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„Тагиевското“ училище – първото в Баку и на  

Кавказ светско мюсюлманско женско училище  

/1896 – 1918 г./1 
 
 
Abstract: In the paper we tried to follow the prehistory and the history of the first in 

the Muslim world on Caucasus secular school for Muslim girls in the context of the colonial 

Russian policy by that time. After continuous wars of Russia against the local Tatar khans, 

Iran and Ottoman empire the North Azerbaijan was annexed by Russia. The Turkmenchay 

peace treaty (1828) led to the division of Azerbaijan between Russia and Iran. In this 

context it is interesting to research how and where from the idea of educating Muslim girls 

originated; who, why and how realized in practice this idea.  

The founder, donor and trustee of the school was the prominent citizen of Baku the 

petrol industrialist Gadzhi Zejnal Tagiev (1838 – 1924) who by the school granted the 

Azerbaijan people with female intelligentsia and initiated the female education in the 

country. To analyze the history of the school we used published archive documents, 

materials from the press and the memoirs of contemporaries. We research the period from 

1896 when the idea of opening of the school originated to 1918 when the Bolsheviks’ 

atrocities in Baku led to instability and closing of the school. After 1920 when the Bolshevik 

power was established in Azerbaijan the name and the charity activities of Tagiev were 

falsified and doomed to oblivion since he was considered “capitalist” and ‘enemy of people’ 

by the new Soviet ideology.  

We analyzed the difficulties and the obstacles which were to be overcome by the 

founders of the school during its opening and functioning and commented the fact that still 

in the independent Azerbaijan Tagiev’s contribution to the Azerbaijan nation are not fully 

acknowledged. 
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В изследването е направен опит накратко да се проследи предисторията 

и историята на първото в мюсюлманския свят на Кавказ светско училище за 
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мюсюлмански девойки, в контекста на колониалната руска политика по това 

време /1896 – 1918/.  

Като отправна точка на изследването е избрана годината 1896, когато 

възниква идеята за откриването на училището, а като крайна 1918, когато то е 

закрито. 

 Задачите, които си поставяме в статията са: 

• Да се разкрият връзките между колониалната руската имперска поли-

тика, историята на училището и личната биография на основателя, дарителя, 

попечителя на училището Хаджи Зейнал Тагиев /1838 – 1924/; 

• Да се анализира как и откъде възниква идеята за образование на мю-

сюлманските девойки в контекста на руската политика и кой, защо и как я 

реализира. 

• Да се постави на дискусия въпросът за трудностите и пречките, които 

срещат създателите на училището в периода на неговото съществуване.  

 При анализа на историята на училището са използвани публикувани 

архивни документи в документалния сборник на Фархад Джаббаров.2, които 

дават обширна представа за значимостта на това учебно заведение за развитие 

на женското образование в мюсюлманския свят. Използвани са и материали 

от периодичния печат, спомени на съвременници за дейността на неговия 

създател и благодетел Хаджи Тагиев.  

 

Предистория на идеята за женско образование в Баку 

След продължителните войни, които води Русия с местните ханства, 

Иран и Османската империя, северен Азербайджан попада под колониалната 

власт на Русия. С Тюркменчайския договор /1828 г./ се разделят земите на 

Азербайджан между Русия и Иран. По това време в Русия образователната 

система е строго централизирана. Цялата страна е разделена на учебни окръ-

зи. В края на XIX и началото на ХХ век на територията на Русия има 12 учеб-

ни окръга. Кавказкият учебен окръг е създаден на 8 декември 1848 г., като 

неговият център се намира в Ставропол. Управлява се от попечител, към кой-

то са изградени попечителни съвети и окръжни инспектори, губернски дирек-

ции на народните училища, губернски и селищни училищни съвети. Във фун-

кциите на попечителя влиза контрол на всички учебни заведения, които са под 

шапката на Министерството на народната просвета.3 Дирекцията на народни-

те училища на Бакинската губерния и Дагестанската област е учредена през 

1876 г. Тя включва всички училища в региона и е подчинена на попечителя на 

Кавказкия учебен окръг.4 

Пречките, които среща създаването на женското мюсюлманско учили-

ще в Баку са до известна степен следствие от тази централизирана образова-

телна система в Руската империя. 

