Дебістан» (№1 від 26 січня 1907 року) публіку-
ється стаття Ф. Кочарлі «Вагіф ве Відаді ве бунларин достлугу» 
(«Вагіф і Відаді і їхня дружба»). В газеті «Закавказзя» (№256 
від 6 грудня 1907 року) сповіщає читачів про смерть Г. Зардабі.
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1908-1909 роки – в газеті «Тараггі» публікується цикл статей 
«Маішетімізе даір» («Про наш побут») (№№104, 109 і 115 за 
1908 р.) і стаття «Кочарілерін овза ве ахвалі» («Про становище і 
стан кочівників») (№№ 197, 203, 208 за 1909 рік).

1910 рік – призначається на посаду інспектора азербайджансь- 
кого відділення Горійської семінарії. В статті «Ветен ділі» дарс-
лійі хаггинда джанаб Ширванскінін рейі мунасібетіле» («З при-
воду відгука пана Ширванського про підручник «Рідного мов-
лення»), опублікованій у газеті «Закавказзя» №74 від 2 квітня 
1910 року, захищає підручник, написаний О.О. Черняєвським.

1911 рік – в Тифлісі виступає з доповіддю на урочистому зі-
бранні, присвяченому 100-літтю з дня народження М.Ф. Ахун-
дова. В тифліській типографії «Культура» видана книга Ф. Ко-
чарлі «Мірза Фаталі Ахундов».

В зв’язку з хворобою М.А. Сабіра та необхідністю надан-
ня йому матеріальної допомоги в журналі «Молла Насреддін» 
(№19 від 22 травня 1911 р.) Ф. Кочарлі публікує статтю «Ба-
редерім Джалілден чап олунмасини ілтімас едірем» («Прошу 
друга мого Джаліла опублікувати це»). В газеті «Малумат» 
(№19 від 3 серпня 1911 року) публікує статтю «Вефаті-шаір» 
(«Смерть поета»).

1912 рік – в Баку в типографії «Каспій» виходить книга «Ба-
лалара хадіййе» (Подарунок дітям»). 

1913 рік – завершує трьохтомну працю «Азербайджан еде-
біййати таріхі ве матеріаллари» («Матеріали з історії азербай-
джанської літератури»). Опублікувати працю в Баку не вдаєть-
ся, 17 березня пише з Горі листа в Київ Юсіфу Везіру Чемен-
земінлі, котрий навчається там, в якому висловлює бажання 
опублікувати працю в Києві.

В журналі «Молла Насреддін» (№№22, 23 від 16 вересня та 
12 жовтня) публікується стаття Ф. Кочарлі «Ана ділі». Пише 
листи Мамедалі Сідгі Сафарову.

1914 рік – пише з Горі в Баку листа Абдуллі Шаігу, продо-
вжує спроби опублікувати «Матеріали».
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1915 рік – продовжує педагогічну діяльність у семінарії, в 
Баку, в газеті «Каспій» (№88 від 22 квітня) публікується його 
стаття «Дост ве муаллім Н.О. Ломоурінін хатіресі» (Пам’яті 
друга та педагога Н.О. Ломоурі»).

1916-1917 роки – продовжує викладати в Горі, служить на 
посаді інспектора азербайджанського відділення, виступає з 
ініціативою про переведення відділення в Азербайджан.

1918 рік – Азербайджанське відділення Горійської гімназії зі 
всіма навчальними посібниками та інвентарем переводиться до 
міста Газах, і на його базі створюється Азербайджанська вчи-
тельська семінарія. Ф. Кочарлі призначається директором цієї 
семінарії. 17 вересня починаються заняття в новій семінарії.

1919 рік – продовжує педагогічну діяльність у Азербай- 
джанській (Газахській) вчительській семінарії. В семінарії 
навчаються Самед Вургун, Мехті Гусейн, Осман Саривеллі.

1920 рік – Фірудунбек Кочарлі арештований у Гянджі  
вірменськими дашнаками та в травні страчений.
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АХМЕДБЕК АГАЄВ
(1869-1939)

1869 рік – Ахмедбек Мірза Гасан оглу Агаєв народився в 
місті Шуші.

70-і роки ХІХ століття – навчається в школі при моллахані.
1879-1887 роки – навчається в реальній гімназії міста Шуші, 

вивчає російську та європейські мови, східну культуру.
1887 рік – бере участь у вступних іспитах у Петербурзький ін-

женерно-технічний інститут, однак, не набравши необхідних ба-
лів із тригонометрії, не зміг вступити до інституту. Їде до Франції.

1888 рік – прийнятий до Паризької Юридичної школи.
1889 рік – бере участь у зустрічі іранського шаха Насредді-

на, що прибув до Парижу на урочистості в зв’язку зі 100-літтям 
Великої французької революції.

1890 рік – закінчив Паризьку юридичну школу.
1891-1892 роки – навчається в Сорбоні на відділенні історії, 

східних мов і шкіл. Публікує статті в газеті «Машуріййет», що 
виходить турецькою та французькою мовами, котру видає емі-
грант із Туреччини Ахмед Рза, а також у журналах «Журналь де 
Деба» і «Ревю Бле».

1892 рік – на Міжнародному конгресі сходознавців, що про-
ходить у Лондоні, заслухана його доповідь «Витоки шиїтського 
віросповідання».

1894 рік – у зв’язку зі смертю батька їде з Парижу в Азербай-
джан через Стамбул. У Стамбулі зустрічається з Шейхом Джа-
маладдіном Афгані.

1895-1896 роки – живе в Шуші, активно пропагує ідеї на-
ціонального відродження та єдності. Відомий під прізвиськом 
«Фіренг Ахмедбейі» (Француз Ахмедбек). Викладає французь-
ку мову в шушинській реальній школі. Відкриває в Шуші біблі-
отеку-читальню.

Подає клопотання на видання газети «Машруг», однак Петер-
бурзький цензурний комітет у 1896 році в проханні відмовляє.
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1897 рік – приїжджає в Баку на запрошення Гаджи Зейналаб-
діна Тагієва, служить викладачем французької мови в реальній 
школі, разом із Алімарданбеком Топчубашевим редагує газету 
«Каспій».

1898 рік – газета «Каспій» публікує статтю А. Агаєва «Театр 
ве мусігі» («Театр і музика»).

1899-1902 роки – продовжує редагувати газету «Каспій» і 
викладати французьку мову.

В газеті «Каспій» публікується стаття А.Агаєва  «Азербай-
джан халг поезіясинин теджрубесі очерклері» («Нариси прак-
тики азербайджанської народної поезії), «Мусульман алімлері 
ве онларин елм Сахісендекі хідметлері. Ібн Халдун» («Мусуль-
манські вчені та їхні заслуги в науці. Ібн Халдун»).

1903 рік – в газеті «Каспій» читачі знайомляться зі статтею 
А.Агаєва «Шекспірін «Отелло» су ве мусульманлиг» («Отелло» 
Шекспіра та мусульманство».

1905 рік – разом із Алібеком Гусейнзаде видає газету «Хаят». 
Їде в Петербург, де вимагає в верховної влади припинити про-
даж Бакинських нафтоносних ділянок лише іноземцям.

1906 рік – заснована газета «Іршад», А. Агаєв стає редак-
тором цієї газети. На мирних переговорах з приводу вірмено-
азербайджанських відносин, що проходили під егідою наміс-
ника на Кавказі Воронцова-Дашкова, гідно представляє свій 
народ.

Є одним із засновників і керівників організації «Діфаі».
1907 рік – є одним із основних організаторів з’їздів російсь- 

ких мусульман, що пройшли в Петербурзі та Нижньому Новго-
роді, докладає всіх зусиль для прийняття рішень, що захищають 
інтереси тюрксько-мусульманської спільноти.

1908 рік – видає газету «Тараггі».
1909 рік – щоб уникнути переслідувань з боку російського 

царизму, тікає до Туреччини, живе в Стамбулі. В Туреччині спо-
чатку здійснює діяльність у області просвіти, згодом служить 
директором Стамбульської бібліотеки Сулейманіййе. Викладає 
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в Стамбульському університеті тюрксько-монгольську історію 
та російську мову.

Народився син Самед Агаоглу.
1911 рік – є одним із організаторів створених у Стамбулі то-

вариства «Тюрк орду» та гуртка «Тюрк оджаги».
Починає редагувати газету «Терджумані-хагігат».
1912 рік – за діяльність у якості газетяра протягом року двічі 

зазнає короткострокових арештів.
Вступає до партії «Іттіхад ве Терегі». Обраний депутатом у 

Османський парламент від Афйон-Гарахісарського округу. 
1915 рік – виступає в якості представника Азербайджану на 

конференції національних меншин Росії, що проходила в Лозанні.
1917 рік – підписує разом із Алібеком Гусейнзаде, Абдура-

шидом Ібрагімовим і Юсіфом Акчуром звернення до президен-
та США В. Вільсона, в котрому йдеться про важке становище 
тюркських народів, які живуть у Російській імперії. 

