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Баку в ХХ—XXI ст.: 
націоналізація публічного простору столиці

Вступ

У 2011 р. вже важко уявити, що Баку стало столицею Азербайджану значним 
чином через випадково-щасливий збіг обставин. У 1923 р. один із найвідоміших 
провідників азербайджанських націоналістів початку ХХ ст. Мамед Емін Расулзаде, 
вимушено перебуваючи на той час на еміграції в Туреччині, писав про те, що «Азер-
байджан без Баку — це тіло без голови». Називав Баку «центром тюркського патрі-
отизму» 1. Цей, як йому видавалось, природний для Баку статус столиці, ще і за де-
кілька десятків років після появи праці Расулзаде цьому місту слід було здобувати.

Ця стаття є аналізом процесу конструювання публічного простору столиці 
Азербайджану — м. Баку. Це спроба відстежити процес конструювання «Баку на-
ціонального» з міста імперського й інтернаціонального (радянського). Як на мене, 
процес націоналізації міста подовжився майже на сотню років. У контексті реалі-
зації різнорідних політпроектів соціокультурний ландшафт міста ступенево кон-
струювався й реконструювався, щоразу набуваючи рис, притаманних столицям 
національних держав.

Поступово публічний простір міста заповнювали монументальні образи поетів 
і звитяжців, яким випала честь бути у складі національного пантеону. Баку також 
формувалось як бюрократичний центр, у якому зосередились усі інституції влади 
(політичної та символічної) й усі основні структури, що продукували «національну 
культуру й науку». На кінець ХХ ст. в контексті колапсу СРСР і пострадянської по-
літики пам’яті Баку стає ще й звичним місцем організації колективних ритуалів, 
покликаних згуртувати націю. Урбаністичним простором, де зосереджено всі най-
важливіші місця пам’яті, довкола котрих конструюють сьогочасну державну ідеоло-
гію (могила «загальнонаціонального лідера» й «вічний вогонь» на спомин про на-
ціональних героїв і мучеників). Містом-столицею, із простору якого значним чином 
було вилучено пам’ять про його мультикультурне імперське й інтернаціональне 
радянське минуле.

Елі Кедурі, розмірковуючи про долі таких імперських столиць, як-от Відень 
і Стамбул, зазначає:

«Ці міста, що покривали дуже мішані райони, поступово ставали осередками цивілізації 
і перетворилися на культурні, адміністративні та економічні центри багатьох груп, що 
становили їхнє осердя; тут населення було зазвичай етнічно дуже змішаним, і ці міста 



156 Схід / Захід. Випуск 15. Спеціальне видання

складно приписати якійсь єдиній певній національній групі. Разом із тріумфом принци-
пів націоналізму такі центри метрополій значною мірою позбавлялися значущості та 
втрачали барви, занепадали, провінціалізувалися у цьому чужому для них світі» 2.

Безперечно, годі порівнювати Баку з цими чудовими й знаними імперськими 
столицями, а чи більше, претендувати на статус одного зі значущих «центрів циві-
лізації». Однак щодо решти ця думка Кедурі є доволі слушною як для змалювання 
процесу трансформацій, яких зазнало місто впродовж останніх півтораста років, так 
і для репрезентації наслідків поступової націоналізації його публічного простору. 
Баку останньої третини XIX ст. було одним із найвідоміших міських центрів Росій-
ської імперії. У часи СРСР Баку також опинилось серед найзначущіших і найзна-
ніших радянських міст («найінтернаціональніших») з майже двомільйонним насе-
ленням. Остаточно виборовши статус столиці національної держави після колапсу 
СРСР, Баку швидко втрачає цей мультикультурний «шарм» і провінціалізується.

Слід зазначити, що імперська й радянська знаність Баку жодним чином не 
пов’язана з тим, що його можна вважати таким собі центром, де виникала й розви-
валась хоча б якась відома літературна або поетична школа чи традиція. Це місто не 
дало всесвітньо знаних скульпторів, літераторів чи поетів. Імовірно, що до цього 
спричинились об’єктивні реалії: формуючись від кінця XIX ст. головно як центр 
видобутку нафти, місто так і не спромоглось набути ще й статусу важливого між-
народного культурного центру, лишаючись таким радше на теренах СРСР. Певної 
банальності тим творам, що в ньому з’являлись, надавала їхня заангажованість 
різнорідними національними проектами (не суттєво — дорадянськими, радянськи-
ми чи пострадянськими) 3. Баку було й лишається центром конструювання націо-
нальної літературної, поетичної й інших традицій, котрі є маловідомими за межами 
країни. Безперечно, у Баку було й нині є інтелектуальне й артистичне середовище, 
та його слід розглядати в рамках локальної або регіональної традиції. У межах цієї 
традиції в імперському Баку мешкали й творили цікаві поети, письменники й пуб-
ліцисти. Радянська національна політика, своєю чергою, стимулювала появу нової 
генерації національних поетів і письменників, скульпторів, малярів і науковців. Хоча 
найуспішніші, як і всюди, незрідка полишали місто, вирушаючи навчатись і меш-
кати до імперської метрополії. Сучасний дискурс гордості за радянське космополі-
тичне Баку 4 апелює до імен Нобелівських лауреатів фізика Лева Ландау, диригента-
віолончеліста Мстислава Ростроповича, знаної піаністки Белли Давидович, а також 
оперного й естрадного співака Мусліма Маґомаєва, котрі народились і певний час 
мешкали в місті 5.

Баку було відоме радше своєю мультикультурною та мультиетнічною специфі-
кою, своєрідною південною курортною екзотикою й атмосферою інтернаціоналіз-
му. У пострадянську добу інтелектуальне й артистичне середовище, що склалось на 
той час у місті, швидко розмивається та провінціалізується. Левова частка інтелек-
туалів і діячів культури обслуговує сучасну національну ідеологію. Місто втратило 
також статус відомого та привабливого для відпочивальників усього «радянського 
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блоку» курорту. Однак у своєму новому статусі столиці національної держави Баку 
ввійшло в добу масштабної перебудови як «місто-вітрина», що репрезентує успіхи 
й досягнення панівного режиму.