Колониалното руско завладяване на Северен Азербайджан утвърждава 

една различна култура, която съединява в себе си елементи на традиционната 
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мюсюлманска и водещата европейска цивилизация.5 В следствие на това се 

извършва постепенен преход от предимно религиозно към светско образова-

ние, както и промяна във възгледите за женското образование и положението 

на жените мюсюлманки в обществото.6 В азербайджанското общество от края 

на XIX век въпросът за женското образование се възприема нееднозначно. По 

този повод Тагиев пише в едно от писмата си:“ Аз като местен мюсюлманин 

познавам семейния мюсюлмански живот и всичките негови недостатъци. И 

затова да се изведе постепенно мюсюлманската жена от този затворен 

фанатичен живот, в който сега тя живее единствения път е чрез училище и 

само училище. Но училището трябва така умело да се създаде че мюсюлма-

ните без всякакви задни мисли да се отнасят към него със съчувствие и с 

пълна доверчивост да дават тука своите дъщери.7 

Въпросът за женските права и образование се дискутира от просветите-

лите в мюсюлманските райони на империята още от средата на XIXвек.8 По 

това време в Централна Азия и на Кавказ се появява либерална мюсюлманска 

интелигенция, чийто представители се наричали джадиди /джадид – ново/, а 

движението за нов начин на живот и просвещение – джадидизъм. Джадидите 

се опитват да реформират мюсюлманското общество чрез съвременни връзки 

и нови форми на общуване, имат позитивно отношение към въпросите на мо-

дернизацията и либерализиране на образованието, като включително поставят 

проблемът за женското образование.9 В центъра на дискурса за просветителс-

твото са поставени битовите страни от живота на жените. Появяват се и спи-

сания, които в редица статии разглеждат въпросите, свързани с положението 

на жените в сравнение с европейските страни.10 

Традиционната система, при която младите мюсюлманки се обучават в 

медресета или в къщи на религия, домакинство и прочие става вече неработе-

ща. Това налага коренна промяна на женското образоване в посока светско 

образование. Първите стъпки в това отношение са предприети през първата 

половина на XIX век, когато през 1848 г. в Шамаха е открито руско светско 

женско учебно заведение „Света Нина“, което през 1874 г. е прехвърлено в 

Баку и започва да функционира като първата женска гимназия, даваща средно 

образование.11 

Гимназията „Света Нина“ е замислена и реализирана от руската власт и 

независимо, че е ситуирана в Баку, обучението в гимназията не е съобразено с 

мюсюлманските традиции и не е насочено към мюсюлманските момичета. 

Доказателство за това е статистиката, която констатира следното: „През 1897 

г. в учебното заведение „Света Нина“ се обучават 320 възпитаници, от тях: 

руски – 153 /48,42%/, арменки – 109 /31.64/, еврейки – 19 /6.01/, немкини – 17 

/5.38%/, грузинки – 11/3.11%/, чужденки – 9 и мюсюлманки – само 3 момиче-

та /0.95%/…В края на 19 век в средните училища на Азербайджан 

/включително и прогимназия/ учат 1283 ученика, от които само 6 /0.45%/ са 

момичета.12 
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Основната причина за недоверието и негативното отношение на мю-