Пише масштабну працю «Рус едебійатинин умумі седжийе-
лері» («Загальна характеристика російської літератури»).

1918 рік – прибуває в Азербайджан у якості радника коман-
дуючого турецької Кавказької армії Нурі Паші. В Гянджі видає 
газету «Тюрк сьозу». Виходить всього два номери газети.

А. Агаєв обирається в парламент Азербайджанської Демо-
кратичної Республіки.

Керує делегацією, що веде в Ензелі переговори з англійсь- 
ким командуванням. Повертається до Туреччини в зв’язку з по-
жежею в його стамбульському будинку, арештований англійця-
ми в Стамбулі.

1919 рік – засланий на острів Мальта разом із іншими лідерами 
партії «Іттіхад ве Тереггі» начебто за участь у війні проти вірмен.

1921 рік – звільнений із заслання. Звертається з листом до 
голови Ради Народних Комісарів Азербайджану Нарімана Нарі-
манова, в котрому просить дозволу повернутись на батьківщи-
ну. Незважаючи на позитивну відповідь Н.Наріманова, до Баку 
не повертається, воліє залишитись у Туреччині, де як близький 
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оплічник Мустафи Кемаля Ататюрка служить Генеральним ди-
ректором Управління друкованої інформації.

1923 рік – обраний депутатом Великих національних Зборів 
Туреччини від міста Карс.

1924-1925 роки – за завданням Мустафи Кемаля Ататюрка 
створює Агентство Друку в Анадолу.

1925 рік – у Анкарі публікує юридичну працю «Тюрк тешкі-
лати-есасіййеті» («Основи організації тюрків»).

1926 рік – пише Ататюрку листа про помилки, що допус-
каються деякими членами партії Халг Джумхуррієти, котрою 
той керує. Після цього в їхніх із Ататюрком відносинах настає 
похолодання.

1929 рік – у Стамбулі, в типографії «Джумхуріййет» видаєть-
ся книга А.Агаєва «Інгілтере ве Хіндістан» «Англія та Індія».

1930 рік – за ініціативою М.К. Ататюрка бере участь у ство-
ренні незалежної партійної організації, та дуже скоро відходить 
від цієї роботи. Переїжджає з Анкари  в Стамбул.

1931-1932 роки – в Стамбулі з типографії «Куртулуш» вихо-
дить книга А.Агаєва «Тюрк хугугі таріхі» («Історія турецького 
права»).

1933 рік – у віці 52 років помирає його дружина Сітаре-ханум.
В Стамбулі видається його книга «Довлет ве ферд» («Держа-

ва та особистість»).
1934 рік – є одним із засновників і головним редактором га-

зети «Ахин».
Обіймає посаду професора Конституційного права в Стам-

бульському університеті.
1936 рік – у Стамбулі повторним тиражем виходить книга 

А.Агаєва «Сербест інсанлар олкесінде» («В країні вільних лю-
дей»).

1939 рік – виходять окремим виданням мемуари А.Агаєва 
«Мен кімем» («Хто я»).

19 березня Ахмедбек Агаєв помер у Стамбулі.
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АБДУЛЛА СУР
(1882–1912)

1882 рік – 23 липня в місті Гянджі народився Абдулла Сур 
Ага Мухаммед оглу Мухаммедзаде.

1891-1897 роки – отримує середню освіту в гянджинській 
благодійній школі.

1898-1902 роки – викладає в гянджинській благодійні школі.
1903 рік – на запрошення Мухаммеда Шахтахтинського за-

лучається до співпраці в газеті «Шаргі-Рус». З великим схва-
ленням прийнята стаття А. Сура «Ай, мусульман гардашлар» 
(«Ей, брати мусульмани»).

1904 -1905 роки – продовжує співпрацю з газетою «Шаргі-
Рус». Після закриття газети повертається в Гянджу, посилає 
статті в газети «Хаят» і «Іршад».

В газеті «Хаят» від 24 вересня 1905 року опублікована стат-
тя А.Сура «Закавказійада гоншуларимиздан гюрджулерін маа-
ріф ве едебійатина даір бір назар» («Погляд на просвіту та літе-
ратуру наших закавказьких сусідів – грузин»).

1906 рік – у журналі «Фюйузат» (№№30, 31) опублікована 
його стаття «Фізулійа бір назар» («Погляд на Фізулі»).

1908 рік – закінчив Стамбульський університет. Повернув-
шись на батьківщину, викладає в Гянджинській духовній семі-
нарії рідну мову й історію.

Пише масштабну працю «Тюрк едебіййатина бір назар» 
(«Погляд на тюркську літературу»), об’ємом в тисячу сторінок.

1909 рік – в газеті «Хагігат» виходить стаття «Ветена бір на-
зар» («Погляд на батьківщину»).

1910-1911 роки – керує в Гянджі товариством «Едебійет ве 
санайе-нафісе». Перекладає азербайджанською мовою водевіль 
Шунасі «Одруження поета».

Для книги «Історичні матеріали з азербайджанської літера-
тури» послав Фірідун беку Кочарлі багатий матеріал про гян-
джинське літературне середовище.

1912 рік – 8 травня Абдулла Сур помер.
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МАМЕДАМІН РАСУЛЗАДЕ
(1884–1955)

1884 рік – 31 січня в бакинському селі Новхани народився 
Мамедамін Гаджи Молла Алекпер оглу Расулзаде.

1891-1892 роки – навчається в школі при моллахані.
1893-1900 роки – навчається в другій російсько-мусуль- 

манській школі, заснованій Солтанмеджидом Ганізаде. 
1901-1902 роки – навчається в Бакинському технічному учи-

лищі.
1903 рік – в газеті «Шаргі-Рус» (№14 від 2 травня) з’являється 

перша публікація Мамедаміна Расулзаде – лист «Саадатлі Му-
хаммед Ага хузуруна» («Щасливому Мухаммеду Ага»).

В газеті «Шаргі-Рус» з’являються його статті «Хіммет ве 
гейрет вахтиди» («Час енергії та честі») (14 травня), «Елм та-
ріфінде дейілібдір» («Сказано, вихваляючи науку») (18 травня).

Створює гурток «Юні революціонери Азербайджану» та ке-
рує ним. 

Вступає до товариства «Гуммет». Перекладає з російської 
мови азербайджанською статті «Знедолені» та «Напуття», опу-
бліковані в газеті «Кавказький робочий листок», що видається 
Джалілом Мамедкулізаде.

В газеті «Гуммет» публікується стаття М. Расулзаде «Гумме-
тур-ріджал теглеул джаваб».

1906-1907 роки – в 1906 році в газеті «Девет-гоч» опубліко-
вані статті М. Расулзаде «Мерезімізін чаресі» («Засіб проти на-
ших страждань»), «Белайі-азім» («Велика біда»), вірш «Негме» 
(«Пісня»). Того ж року в газеті «Іршад» вийшли статті «Кендде 
мусібет» («Біди в селі»), «Теессуфлу халетіміз» («Наше гідне 
співчуття становище»), «Іранда хуррійет» (Визвольна боротьба 
в Ірані»), «Фехлейе даір» («Про робочого»), «Єне де мусібет-
ми?» («І знову муки?»), «Єни інгілаб хадімі» («Новий револю-
ційний діяч»), «Іранда інгілаб» («Революція в Ірані»), «Едам 
Джазаси» («Смертна кара»), «Іранда бомба» («Бомба в Ірані»).
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Працює редактором газети «Такамюль».
Перекладає з російської азербайджанською роботу А. Блю-

ма «Які свободи потрібні робочому класу» та видає її в Баку 
окремою книгою.

1908 рік – висловлює симпатію руху Саттархана в Південно-
му Азербайджані, регулярно публікує статті на цю тему.

1909 рік – їде в Іран, зустрічається з лідерами та учасниками 
руху за Конституцію. Виходять публіцистичні статті з відомого 
циклу «Іран мектублари» («Іранські листи»).

1910 рік – разом із Сеідом Гасаном Тагізаде створює Іранську 
Демократичну партію, засновує газету «Ірані-нов». Привертає 
увагу своїми статтями про національно-визвольний рух.

1911 рік – зазнає в Ірані переслідувань за політичні погля-
ди, в другій половині року змушений емігрувати в Туреччину. В 
Ардебілі виходить із друку його книга «Саадаті-башарі»  («За-
гальне щастя»).

В Стамбулі зустрічається з Ахмедбеком Агаоглу та Алібе-
ком Гусейнзаде, з котрими був знайомий ще з Баку. Прийнятий 
до гуртка «Тюрк оджаги». Його статті публікуються в журналі 
«Тюрк юрду».

