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Risalə. Araşdırmalar toplusu. 14-cü kitab 
Bakı, “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, 2018, 184 s. 

 
Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin 

“Risalə” elmi araşdırmalar toplusu ildə 2 dəfə nəşr edilir və məzmunu 
etibarilə klassik və müasir ədəbiyyat, ədəbiyyat nəzəriyyəsi və folklor-
şünaslıq, mədəniyyət problemləri və muzeyşünalıq məsələlərini əhatə edir.  

“Risalə” araşdırmalar toplusu Nizami muzeyinin buraxdığı tədqiqat 
topluları “Xəmsə”sinə daxil olan elmi nəşrdir və “Şərq” (Tərcümə 
toplusu), “Məclis” (Mərasimlər toplusu), “Xəzinə” (Kataloqlar toplusu), 
“Qaynaq” (Mənbələr toplusu) silsiləsini tamamlayır. 

“Risalə” araşdırmalar toplusu Ali Attestasiya Komissiyasının təsdiq 
etdiyi nəşrlər sırasında yer almaqdadır. 

 “Risalə” mütəxəssislər, ali məktəb tələbələri, eləcə də Azərbaycan 
ədəbiyyatı və mədəniyyətinin problemləri ilə maraqlanan geniş oxucu 
kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.  
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Vüsalə MƏMMƏDOVA 
 

AZƏRBAYCAN İNCİLƏRİ ERMİTAJDA 
  

Açar sözlər: Ermitaj, muzey, orijinal, rəsm əsərləri  
Keywords: Hermitage, museum, original, paintings 
Kлючевые слова: Эрмитаж, музей, оригинал, произведение 
искусства 
  
Dünyada məşhur muzeylər çoxdur. Bu məşhurluq həmin muzeylərin aid 

olduğu ölkələrin zəngin mədəniyyətə malik olması ilə deyil, orada toplanılan 
eksponatların çoxluğu və rəngarəngliyi ilə ölçülür. Azərbaycana məxsus 
eksponatlar isə dünya muzeylərində həddindən artıq çoxdur. Bütün bunlar 
zəngin mədəniyyətə malik olduğumuzu bildirir. Yalnız Ermitajdakı 
eksponatlarla 6 muzey yaratmaq olardı! 

Böyük Vətən müharibəsi illərində kolleksiya yerli sakinlər tərəfindən 
Sverdlovsk şəhərinə evakuasiya edilib. 1945-ci ildə yenidən muzeyə qaytarılıb. 
Bütün ekspozisiyaya baxmaq üçün 20 kilometr məsafə qət etmək lazımdır. 5 
fevral 1852-ci ildə Yeni Ermitaj ictimaiyyət üçün ilk dəfə sərgiyə açılması ilə 
rəsmi fəaliyyətə başlamışdır. “Ermitaj” fransız sözüdür, “tənhalıq”, “tənha yer” 
deməkdir. 

 Həmin illər Sankt-Peterburqa Qərbi Avropa rəssamlarının əsərlərinin 
böyük kolleksiyası gətirilir. Berlinli tacir Qoçkovski 225 rəsmdən ibarət bu 
kolleksiyanı Prussiya kralı II Fridrix üçün alıb yığmışdı. Ağır müharibə illəri 
Prussiyanın kral xəzinəsini elə boşaltmışdı ki, II Fridrix kolleksiyanı almaqdan 
imtina edir. Kolleksiyanı rus kraliçası II Yekaterina alır və 1764-cü ildə 
Ermitajın əsası qoyulur. Barokko üslubunda tikilən bina 1754-1762-ci illərdə 
arxitektor B.F.Rastrelli tərəfindən inşa edilib. Yekaterina eksponatlar üçün 
istənilən qiyməti ödəyirdi. 1772-ci ildə Kronştadt limanına Fransadan 17 
yeşikdən ibarət yük daxil olur. 

Bu, məşhur filosof Deni Didronun II Yekaterina üçün qraf Jozef Antuan 
və baron De Tyerin məşhur kolleksiyalarından aldığı rəsm əsərləri idi. Bunların 
içində Rembrandtın “Danaya”, “Müqəddəs ailə”, “Saqqalsız İosiflə Madonna”, 
Van Deykin rəsmləri, Rafaelin 30-a qədər əsəri Ermitajda ayrıca zalda nümayiş 
olunur. 

