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Každý region současného Ázerbájdžánu 
přispívá k formování obrazu všenárodní 
tradiční kultury svým vlastním specific-

kým dílem. Třebaže se některé oblasti od sebe 
svými charakteristickými zvláštnostmi navzájem 
liší, dohromady představují jedinou všeázer-
bájdžánskou kulturu a v tomto smyslu se vzá-
jemně doplňují.

Žádnou výjimkou není v tomto ohledu ani 
starobylá oblast Nachičevanu. Historické, ar-
cheologické i etnografické souvislosti pře-
svědčivě dokládají, že Ázerbájdžánci jsou 
autochtonním (tj. domorodým) obyvatel-
stvem této oblasti. Historik A. Klimov psal již  
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v roce 1938 o tom, že studium arche-
ologických památek Nachičevanu 
„dovoluje učinit závěr, že Ázerbájdžán-
ci této epochy1 znali chov dobytka  
a zemědělství a že město Nachičevan 
je zřejmě nejstarobylejším mezi všemi 
městy Ázerbajdžánu..., přičemž ázer-
bájdžánský národ zde po staletí doká-
zal udržet svou kulturu.“2

Skalní kresby Gamigaja v Ordu-
badské oblasti, pocházející z doby 
bronzové a rané doby železné, před-
stavují nevyčerpatelný zdroj studia 
způsobu života, hospodářských  
a materiálních podmínek i duchovní 
kultury národa v jeho dávné minu-
losti. V zobrazeních skalních kreseb, 
zejména ve scénách lovu, se zřetelně 
odráží výrazová dynamika, svědčící  
o mistrovství pravěkých umělců.

V průběhu svých dějin byl Na-
chičevan vystaven mnoha ničivým 

vpádům nájezdníků a dobyvatelů. Po 
letech válek se obyvatelé pokaždé 
snažili odstranit následky devastace  
s cílem znovu obnovit a zvelebit svou 
rodnou zem. Také příčiny součas-
né blokády Nachičevanu lze objevit  
v historických souvislostech. 

V souladu s turkmenčajskou do-
hodou, podepsanou v únoru 1828, 
byly ázerbájdžánské chanáty Na-
chičevanský a Jerevanský připojeny  
k Rusku. V březnu téhož roku byla  
v rámci Ruského impéria vytvořena 
takzvaná „Arménská oblast“ a v roce 
1849 potom Jerevanská provincie. 
Nachičevan se stal jedním z jejích 
ujezdů. Je třeba poznamenat, že dří-
ve byly geografické hranice Nachi-
čevanu mnohem širší, než dnes. Do 
jejich rámce bývaly zahrnovány také 
Daralagezský, Meghrinský a Gafan-
ský magal.3 Ovšem v dobách carské 

a později sovětské vlády nad touto 
oblastí byly uvedené země odevzdá-
ny do správy Arménie, čímž se území 
Nachičevanu zmenšilo na součas-
ných 5 500 km2.

Přesídlení Arménů do Nachiče-
vanu z Íránu v roce 1828 výrazně 
zhoršilo vzájemné etnické vztahy  
v celém regionu. Podle svědectví  
V. Grigorijeva bylo v onom roce úsi-
lím Ruska přesídleno 2 551 Arménů 
z Tabrízského, Chojského, Salmasské-
ho a Urmijského magalu.4 Zcela bez 
významu jistě není ani fakt, že kniha 
V. Grigorijeva vzbudila zaslouženou 
pozornost A. S. Puškina. V roce 1836 
byla na stránkách časopisu Sovre-
mennik, který Puškin vydával, publi-
kována recenze Grigorijevovy práce 
z pera A. Zolotnického. 