1912 рік – продовжує жити в Туреччині в якості політичного 
емігранта. Перекладає та публікує в журналі «Тюрк юрду» по-
літично-філософський доробок Шейха Джамаледдіна Афгані.

1913 рік – після амністії, оголошеної царським урядом у 
зв’язку зі святкуванням 300-річчя дому Романових, повертаєть-
ся в Азербайджан. В Баку вступає в «Тюрк Еддамі меркезійет» –  
партію «Мусават», невдовзі стає одним із лідерів цієї партії.

1915 рік – засновує в Баку газету «Ачиг сьоз» («Відверте 
слово»).

1916 рік – продовжує політичну та видавничу діяльність.
1917 рік – виступає на організованому в Баку з’їзді мусуль-

ман Кавказу та скликаному в Москві Великому конгресі ро- 
сійських тюрків, відстоює тези «національної єдності» та «на-
ціональної держави».
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Обраний депутатом від Азербайджану та Туркестану на Зі-
бранні будівничих Росії.

1918 рік – виступаючи в Закавказькому сеймі (парламенті), 
висуває ідею відділення Кавказу від Росії. Бореться за «націо-
нально-культурну» автономію Азербайджану.

Після розпуску Закавказького сейму одразу ж створює На-
ціональну Раду Азербайджану та 28 травня проголошує неза-
лежність Азербайджану.

1919-1920 роки – працює на благо політичного життя та дер-
жавної розбудови Азербайджанської Демократичної Республі-
ки. В журналі «Істіглал» публікує статтю «Азербайджан Респу-
блікаси» («Азербайджанська Республіка»).

1921 рік – змушений певний час переховуватись від пере-
слідувань з боку більшовицької Росії. Пише твір «Есрімізін Сі-
явушу» («Сіявуш нашого століття»). Піддається арешту. Після 
втручання Сталіна звільняється.

1922 рік – таємно переправляється човном із Петрограду до 
Фінляндії, емігрує в Європу. 

1923 рік – приїжджає до Туреччини, приймає рішення жити 
тут. Організовує Національне видавництво, що має політичну 
спрямованість. Засновує журнал «Єни Кавказійа».

1924-1925 роки – живе в Туреччині, публікує статті в періо-
дичному друці. Схвалює та підтримує політичну лінію Муста-
фи Кемаля Ататюрка.

1926-1927 роки – виділяється активною участю в суспіль-
но-політичному житті Туреччини, встановлює зв’язки з євро- 
пейськими країнами.

1928 рік – у Стамбулі видаються книги М.А. Расулзаде 
«Азербайджан Республікасинин кечміші, ташаккюлю ве ін-
дікі везійет» («Минуле, виникнення та нинішнє становище 
Азербайджанської Республіки»), «Есрімізін Сіявушу» («Сі-
явуш нашого століття»), «Істіглал мефкуресі ве генджлік» 
(«Ідеологія незалежності та молодь»), «Кавказ тюрклері» 
(«Кавказькі тюрки»). 
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Під редакцією М.А. Расулзаде в Туреччині виходять журнали 
«Азері тюрклер» і «Одлу юрд» та щотижнева газета «Білдіріш».

1930 рік – в Парижі французькою мовою виходить книга 
М.А. Расулзаде «Азербайджан і незалежність», а російською 
мовою – «Пантуранізм у зв’язку з проблемами Кавказу».

1931-1932 роки – живе в якості емігранта в Берліні (Німеч-
чина), видає тут газету «Істіглал».

1933 рік – у Берліні видається книга М.А. Расулзаде «Азер-
байджан Республікаси хаггинда безі гейдлер» («Деякі замітки 
про Азербайджанську Республіку»).

1934 рік – у Німеччині під редакцією М.А. Расулзаде вида-
ється журнал «Гуртулуш».

1936 рік – у Берліні виходить книга М.А. Расулзаде «Чагдаш 
Азербайджан едебіййати» («Сучасна азербайджанська літера-
тура»), а в Варшаві польською мовою публікується його стаття 
«Азербайджан едебіййати» («Азербайджанська література»).

1937 рік – веде роботу серед азербайджанської та турецької 
еміграції в Німеччині.

1938 рік – у Берліні німецькою мовою видається книга  
М.А. Расулзаде «Азербайджан проблеми» («Проблема Азер-
байджану»). Працює при польському уряді в якості радника.

1939 рік – у Варшаві польською мовою видається книга 
М.А. Расулзаде «Азербайджанин хуррійет саваши» («Боротьба 
Азербайджану за свободу»).

1940 рік – живе в Румунії, займається політичною діяльністю.
1941-1945 роки – живе в Німеччині, висловлює солідарність 

із німецьким урядом у завданні удару по Радянській Росії.
Зустрічається з полоненими азербайджанцями, веде серед 

них роботу. Завершує роботу над монографією «Азербайджан 
шаірі Нізамі» («Азербайджанський поет Нізамі») (1940).

1947 рік – знову переїжджає до Туреччини. Захоплений іде-
ями азербайджанства. 

1949 рік – видає в Туреччині книгу «Азербайджан культур 
дернеклері» («Азербайджанські культурні гуртки»).
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1950 рік – в Туреччині видається книга М.А Расулзаде «Чаг-
даш Азербайджан едебіййати» («Сучасна азербайджанська лі-
тература»).

1951 рік – видані в Туреччині книги «Азербайджан шаірі 
Нізамі» («Азербайджанський поет Нізамі») і «Чагдаш Азер-
байджан таріхі» («Історія сучасного Азербайджану») принесли 
йому велику популярність.

1952 рік – за допомогою журналу «Азербайджан», що вида-
ється ним у Анкарі, проповідує ідеї Азербайджанства.

1953-1954 роки – пише статті про Азербайджан для «Тюрк-
ської енциклопедії».

1955 рік – 6 березня Мамедамін Расулзаде помер у лікарні 
університету Анкари від діабету. Похований у Анкарі на кладо-
вищі Асрі.

СЕІД ГУСЕЙН
(1887–1937)

1887 рік – Сеід Гусейн Кязимоглу Садигзаде народився в 
Баку в родині моряка.

1892 рік – помирає його батько – Мір Кязим кіші. Живе в 
дідуся Сеіда Садига.

1894-1902 роки – навчається в російсько-татарській школі, 
котрою завідує відомий бакинський просвітник Габіббек Мах-
мудбеков.

1904 рік – помирає його дідусь Сеід Садиг. Починає трудову 
діяльність у газеті «Каспій» на посаді набирача.

1905-1906 роки – продовжує працювати набирачем і корек-
тором, пише публіцистичні статті та перші оповідання.
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1908 рік – у періодичних виданнях публікуються перші лі-
тературно-критичні статті Сеіда Гусейна. Здійснив поїздку в 
іранське місто Мешхед.

1910 рік – висловлює симпатії ідеям журналу «Молла На-
среддін».

1911 рік – в Баку виходить збірка оповідань Сеіда Гусейна 
«Завали Мешаді Заман» («Бідний Мешаді Заман»).

Прийнятий до знову створеного товариства «Кавказ тюрк 
едебіййати» («Кавказька тюрська література»).

1912 рік – виступає в періодичному друці з віршами та опо-
віданнями. Одружується з уродженкою бакинського селища 
Новхани Умгюльсум Адбулазіз кизи. 

Пробує видавати газету «Мізан».
В періодичному друці публікується цикл листів, написаних 

Сеід Гусейном другу Алі Сабуру.
1913-1914 роки – Сеід Гусейн працює редактором газети 

«Ігбал», стає відомим не тільки як автор оповідань, але й літе-
ратурний критик.

Пише передмову до збірки віршів Аліпаши Сабура.
Публікує статті про Мухаммеда Хаді, Юсіфа Везіра Чемен-

земінлі, Рзи Закі.
Дарує бібліотеці школи «Шафа» 40 томів книг.
Оцінює книгу Фірудінбека Кочарлі «Балалара хадійа» («По-

дарунок дітям») як «першу на Кавказі книгу».
1915 рік – виходить збірка оповідань Сеіда Гусейна «Гачаг 

огул, йахуд ата мехеббеті» («Син втікач, або Батьківська лю-
бов»). Гонорар за цю книгу передав на користь дітей із бідних 
сімей, учнів школи «Шафа».

Редагує журнал «Келнійет». У журналі «Дірілік» опубліко-
ваний цикл статей Сеіда Гусейна «Едебійат меджмуаси» («Лі-
тературна збірка»).

1916 рік – є редактором журналу «Гуртулуш». Стає відомим 
як публіцист і критик. Подивився в Баку виставу «Мерці» й опу-
блікував у газеті «Ачиг сьоз» (№173 від 1 травня 1916 року) ре-
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цензію, а в номері 114 від 2 травня розмістив статтю «Олулер» 
ве онун тенгідлері хаггинда бір муталіййе» («П’єса «Мерці» та 
деякі роздуми щодо її критики»).