Столичне Баку — «міст між Сходом і Заходом»

Таким чином, у цій статті Баку цікавить мене саме як місто-столиця, чи, пере-
фразовуючи Володимира Паперного, як урбаністичний центр, котрий посідає осо-
бливе місце в ієрархії міст 6. Ще під кінець XIX — початку ХХ ст. чимало подій, що 
стались у місті, надавали йому образу «Першого на Сході». У добу СРСР Баку 
в певному сенсі зберегло цей статус «першого», набувши ще й титулу «форпосту 
соціалізму на Сході» 7. У пострадянський час дискурс про Баку як першого на «Схо-
ді» втрачає домінантний статус, а більшої популярності набуває дискурс «міста-
мосту» між «Сходом» і «Заходом» 8. Воднораз привабливість Європи й усе більша 
інтеграція Азербайджану до євроструктур сприяє конструюванню образу Баку як 
однієї з європейських столиць. Як зазначає Лаура Кольбе:

«У Європі місто-столиця є передусім “місцем влади”, епіцентром державної політики, 
центрального управлінського апарату та політичних рухів. Це (зазвичай) найбільше міс-
то держави <…> Столиця є центром національної системи освіти, де зазвичай (але не 
завжди) розташовані головні університети та інституції вищої освіти. Традиційно євро-
пейська столиця також є центром релігії, культури та моди на певний стиль життя, мис-
тецтва та літератури, судочинства та права, як і взагалі величі. Інновації та способи по-
водження поширюються країною зі столичного міста. Столиці є національними центра-
ми політичних і культурних ритуалів, як і національних церемоній» 9.

У певному сенсі, саме таким центром і стає Баку в пострадянській ситуації. Од-
нак попередня історія своєрідно впливає на процес націоналізації простору міста. 
Так, теперішній чинний політрежим можна у певному сенсі вважати безпосереднім 
нащадком радянського 10. Реконструкція пам’ятних місць, як і облаштування нових 
просторів пам’яті, призначених для влаштування колективних ритуалів ушанування 
«уявного об’єднання», зазвичай відбувається не на підставі такого собі громадсько-
го консенсусу, а з перспективи зацікавлень панівного режиму. Останній демонструє 
щораз агресивнішу політику пам’яті, покликану надати чинній владі максимальної 
легітимності, посиленої в соціокультурному ландшафті міста-столиці. Таким чином, 
у практиках реалізації пострадянської політики пам’яті можна побачити чимало 
радянського. Воднораз у них реально присутні можливі запозичення з практик су-
сідніх авторитарних («східних») політичних режимів (Туреччини середини ХХ ст., 
сучасної Сирії тощо) 11, що зближує Баку радше зі «Сходом», ніж із «Заходом».

Надалі я лише декількома фразами змалюю історію Баку до XIX ст., що дозволить 
чіткіше уявити специфіку трансформації міста за останні півтори сотні років. Мене 
ж головно цікавить XX ст., коли Баку остаточно набуло статусу столиці національної 
республіки.

Серґей Рум’янцев. Баку в ХХ—XXi ст.: націоналізація публічного простору столиці
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Пропонований аналіз я вважаю за потрібне окреслити теоретичними рамками, 
які пропонують Террі Мартін і Роджерс Брубейкер. Т. Мартін позначає Радянський 
Союз терміном “affirmative action empire”, що, на його думку, становило «стратегію, 
розроблену так, аби уникнути імперського сприйняття». Він зауважує: «Радянський 
Союз не був федерацією і точно не був національною державною (nation-state). Його 
відмітною рисою була систематична підтримка національної форми: території, 
культури, мови та еліт». Саме в контексті цієї політики в роки СРСР публічний про-
стір Баку поступово націоналізувався 12. Безперечно, «у своїй ідеально-типовій 
формі імперія національного вирівнення [affirmative action empire] перетривала ще 
на ціле десятиліття». Однак «три з чотирьох головних компонентів політики імперії 
національного вирівнення пережили 1930-ті рр. із незначними змінами». Серед ком-
понентів, що пережили ревізію цієї політики, яку провадили на початку 1930-х рр., 
Мартін зазначає «просування місцевих кадрів», територізацію націй (обмежену 
35-ма найбільшими групами), а також політику в царині розвитку національних за 
формою та соціалістичних за змістом культур. Значними були зміни лише в царині 
мовної політики. Та хоча російська й стала основною, «національні мови й надалі 
пропагувалися у системі загальної освіти, у пресі та культурній продукції» 13.

Другий підхід, пропонований Роджерсом Брубейкером, полягає в тому, що сучас-
ну специфіку націоналізму слід переосмислити. Теза Ернеста Ґеллнера про те, що 
основним політичним принципом націоналізму є те, що «політичні та національні 
одиниці повинні збігатися» 14, не може пояснити збереження значущості націоналіс-
тичних ідеологій в уже створених державах. Щоб витлумачити цю ситуацію, Брубей-
кер запроваджує концепт із «потрійним зв’язком», де мене (у контексті теми цієї 
статті) цікавить лише перший тип націоналізму — «націоналізуючі націоналізми 
держав, які нещодавно здобули незалежність або нещодавно зазнали реконфігурації».

«Націоналізуючі націоналізми висувають претензії в ім’я “титульної нації” чи національ-
ності, що визначається в етнокультурних термінах та різко відділяється від громадянства 
в цілому. Титульна нація розуміється як легітимний “власник” держави; це є держава 
певної нації і для цієї нації. Незважаючи на те, що певна нація володіє “власною” держа-
вою, однак, титульна нація вважається такою, що в цій державі перебуває у слабкій 
культурній, економічній чи демографічній ситуації. Ця слабка позиція […] використову-
ється для обґрунтування “відновчого” чи “компенсаційного” проекту з використанням 
державної влади для пропагування певних (і раніше недостатньо задоволених) інтересів 
титульної нації» 15.

Саме в контексті націоналізуючого націоналізму, про який пишеБрубейкер, 
публічний простір Баку реконструюють у пострадянський час.