сюлманите към руското училище е колониалната политика на царизма, поли-

тическите и икономически ограничения на местната интелигенция, широко 

ширещата се корупция по всички етажи на властта и пр.13 От друга страна, 

това недоверие се подкрепя от невежи мюсюлмански свещенослужители, кои-

то не само са против привличането на децата и в частност на момичетата в 

светски училища, но и ги смятат за „противоречащи на духа на исляма“ и на 

религиозните служби ги заклеймяват и проклинат учителите.14 

Азербайджанската интелигенция обаче вижда в женската еманципация 

път за благоденствие и повишаване образованието на народа и в частност на 

образованието и възпитанието на момичетата. „Женското образование …дава 

общообразователни сведения и ще излекува социалния недъг жената да води 

затворен живот, в който отсъстват физически и умствени усилия и това 

те ще предадат по наследство не само на своите дъщери, но и на синовете 

си.15 

Представители на Азербайджанската интелигенция не само поставяли 

въпроса за откриването на светско мюсюлманско женско училище, но предп-

риели и конкретни стъпки в тази насока. Видният педагог и просветител Гасан 

бек Зардаби на 19 януари 1896 г. се обръща към бакинския губернатор с молба 

за откриване на училище за мюсюлманки, но молбата му е отхвърлена.16 

На държавно ниво също узрява идеята за създаване в Баку на училище 

за мюсюлмански девойки. Повод за това е коронацията на императора Нико-

лай II. По този повод директорът на народните училища на Бакинска губерния 

и Дагестанска област Александър Семенович Тхоржевски17 пише официално 

писмо до Хаджи Зейнал Абдин Тагиев от 22 март 1896 г. „Позволявам си да се 

обърна към Ваше Високоблагородие, като лице известно със своята широка 

благотворителност и съчувствие към разпространението на народното 

образование молба: 1/ да се открие в Баку в чест на коронацията на импера-

тора Николай Втори /1894 – 1917/ и неговата съпруга императрица Алексан-

дра Фьодоровна и за да се ознаменува това радостно за цяла Русия събитие, 

училище за девойки мюсюлманки начално училище /3 или 5 години/ под шап-

ката на Министерството на народната просвета с преподаване на ръкоде-

лие и водене на домакинство, необходими за потребностите на мюсюлманс-

кото семейство. В случай на съгласие от Ваша страна, това училище ще 

бъде единствено в империята и предлагам да носи името на Великата кня-

жна Олга Николаевна.“18 

В писмото правят впечатление няколко важни момента. Първият е, че то 

е написано по поръчка на Негово превъзходителство попечителя на Кавказкия 

учебен окръг, т.е. на много високо държавно ниво, прави се в чест на корона-

цията, т.е. с благословията на императора и се предлага да се нарече на член 

от императорската фамилия. На пръв поглед, тъй като този документ е първия 

в публикуваните, оставаме с впечатление, че инициативата за откриването на 
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мюсюлманското училище за девойки идва от правителствените органи. Но от 

друга страна от писмото се вижда, че тези образователни институции не пое-

мат никакви финансови ангажименти за откриването на училището с презум-

пцията, че това училище е грижа на самите мюсюлмани, т. е. те инициират 

създаването, но не и финансовото и дейностното му функциониране. 

Веднага възниква въпросът: Кой е Хаджи Зейнал Абдин Тагиев/ 1838 -

1924/ към когото е адресирано това писмо и защо точно към него е насочено 

правителствената покана? 

Той е един от най-ярките личности на Азебейджана в края на XIX и на-

чалото на ХХ век.19 Милионер, меценат и благотворител, действителен статс-

ки съветник и личност с огромен авторитет не само в Баку, но и в Русия и 

Иран. Точната дата на неговото раждане не е ясна. В едни източници се по-

сочва 1823, а в други 1838, но повечето автори посочват като по-достоверна 

годината 1938. Роден е в Баку в бедно семейство. Започва трудовата си дей-

ност като каменоделец. В 1860 г. има една или две търговски лавки, където 

продава манифактурни изделия. Той е един от първите, който се заемат с про-

изводство на керосин, а в 1870 г. вече има малък завод. Цялата му дейност е 

свързана с нефтеното дело. След като продава на англичани нефтената си 

компания, Тагиев влага парите в текстилна фабрика, след това в параходост-

роене и плаване, в енергийния сектор, рибната и винарската промишленост. 