1918 рік – бере активну участь у діяльності Азербай- 
джанської Демократичної Республіки.

1919 рік – Сеід Гусейн обраний головою заснованого Азер-
байджанською Демократичною Республікою товариства «Яшил 
гелем» («Зелене перо»).

В газеті «Істіглал» (№1 за 1919 рік) публікує статтю «Ісаміл-
лійа», присвячену березневим подіям у Баку.

1920 рік – працює вчителем мови й літератури в Хизинсько-
му районі.

Пише оповідання «Ятмиш кендін гиш гечелері» («Зимові 
ночі сплячого села»).

1921-1922 роки – продовжує педагогічну діяльність у Хизи.
1923 рік – викладає в Бакинській школі першого ступеню, 

активно займається літературною критикою, публіцистикою та 
художньою творчістю.

Видає книгу «Абдулла Шаіг Талибзаде».
1924 рік – викладає в школі другого ступеню та Бакинській 

школі для дівчаток.
1925 рік – працює в газеті «Коммунист».
В Баку сприяє вихованню молодих літераторів у якості ке-

рівника творчого гуртка «Едіб юрду».
1926-1927 роки – викладає в Бакинському кооперативному 

технікумі, виступає в періодичному друці з оповіданнями та 
статтями.

1928 рік – працює в журналі «Шарг гадини». Продовжує ке-
рувати літературними гуртками.

В Баку видається книга Сеіда Гусейна «Єни хаят йолларин-
да» («Шляхами нового життя»).

1930 рік – у статті «Пролетар язичилари кадросу яратмали» 
(«Створювати кадри пролетарських письменників») (журнал 
«Худжум», №1 за 1930 рік), піднімає питання про значення 
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творчих гуртків, що об’єднують довкола себе молоді літератур-
ні сили.

Вийшла з друку книга оповідань «Ікі хаят арасинда» («Між 
двома життями»).

1931-1933 роки – виступає з літературно-критичними стат-
тями в журналах «Мааріф ве меденійет», «Худжум», а також у 
газеті «Едебійат газети».

Пише п’єсу «Келге» («Тінь»). П’єса поставлена в Баку.
1934 рік – бере участь у першому з’їзді письменників Азер-

байджану.
Повторним тиражем виходить книга «Ікі хаят арасинда» 

(«Між двох життів»).
Пише повість «Ікі рагіб» («Два суперника»).
1935 рік – пише велику працю «Медені інгілаб оджаги» 

(«Осередок культурної революції»).
Видає «Вибране» М.А. Сабіра, публікує в книзі велику стат-

тю про поета.
1936 рік – завершує роботу над романом «Армус». Твір ви-

ходить у видавництві «Азернешр».
1937 рік – видає в Баку збірку оповідань «Ширінназ».
Сеід Гусейн арештований, та в засланні вбитий.



147

БІБЛІОГРАФІЯ

НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА

А. Азербайджанською мовою

1. Аббасов Абдулла. Майстерність Узеїра Гаджибекова. Баку, 
«Язичи», 1976.

2. Абдуллаєв Абдуррахман. Метелик просвіти. Баку, «Мааріф», 
1982.

3. Абдуллаєв Бахлул. Чеменземінлі та фольклор. Баку, «Елм», 
1981.

4. Агаєв Іслам. Алігулу Гямкусяр. Баку, «Елм», 1976.
5. Агаєв Іслам. Поетика «Молли Насреддіна». Баку, «Елм», 1985.
6. Агаєв Іслам. Аліаббас Музніб: життя, творчість, вибрані твори. 

Баку. «Елм», 2003.
7. Агаєв Іслам. Азербайджанська поезія початку ХХ століття. 

Баку, «Елм», 2002.
8. Агаєв Мустагіл. Мамедамін Расулзаде. Баку, «Нурлан», 2006.
9. Агаміров Мідхат. Філософія Мухаммеда Хаді. Баку, «Азер-

нешр», 1987.
10. Агаміров Мідхат. Світогляд Мірзи Алекпера Сабіра. Баку, 

«Елм», 1962.
11. Азер Туран. Джавід Ефенді. Баку, «Араз», 2004.
12. Азімлі Абульфаз. Поетика техкійе в епоху Джаліла Мамедкулі-

заде. Нахчиван, «Аджемі», 2005.
13. Азімлі Абульфаз. Демонізм Сократа та реалізм Мірзи Джаліла. 

Нахчиван, «Аджемі», 2006.
14. Азіз Шаріф. Як був створений «Молла Насреддін». Баку, «Язи-

чи», 1985; Нахчиван, «Аджемі», 2009.
15. Азіз Шаріф. Мій батько та я. Баку, «Язичи», 1983.
16. Азіз Шаріф. Знахідки. Баку, «Язичи», 1987. 
17. Азіз Шаріф. З минулих років. (Люди). Баку, «Язичи», 1986.
18. Азіз Шаріф. З минулих років. (Спогади). Баку, «Азернешр», 1977.
19. Акперов Захід. Трагедія Гусейна Джавіда «Шейх Санан». Баку, 

«Елм», 1977.



148

20. Алігулу Гямкусар: доля та творчість (укладач Іса Габіббейлі). 
Баку, «Елм ве Техсіл», 2012.

21. Алієв Аскер. Ейфелева вежа науки. Баку, «Агридаг», 1999.
22. Алієв Камран. Гусейн Джавід: життя та творчість. Баку, «Елм», 

2008.
23. Алієв Камран. Літературно-теоретичні погляди азербайджансь- 

ких романтиків ХХ століття. Баку, «Елм», 1985.
24. Алієв Камран. Поетика азербайджанського романтизму. Баку, 

2003.
25. Алієв Камран. Чудо Джавіда. Баку, «Нурлан», 2002.
26. Алієв Камран. Від Мірзи Фаталі до Гусейна Джавіда. «Баку, 

«Язичи», 1998.
27. Алієв Камран. Проблеми азербайджанського романтизму. Баку, 

«Елм», 2004.
28. Алієв Ях’я. Великий письменник. Баку, «Гянджлік»,1979. 
29. Алієва Гюльшен. Проблеми поетики. Баку, «Мааріф», 2002.
30. Алімірзоєв Халід. Драматургія проблем і характерів. Баку. 

«Язичи», 1979.
31. Алімірзоєв Халід. Літературно-критичні погляди Джаліла Ма-

медкулізаде. Баку, «Язичи», 1991.
32. Аліоглу Масуд. Романтизм Гусейна Джавіда. Баку, «Азер-

нешр», 1975.
33. Аліоглу Масуд. Життя та творчість Сулеймана Сані Ахундова. 

Баку, «Детюніздат», 1956.
34. Аліоглу Масуд. Драматургія Джаліла Мамедкулізаде. Баку, 

«Азернешр», 1954.
35. Алішанли Шірінділ. Азербайджанський романтизм. Баку. 

«Елм», 2003.
36. Алішанли Шірінділ. Історичність і сучасність літературно-тео-

ретичної думки. Баку, «Елм», 2013.
37. Амрахоглу Аріф. Художня сила епічного слова. Баку, «Елм», 

2000.
38. Анар. Горе розуміння. Без вас. Баку, «Гянджлік», 1992.
39. Аскерзаде Лютфійа. Гусейн Джавід і Схід. Нахчиван. «Адже-

мі», 2005.
40. Асланов Міраббас. Узеїр Гаджибеков (юнацькі роки). Баку, 

«Гянджлік», 1977.



149

41. Асланов Міраббас. Узеїр Гаджибеков (журналіст). Баку, «Азер-
нешр», 1985.

42. Атаєв Мамедшах. Сценічна доля творів Джаліла Мамедкуліза-
де. Баку, «Ішиг», 1991.

43. Ахмедов Бадірхан. Азербайджснька література ХХ століття, в 
3-х томах. Баку, т ІІ, Абілов, Зейналов і сни, 2010; т І, «Елм ве техсіл», 
2011.

44. Ахмедов Теймур. Наріман Наріманов. Баку, «Язичи», 1982.
45. Ахмедов Теймур. Азербайджанські письменники ХХ століття. 

Баку, «Нурлан», 2001.
46. Ахундов Агамуса. Мова та література. Баку. «Гянджлік», 2003.
47. Ахундова Мар’ям. Юсіф Везір Чеменземінлі. Баку, «Язичи», 

1981.
48. Ахундов Явуз. Мамед Саід Ордубаді. Баку, «Сабах», 1997.
49. Ахундов Явуз. Літературні портрети. Баку, «Аділоглу», 2004.
50. Ахундов Явуз. Азербайджанський історичний роман: етапи, 

проблеми. Баку, «Аділоглу», 2005.
51. Ахундлу Явуз. Мамед Саід Ордубаді. Баку, «Елм ве Техсіл», 

2012.
52. Ахундов Назім. Історія видання журналу «Молла Насреддін». 