Отже, специфіку процесу націоналізації простору Баку я розглядаю в цій статті 
також із тієї перспективи, що «Місцем народження нації є місто. Саме в місті реа-
лізують різноманітні можливості соціального розмежування, неактуальні за межами 
міського середовища. Міський простір надає досвід диференціації, із якого постає 
загальне почуття єдності» 16.
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Баку в XIX — початку ХХ ст.:  
націоналізація в контексті європеїзації

У середині XIX ст. Баку було	всього лише	невеличким містечком на березі Кас-
пійського моря. Життя містян упродовж сотень років звично тривало в обмеженому 
просторі, кордонами якого були давні фортечні стіни, що лише частково збереглись 
досі. Однак процес швидкого розширення в наступні роки простору для мешкання 
приведе до того, що весь заселений людом звичний світ, що ховався за фортечними 
стінами, стане лише малою й далеко не найважливішою частиною простору, транс-
формувавшись із власне міста в місто, але внутрішнє. Не раз зазнає значних змін 
і етнічний склад містян. Період інтенсивного зростання/розвитку міста в часі мож-
на позначити доволі точно — це 1871–1873 рр., і він був пов’язаний із «нафтовим 
бумом». «Випадковість», завдяки якій місто було розташовано в безпосередній 
близькості від багатих нафтових покладів, і стала однією з причин того, що вже за 
півсотні років місцеві націоналісти (переважно мусульмани-тюрки), що ненадовго 
прийдуть до влади, нададуть Баку статус столиці Азербайджанської Республіки.

Безперечно, близькість покладів нафти до міста була не зовсім випадковою. Ще 
від середньовіччя нафта, поряд із видобуванням солі, вирощуванням	марени й шаф-
рану, була однією з основ економіки міста й важливою причиною його розташуван-
ня на засушливому Апшеронському півострові. Період феодального розквіту припав 
на кінець XIII—XV ст., «Коли Баку стає головним портом на Каспійському морі 
й столицею держави Ширваншахів Дербентської династії» 17. Цей уперше набутий 
статус столиці збігся зі зростанням значення міста для транзитної торгівлі шовком, 
і був втрачений лише на самому початку XVI ст., коли Баку було приєднано до Се-
февидського Ірану. Під кінець того ж самого сторіччя почався тривалий застій 
в економічному житті міста, пов’язаний із занепадом торгівлі. Ця ситуація певної 
стагнації в першій половині XVIII ст. ускладнилась занепадом торгівлі нафтою, 
спричиненим поширенням у країнах передньої Азії вогнепальної зброї.

У 1747 р. Баку стає столицею тепер уже однойменного невеликого ханства, що 
перебувало у васальній залежності від іранського шаха. Період цей тривав недовго, 
й 1806 р. місто захопило російське військо під орудою генерала Булгакова, а Гусейн-
Кулі хан Бакинський утік до Ірану. Протягом першої півсотні років після приєднан-
ня до Імперії повсякдення містян зазнало незначних змін. «1810 р. Баку та його 
передмістя нараховувало 931 будинок, де мешкало 2235 душ чоловічої статі. Можна 
вважати, що загальна кількість містян, із жіноцтвом і заїжджими також, певно, до-
бігала 6 тис.» 18. Місто лишалось феодальним центром ремесла й торгівлі. Із цієї ді-
яльності жило 54,5 % його мешканців. Тут у неймовірній кількості мешкали пред-
ставники духівництва. Зміни розпочались лише за декілька десятків років, але, навіть 
на їхньому початкові, у 1874 р., Баку мало лише 16 тис. мешканців.

«Ситуація кардинально змінилась від 1873 р., коли в Російській імперії держава 
втратила монополію на нафтовидобування» 19. Окрім цього, варто зазначити й факт 
швидкого зростання значущості нафти для економіки імперії. Нафтовидобування з його 
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надприбутками фактично стало єдиною основою наймасштабнішої за всю тривалу 
історію Баку перебудови простору міста та його швидкого розширення. Із невеличкого 
портового містечка на зовсім не найпожвавленішому у Каспії, Баку стає одним із 
найважливіших не лише для імперії, але й світових центрів нафтовидобутку. “На по-
чатках ХХ ст. важко назвати місто, до того ж не лише в Росії, котре можна було б 
порівняти з Баку за масштабами розширення території чи темпами зростання людності. 
<…> 1826 р. чисельність бакинців складала 4,5 тис. осіб, і було зведено 45 нових споруд. 
До 1903 р. вже нараховувалось майже 155 876 мешканців, а кількість побудованих спо-
руд сягнула 878. Відповідно, 1910 р. містян було вже 214 679 душ, а новобудов аж 1404”» 20. 

Певно, недоцільно дискутувати щодо унікальності цього шаленого зростання для 
тогочасся. Показово те, що саме тоді місто усталюється як вагомий регіональий 
центр, трансформується в модерний урбаністичний простір, щодалі більш значущий 
для розвитку велетенської імперії, а у чомусь і світової економіки.

Відтоді найважливішим чинником, що визначав не лише повсякдення містян, 
а й специфіку забудови міста та заповнення публічного простору Баку різноманіт-
ними сенсами й пропам’ятними місцями, став мультиетнічний (а також мультире-
лігійний) склад його мешканців. Мешканці міста й майже всього Апшерону, котрих 
заскочило російське військо на початку XIX ст., за свідченням, як нині прийнято 
вважати, батька азербайджанської історії Аббас-Кулі-аґа Бакіханова (1794–1846), 
мали перське походження 21. Можливо, що в середині того ж сторіччя «це було ти-
пове східне селище зі своєю культурою, переважно іранською, оскільки основну 
частину мешканців складали тати [кавказькі перси. – Ред.]» 22. Або ж, що ймовірніше, 
«на час загарбання Бакинського ханства Росією місцеве населення жодною націо-
нальною (етнічною) ідентичністю не переймалось. Радше, шиїтська ідентичність 
визначала тяжіння до Ірану, й вона ж відсувала на другий план пошуки ідентичнос-
ті через тюркську мову» 23. У нашому випадкові важливо не те, яка з цих думок 
ближча до ситуації того періоду, а те, що цей здебільшого закритий для зовнішнього 
впливу світ надалі зазнав радикальної трансформації. Уже наприкінеці XIX ст., по-
при чисельність тих, хто нині є носіями ідентичності азербайджанців, значно зрос-
ла, вони почали складати меншість мешканців міста 24. У місті з’явилась чимала 
кількість росіян, вірмен, грузинів, швидко збільшувалась чисельність євреїв та ін. 
Відтоді й досі місто вже не є центром порівняно нечисленної мусульманської гро-
мади шиїтів, політично й культурно орієнтованої на Персію. Це вже місто еконо-
мічного розквіту й економічних депресій, відкрите всьому світові, і воднораз простір 
жорстоких соціальних, політичних і міжетнічних сутичок 25. «Баку було містом на-
сильства. Простий бандитизм був звичайною справою. Серйозні конфлікти трапля-
лися у двох формах: класового конфлікту, що розгортався в рамках робітничого руху, 
та етнорелігійного конфлікту. Перший вид конфліктів зробив Баку провідним 
центром революційного руху в імперії. Другий зробив це місто одним із найкрива-
віших» 26. Цей період в історії міста нині майже витіснено з пам’яті його мешканців 
репрезентацією Баку як інтернаціонального космополітичного міста (що склалась 
ще за радянщини), міста, що може правити за приклад мирного співіснування 
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представників різноманітних етнічних груп. Наприкінеці XIX — початку XX ст. 
місто виявилось розділеним на етнічні квартали: мусульманський (азербайджан-
ський), вірменський та адміністративний центр — російський квартал 27. Баку, за 
висновком Йорґа Баберовскі, був того часу «лабораторією агресивної ксенофобії». 
Масована еміграція до Баку росіян, вірмен, євреїв, грузинів й ін. призвела до того, 
що мусульмани-автохтони раптово опинились у меншості.