Text knihy i jeho recenze měly 
společného jmenovatele. Bylo jím 
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objektivní konstatování, že se armén-
ští přesídlenci usadili na těch nejú-
rodnějších pozemcích, kde ovšem 
již odnepaměti žilo a hospodařilo 
místní obyvatelstvo. V důsledku 
toho byla část Ázerbájdžánců nuce-
na svou domovinu opustit. „Mnoho 
skupin Arménů se libovolně usadilo  
v těch nejlepších vesnicích, kde zabrali 
opuštěné domy. Od toho se odvinula 
mnohá utrpení domorodého obyvatel-
stva, jehož existence byla stísněna nově 
příchozími, jimž místní vrchnost věno-
vala velkou pozornost, zatímco původ-
ní obyvatelstvo bylo nuceno postoupit 
jim velkou část své země.“5

Autoři 19. století (V. Grigori-
jev, A. Děkonskij ad.) charakteri-
zují Armény, kteří do těchto míst 
přesídlili, jako lidi uzavřené, pro-
hnané, chamtivé a ziskuchtivé. 
Jak uvedl úředník Ministerstva stát-
ního majetku Ruského impéria pro 
oblast Kavkazu, národností Armén,  
S. P. Zelinskij: „Arméni, kteří přibyli ze 
Salmasu, aby se vzápětí usadili ve 
vesnici Tumbul, se zabývali podvo-
dy, paděláním peněz, spekulacemi, 
různými čachry, zvláště pak kup-
čením se zlatem a svatokrádežemi.  

K dosažení svých cílů, vždy v závislosti 
na situaci, vydávali se tu za pravoslav-
né, tu za muslimy.“6

Historie Nachičevanu, počíta-
jící se na tisíciletí, uchovala staro-
bylá svědectví o bohaté a mnoho-
stranně rozvinuté kultuře této ob-
lasti. Na území Nachičevanu se na-
chází, mimo řady jiných pamětihod-
ností, také unikátní památka Ashâb 
al-Kahf (volně přeloženo z arabštiny: 
Ti, kdo jsou v jeskyni), jež je spojena 
se známou pověstí, rozšířenou ze-
jména mezi muslimy na Východě. 
Podle jejího znění se sedm mladých 
lidí - muslimů - rozhodlo uchránit 
si svou víru a vyhnout se nátlaku ze 
strany pohanů. Skryli se v jeskyni  
a usnuli v ní. V Koránu se o tom ho-
voří takto: 

„ ... A hle, lidé se mezi sebou hádali 
ohledně věci jejich, a říkali jedni: „Vy-
stavme nad nimi stavbu nějakou; Pán 
jejich přece o nich dobře ví!“ A pravili ti, 
kdož ve sporu o věc tu zvítězili: „Vystaví-
me nad nimi svatyni!“

A budou říkat někteří: „Byli tři  
a čtvrtý z nich byl pes jejich.“ Jiní řeknou: 
„Bylo jich pět a šestý z nich byl pes je-
jich“ – dohadujíce se o nepoznatelném;  

a další řeknou: „Sedm, a osmým z nich 
byl pes jejich.“ Odpověz: „Pán můj zná 
nejlépe počet jejich; a zná to jinak jen 
lidí nemnoho!“

(...)
A setrvali oni v jeskyni své tři sta let  

a přidáno je k tomu ještě devět.
Rci: „Bůh zná nejlépe, jak dlouho 

tam zůstali, a Jemu náleží nepoznatel-
né na nebesích a na zemi a On nejlépe 
je vidoucí a slyšící! A nemají oni kromě 
Něho ochránce žádného a On nečiní 
nikoho společníkem rozhodnutí Své-
ho!“7

Archeologické vykopávky pro-
váděné v Charapu-Gilanu, Kultapě 
a Kyzyl-Venku svědčí o rozvinuté 
městské kultuře dávného Ázer-
bájdžánu. Archeologické průzkumy 
v Nachičevanu na počátku minulého 
století prováděli Arméni E. A. Lala-
jan (Kultapa, Kyzyl-Venk, 1904) a S. V. 
Těr-Avetisjan (Charapu-Gilan, 1913), 
kteří byli zapojeni do krádeže a 
vývozu cenných příkladů hmotné 
kultury do zahraničí.