Баку, «Азернешр», 1959.
53. Ахундов Назім. Азербайджанські сатиричні журнали. Баку, 

«Елм», 1968.
54. Ахундов Назім. Періодичні видання в Азербайджані. Баку, 

«Елм», 1965.
55. Байрамов Фарман. Джаліл Мамедкулізаде. Бібліографія. Баку, 

«Азернешр», 1966.
56. Байрамоглу Алхан. Мірза Алекпер Сабір. Життя та твори. 

Баку, «Гісмет», 2003.
57. Байрамоглу Алхан. Література періоду Азербайджанської Де-

мократичної Республіки. Баку, «Елм», 2003.
58. Байрамоглу Алхан. Сабір у періодиці. Баку, «Нафта-Прес», 

2006.
59. Бекташі Інаят. Творчий шлях Фірудінбека Кочарлі. Баку, «Язи-

чи», 1996.
60. Бекташі Інаят. Абдуллабек Діванбекоглу. Баку, «Гянджлік», 

1984.



150

61. Біографія та епістолярний спадок Гасанбека Зардабі (укладачі 
Мехрі Мамедова, Аріф Рамазанов). Баку, «Нурлан», 2006.

62. Везірова Фаріда. Мамед Саід Ордубаді. Баку. «Гянджлік», 1970.
63. Веліханов Надір. Сулейман Сані Ахундов. Баку, «Гянджлік», 

1968.
64. Веліханов Надір. Азербайджанська просвітницько-реалістич-

на література. Баку, «Елм», 1983.
65. Габіббейлі Іса. Азербайджанські письменники ХХ століття. 

Баку, вид-во АПІ, 1992. 
66. Габіббейлі Іса. Джаліл Мамедкулізаде. Баку, «Шарг-Гарб», 

1994. 
67. Габіббейлі Іса. Джаліл Мамедкулізаде: оточення та сучасники. 

Баку, «Азернешр», 1997.
68. Габіббейлі Іса. Джаліл Мамедкулізаде: середовище та сучасни-

ки (покращене друге видання). Нахчиван, «Аджамі», 2009.
69. Габіббейлі Іса. Майстер «молланасреддінської» карикатури 

Оскар Шмерлінг. Нахчиван, «Гемігая», 2002.
70. Габіббейлі Іса. Джаліл Мамедкулізаде. Баку, «Чінар-чап», 2003.
71. Габіббейлі Іса. Джаліл Мамедкулізаде. Бібліографія. Баку, 

«Елм», 2005. 
72. Габіббейлі Іса. Азербайджанські письменники початку ХХ сто-

ліття. Баку, «Нурлан», 2004.
73. Габіббейлі Іса. Літературно-історична пам’ять і сучасність. 

Баку, «Нурлан», 2007.
74. Габіббейлі Іса. Великий літературний гігант. Баку, «Елм ве Тех-

сіл», 2012. 
75. Габібов Іса. Можливості романтичної лірики. Баку, «Язичи», 

1984.
76. Габібов Іса. Джаліл Мамедкулізаде. Баку, «Ішиг», 1987.
77. Габібов Іса. Основні дати життя творчості Мірзи Алекпера Са-

біра, вид-во БДУ.
78. Гаджиєв Аббас. Тифліське літературне середовище. Баку, 

«Язичи», 1980.
79. Гаджиєв Тофік. Сабір: витоки та попередники. Баку, «Язичи», 

1980.
80. Гаджиєв Тофік. Азербайджанська літературна мова початку 

ХХ століття. Баку, «Мааріф», 1977.



151

81. Гаджиєв Тофік. Мова та стиль «Молли Насреддіна». Баку, 
«Язичи», 1983.

82. Гасанова Шалале. Сторінки емігрантського спадку. Баку, «Ма-
аріф», 1995.

83. Гасанзаде Туран. Подорожі Джаліла Мамедкулізаде на південь 
та видання журналу «Молла Насреддін» у Тебрізі. Баку, «Елм», 1991.

84. Гашимова Айгюн. Азербайджанська еміграція в першій поло-
вині ХХ століття. Баку, «Білік», 1991.

85. Гашимли Гусейн. Нові ліричні жанри в азербайджанській літе-
ратурі ХХ століття. Баку, «Елм», 2002.

86. Гашимли Гусейн. Сонет і терцет у азербайджанській поезії. 
Баку, «Елм», 2003.

87. Гусейнзаде Айдин. Сеід Гусейн. Баку, «Білік», 1978.
88. Гусейнов Фірудін. Великі істини в звичайних подіях. Баку, 

«Гянджлік», 1977.
89. Гусейнов Фірудін. Алі Назмі. Баку, «Гянджлік», 1970.
90. Гусейнов Фірудін. «Молла Насреддін» і «молланасреддінці». 

Баку, «Язичи», 1986.
91. Гусейнов Фірудін. Сила сатиричного сміху. Баку, «Язичи», 

1982.
92. Гусейнов Тофік. Майстер історичного роману. Баку, «Язичи», 

1986.
93. Гусейнов Шахназар. Світогляд Ахмедбека Агаоглу. Баку, 2001.
94. Гусейнов Ширмамед. Провісник істини та справедливості. 

Баку, «Азернешр», 1988.
95. Гусейнова Ульвія. Літературно-критичні погляди Ахмедбека 

Агаоглу. Баку, «Нурлан», 2006.
96. Джавад Хеят. Погляд на історію азербайджанської літератури. 

Баку, «Азернешр», 1998.
97. Джавадова Есміра. Серце, що б’ється в рядках (Г. Зардабі), 

Баку, «Азернешр», 1988.
98. Джавідознавство, т. 1. (укладачі Гюльбеніз Бакіханли, Фаріда 

Ібрагімкизи). Баку, «Елм», 2005.
99. Джаліл Мамедкулізаде. Життя та творчість. (Колектив авторів). 

Баку, «Елм», 1974.
100. Джаліл Мамедкулізаде (енциклопедія). Баку, «Шарг-Гарб», 

2008. 



152

101. Джаббарли Нікпур. Азербайджанська емігрантська проза. 
Баку, «Елм ве Техсіл», 2011.

102. Джафаров Джафар. Азербайджанський театр. Баку, «Азер-
нешр», 1968.

103. Джафаров Іман. Проблеми журналістської майстерності в 
«Моллі Насреддіні». Нахчиван, «Гейрет», 2005.

104. Джафаров Нізамі. Від класиків до сучасників. Баку, «Чашио-
глу», 2004.

105. Джафар Хандан. Особливості майстерності творчості Сабіра. 
Баку, «Азернешр», 1962.

106. Джафар Хандан. Азербайджанська література ХХ століття. 
Баку, вид-во АДУ, 1955.

107. Заманов Аббас. Сабір і його сучасники. Баку, «Азернешр», 
1973.

108. Заманов Аббас. Однодумці. Баку, «Язичи», 1979.
109. Заманов Аббас. Сабір сьогодні. Баку, «Гянджлік», 1985.
110. Зейналов Агарафі. Азербайджанська преса та царська цензура 

(1850-1905). Баку, «Елм», 2006.
111. Ібадоглу Абульфаз. Трагедія Гусейна Джавіда «Диявол». Баку, 

«Елм», 1969.
112. Ібрагімов Мірза. Великий демократ. Баку, «Елм», 1957.
113. Ісмайлов Аждар. Традиції світового романтизму та Гусейн 

Джавід. Баку, «Язичи», 1983.
114. Ісрафілов Гусейн. Проблеми розвитку азербайджанської дра-

матургії. Баку, 1988.
115. Ісрафілов Гусейн. «Мерці», Баку, «Елм», 1967.
116. Кадимов Аскер. Життя та творчість МухаммедаТагі Сідгі. 

Баку, «Чашиоглу», 2004.
117. Кадимов Аскер. Курбаналі Шаріфзаде. Баку, 2011.
118. Караєв Яшар. Трагедія та герой. Баку, 1965.
119. Караєв Яшар. Реалізм: мистецтво та реальність. Баку, 1965.
120. Караєв Яшар. Азербайджанська література. Баку. «Елм», 2001.
121. Касумов Джалал. Від репресій до депортації. Баку, «Мутара-

джим», 1998.
122. Касумов Джалал. Літературні суди. Баку, «Зардабі ЛТД», 2012.
123. Керімов Інгілаб. Наріман Наріманов і театр. Баку. «Елм», 

1983.



153

124. Керімов Інгілаб. Абдуррагімбек Ахвердієв і театр. Баку, 
«Елм», 1975.