«Корінні мешканці Баку не були готовими до соціальних і культурних змін, що сталися. 
[…] У процесі конкурентної боротьби вони втратили контакт з економічно квітучим, 
урбанізованим зайшлим вірменським населенням. Це пояснює особливості індустрійно-
го розвитку Баку, де, як ні в жодному місті царської імперії, мігранти спромоглись цілко-
вито знівелювати економічні й політичні позиції місцевих мешканців. Саме в цьому, 
безперечно, полягають причини кривавих сутичок між вірменами й мусульманами, що 
сталися в кінці XIX — на початку ХХ ст.» 28.

Однак, уже на початку ХХ ст. місцеві інтелектуали з-поміж мусульман-тюрків під 
впливом ідей европейського націоналізму вирішили, що саме Баку має бути столицею 
республіки, яку вони спробували утворити. Ще до революції діяльність інтелектуалів 
із-поміж тюрків-мусульман сприяла створенню образу Баку не лише як «першого на 
Сході», а й европейського міста. 1900 р. в Баку відкрито перше «Жіноче мусульманське 
училище на Кавказі». У січні 1908 р. саме в Баку відбулась прем’єра першої «на му-
сульманському сході» опери — «Сім Красунь» Узеїра Гаджибекова.

Та 1918 р. столицю ще потрібно було здобути. Перша спроба захоплення влади в Баку 
в березні того ж року завершилась для мусульман-тюрків, яких очолила націоналістич-
на партія «Мусават» (азерб. «Рівність»), трагічно. На той час в Бакинській Раді першість 
була за більшовиками й лівими есерами, котрі змогли залучити на свій бік і загони ві-
рменських вояків — дашнаків. Сили були нерівними, й березневі вуличні бої заверши-
лись масованою різаниною й погромами в мусульманських кварталах міста 29. У центрі 
цих подій опинились майбутні «26 бакинських комісарів» 30, а найвідомішими серед них 
у радянській комеморації стали Степан Шаумян, Прокопій Джапаридзе, Іван Фіолетов 
і Мешаді Азізбеков. Тобто квартет, у складі якого були представники всіх трьох «титуль-
них» у регіоні Південного Кавказу (або «республікоутворювальних») уявних спільнот — 
вірменин, грузин й азербайджанець, та на додачу етнічний росіянин.

Але перш ніж героїчний образ «комісарів» у контексті радянської політики пам’яті 
почав конструюватись як центральний героїчний символ та взірець для наслідування 
майбутніми «ленінцями», у азербайджанських націоналістів ще лишався шанс зухва-
лої спроби комеморації подій протистояння. У вересні 1918 р. Баку захопило османське 
військо за підтримки добровольчих партизанських загонів азербайджанських тюрків. 
«У проміжку між відходом британських військ та вступом османських військ відбула-
ся люта помста за “Березневі дні” у вірменських частинах міста, і навіть за помірко-
ваними оцінками число загиблих становило від 9 тис. до 10 тис. осіб» 31.

Уряд націоналістів, що ввійшов разом з османськими військами до Баку, про-
голосив місто столицею Азербайджанської Республіки. І вже в першу річницю подій 
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березня 1919 р., азербайджанський уряд здійснив комеморацію загиблих мусульман-
тюрків. «У ці дні жалоби мусульмани вшанували пам’ять про тисячі своїх одновірців, 
котрі загинули між 30 березня й 3 квітня. Провід “Мусавату” вправно змінив трак-
тування березневих подій: те, що вони на початках визнавали як принизливу по-
разку, тепер постало як славетна перемога» 32. Жертв березневих подій поховали саме 
там, де нині розташовано одне з основних місць пам’яті й проведення колективних 
ритуалів загальнонаціонального значення — Шехідлер Хіябани (азерб. Алея Муче-
ників). Певно, у березні 1919 р. й відбулась перша й остання спроба провести колек-
тивну поминальну панахиду на честь «жертв і героїв», оскільки наступні 70 років її 
жодного разу не згадували.

Радянське Баку: політика пам’яті,  
національна культура й ленінський план  
монументальної пропаганди

У центрі радянської комеморації не виявилось місця ні для жертв березня, ні для 
жертв вересня 1918 р. Героями й жертвами, що представляли республіканський 
пантеон лишились «26 Бакинських комісарів», яких стратили того ж багатого на 
події вересня 1918 р. поблизу Красноводська. Уже у вересні 1920 р. (тепер уже в річ-
ницю загибелі комісарів 33) на одному з центральних майданів Баку (на той час 
майдан «Свободи», азерб. «Азадлиг») відбулось їхнє урочисте перепоховання. Цю 
жалобну церемонію підпасували до відкриття Першого З’їзду Народів Сходу. Пізні-
ше (1923 р.) на цьому місці висадили пропам’ятний парк, де постала одна з перших 
у місті скульптурна композиція на честь комісарів. У 1968 р.,

«до 50-річчя трагічної загибелі бакинських комісарів, яке вшановувала вся країна, при-
урочили відкриття на майдані великого пропам’ятного комплексу […]. Братню могилу 
комісарів розташовано в центральній частині майдану й виокремлено ледь піднятим 
колом, вимощеним плитами чорного мармуру. чотири потужних стели підтримують 
широке мармурове кільце, що привертає увагу до тулуба робітника, що начебто виходить 
із землі з жалібно схиленою головою. Долоні його простягнених уперед рук бережно 
тримають невеликий світильник; у ньому палає вічний вогонь — символ пролетарського 
інтернаціоналізму й революційних традицій, якими заслужено пишається Баку» 34.