Bundan başqa, muzeydə fransız filosofu Valterin 6500 cilddən və 37 
əlyazmadan ibarət şəxsi kitabxanası da qorunur və nümayiş olunur. Bu kitablar 
II Yekaterina zamanında alınan kitablardır ki, öz əvvəlki görkəmini hələ də 
saxlayıb, sanki onlara heç əl dəyilməyib. Dövlət Ermitajı Rusiyanın ən böyük, 
dünyanın isə ən nəhəng mədəni-tarixi muzeylərindən biridir. Burada Daş 
dövründən başlayaraq yeni əsrə qədər olan dövrü əhatə edən 350 zalda 3 
milyona yaxın incəsənət əsəri və dünya mədəniyyəti abidələrindən ibarət 
kolleksiya var. Kolleksiyanın tərkibinə rəngkarlıq, qrafika, heykəltəraşlıq və 
tətbiqi incəsənət nümunələri, arxeoloji tapıntılar və numizmatika materialları 
daxildir. Müasir Dövlət Ermitajı özündə çağdaş və mürəkkəb quruluşlu muzey 
kompleksini birləşdirir. Muzeyin əsas ekspozisiya hissəsi Sankt-Peterburqun 
mərkəzində, Neva çayı sahilləri boyunca yerləşən 5 binadan ibarətdir: Qış 
sarayı, Kiçik Ermitaj, Köhnə Ermitaj, Yeni Ermitaj, Ermitaj teatrı. Bu 5 bina 
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bir-birinə əlaqəli şəkildə tikilib. Əvvəllər eksponatlar Qış sarayının otaqlarında 
yerləşdirilərək orada nümayiş olunurdu. Qış sarayının 1050 otağı var. XVIII 
əsrdə baş verən yanğına qədər binanın 1500 otağı olub. 117 pilləkən, 1945 
pəncərə, 1080 qapıdan ibarətdir. Bura bolşevik inqilabına qədər çarların sarayı 
kimi istifadə edilib. 

Ermitajda Rusiyada ən böyük vaza hesab olunan Kolivan vazası 
saxlanılır. 19 ton ağırlığı olan bu vaza Kolivan Cilalama Fabrikində 14 ilə 
hazırlanıb. Ermitajın Şərq incəsənəti şöbəsində isə türk, çin, yapon və ərəb 
xalqlarının maddi mədəniyyəti ilə yanaşı, Azərbaycan xalqının da əsrlər boyu 
yaratdığı bir çox sənət nümunələri nümayiş etdirilir. Muzeyin zallarında ən 
qədim dövrlərdən tutmuş XX əsrin əvvəlinədək Azərbaycan ustaları tərəfindən 
düzəldilmiş zərgərlik, daş, taxta üzərində oyulmuş sənət əsərləri, çini, saxsı 
qablar və müxtəlif növ toxuculuq nümunələri saxlanmaqdadır. Burada nümayiş 
etdirilən m.ə. II minilliyə aid abidələrimiz içərisində öz orijinal forması və 
dəqiq işləməsi ilə seçilən, Dağlıq Qarabağda aparılan qazıntı işləri zamanı 
tapılmış bürünc öküz başı fiquru xüsusilə diqqəti cəlb edir. Təbriz və Şirvanda 
toxunmuş nümunəvi Azərbaycan xalçaları muzeyin qiymətli incilərindən 
sayılır. Ermitajda sərgilənən Şamaxı xalçasının üzərində onun 1881-1885-ci 
illərdə toxunduğunu bildirən yazı vardır. 

Dövlətimizi təmsil edən əsərlər içərisində ən qədim olanı XIX əsrin 
axırlarında Laçın rayonu yaxınlığında qazıntılar zamanı tapılan, eramızın I 
əsrinə məxsus insan sifətini xatırladan bürünc çıraq və Göycayın Venikənd 
mahalında tapılmış eramızın II əsrinə aid olan bədii gümüş qablardır. 

XIII-XIV əsrlər Azərbaycan memarlıq abidələrindən Pirsaatçay 
xanəgahının divarlarından çıxarılmış kaşı parçaları Dövlət Ermitajının nadir 
əsərlərindəndir. Bu kaşıların bir qismi Bakıda Nizami muzeyində, Tiflisdə 
Gürcüstan İncəsənət Muzeyində və Nyu Yorkda Metropoliten Muzeyində 
saxlanılır. 

Ermitajda Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənətinə dair də maraqlı 
eksponatlar saxlanılır. Bunlardan ən orijinal və maraqlısı tuncdan tökülmüş, 
1206-cı ilə aid Şirvan lüləyidir. Bu eksponat kiçik heyvan heykəllərindən 
ibarətdir. Burada inək, onun üstündə vəhşi bir heyvan, ola bilsin ki, bu, şirdir 
və kompozisiyanın aşağı hissəsini tamamlayan kiçik bir dana fiquru təsvir 
olunmuşdur. Kompozisiya stilizə edilmiş formalarda yaradılmışdır. Bu 
qiymətli eksponatın üzərində abidəni yaradan sənətkarın adı – “Əli Məhəmməd 
oğlu” həkk olunmuşdur. 

Daha qədim abidələrdən biri də Teymurləngin sifarişi ilə 1399-cu ildə 
təbrizli sənətkar Əbdüləziz Şərəfəddin oğlu tərəfindən düzəldilmiş qazandır ki, 
bu da Ermitajda saxlanılır. 200 kq ağırlığında və diametri 2 m 45 sm-ə yaxın 
olan bu nəhəng qazan üstdən gözəl, nəbati naxışlarla bəzənmişdir. 