125. Кочарлі Фірудін. Наріман Наріманов. Баку, «Елм», 1965.
126. Кочарлі Фірудінбек. Вибрані твори (укладання, передмова та 

коментарі К. Талибзаде). Баку, «Елм», 1963.
127. Кочарлі Фірудінбек. Азербайджанська література, у 2-х томах 

(укладання, передмова та примітки Ругійі Ганбаргизи). Баку, «Аврасія 
прес». 2005.

128. Кулієв Вілаят. Дивовижне життя Іси Султана Шахтахтинсько-
го. Баку, «Озан», 1999.

129. Кулієв Вілаят. Великий «Екінчі». Баку, «Озан», 2001.
130. Кулієв Вілаят. Сім’я Агаоглу. Баку, «Озан», 1997.
131. Курбанов Шаміль. Омар Фаік Неманзаде. Баку, «Гянджлік», 

1992.
132. Курбанов Шаміль. Наріман Наріманов. Останні роки життя. 

Баку, «Азербайджан», 2003.
133. Курбанов Шаміль. Мамед Амін Расулзаде. Баку, «Нурлан», 2001.
134. Максудов Іззет. Життя та творчість Ейналі Султанова (авто-

реферат). Баку, 1963.
135. Мамед Аріф. Творчість Джафара Джаббарли. Баку, «Елм», 

1961.
136. Мамед Джафар. Гусейн Джавід. Баку, «Азернешр», 1960.
137. Мамед Джафар. Джаліл Мамедкулізаде. Баку, «Азернешр», 

1966, «Чінар-чап», 2002.
138. Мамед Джафар. Романтизм у азербайджанській літературі. 

Баку, «Елм», 1963.
139. Мамедлі Гулам. Молла Насреддін (літопис). Баку, «Гянджлік», 

1984; третє видання. Нахчиван, «Аджамі», 2009.
140. Мамедлі Гулам. Узеїр Гаджибеков (літопис). Баку, «Язичи», 

1984.
141. Мамедлі Гулам. Джавід протягом життя. Баку, «Язичи», 1982.
142. Мамедлі Гулам. Наріман Наріманов (літопис). Баку, «Язичи», 

1987.
143. Мамедов Агамірза. Алібек Гусейнзаде Туран. Сальян, «Геле-

бе», 1996.
144. Мамедов Аллахверді. Азербайджанство в творчості Джаліла-

Мамедкулізаде. Баку, «Елм», 2003.



154

145. Мамедов Аріф. Поетика прози. Баку, «Язичи», 1990.
146. Мамедов Афлатун. Азербайджанська художня проза. Баку, 

«Елм», 1983.
147. Мамедов Афлатун. Абдулла Шаіг. Баку, «Гянджлік», 1983.
148. Мамедов Афлатун. Марагали Зейналабдін. Баку, «Гянджлік», 

1996.
149. Мамедов Мамед. Художня проза Джаліла Мамедкулізаде. 

Баку, «Язичи», 1990.
150. Мамедов Мамед. Сабір і друк. Баку, «Елм» 1974.
151. Мамедов Мамед. Сабір: суперечки та істини. Баку, «Язичи», 

1990.
152. Мамедов Кямран. Абдуррагімбек Ахвердієв. Баку, «Гянд-

жлік», 1970.
153. Мамедов Кямран. Юсіф Везір Чеменземінлі. Баку, «Елм», 1981.
154. Мамедов Кямран. Миті з життя азербайджанських письмен-

ників. Баку, «Гянджлік», 1979.
155. Мамедов Кямран. Азербайджанський сміх ХХ століття. Баку, 

«Язичи», 1989.
156. Мамедов Мехті. Естетичні проблеми азербайджанської дра-

матургії. Баку, «Азернешр», 1968.
157. Мамедов Хейрулла. Султанмеджид Ганізаде. Баку, 1983.
158. Мамедов Хейрулла. Азербайджанська літературна критика на 

межі ХІХ-ХХ століття. Баку, вид-во АПІ, 1999.
159. Марданова Саміра. Ліричні відступи в азербайджанських по-

емах ХХ століття. Баку, «Чашигоглу», 2005.
160. Мехтієва Земфіра. Життя та педагогічна діяльність О.О. Чер-

няєвського, Баку, «Мааріф», 1976.
161. Мір Джалал. Про реалізм Джаліла Мамедкулізаде. Баку, вид-

во АДУ, 1966.
162. Мір Джалал, Фірудін Гусейнов. Азербайджанська література 

ХХ століття. Баку, «Мааріф», 1982.
163. Мір Джалал. Літературні школи в Азербайджані. Баку, «Зяі-

Нурлан», 2004.
164. Мірахмедов Азіз. Мірза Алекпер Сабір. Баку, «Елм», 1958.
165. Мірахмедов Азіз. Мухаммед Хаді. Баку, «Язичи», 1985.
166. Мірахмедов Азіз. Азербайджанський Молла Насреддін. Баку, 

«Язичи», 1980.



155

167. Мішієв Аділь. Азербайджанські письменники та тифліське лі-
тературно-громадське середовище. Тбілісі, «Ганатлеба», 1987.

168. Муталлібов Тахсін. Поетика Абдуррагімбека Ахвердієва. 
Баку, «Язичи», 1988.

169. Набієв Бекір. Фірудінбек Кочарлі. Баку, «Гянджлік», 1984.
170. Набієв Велі. Час і прозаїчні стилі. Баку, «Язичи», 1987.
171. Наджафов Мурсал. Азім Азімзаде. Баку, «Ішиг», 1980.
172. Новрузов Шовгу. Заклики «Шаргі-Рус». Баку, «Язичи», 1988.
173. Османли Велі. Азербайджанські романтики. Баку, «Язичи», 

1985.
174. Османли Велі. Азербайджанський романтизм. Баку, «Елм», 

2010.
175. Османли Велі. Романтизм Мухаммеда Хаді. Баку, «Елм», 2006.
176. Пашаєв Атахан. «Молла Насреддін»: друзі та вороги. Баку, 

«Гянджлік», 1982.
177. Пашаєва Наргіз. Нова людина оновленої літератури. Баку, 

«АТІ», 2004.
178. Рамазанов Фаррух. Етичні погляди Джаліла Мамедкулізаде. 

Баку, «Азернешр», 1969.
179. Расулзаде Мамед Амін. Твори, т.1, (укладач Ширмамед Гусей-

нов). Баку, «Азернешр», 1992.
180. Расулзаде Мамед Амін. Твори, т. ІІ, (укладач Ширмамед Гу-

сейнов). Баку, «Азернешр», 2004.
181. Расулзаде Мамед Амін. Сучасна азербайджанська література. 

Баку.
182. Рафіг Зека. Майстерність Джавіда. Баку, «Білік», 1981.
183. Рафіг Зека. Мухаммед Хаді. Баку, «Білік»,1979.
184. Рустамли Асіф. Життя, що пройшло крізь бурі (Байрамалі Аб-

басзаде). Баку, «Сабах», 1995.
185. Рустамлі Асіф. Джафар Джаббарли: життя та середовище. 

Баку, «Елм», 2009.
186. Рустамов Іззет. Гасанбек Зардабі. Баку, 1969.
187. Сафарова Земфіра. Узеїр Гаджибеков. Баку, «Язичи», 1985.
188. Сеідов Фікрет. Горійська семінарія та її випускники. Баку, 

«Мааріф», 1988.
189. Сеідов Юсіф. Письменник і мова. Баку, «Язичи», 1983.
190. Сеідов Юсіф. Слава слова. Баку, «Язичи», 1989.



156

191. Сеідзаде Діляра. Азербайджан на початку ХХ століття. Доро-
га, що веде до незалежності. Баку, «Кітабджамійеті», 1998.

192. Софієв Халеддін. Культура Сходу та Заходу та Ахмедбек Ага-
оглу. Баку, «Оджаг», 2004.

193. Султанли Алі. З історії розвитку азербайджанської драматур-
гії. Баку, «Азернешр», 1964.

194. Султанли Алі. Драматургія Рашидбека Ефендієва. Баку, 
«Азернешр», 1946.

195. Султанли Вагіф. Азербайджанська емігрантська література. 
Баку, «Ширваннешр», 1998.

196. Тагіоглу Аждар. Творчість Гусейна Джавіда та традиції демо-
нізму в світовій літературі. Баку, «Елм», 1991.

197. Таіра Мамед. Поетика азербайджанської драматургії ХХ сто-
ліття. Баку, «Елм», 1999.

198. Талибзаде Кямал. Історія азербайджанської літературної кри-
тики. Баку, «Мааріф», 1984. 