Дещо раніше, до 40-річної дати їх загибелі (1960 р.) в парку спорудили скульп-
турну композицію «Розстріл 26-ти Бакинських комісарів» (автором якої був знаний 
радянський скульптор С. Д. Меркуров). Таким чином, не масові погроми мусульман 
у березні й не менш масові погроми вірмен у вересні 1918 р., а історія життя, бороть-
би і, що особливо важливо, трагічної загибелі, т. зв. «26 Бакинських комісарів» 
стала центральним місцем пам’яті в радянській комеморації подій 1918 р. У мемо-
ріальному паркові ім. «26-ти Бакинських комісарів» школярів приймали в піонери, 
на тлі вічного вогню фотографувались на згадку новоспечені комсомольці, комуніс-
ти або туристи, які набагато частіше відвідували тоді Баку. Інтернаціональний образ 
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героїв-«комісарів» ідеально пасував до образу інтернаціонального Баку. Цей уза-
гальнюючий образ складали вірмени, євреї, росіяни, грузини, азербайджанці й ін., 
репрезентуючи воднораз мішаний склад населення «найінтернаціональнішого 
міста» СРСР.

Другим 35 пам’ятним місцем став монумент знаному більшовикові Сергію Ми-
роновичу Кірову. Зведений 1939 р. (автор П. В. Сабсай), він помітно горував над 
містом. Довкола цієї скульптури також улаштували парк («Нагірний»), надалі — одне 
з улюблених місць відпочинку бакинців. Цей монумент і парк спорудили на місці 
поховання мусульман — жертв березневих подій 1918 р. Таким чином влада більшо-
виків витискала із простору міста будь-які ймовірні пам’ятні місця, не пов’язані із 
радянським проектом. Пізніше, уже в 1960-ті рр., ресторан «Дружба», центральне 
місце зустрічі шанувальників джазу, також розташовувався саме в парку ім. Кірова, 
закріпивши за ним статус простору призначеного для відпочинку бакинців.

Безпосередньо під скульптурою Кірова містився ресторан Дружба, котрий уславився тим, 
що там було вар’єте. Це був єдиний ресторан із вар’єте. І туди полюбляли ходити (чол., 
59 років) 36.

Хоча витискування дорадянської пам’яті не передбачало рівночасної відмови від 
спроб націоналізації простору міста. Одночасно Баку стає ще й столицею радян-
ського Азербайджану, тобто республіки, місце «титульної нації» в якій належало 
азербайджанцям. У Баку, як і повсюди в СРСР, реалізують радянську національну 
політику. Так, майже рівночасно зі створенням першого пам’ятника на честь «комі-
сарів», у місті в 1922 р. постає й перша монументальна статуя азербайджанському 
поетові Сабіру. Радянська політика агресивного просування національної форми 
культури в поєднанні з ленінським планом монументальної пропаганди гучно заяви-
ла про себе, таким чином, уже в перші роки панування більшовицької влади в місті. 
Наступні численні ювілеї, що влаштовували майже до 1980-х рр., заповнили простір 
міста не завжди лише радянськими, а й численними національними символами. Так, 
саме в роки СРСР у Баку з’явились численні скульптури, що відображали сконстру-
йований радянськими азербайджанськими істориками пантеон великих діячів 
азербайджанської культури (переважно поетів).

Монументальні статуї поетів і композиторів Нізамі, Фізулі, Насімі, Самеда 
Вурґуна, Узєіра Гаджибекова, Кара Караєва й багатьох інших, сусідили з майдана-
ми, парками, вулицями й проспектами, названими на їхню честь. У роки СРСР 
місто й надалі зберігало статус «першого на Сході». У квітні 1940 р. в Баку відбулась 
прем’єра першого на тому ж «мусульманському сході» балету — «Дівоча Вежа» 
(автор музики й лібрето Афрасія Бадалбейлі). Бурхливо, як ніде на «мусульман-
ському сході», розвивається в перші десятиріччя радянської влади кінематограф 
тощо.

У посталінську добу, коли всю республіканську владу вже давно й міцно зосереди-
ла в руках місцева коренізована еліта, партійні зверхники зробили спроби націона-
лізувати пантеон героїв. Звісно, героями мали б лишатись ті ж комуністи, але вже 
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місцеві. Данина поваги «титульній нації» у вигляді долучення до складу квартету 
«головних комісарів» азербайджанця Мешаді Азізбекова, уже не могла задовольни-
ти місцевих партійних зверхників. Можливість героїзувати власне (азербайджанців-
тюрків) революційне минуле місцеве партійне керівництво й історики вбачали 
в просуванні сконструйованого азербайджанськими істориками образа Наримана 
Нариманова (член мусульманської соціал-демократичної партії «Гумед», надалі 
більшовик і нетривалий час нарком закордонних справ та голова СНК Азербайджан-
ської РСР) як центральної постаті революційної боротьби в Баку й Азербайджані. 
Цілковито заступити Шаумяна Наримановим, однак, не вдалось.

«чи в офіційних документах, чи в неофіційних «рекомендаціях», Москва вимагала 
відсунути Нариманова з провідних позицій і зберегти першість за Шаумяном. Тому 1970 р., 
коли постало питання щодо проведення 100-річного ювілею Н. Нариманова, керівництво 
республіки зіткнулось із серйозними перепонами. […] Хоча й не 1972 р., а два роки по-
тому, Г. Алієв спромігся домогтись цілковитої «реабілітації» Н. Нариманова. 6 червня 
1972 р. в Баку відбулось відкриття величного монумента Н. Нариманову…» 37.

Місце, обране для цього монумента, демонструє боротьбу за символічні статуси. 
Оскільки найвищу точку над центром міста давно посідав Кіров, для скульптури 
Нариманова вже неможливо було знайти верхівку, що горувала б над середмістям 
(місце масованих ритуалів і відпочинку). Однак обрали максимально високе узвиш-
шя для огляду з середмістя. А вагомо зрослий статус Нариманова (і місцевого бюро-
кратичного прошарку) підкреслювали ще й величні розміри монумента.