Става основател и на бакинската търговска банка.20 

Хаджи Тагиев е не само успешен предприемач и милионер, но и виден 

обществен деец, меценат, и дарител. Нееднократно е избиран в Бакинския 

съвет и участва парично, като дарител в много проекти, свързани с инфраст-

руктурата на града. Финансира част от проекта за изграждане на водопровода 

Баку – Шолар. През 1883 г. със свои средства построява в Баку първото зда-

ние на театъра. В 1886 г. Тагиев със собствени средства основава в града и 

пожарно депо.21  

Хаджи Тагиев отделя и особено внимание на просветата: „В 1895 г. Ха-

джи Тагиев основал в близкото до града село Мардакян училище за градинари 

и цветари, като направил опитно поле и се опитвал да реши проблемите на 

озеленяването на Баку. След няколко години, завършилите училището стана-

ли квалифицирани специалисти, които принесли не малка полза на Баку…В 

началото на века заработила и неговата хартиена фабрика. Той построил за 

работниците джамия, а за техните деца училище и от цялата страна пока-

нил за училището учители на които осигурил прилично заплащане. Организи-

рал за работниците вечерни курсове за самоограмотяване, открил аптека и 

медицински пункт... 22 Редакторът на вестник „Каспий“ през 1901 г. пише за 

него. „В него имаше такъв култ към училищата, които той действително 

боготвореше и откликваше често на техните нужди и потребнос-

ти…Искаше да се открият колкото се може повече училища и им оказваше 

щедро спонсорство в цялата страна – на учебните заведения в Баку, Гяндже, 
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Шамахе, Нахчеван, а също и зад пределите на Азербайджан – в Тифлис, Дер-

бент, Владикавказ и др. градове. Тагиев е почетен попечител на среднотех-

ническото училище, Маринската женска гимназия в Баку и мюсюлманското 

училище в Тифлис“23 

Само след краткото изброяване на благотворителната дейност на Хаджи 

Тагиев става ясно защо директорът на народните училища на Бакинската гу-

берния и Дагестанската област се обръща именно към него с предложение да 

открие в Баку училище за момичета мюсюлманки. 

Но дали само това е причината? 

Авторът на документалния сборник Фархад Джаббаров24 смята, че 

предварително Хаджи Тагиев не се е обръщал към император Александър III с 

молба да му разреши да открие женско училище и въобще не се е обръщал по 

повод на училището към императорското семейство, тъй като липсват за това 

документи в архивите.  

Датата на първия документ от архива е писмото до Тагиев от 22 март 

1896 г. Всички публикувани документи след този период показват точно об-

ратното, че е свършена предварително страшно много работа по откриването 

на училището и обясняват защо то се открива няколко години по-късно. 

В същото време в книгата си Манаф Сюлейманов25твърди, че Тагиев не 

само се е обръщал към Александър III, от който е получил отказ, но и че след 

смъртта на Александър III, Хаджи Тагиев отправя към жената на новия импе-

ратор – Николай II – Александра Фьеодоровна, скъп подарък и молба да му 

съдейства за откриването на училище, а за да я умилостиви я моли, училище-

то да носи нейното име. Иначе е напълно нормално дарителят да иска учили-

щето да носи неговото име, а не на императрицата. 

По-склонни сме да подкрепим втория автор по няколко причини: 

На първо място не можем да не отчитаме практиката на всеобща коруп-

ция в Руската империя във всички институционални сфери. Не могат да не се 

отчитат и реалностите на ХIХ и началото на ХХ век, свързани с асимилаторс-

ката политика на царизма спрямо националните малцинства, населяващи го-

лямата империя и стремежа й да русифицира чуждоговорящото население 26 

На второ място бързината на отговора на Хаджи Тагиев на изпратеното 

му от директора на народните училища писмо и още повече на неговото съ-

държание. Отговорът на Тагиев на институционалната покана за откриването 

на училището е изпратен на 24 април – само един месец и два дена след офи-

циалното писмо и в него е изложена една цялостна концепция на Тагиев за 

финансирането, организацията и функционирането на бъдещото училище. 

Прави впечатление, че след стандартните поздравления и обобщения писмото 

започва с финансовата страна на въпроса. “Да учредя в Баку руско – мюсюл-

манско женско училище с мои пари и средства – 125 хиляди, които ще бъдат 

в банка и ще носят процент, с който ще се издържа училището и отделно 25 
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хиляди за построяването му. Моля за височайшето позволение училището да 

носи името на господарката императрица Александра Феодоровна.27 

Отговорът на писмото пристига още на другия ден 25 април, както е 

видно от документите и е изпратено от инспектора на Кавказкия учебен ок-

ръг, т.е. възможно най-високата администрация в региона веднага да внесе 

парите и „още същия час да ги уведоми, че е внесъл 150 хиляди за училището 

предвид наближаващата коронация и техни императорски величества ви 

молят да ускорите отговора.“28 

От следващата кореспонденция на Тагиев29се вижда, че още на другия 

ден внася парите, пише до градската управа да му даде специален документ за 

това и изпраща самия документ от банката. 