199. Талибзаде Кямал. Аббас Саххат. Баку, «Гянджлік». 1986.
200. Халілов Алі. З історії нахчиванського театру. Баку, 1954.
201. Халілов Фарман. Творчий шлях Мірзалі Моджуза (авторефе-

рат), Баку, 1982.
202. Халілов Фарман. Мірзалі Моджуз. Баку, «Елм ве техсіл», 2012.
203. Халілов Гулу. З історії розвитку азербайджанського роману. 

Баку, «Елм», 1973.
204. Халілов Салахаддін. Джавід і Джаббарли. Єдність різноманіт-

тя. Баку, «Азербайджанський університет», 2001.
205. Худієв Нізамі. Історія азербайджанської літературної мови. 

Баку, 1990.
206. Шахтахтинський Мамедага: доля та творчість (укладач Іса Га-

біббейлі). Баку, «Елм ве техсіл», 2008.
207. Ейналі бек Султанов: доля та творчість (збірка статей). Баку, 

«Елм ве техсіл», 2011. 
208. Ельчін. Наріман Наріманов: особистість і діяльність. Баку, 

«Азернешр», 1997.
209. Ельчін. Особистість і талант. Баку, «Гапп-поліграф», 2002.
210. Енвер Узун. Гусейн Джавід і турецька література. Баку, «Ма-

аріф», 2002.
211. Енциклопедія Узеїра Гаджибекова. Баку, «Азербайджан», 1996.
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212. Ефендієв Тімурчін. Світ ідей Гусейна Джавіда. Баку, «Язичи», 
1985.

213. Ягублу Насіман. Мамед Амін Расулзаде. Баку, «Гянджлік», 
1991.

214. Ясіф Насірлі. Велич чінари. Баку. «Гянджлік», 1985.

Б. Іноземними мовами

1. Аббасова Ельміра. Узеїр Гаджибеков. Життя та творчість. Баку, 
«Елм», 1985.

2. Алі Гейдар Баят. Алібек Гусейнзаде та його твори, видані в Ту-
реччині. Стамбул, вид-во Досліджень тюркського світу, 1994.

3. Алі Гейдар Баят. Алібек Гусейнзаде. Туреччина, Анкара, Управ-
ління культурного центра Ататюрка, 1998.

4. Ахундова Ельміра. Реалізм Джаліла Мамедкулізаде та досвід 
російської літератури ХІХ – початку ХХ століття. Баку. «Язичи», 1989.

5. Байрамалібеков Теймурбек. Вибрані твори. Баку, «Елм ве тех-
сіл», 2012.

6. Везіров Юсіф Везір. Погляд на азербайджанську літературу 
(укладачі Саді Чоданли та Раджаб Топазли, передмова Іси Габіббейлі). 
Туреччина, Арзрум, 1992.

7. Габіббейлі Іса. Джаліл Мамедкулізаде (Молла Насреддін). Мо-
сква, «Наука», 2003.

8. Габіббейлі Іса. Джаліл Мамедкулізаде. Баку, «Чінар-чап», 2003.
9. Габіббейлі Іса. Біографії азербайджанських письменників, які 

жили на початку ХХ століття. Туреччина, Арзрумський Університет, 
1992.

10. Габіббейлі Іса. Геній епохи (азербайджанською, російською, 
англійською та перською мовами). Баку, «Ішиг», 1992.

11. Габіббейлі Іса. Видатний азербайджанський письменник Джа-
ліл Мамедкулізаде. Туреччина, Арзрумський Університет, 1994.

12. Габібейлі Іса. Джаліл Мамедкулізаде (англійською, французь-
кою та арабською мовами). Баку, «Чінар-чап», 2003.

13. Габіббейлі Іса. Азербайджанські письменники початку ХХ сто-
ліття. Росія, Москва, «Тріада», 2008.
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14. Габіббейлі Іса. Джаліл Мамедкулізаде (азербайджанською, ро-
сійською та англійською мовами). Нахчиван, «Аджемі», 2009.

15. Габіббейлі Іса. Джаліл Мамедкулізаде. Україна, Севастополь, 
«Дельта», 2010.

16. Габіббейлі Іса. Джаліл Мамедкулізаде (англійською мовою). 
Баку, «Чінар-чап», 2003.

17. Габіббейлі Іса. Джаліл Мамедкулізаде (французькою мовою). 
Баку, «Чінар-чап», 2003.

18. Габіббейлі Іса. Джаліл Мамедкулізаде (арабською моовю). 
Баку, «Чінар-чап», 2003.

19. Габіббейлі Іса. Видатний азербайджанський мислитель Джаліл Ма-
медкулізаде (з творами). Урдуйською мовою. Пакистан, Ісламабад, 2004.

20. Габіббейлі Іса. Азербайджанський письменник нового періоду. 
Джаліл Мамедкулізаде. Єгипет, Каїр, 2008.

21. Ірфан Мурат Йилдирим. Привіт тюркському знаменові (Ахмед 
Джавад). Туреччина, Ізмір, «Майбутнє», 1992.

22. Караєв Яшар. Гусейн Джавід. Баку, «Білік», 1982.
23. Кулієв Гасан. Емігрантська література Азербайджану. Баку, 

«Нурлан», 2004.
24. Мамедкулізаде Гаміда. Спогади (підготовка до друку Фатми 

Озкан). Туреччина, Анкара, вид-во міністерства культури, 2002.
25. Мамедкулізаде Джаліл. Вибрані новели (Переклад: Марія Кен-

неші; вступ: Іса Габіббейлі). Угорщина, Будапешт, 2011.
26. Мамедкулізаде Джаліл. Збіговисько божевільних (переклад із 

азербайджанської Тамари Калягіної). Москва, «Художня література», 
1989.

27. Мірахмедов Азіз. Сміхач, який плаче. Москва, «Художня літе-
ратура», 1989.

28. Мірзалі Моджуз Шабустар. Знову віднайдені вірші. Іран, Те-
бріз, 1979.

29. Мовлаєва Самайа. Пропаганда російської й азербайджанської 
культури на сторінках газети «Каспій» (1881-1917). Баку, «Елм», 1983.

30. Неманзаде Омар Фаіг. Спогади від Кавказу до Стамбулу (під-
готовка до друку Ірфана Мурада Йилдирима та Фазілья Гокчека). Ту-
реччина, Ізмір, дім книги Академії, 2000.

31. Явуз Акпинар. Дослідження азербайджанської літератури. Ту-
реччина, Стамбул, «Даргях яйинлар», 1994.
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ХУДОЖНІ ТВОРИ

А. Азербайджанською мовою

1. Аббас Саххат. Вибрані твори, т.1 (укладання та передмова Кя-
мала Талибзаде). Баку, «Елм», 1975.

2. Аббас Саххат. Вибрані твори, т.2 (укладання та передмова Кя-
мала Талибзаде). Баку, «Елм», 1976.

3. Аббас Саххат. Вибрані твори. Баку, «Лідер», 2005. 
4. Аббасзаде Байрамали. Вибрані вірші. Баку, «Азерешр», 1964.
5. Абдуллабек Діванбекоглу. Абдул і принцеса. Баку, «Азернешр», 1966.
6. Абдуллабек Діванбекоглу. Вибрані твори. Баку, 1981.
7. Абдулла Шаіг. Твори, т.1 (укладач Кямал Талибзаде), Баку, 

«Елм», 1966.
8. Абдулла Шаіг. Твори, т.2 (укладач Кямал Талибзаде), Баку, 

«Елм», 1959.
9. Абдулла Шаіг. Мої спогади. Баку, 1973.
10. Алієв Мірза Багір. Наші криваві дні (підготовка до друку Тар-

лана Кулієва). Баку, «Азернешр», 1993.
11. Анар. Я прийшов, думаючи про вас. Баку, «Азернешр», 1988.
12. Антологія азербайджанської дитячої літератури (ХІХ-ХХ сто-

ліття), т. І (укладачі Хейрула Мамедов, Агагусейн Гасанов). Баку, «Ні-
сар», 2001.

13. Антологія азербайджанської дитячої літератури (ХІХ-ХХ сто-
ліття), т. ІІ. Баку, «Нісар», 2001.

14. Антологія літератури Південного Азербайджану, т. ІІ, Баку, 
«Елм», 1983.

15. Антологія літератури Південного Азербайджану, т. ІІІ. Баку, 
«Елм», 1985.

16. Антологія азербайджанської поезії ХХ століття (укладач, автор 
передмови та коментарів Мамед Мамедов). Баку, «Шарг-Гарб», 2005.

17. Ахмед Агаоглу. Три культури. Баку, «Мутарджим», 2006.
18. Ахундов Сулейман Сані. Вибрані твори, т.І, ІІ. «Азернешр», 2005.
19. Ахундов Сулейман Сані. Вибрані твори (укладання, передмова 

та примітки Надіра Веліханова). Баку, «Шарг-Гарб», 2005.
20. Гаджибеков Узеїр. Збірка творів, т. І. Баку, 1964.
21. ГаджибековУзеїр. Збірка творів, т. ІІ, Баку, 1965.