Радянське Баку: повсякдення

Слід зазначити, що поступова націоналізація публічного простору міста не 
заважала тому, що впродовж усього радянського періоду Баку лишалось прикладом 
міста інтернаціонального й (як вірило чимало його мешканців) космополітичного. 
Бакинців і досі сприймають як унікальну спільноту, розквіт якої припав на 1960–
1980-ті рр. Так трапилось, що це були також і роки розцвіту місцевої джазової 
музики. І нині для чималого загалу інтелектуалів, представників міського росій-
ськомовного середовища, особливе значення набуває метафоричне уявлення про 
Баку, як про «Новий Орлеан на Каспії» 38. Сучасні міські міфи змальовують Баку 
того часу як одне із трьох (після Москви й Ленінґрада) найбільших і найвідоміших 
центрів джазової музики. Популярний тоді джаз, зазвичай, дратував усіх владців 39. 
Хоча цькування доби сталінізму пізніше вже не повторювались, однак, джаз ли-
шався музикою, прослуховувати яку зчаста збиралась молодь на неформальних 
вечірках. Саме ці зібрання молоді, що полюбляла стильно одягнутись і потанцю-
вати під сучасну для того часу музику, стають певною візитівкою Баку 1960-х — 
1980-х рр.

У пострадянський час Баку, як і раніше, має славу як один із центрів джазової 
музики, хоча нині головні події її розквіту, певно, уже в минулому. Як і П’єр Бурдьє, 
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можна зазначити, що специфічний закон зміни поля виробництва, а саме діалекти-
ка відмінності, прирікла на відхід у минуле, на статус класиків двох найвідоміших 
музик цього періоду розквіту бакинського джазу. Це були Рафік Бабаєв і, безперечно, 
Ваґіф Мустафазаде, котрі нині, на думку того ж Бурдьє, «приречені на вічну при-
сутність у культурі» 40. Звісно, це прагнення багатьох бакинців до веселого й цікаво-
го життя вбирало не лише любов до джазу. Слухали, у принципі, будь-яку «західну 
музику», тобто все, що було цікаво слухати, музику, під яку можна було танцювати, 
і яка була, у певному сенсі, забороненою. Хоча ступінь забороненості суттєво варі-
ювався щороку. Та все ж, у 1960—1970-х рр. на офіційному рівні й у публічній цари-
ні надмірне захоплення «західною музикою», «стилем одягу», а отже, і штибом 
життя фактично заборонялось. За цю надмірність можна було постраждати, як і за 
колективний перегляд «західних» фільмів або за торгівлю «західним одягом» (т. зв. 
фарцовку).

«Так. Це було… Не надто, щоправда, афішувалось. Це ж усе було напівпідпільна 
справа. У Москві, у Пітері, в інших містах і в Баку також були такі ось [виконавці джазу], 
вони свої сейшени влаштовували. чи то напівлегально, чи то під виглядом чогось іншо-
го. Там лабали джаз… Ось у таких закритих місцях, як інститут. […] Тому що ми всіх зна-
ли, й коли стороння людина з’являлась, уже відразу мигали, розуміли, що звідти, з кон-
тори прийшли. Починали грати вальс… Були, цілий гурт був сильних музик… Ось, чима-
ло з них вірмени, до речі, були. Капіталіст. Прізвисько. Був такий знаний саксофоніст. 
Серж Макашев, саксофоніст. Юрій Сардаров був гітаристом знаним. Потом гримів цей, 
«Гая»-гурт. Теж там були різноманітні композиції… Потім Муслім Магомаєв, він теж там 
лабав на концертах. Так, звичайно, все це було. Потім у консерваторії були люди, котрі 
розумілися й кохалися в джазі і влаштовували також закриті такі вечірки. Був такий по-
кійний професор Рафік Гулієв. Це був джазмен доволі знаний! Професор консерваторії 
(!) який любив джаз. І так він його виконував, що мурахи по тілі. [Бакинці] телефонували 
одне одному. Говорили, не бажаєш піти (чол., 59 років)».

Як на мене, можна стверджувати, що для левової частки бакинців (тобто пред-
ставників міської російськомовної культури) проблеми націоналізації простору 
міста не були актуальними в посталінський період і аж до кінця 1980 рр. Містяни 
середнього віку, і зокрема молодь, були зазвичай далекими від політики.

«У нас узагалі культурне життя було нормальним. Починаючи з ресторації “Ширван” 
[…]. А нині там крамниця «Континенталь» на Торговій [середмістя, і досі улюблене місце 
для прогулянок — авт.]. Від цього рогу, починаючи повід Торгової 41, потім, отже, на 
Карганова завертали, потом де наш Арбат тепер. Пройшов майдан Водограїв, дійшов до 
Ольгинської й униз до переходу, а потім назад. Ось це були наші маршрути, нашої моло-
ді. Ось тоді просто неможливо було. Усі (!) одне одного знали. Усі одне одного знали. І той 
час стиляг був. Усе, що бажаєте, було. […] усі ми захоплювались цією справою. Мода була. 
Я пам’ятаю кепі, вузькі штани. чого лише не було. […] у кінотеатрах завжди за півгодини 
до початку [сеансу — авт.] грав оркестр. І джаз теж грав. Джаз, зазвичай, грали в “Аразі” 
й “Вятан” [назви кінотеатрів] (чол., 63 роки)».
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Це було «південне», приморське, курортне місто, яке сприймали як простір від-
починку й веселощів. Місто «пабєдівшего» радянського інтернаціоналізму та друж-
би народів. Більшій частині бакинців — не представникам «титульної нації» 42, 
процес націоналізації публічного простору (за офіційною версією — формою, а не 
змістом) не був цікавим.