Dövlət Ermitajı Muzeyi XII-XIII əsrlərə aid Oranqaladan tapılmış saxsı 
qablarla da məşhurdur. Bu eksponatların üstündə beyləqanlı sənətkarların 
adları həkk olunub. 

Ermitaj Azərbaycan parçaları kolleksiyası ilə də məşhurdur. Ermitajda 
toplanılan bu parçalar IV-XVIII əsrlərə aiddir. Bu parçalar milli naxışlarla 
bərabər, klassik şairlərin əsərlərindən alınmış obrazlarla da bəzədilmişdir. 

Sənətşünas T.Mijon parçaların gözəlliyi haqqında belə demişdir: “Onlar 
elə bil “Min bir gecə” nağıllarını xatırladırdı”. 
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Muzeydə Nizami Gəncəvinin poemaları əsasında bəzənmiş parçalar da 
geniş yer tutur. Bundan başqa, Ermitajda Şamaxı və Basqalda XVIII-XIX 
əsrlərdə toxunmuş sarı, qırmızı və göy sızıqlı əlvan parçalar da 
saxlanmaqdadır. Azərbaycan xalçaçılıq sənəti ilə də dünyanın bir cox 
muzeylərində yer almışdır. Ermitajın Şərq əlyazmaları bölməsində böyük 
Nizaminin XV əsrə aid olan “Xəmsə”si də maraqlı bir sənət əsəri kimi nümayiş 
olunur. “Xəmsə”nin əlyazmasında 38 orijinal miniatür var. “Xəmsə”nin 1430-
cu ildə üzü köçürülmüş nadir nüsxəsi Ermitajda mühafizə olunur. Bu əlyazma 
Ermitaja gəlib çatana qədər uzun yol keçmişdir. Əlyazmanın arxa tərəfində bir 
çox qeydlər vardır. Qeydlərin birində əlyazmanın 1430-cu ildə Heratda 
yarandığı təsdiq edilir. Digər bir qeyddə bildirilir ki, bu əlyazmanı 1615-ci ildə 
Hindistanın Heydərabad şəhərində Honkonq şahzadəsi öz şəxsi kitabxanası 
üçün almışdır. Axırıncı yazıdan isə bilinir ki, əlyazma 1760-cı ildə Nadir şahın 
sərkərdəsi Firidun xanda da olmuşdur. Bir müddət bu sənət əsərinin izi itir. 
1917-ci ildə onu bir İran taciri Peterburqda baron Ştisqlisin muzeyinə satır. 
İnqilabdan sonra isə o, daimi olaraq Ermitaja gətirilir. Azərbaycanın tarixini, 
mədəniyyətini öyrənmək üçün burada çox qiymətli, nadir əsərlərə rast gəlinir. 

Ermitajda orta əsrlərə aid metal sənəti nümunələrimiz də çoxdur. 
Bunlardan V-VIII əsrlərə aid bürüncdən tökülmüş quş, heyvan və insan 
fiqurlarını Mingəçevirdən tapılmış saxsı qabların davamı kimi qəbul etmək 
olar. Bu fiqurlar arasında bir fiqur alimlərin diqqətini çox cəlb edir. XII əsrə 
aid olan bu fiqur XIX əsrin axırlarında Naxçıvanda tapılıb. Alimlərin fikrincə, 
356 sm hündürlüyündə olan bu fiqur Qafqaz Albaniyasının hökmdarı Cavanşiri 
təsvir edir. 

Sankt-Peterburq şəhərində Dövlət Ermitaj Muzeyinin Bayraq fondunda 
aparılmış elmi tədqiqat nəticəsində Naxçıvan xanlığının birinci bayrağı tapılıb. 
Naxçıvan bayrağı 1812-ci ildə Aslandüz döyüşündə general-mayor Pyotr 
Kotlerevski tərəfindən qənimət kimi götürülüb. Bu bayraq dördkünc formada 
olaraq, uzunluğu 145, eni 159 sm-dir. Moruğu rəngli bayrağın yuxarı sağ 
tərəfində yerləşən mavi rəngli lövhəcikdə “Bismillah”, bayrağın sol tərəfində 
“Qurani-Kərim”dən 48-ci – “əl-Fəth” surəsinin bir hissəsi yazılıb: 

“Həqiqətən biz sənə açıq-aydın qələbə verdik”. Bayrağın aşağı 
hissəsində “Qurani-Kərim”dən 2-ci – “əl-Bəqərə” surəsinin bir hissəsi yazılıb. 
Sağda ərəb qrafikası ilə “Ey Rəbbimiz, bizə səbir ver, bizi sabit et”, sol tərəfdə 
isə “Kafirə və qövmeyə qarşı bizə kömək et” yazıları var. Bayrağın ortasında 
açıq sarı rəngli romb parça tikilib, üzərində sarı rəngdə şir və günəş təsvir 
edilib. 

Dövlət Ermitajı bir xəzinədir və bu nadir sənət əsərlərimiz Ermitajın 
bəzəyi hesab edilir. 
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The present paper deals with the Azerbaijani art facts maintained in the 
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