По-интересното е, че финансовите въпроси са водещи в кореспонденци-

ята му с руските институции почти през цялото време на съществуване на 

училището.30 

Ако още веднъж се върнем към писмото на Тагиев ще се открои негова-

та ясна позиция по отношение на женското образование в ислямското общес-

тво. “Особеностите на мюсюлманите и тяхното отчуждаване от руския 

културен живот, който се поддържа от догматичните принципи на исляма, 

което в сегашно време се признава не само от философите – ориенталисти 

са въведени в шериата някои закостенели нрави и обичаи. Опора на тези 

мнимо религиозни нрави и обичаи е затвореността на мюсюлманската жени 

и невъзможността й да осъзнае своите човешки права.31 Тук Тагиев остро 

напада догмите на исляма. В изказаните тук мисли и следващата му дейност 

по откриване на училището показват, че той смята препятствие за женското 

образование не самата ислямска религия, а „мнимо религиозните нрави и оби-

чаи“. В други свои писма от кореспонденцията си пише, че ислямската рели-

гия търси образование и възпитание. „Аз винаги казвах и сега това остава 

мое твърдо убеждение, че само образованите и сериозно просветени майки 

мюсюлманки от нашия край ще спасят нашите мюсюлмани от невежество-

то и изостаналостта. Това мое убеждение напълно се съгласува с истинския 

дух на исляма и неговия Велик Учител.“32 

В съдържателната част на писмото на Тагиев, като отговор на поканата 

за откриване на училището за мюсюлмански девойки е изложена неговата 

цялостна концепция за училището и неговите цели. “За да се приобщят мю-

сюлманите към руската цивилизация, те трябва чрез училищно образование 

да осъзнаят своите неотменими човешки права. Тази именно цел преследва 

основаното от мен училище, на което предстои да изпълни тази високо кул-

турна задача.“33 

В писмото на Тагиев прави впечатление и още един пасаж: „Това мю-

сюлманско училище ще допринесе и за създаването на хиляди подобни учили-

ща, където заедно с държавния език да се поощрява и преподаването на род-

ния език на възпитаничките.“ 
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Уточнява се и видът на училището, което иска да финансира и създаде – 

еднокласно училище с допълнително 4-то отделение в което трябва да се пре-

подава ръкоделие и водене на домакинство за потребностите на мюсюлманс-

кото семейство. „При училището трябва да има пансион за не по-малко от 20 

възпитаници. Възпитаничките трябва да бъдат изключително мюсюлманки, 

както и учителките по мюсюлмански закон божи, азербайджански език, рус-

ки и прочие …Попечителният съвет се образува: от основателя на училище-

то, който го оглавява пожизнено и членовете на съвета. В случай на негова 

смърт това право да наследи големия му син…“34 

Два месеца след получаването на първото писмо-покана към Тагиев 

разбираме от негово писмо, че има архитектурния чертеж и сметки на учили-

щето и знае на този етап колко точно ще струва, но реалното откриване на 

училището се забавя с няколко години.35 

Много факти от документите показват с какъв труд Тагиев и неговите 

единомишленици, представители на прогресивното духовенство са опитвали 

да убедят реакционното духовенство и невежата маса в необходимостта да се 

открие училището и че ислямската религия не забранява на момичетата да 

учат. 

Тагиев среща опозиция не само от своите съотечественици. Препятст-

вията идват и от правителствените чиновници. Министърът на народното об-

разование на Русия изказва недоволство и връща проекто-устава за това, че в 

него е записано, че в бъдеще училището може да се преобразува в прогимна-

зия, т.е в средно учебно заведение. Критикуван е и пунктът от проекта, който 

предвижда да се включат в попечителния съвет трима азербайджанци – чле-

нове на градския бакински съвет.  