Від радянського до пострадянського

Однак все доволі швидко зазнає змін, коли під час колапсу СРСР вибухне ві-
рмено-азербайджанський Карабаський конфлікт, у контексті якого актуалізувались 
ідеї азербайджанського етнонаціоналізму. Націоналізація на початках стосувалась 
переважно витискування радянських місць пам’яті з соціокультурного ландшафту 
міста. Саме історія деконструкції монументів у двох головних за статусом парках 
«26-ти Бакинських комісарів» і «Нагірногму парку ім. С. М. Кірова» репрезентує 
специфіку націоналізації простору міста в пострадянську добу. Уже 1990 р. в «На-
гірному парку» було знову спонтанно започатковане поховання для містян, що 
загинули під час вступу до міста вночі перед 20 січня радянських військ — «Шехідлер 
Хіябани» («Алея Мучеників»). Це були події, коли ісламські традиції прощання із 
загиблими звитяжцями вперше за чимало років радянської влади офіційно й пу-
блічно сприйняли. «Потому, як у дні “чорного січня” 1990 р. радянські війська під 
час придушення антивірменських погромів у Баку вбили й поранили сотні азер-
байджанців, 40 днів тривала національна жалоба за шиїтським обрядом. Цього разу 
жалобу оголосили розпорядженням уряду і ЦК компартії Азербайджанської РСР» 43. 
Так простір, вельми значущий для історії радянського Баку, знову виявився за-
требуваним для проведення релігійних церемоній поминання «національних му-
чеників». Похорон у січні 1990 р. був наймасовішою добровільною акцією про-
тесту проти дій радянської влади. До того ж, під час цієї добровільної масової акції 
була спроба сконструювати ритуал прощання з національними мучениками 
(«шехідами»). Першого ж року поминання «шехідів чорного січня», а саме риту-
альний бік цього публічного колективного дійства, контролювали представники 
хоча й не світської, але релігійної влади 44. Однак надалі ці церемонії набули ха-
рактеру виключно світських колективних національних ритуалів (що незрідка 
нагадували радянські).

Одним із перших було демонтовано й частину комплексу «26-ти Бакинських 
комісарів». Хоча центральна споруда — пантеон із вічним вогнем, споруджений над 
могилою комісарів, — простояв аж до січня 2009 р. Однак уже 1990 р. він утратив 
своє символічне значення. Воднораз із утратою статусу пам’ятного місця ритуаль-
ного поклоніння героям загасили й вічний вогонь. Важко сказати, до речі, чому 
пантеон так довго не демонтували. Майже напевно можна стверджувати, що серед 
основних причин була не лише складність демонтування капітальної споруди, але 
й проблема поховання рештків комісарів, що містились під чорними мармуровими 
плитами пантеону.
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Можна також стверджувати, що саме «інтернаціональний склад» комісарів був 
однією з основних причин особливої неприязні, яку виявляло щодо них пострадян-
ське покоління націоналістів, які прийшли до влади. Центральне місце в образі 
комісарів випало етнічному вірменинові Степану Шаумяну, і в ситуації Карабась-
кого конфлікту саме цей образ видавався особливо недоречним. Росіянин — Фіо-
летов, своєю чергою, почав символізувати радянську/Російську імперію, і тому 
пам’ять про це також витискувалась із простору міста, практично, рівнобіжно 
з пам’яттю про «головного» комісара. Дожили до 2009 р. лише монументи коміса-
рові-азербайджанцю Азизбекову й комісарові-грузину Джапаридзе, яких також, як 
і пантеон, демонтували 2009 р.

У центрі комеморації героїв і жертв тепер (на початку 1990-х рр.) мали б опини-
тись діячі «першої республіки» (АДР) й жертви вірмено-азербайджанських конфлік-
тов 1918–1920 рр. У пострадянський період до пантеону пам’ятних подій і дат по-
вернули, першочергово, жертв березня 1918 р. Реконструкція подій 1918 р. в період 
незалежності знову була вибірковою. Тепер її знову пов’язали лише з жертвами серед 
мусульман. Головних винуватців трагічних погромів націоналізували, й вони вияви-
лись не лише (і не стільки) більшовиками, а вірменськими націоналістами на чолі 
з Шаумяном. Офіційно ідеологічно завершує цю версію подій указ президента 
Гейдара Алієва від 26.03.1998 р., у якому день 31 березня офіційно оголошено днем 
геноциду азербайджанців. Пізніше до образів жертв і звитяжців 1918 р. й січневих 
подій 1990 р. приєднали й численних полеглих на бойовищі національних героїв 
останньої Карабаської війни (1991–1994 рр.). Таким чином, Алея Шехідів набула 
нинішнього вигляду, цілковито витіснивши із простору міста Нагірний парк 
ім. С. М. Кірова. Алея Шехідів, як пропам’ятний простір, призначений для відбу-
вання колективних ритуалів поминання пам’яті національних жертв і героїв, збері-
гала статус «головної» до 2003 р. На цей час в Алеї вже запалили й вічний вогонь.

1993 р. до Баку повертає колишній голова КДБ Азербайджану (1967–1969 рр.) й 
рівночасно колишній перший секретар азербайджанської компартії Гейдар Алієв 
(1969–1982 рр.). Останні десять років саме він знову буде керувати республікою, 
тепер уже як президент, а надалі й «батько нації» (1993–2003 рр.). Першими в кон-
курентній боротьбі не встояли образи політичних діячів АДР 1918–1920 рр. Расул-
заде (зі згадування імені якого починалась ця стаття) хутко поступився образові 
«батька нації» Гейдару Алієву. Націоналісти пострадянської хвилі, від 1992 до 1993 р., 
що нетривалий час владарювали в Азербайджані й висували Расулзаде на цю позицію, 
так і не встигли сконструювати цілісний образ і хоча б чимось значущий колектив-
ний ритуал. Навіть єдиний пам’ятник Расулзаде в селищі Новхани 45 було встанов-
лено лише 1995 р. Монумент у середмісті так і лишився лише в проекті. Як не 
встановили монумента й біля входу до Азербайджанського державного університе-
ту, колишнього ім. Расулзаде. За часи керування Гейдара Алієва університет без зайвої 
помпи й будь-яких серйозних громадський дискусій тихцем перейменували на Ба-
кинський державний. Міський простір, наданий для ймовірних монументів Расулза-
де чи іншим діячам АДР, заполонили численні постери із зображенням Гейдара 
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Алієва, тлом для яких зчаста слугував національний прапор незалежного Азербай-
джану. За життя «батька нації» монументів на його честь не споруджували. Але си-
туація швидко змінилась після його смерті.