Středověká architektura nachiče-
vanské školy byla proslulá po celém 
Východě. Projevila se jak ve sféře 
obytných, tak i veřejných budov. Na-
příklad stavby Ordubadu přitahují 
zvláštní pozornost jak z hlediska ar-
chitektonického, tak i etnografické-
ho. Všeobecně jsou známé jako „char-
pištali evler“. V přízemí těchto budov 
se nacházejí chodby s půlkruhovými 
osmi- nebo šestiúhelnými oblouky – 
co do stavební techniky zcela unikát-
ní. Tyto chodby, vykládané pálenými 
cihlami vysoké umělecké úrovně, 
mívaly několik dveří a hrály úlohu 
spojovacích chodeb mezi jednotlivý-
mi pokoji a nádvořím. Velmi charak-
teristická je také výzdoba oken pro-
lamovanými vitrajemi. Podle názoru 
významné historičky architektury,  
R. Salajevové, je obtížné na celém 
Východě nalézt k ordubadským 
domům jakoukoli analogii.

Etnografie
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Ordubadské domy se odlišují 
originální konstrukcí a vodotečemi, 
zvanými „češme“, nacházejícími se 
ve dvorech těchto domů. Do těch-
to zařízení proudí voda speciálními 
kanály z karezů.8 Tyto vodoteče se 
nacházejí v hloubce 3 – 5 m a vedou 
k nim kamenné schody s nejvíce 40 
stupínky. Těmto vodotečím se mezi 
lidmi říká také „gyrchajag“ (doslova 
„stonožka“). V minulosti byl počet 
karezů ve městě a v jeho okolí mno-
hem vyšší. Historik a etnograf-kavka-
zolog I. Chopin, který zde pobýval ve 
20. a 30. letech 19. století, jich zare-
gistroval sedmdesát.

Nachičevan byl také jedním  
z důležitých center ázerbájdžán-
ského řemesla. Lidé se zde od-
pradávna zabývali tkalcovstvím, ale 
hlavně výrobou koberců, o čemž 
svědčí i archeologické nálezy z Kulta-

py. Byly zde nalezeny hliněné přeslice  
a kostěná nákončí vřeten, pocházejí-
cí již ze 4. – 3. tisíciletí př. n. l. Vyráběly 
se zde vlasové a bezvlasové koberce 
z velbloudí srsti.

Stejně tak jako jinde v Ázerbájdžá-
nu, jsou i nachičevanské koberce bo-
haté na geometrické tvary, vyobraze-
ní rostlin a živočichů. Zdejší koberce 
však oproti ostatním byly zdobeny 
vzory vpravdě unikátními. V minulosti 
prosluly jako centra výroby koberců 
z vlny a hedvábí především Nachi-
čevan, Ordubad, Džulfa a Šahbuz.  
V samotném městě Nachičevanu byly 
rozšířeny zejména koberce typu „zili“.

Vysoce rozvinuté byly v Na-
chičevanu také další druhy umění  
a řemesel. Na počátku 19. století po-
čet řemeslných odvětví v provincii 
dosáhl stovky. Všeobecně rozšířené 
bylo šperkařství, umělecké zpraco-

vání kovů, kamene i dřeva, umělec-
ká výšivka, výroba nádobí, hrnčířství 
a umění tisku. V. Grigorijev v roce 
1829 konstatoval, že se v rámci pro-
slulého nachičevanského trhoviště 
nacházelo 53 obchodů s ovocem  
a zeleninou, 35 obchodů s brokátem 
a textilními výrobky, dva obchody se 
stříbrem, dva se zbraněmi a 13 kovář-
ských dílen. V roce 1880 dosáhl po-
čet obchodů na městských tržištích 
čísla 425.