В документите е издирен и публикуван за първи път Проект на името на 

нейно императорско величество господарката императрици Александра Фео-

доровна женско мюсюлманско училище в Баку.36 Проектът няма дата и под-

пис и е съставен или от Министерството на народната просвета, или от Кав-

казкия учебен окръг. От документа е видно, че е зачертана основната идея на 

Тагиев и то е редовно учебно заведение, подчинено не на учебния окръг, а на 

ведомството на императрица Мария. Това подчинение изисквало непрекъсна-

то да се обръщат към Петербург за всички кадрови въпроси, което било свър-

зано с тежки бюрократични проблеми. Според този устав попечителя на учи-

лището Тагиев е редови член на Попечителния комитет, а за председател би-

вал назначаван кмета на града. 

От проекта става ясно, че женското училище, независимо, че е частно, 

се планирало като учебно заведение напълно зависимо от административните 

органи и по-специално от градската власт на Баку и от канцеларията на Импе-

ратора. Попечителният съвет е поставен под контрол на градския съвет. Учи-

лището е толкова под контрол, че даже председателят на Попечителния съвет 

и началничката на училището се утвърждават от императрицата. Тагиев е са-
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мо редови член на Попечителния съвет, въпреки че изцяло финансирал пост-

рояването и функционирането на училището. Самото училище прилича пове-

че на административно заведение: неговите служещи носят униформи и могат 

да бъдат повишавани в звание.37  

Документите показват, че между Тагиев и чиновниците на царската ад-

министрация има спорове по повод устава и устройството на женското учи-

лище. И по този повод в кореспонденцията между чиновниците се казва: „С 

голям труд ми се отдаде, при съдействието на. /изброяват се няколко имена/ 

да принудя Тагиев да промени проекто – утава на женското училище… Мо-

ите протести не доведоха до нищо, тъй като Тагиев, поддържан от своите 

многочислени съветници, държи на своето и аз бях принуден да се съглася с 

направените добавки, тъй като те нямат особена важност.38  

През юни 1898 г. започва строителството на зданието на женското учи-

лище. Зданието е построено на централната улица на Баку – Николаевская и е 

истинско произведение на архитектурното изкуство. Главен архитект бил Йо-

сиф Гуславски – известен архитект от полски произход. Заведението има П–

образна форма и вътрешен двор, изградено е от бели и златни камъни в съче-

тание с филигранна резба по камъните, което му придава особена оригинал-

ност. При планирането на зданието Тагиев проявява далновидност, като не 

забравя своята идея училището да стане гимназия и построява огромна сграда 

с удобни и практични помещения. Благодарение на това той разширява женс-

кото училище и по-късно дори се провеждат там висши педагогически курсо-

ве. 

От 1901 г. започва да се формира ученическият и педагогическият пер-

сонал. В училището се приемат девойки-мюсюлманки не по-възрастни от 7 

години. Първоначално се предвижда да се приемат 50 ученички, от които 20 

мюсюлмански момичета, които да живеят и учат в пансиона на издръжката на 

Тагиев. Желаещите да постъпят на безплатно обучение се оказват повече и са 

приети допълнително още 13 бедни момичета. В момента на откриването на 

училището числото на безплатните ученички нараства на 35, а общото коли-

чество става 58.39 

Най-сложен се оказва изборът на педагогически персонал, тъй като учи-

телките трябва да са мюсюлманки, да са положили специален изпит, който им 

дава право да преподават азербайджански език и мюсюлманско вероучение. 

На 7 октомври 1901 г. се състои тържествено откриване на Бакинското 

женско на името на императрица Александра Федоровна руско-мюсюлманско 

училище. Местният вестник „Каспий“ пространно отразява това събитие.40 

Церемонията преминава с голяма тържественост. Изчетени са поздравления 

от представители на мюсюлманското и християнското духовенство, от инте-

лигенцията от Тифлис и Казан. 