У грудні 2003 р. помирає Гейдар Алієв, і жалобні заходи до 40-го дня від його 
смерті за часом практично збігаються з уже традиційними колективними ритуалами 
поминання пам’яті «шехідів чорного січня». Це був перший рік, коли комеморація 
подій січня поступилась своїм статусом головного колективного національного 
ритуалу комеморації пам’яті «батька нації». Відтоді націоналізуючий націоналізм 
було спрямовано на конструювання образу покійного президента як безальтерна-
тивного «загальнонаціонального лідера» й «найбільшого» з усіх «синів азербайджан-
ського народу». Символічну різницю в статусах надалі закріпили в ритуалах відвідин 
столиці офіційними особами. Першочергово високі гості — президенти, прем’єр-
міністри й інші — вирушають із візитом пам’яті на могилу «загальнонаціонального 
лідера» Гейдара Алієва і лише потім в «Шехідлер Хіябани». Могила «національному 
лідерові» набагато частіше стає місцем пам’яті для влаштовування колективних 
загальнонаціональних ритуалів. Адже відзначати можна не лише дату смерті, але 
й народження й інші пам’ятні дати.

Після смерті Алієв остаточно витісняє на задній план образи політиків 1918–
1920 рр. На відміну від Расулзаде, скульптуру якому в центрі Баку так і не споруди-
ли, головний державний монумент «найвеличнішому синові азербайджанського 
народу» постав в одному з центральних парків міста вже 2005 р. Надалі всі державні 
(і не лише) заклади (міністерства, університети, інститути тощо) забажали мати свій 
монумент чи хоча б погруддя «загальнонаціонального лідера». Значним чином ви-
черпавши можливості встановлення погрудь і скульптур Гейдарові Алієву (зручних 
для цього місць виявилось замало для зрослих апетитів бюрократів і службовців, 
охочих продемонструвати свою лояльність образові небіжчика, а отже й чинній 
владі), представники політичного режиму доповнили образ Гейдара Алієва комемо-
рацією пам’яті його дружини академіка Заріфи Алієвої. Довгочасні монументи за-
ступили тимчасові постери, що швидко псуються, символізуючи міцні підвалини 
чинної влади Ільхама Алієва, сина й безпосереднього спадкоємця «загальнонаціо-
нального лідера».

Єдиний політичний образ, якому дозволили лишитись у просторі столиці, ланд-
шафт якої все активніше реконструюють під комеморацію образа Гейдара Алієва, 
виявився Нариман Нариманов. Монумент і невеликий парк на честь цього кому-
ніста, що жив на початку 1920-х рр. минулого сторіччя, відреставрували. Скульпту-
ра Нариманова є нині єдиним величним монументом політикові радянської доби. 
Та саме образ «загальнонаціонального лідера» нині посідає панівну позицію в на-
ціональному пантеоні (безперечно, Нариманов не може становити серйозної кон-
куренції Гейдару Алієву, на відміну від Расулзаде).

Однак у спадок від радянського національного проекту місту лишились і чис-
ленні монументи різноманітним азербайджанським поетам, композиторам й іншим 
діячам культури. Баку як столиця національної держави є простором пам’яті, у якому 
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образи «великих» і «національних» поетів та композиторів супроводжують образ 
«найбільшого політичного лідера». У контексті сучасного національного міфу, що 
мало своє візуальне втілення в цих повсякчас зрослих монументальних образах, саме 
Гейдар Алієв набуває ексклюзивного права на репрезентацію здійсненої мрії всього 
«азербайджанського народу». Цією мрією, безперечно віддавна, була незалежність.

Однак монументальний образ Гейдара Алієва відсилає не так до його радянсько-
го минулого, як до образа Ататюрка. Безпосередні аналогії та запозичення є не лише 
в кількості монументів і наявності символічних титулів, а й, наприклад, в одному 
з численних візуальних утілень «батька азербайджанського народу» — одягненому 
в смокінг Гейдарові Алієві, що тепер усміхається бакинцям із різноманітних постерів 
і плакатів. Обидва «батьки» не втратили нагоди закарбувати для нащадків свої об-
рази в цьому «західному» одягові, підкресливши саме тим свою прихильність до ідей 
європейського націоналізму.

Висновок

Таким чином, пострадянський націоналізуючий націоналізм живить ресурси для 
легітимності в конструйованому образі Гейдара Алієва як єдиного «загальнонаціо-
нального лідера азербайджанського народу». Образ небіжчика президента домінує 
в пантеоні як діячів культури, так і громадських та політичних діячів і національних 
героїв усіх часів. Процес націоналізації простору столиці на етапі сьогодення можна 
вважати завершеним. У контексті пострадянського націоналізуючого націоналізму 
місце в пантеоні героїв, діячів культури й політики знайшлось переважно лише для 
символічних образів, котрі репрезентують панівну етнічну групу 46. Однак майбутнє 
монументального «батька нації», котрий посів верхівку пострадянського пантеону, 
залежить від успіхів його безпосереднього нащадка. Можливо, у Расулзаде ще буде 
шанс поборотися за титул «батька нації». Хоча важко стверджувати будь-що про 
ймовірні наслідки цієї ще не до кінця завершеної конкурентної боротьби. Та можна 
переконливо стверджувати, що на відміну від свого успішнішого конкурента, мону-
мент Расулзаде не почнуть обкидати яйцями 47.
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Переклад з російської Миколи Зубкова

Sergey RUMyAnTSev

Baku City in XX—XXI Centuries: 
nationalization of the Public Space

This article aims to study the process of nationalization of Baku’s public space. 
The author discusses Baku as the capital of a nation state, as a social, political, and 
cultural space, which sees the interests and goals of the authorities (which are imple-
menting some sort of a nation-building project). The focus of the analyses is the process 
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of the establishment of the monumental images which represent and symbolize na-
tional identity, status, and political power. in this paper the author offers some insights 
into the dynamics of relations between different projects of the nationalization of 
the public space (pre-Soviet, Soviet, and post-Soviet). in the pre-Soviet times Baku al-
ready had an image as the “First city in the East” (first opera in the “Muslim East,” etc.). 
in the Soviet period Baku acquired the image of the “Most international City” of the 
Soviet Union. The monumental images of the “26 Baku Commissars” demonstrate these 
characteristics during the Soviet Times. But, at the same time, in the process of realiza-
tion of the Soviet national policy the public space in the city became full of monumen-
tal images of the national poets and composers. The nationalization of the public space 
in the post-Soviet period starts from the destruction of Soviet monumental political 
symbols. The pantheon of the national poets and composers remains popular, being 
supplemented with the monumental image of the political “national leader” (former 
president Heydar Aliyev). Like in Soviet times, the political regime controls memory 
politics and monumental propaganda.