Specifickými zvláštnostmi jsou 
charakteristická výroba nachiče-
vanské umělecké výšivky a zpra-
cování dřeva. Jistě ne náhodou je 
proto studiu těchto národních umě-
ní zasvěcen výzkum uměleckých 
historiků G. a A. Alijevových. Nachi-
čevanské vzory byly známy v celém 
Orientu. V anonymním díle 13. století 
Čudesa mira (Divy světa) se uvádí:  

Ashâb al-Kahf
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„V Nachičevanu se vyrábějí potřeby pro 
domácnost – překrásné látky, tenké 
přikrývky, dřevěné misky. Vzorované 
nádobí, vyráběné ze dřeva nachiče-
vanskými mistry, je je vyváženo do ce-
lého světa.“ V oblasti zpracování dřeva 
byly široce uplatňovány vyřezávané 
ozdoby, ornament a intarzie.

Podobně, jako v řadě dalších regi-
onů Ázerbajdžánu, došly také v Na-
chičevanu širokého uplatnění tradič-
ní techniky výšivky, jako jsou „džul-
me“, „čachma“, „tortikme“, „gondarma“ 
a „nagda“. Ozdoby byly aplikovány 
na samet, hedvábí a bavlněné látky.  
I přes zřetelné zakotvení těchto vzo-
rů v obecných souvislostech lidové-
ho umění, upoutá pozornost jejich 
osobitost. 

Také umění malby na textilu je 
řemeslem specifickým pro nachi-
čevanskou oblast. Pro toto odvětví 
lidového umění je typické, že vzory 
nebyly na bavlněné látky malovány, 
nýbrž tisknuty. Ornamenty vytváře-
né touto technikou byly pověstné 
vysokou uměleckou úrovní, přičemž 
současně vynikaly tvarovou různo-
rodostí. Slavný turecký cestovatel  
17. století Evliya Çelebi zaznamenal, 
že výšivky „gelemkari“, stejně tak jako 
„bachramgjuri“ a bavlněné ubrusy  

z Nachičevanu, byly vyhlášené po  
celém světě.

Kultura Ázerbájdžánců žijících  
v Nachičevanu je velmi bohatá, roz-
manitá a duchovně procítěná. Také 
legendy a příběhy spjaté s již zmí-
něnou lokalitou Ashâb al-Kahf, popř.  
s Ilandagem9 a dalšími místy, jsou 
živé až do dnešních dnů. 

V článku I. Chopina o hudební 
kultuře ázerbájdžánského obyva-
telstva nachičevanské a jerevanské 
oblasti, publikovaném v roce 1840  
v petěrburském časopise Majak, je 
obsažena informace o tancích „gju-
veng“ (tanec vsedě) a „mirzaji“. Autor  
v něm poukazuje na to, že Arméni 
žijící v uvedených regionech neměli 
vlastní národní hudbu a že si proto 
osvojili hudbu ázerbájdžánskou. Ko-
lektivní tance – „jally“ – se v těchto 
oblastech navzájem liší choreografic-
kou náplní i pestrostí žánrů. Vokální 
„jally“ je rozšířen zejména v Orduba-
du, Šaruru a Šahbuzu, vokálně-instru-
mentální pak v Šaruru. A. Alekperovo-
vá, studující speciálně nachičevanské 
„jally“, tvrdí, že v minulosti byly na 
území Nachičevanu rozšířeny desít-
ky druhů tanců: „jally-tenzere“, „šeril“, 
„maraly“, „gaz-gazy“, „kočeri“ ad.

Navíc je Nachičevan, také vzhle-

dem ke své zeměpisné poloze, jed-
nou z nejstarších zemědělských ob-
lastí Ázerbájdžánu. Zvláštní zmínku 
je proto třeba učinit o zahradnictví. 
Cestou tradičního šlechtění zde byly 
vypěstovány desítky odrůd ovoce. Ve 
30. letech 19. století bylo v Nachiče-
vanu 184 ovocných sadů, v Orduba-
du dokonce 473 a k tomu 50 vinic.  
V 80. letech 19. století se počet sadů 
(či zahrad) v Nachičevanu zvýšil na 
1.263. Jak napsal v roce 1882 inspek-
tor městských škol Nachičevanu  
K. A. Nikitin, pěstovalo se na vinicích 
nachičevanského ujezdu 60 odrůd 
vinné révy.10 Ázerbájdžánští sadaři 
zde pěstovali víno, meruňky, hrušky, 
kdoule, broskve, třešně, jablka a další 
ovoce mnoha odrůd.