Училището е и закрит пансион. Тук нямат достъп никакви мъже. Осигу-

ряването на ученичките с униформи, храна, учебни пособия е за сметка на 
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Тагиев. Архивните документи съхраняват много материали, свързани с инте-

ресни сведения за организацията на учебния процес в училище, разписите на 

уроците и съдържанието на учебниците. По тези детайли може да се получи 

представа за образцовия учебно–възпитателен процес, режимът, храната и 

свободното време на момичетата. Училището разполага с всички условия за 

продължителен живот на ученичките там. Има болница, кухня, перачница, 

салон, учебни и спални помещения, стаи за учителките и вътрешен двор за 

прекарване на свободното време. Тагиевското училище разполага и с прек-

расна сцена, на която момичетата поставят произведенията на азербайджански 

класици. При училището действа хор, литературен и танцов кръжок. В учи-

лището има и специален щат за лекар и фелдшер и здравето на момичетата е 

под регулярен контрол.41 

Учебната година в Александринското училище започва от 1 септември 

и свършва на 14 март. Непрекъснато нараства броят на приетите момичета. 

През 1907 г. се обучават 86 момичета, а през 1908 – те стават 100, в 1915 – 89, 

а в 1916 – 125. Когато се открива училището през 1901 г. учителките са 4, 

заедно с началничката, през 1908 стават 7, а през 1915 – 15. Много от учител-

ките идват по покана на Тагиев от Грузия, Узбекистан и Дагестан.42 

Приблизителната стойност на зданието на училището през 1915 нараст-

ва на 250 хил. рубли. В библиотеката има 1300 книги. В училището има 600 

учебни пособия по мюсюлмански Закон Божи, история, география, математи-

ка, естествени науки, писане, рисуване, музика и др. предмети.43 

През 1906 г. завършва първият випуск на училището от 15 момичета, 

които в последствие стават известни педагожки, лекарки и специалистки в 

други сфери. 

През 1909 г. Тагиев отново поставя въпросът за преобразуване на учи-

лището от начално в средно, като отново набляга на това, че в новото учили-

ще трябва задължително да се изучава азербайджански език. По изпитана 

стратегия на подкупа отделя 25 хил. рубли и учредява специална стипендия на 

името на графиня Елена Воронцова-Дашкова, съпруга на руския наместник на 

Кавказ – граф. Воронцов. Тагиев ходатайства също за учредяване при учили-

щето на мюсюлмански женски двугодишни педагогически курсове, които да 

готвят учителки за началните училища. За тази цел дарява 100 хил. рубли. 

Курсовете започнват да функционират от 1915 г, а през 1916 г. статуса на 

училището е променен и то било приравнено към висшите начални училища. 

Макар и бавно, след цели 6 години Тагиев успява. 

Тагиевското училище е първото светско училище за мюсюлмански мо-

мичета на Кавказ. През 1901 г. в Ереван, през 1902 – в Гандже, през 1907 – в 

Нухе и Ареше, а през 1909 г. в Баку се откриват руско-азербайджански женс-

ки училища. Много от педагожките в тези училища са завършили педагоги-

ческите курсове на Тагиевското училище. 
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Във връзка с Първата световна война и затруднените продоволствия 

Тагиевското училище прекратява своята дейност в началото на 1918 г. 

През 1924 г. умира Хаджи Зейнал Абдин Тагиев – основател на руското-

мюсюлманско женско училище и първи радетел за женско образование в 

Азербайджан. 28 години преди своята смърт, обръщайки се с молба да открие 

училището, той казва: „Трябва по пътя на училищното образование да нака-

раме мюсюлманите да осъзнаят своите неотменни човешки права. Именно 

тази цел преследва и основаното от мен училище, което предстои тук да из-

пълни висока културна задача“. 44 

Какво разбира Тагиев под „човешки права“? Вероятно в духа на мю-

сюлманското просвещение от края на ХIХ век като част от право на образова-

ние и на момчетата, и на момичетата, право в училище да изучават майчиния 

си език и не на последно място – право на религиозна идентичност. Хаджи 

Тагиев чрез училището разширява кръга на образованите мюсюлмански жени 

и поставя началото на женското образование в региона.  
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