160

22. Гаджибеков Узеїр. Збірка творів, т. ІІІ, IV. Баку, 1968.
23. Гаджибеков Узеїр. Вибрані твори (укладач – АбдуллаАббасов). 

Баку, «Шарг-Гарб», 2005. 
24. Ганізаде Султанмеджид. Вибрані твори (укладач, автор перед-

мови та коментарій Аббас Заманов). Баку, «Азернешр», 1965.
25. Ганізаде Султанмеджид. Амулет для жінок (укладання, перед-

мова та коментарі Хейрулли Мамедова). Баку, «Язичи», 1986.
26. Гусейн Джавід. Збірка творів, у 4-х томах. т. І, ІІ (укладач Ту-

ран Джавід, редактор Акрам Джафар). Баку, «Язичи», 1982.
27. Гусейн Джавід. Вибрані твори. Баку, «Чашиоглу», 2004.
28. Гусейн Джавід. Збірка творів, у 5-ти томах. Баку, «Елм», 2005.
29. Гусейн Джавід. Збірка творів, у 5-ти томах. Баку, «Ондер», 2005.
30. Гусейнзаде Алібек. Зелені вогні в червоній темряві (підготов-

ка до друку Офелії Байрамли, автор передмови Яшар Караєв). Баку, 
«Азернешр», 1996.

31. Гусейнзаде Алібек. Хто такі тюрки, і хто входить до їхнього 
складу? (підготовка до друку Офелії Байрамли, автор передмови Азіз 
Мірахмедов). Баку, «Мутарджим», 1997.

32. Гусейнзаде Алібек. Тюрки в двох західних легендах (підго-
товка до друку Офелії Байрамли, автор передмови Азіз Мірахмедов). 
Баку, «Агридаг», 1998.

33. Гямкусяр Алікулі. Вибрані твори (укладач Лятіф Гусейнзаде). 
Баку, «Азернешр», 1959.

34. Джаббарли Джафар. Підкорення Адірни. Баку, «Елм», 1996.
35. Джаббарли Джафар. Збірка творів, у 4-х томах. Баку, «Шарг-

Гарб», 2005.
36. Журнал «Молла Насреддін» (1906-1907 роки), т. І (укладач Ту-

ран Гасанзаде, передмова Азіза Мірахмедова). Баку, «Азернешр», 1996.
37. Журнал «Молла Насреддін» (1908-1909 роки), т. ІІ, (укладач Ту-

ран Гасанзаде, передмова Азіза Мірахмедова). Баку, «Азернешр», 2002.
38. Журнал «Молла Насреддін» (1909-1910 роки), т. ІІІ, (укладач Ту-

ран Гасанзаде, передмова Іса Габіббейлі). Баку, «Гапп-поліграф», 2004.
39. Кочарлі Фірудінбек. Подарунок дітям. Баку, «Гянджлік», 1987.
40. Мамед Джафар Джафаров. Люди та долі (укладач і автор пе-

редмови: Іса Габіббейлі). Нахчиван, «Аджемі», 2009.
41. Мамед Саід Ордубаді: життя та середовище (укладач і автор 

передмови: Іса Габіббейлі). Нахчиван, «Аджемі», 2012.
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42. Мамедкулізаде Джаліл. Вибрані твори, в 2-х томах (укладач і 
автор передмови: Іса Габіббейлі) Нахчиван, «Аджемі», 2009.

43. Мамедкулізаде Джаліл. Збірка творів, у 6-ти томах (укладачі 
Азіз Мірахмедов і Туран Гасанзаде). Баку, «Азернешр», 1982-1985.

44. Мамедкулізаде Джаліл. Чоловік. Прокляття. Жартівники (зі-
брав, впорядкував і автор передмови Іса Габіббейлі). Вид-во Бакинсь- 
кого державного університету, 1990.

45. Мамедкулізаде Джаліл. Республіка (укладач і автор передмови 
Іса Габіббейлі). Нахчиван. «Гейрат», 2002.

46. Мамедкулізаде Джаліл. Вибрані твори (укладач, автор перед-
мови та коментарів Іса Габіббейлі). Баку, «Чінар-чап», 2003.

47. Мамедкулізаде Джаліл. Вибрані твори (укладач, автор перед-
мови та коментарів Іса Габіббейлі). Баку, «Чашиоглу», 2004.

48. Мамедкулізаде Джаліл. Збірка творів, у 4-х томах (укладач, ав-
тор передмови і коментарів Іса Габіббейлі). Баку, «Ондер», 2004.

49. Мамедкулізаде Мірза Джаліл. Переписка (автор передмови на-
родний письменник Ельчін, післямова та коментарі Іса Габіббейлі). 
Баку, «Чінар-чап», 2003.

50. Мамедкулізаде Гаміда ханум. Мої спогади про Мірзу Джаліла 
(укладач Аббас Заманов). Баку, «Гянджлік», 1981.

51. Марагали Зейналабдін. Щоденник подорожей Ібрагім бека (пе-
реклад, укладання та передмова Гаміда Мамедзаде). Баку, вид-во НАН 
Азербайджану, 1982. 

52. Мірза Алекпер Сабір. Хопхопнаме (укладач і автор передмови 
Мамед Мамедов). Баку, «Язичи», 1980.

53. Мірза Алекпер Сабір (підготовка до друку Вагіфа Султанли). 
Баку, «Туран», 2002.

54. Мірза Алекпер Сабір. Хопхопнаме, в 2-х томах. Баку, «Шарг-
Гарб», 2004.

55. Мірзалі Моджуз. Твори. Баку, «Азернешр», 1982.
56. Мусабеков Ібрагім. Повість і оповідання. Баку, «Азернешр», 1958.
57. Мусабеков Ібрагім. В царстві нафти та мільйонів (укладач 

Гюльзар Мамедова). Баку, «Язичи», 1984.
58. Мухаммед Тагі Сідгі. Твори (укладання та передмова Іси Га-

біббейлі). Баку, «Чашиоглу», 2004.
59. Мухаммед Хаді. Вибрані твори, т. І (укладання та передмова 

Азіза Мамедова). Баку, «Елм», 1979.
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60. Мушкюназ Джавід. Що я пам’ятаю про Джавіда. Баку, «Век-
тор», 2005.

61. Назмі Алі. Вибрані твори (укладач Фірудін Гусейнов). Баку, 
«Язичи», 1979.

62. Наріманов Наріман. Вибрані твори (укладач і автор передмови 
Теймур Ахмедов). Баку, «Азернешр», 1985.

63. Наріман Наріманов. Вибрані твори (укладач і автор передмови 
Теймур Ахмедов). Баку, «Гянджлік», 1985.

64. Неманзаде Омар Фаіг. Вибрані твори (укладач і автор перед-
мови Шаміль Гурбанов). Баку, «Язичи», 1992.

65. Неманзаде Омар Фаіг. Спогади (підготовка до друку Шаміля 
Гурбанова). Баку, «Гянджлік», 1992.

66. Ордубаді Мамед Саід. Збірка творів, у 8-ми томах (укладання 
та передмова Фаріди Везірової). Баку, «Азернешр», 1964-1967.

67. Ордубаді Мамед Саід. Криваві роки (підготовка до друку Акра-
ма Багірова). Баку, Комітет народної допомоги Карабаху, 1991.

68. Ордубаді Мамед Саід. Моє життя та оточення (підготовка до 
друку Наілі Самедової). Баку, «Азернешр», 1996.

69. Ордубаді Мамед Саід. Листи з архіву (підготовка до друку На-
ілі Самедової). Баку, «Нурлан», 2002.

70. Поети-молланасреддінці (укладачі Аббас Заманов, Кямран 
Алієв). Баку, «Язичи», 1986.

71. Санілі Гаджи Керім. Вибрані твори. Баку, вид-во БДУ, 1993.
72. Сеід Гусейн. Вибрані твори. Баку, «Азернешр», 1960.
73. Ахвердієв Абдуррагімбек. Вибрані твори, в 2-х томах. Баку, 

«Лідер», 2005.
74. Чеменземінлі Юсіф Везір. Вибрані твори, в 3-х томах. Баку, 

«Аврасія прес», 2005.
75. Шамчізаде Алі Разі. Мої стогони, волання (укладач і автор пе-

редмови Іслам Агаєв). Баку, «Елм», 1992.
76. Шахтахтинський Мамедага. Як врятувати Туреччину (пере-

клад і передмова Аскера Алієва). Баку, «Агридаг», 1999.
77. Шахтахтинський Мамедага. Вибрані твори (укладач і автор пе-

редмови Іса Габіббейлі). Баку, «Чашиоглу», 2006.
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