V 80. letech 19. století rostlo pou-
ze v jediné vesnici jménem Biljav  
12 vzácných odrůd třešní.11 Charak-
teristická pro celý region, zvláště pak 
pro oblast Nachičevanu a Ordubadu, 
byla odrůda dýně zvaná tutma. Nej-
populárnější byly letní a zimní tutmy 
z vesnice Aliabad. Všeobecně rozší-
řené pak byly v regionu zejména ná-
sledující odrůdy tutmy: nadirchany, 
mijanbur, agdžanabat, gojdženabat 
a naryndži. Výbornými chuťovými 
vlastnostmi, nehledě na jejich znač-
nou velikost, vynikaly (a vynikají) i na-
chičevanské melouny. 

Všechny výše uvedené kultur-
ní hodnoty jsou po staletí a tisíciletí 
spjaty s Ázerbájdžánci – autochtony 
tohoto úžasného a krásného kraje. 
Přesto, že bylo pro poznání bohaté  
a rozmanité tradiční kultury Nachiče-
vanu již mnoho vykonáno, nejsou et-
nografické souvislosti této oblasti do-
posud probádány v takovém rozsahu, 
jaký jim přísluší. Všenárodní vůdce 
Ázerbájdžánu Hejdar Alijev na zase-
dání státní komise pro uskutečnění 
oslav 75. výročí Nachičevanské auto-
nomní republiky správně uvedl: „Mu-
síme sestavit základní práce týkající 

Etnografie
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se jak dějin Ázerbajdžánu, tak dějin 
Nachičevanu, který je jeho nedílnou 
součástí. K těmto pracím nejsme 
motivováni pouze povinností dostát 
nárokům, které jsou na nás kladeny, 
nýbrž také úsilím ukázat celému 
světu starobylou, bohatou historii  
a kulturu Ázerbájdžánu.“ 

Poznámky:

1. Neolitu (pozn. překladatele).
2. A. Klimov, Pamjatniki prošlogo, 

Bakinskij rabočij, 18. listopadu 
1938.

3. Magal (tatar.) – okres, provincie. 
V době perské vlády na Kavkaze 
se každý chanát dělil na několik 
magalů (pozn. překladatele).

4. V. Grigorijev, Statističeskoe opi-
sanie Nachičevanskoj provincii, 
Petrohrad 1833.

5. Ibidem.
6. S. P. Zelinskij, Tri magala: 

Nach ičevanskij, Ordubadskij  
i Daralagezskij. Geografo-statis-
tičeskoe i selskochozjajstven-
noe opisanie, in: Sbornik svede-
nij o Kavkaze VII, Tiflis 1880. 
Další informace k této otázce 
viz: A. G. Dekonskij, Ekonomi-
českij byt gosudarstvennych 
krestjan v zapadnoj časti Šaru-
ro-Daralagezskogo uezda, Eri-

vanskoj gubernii, in: Materialy 
dlja izučenija gosudarstvennych 
krestjan Zakavkazskogo kraja I, 
Tiflis 1885.

7. Korán (18:21-26), Praha 1991 
(překlad Ivan Hrbek).

8. Karez (pers.) nebo kanát (arab.) 
je umělý podzemní kanál, vy-
kopaný mezi jednotlivými,  
v pravidelných rozestupech 
vyhloubenými studněmi, jímž 
se do pouštních oblastí přivádí 
samospádem voda z hor. Ten-
to dávný lidský vynález umož-
nil osídlení pouštních oblastí  
v Africe a v Asii (pozn. překlada-
tele).

9. Jedná se o proslulou Hadí horu 
(pozn. překladatele).

10. K. A. Nikitin, Gorod Nachčy-
van i Nachičevanskij ujezd, in: 
Sbornik materialov dlja opisanija 
mestnostej i plemen Kavkaza II, 
Tiflis 1882.

11. S. P. Zelinskij (cit. v pozn. 6).




