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Saya percaya bahwa bangsa yang besar adalah yang 
bisa menghargai peninggalan sejarah dan budayanya. 
Azerbaijan, menurut pendapat saya, adalah termasuk 
salah satu bangsa yang sangat menghargai pening-
galan kebudayaannya dan bahkan memiliki kesadaran 
yang sangat tinggi dalam melestarikan kebudayaannya.

Saya tinggal di Azerbaijan sejak tahun 2012 sehing-
ga dapat menyaksikan sendiri bagaimana Pemerintah 

dan rakyat Azerbaijan melakukan banyak upaya untuk 
melestarikan kebudayaannya. Sebagai sebuah ilustrasi, 
adalah pengalaman yang saya peroleh pada siang hari 
tanggal 18 Maret 2014 dalam acara yang diselenggara-
kan di kampus Universitas Bahasa-Bahasa Azerbaijan di 
kota Baku, yaitu dalam rangka memperingati karya pu-
jangga dan fi lsuf termasyhur Azerbaijan Nizami Ganjavi. 
Bagi saya kegiatan ini penting dan bermanfaat sebagai 
pewarisan nilai-nilai sejarah kepada kalangan generasi 
muda.

Nizami Ganjavi melalui salah satu hasil karyanya, yai-
tu “Leyla dan Majnun” tidak hanya masyhur di Azerbaijan, 
tetapi bahkan mendunia. Siapa yang tidak mengenal 
cerita drama cinta “Leyla dan Majnun”. Tetapi mungkin 
tidak banyak orang termasuk di Indonesia yang men-
getahui bahwa Nizami Ganjavi lahir dan hidup di kota 
Ganja pada abad ke-12, salah satu kota bersejarah di 
Azerbaijan. 

Nizami Ganjavi sudah lebih dulu menulis cerita “Le-
yla dan Majnun” dibanding “Romeo dan Juliet”, karya pu-
jangga dunia William Shakespeare. Di Indonesia sendiri 
saya mencatat bahwa sutradara ternama Sjuman Djaya 
mengangkat cerita Laila Majenun menjadi fi lm drama 
musikal pada tahun 1975.

Kebesaran Nizami Ganjavi diabadikan dalam ber-
bagai bentuk dan penamaan bangunan di Azerbaijan 
seperti Nizami Museum of Literature di kota Baku, Stasiun 
Metro (kereta) di kota Baku, nama salah satu  distrik  di 
kota Baku, gedung bioskop Nizami di kota Baku, patung 
Nizami Ganjavi di kota Baku dan kota-kota lainnya di 
Azerbaijan, serta Mauseleum Nizami di kota Ganja. 

Selama saya tinggal di Baku tentu saya juga mener-
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ima kunjungan tamu-tamu dari Indonesia. Salah satu 
pertanyaan yang sering diajukan adalah mengenai 
kekhasan Azerbaijan. Reaksi spontan saya yaitu karpet 
Azerbaijan. Terlebih lagi karena UNESCO memasukkan 
karpet Azerbaijan dalam daftar Intangible Cultural Heri-

tage pada tahun 2010. 
Walaupun saya memiliki ketertarikan kuat mengenai 

karpet, tetapi saya bukanlah ahli. Berdasarkan sumber-
sumber tertulis yang ada, saya catat bahwa karpet Azer-
baijan dapat dibedakan dalam 7 kelompok berdasarkan 
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desain, pola dan warna, yaitu Guba, Baku, Syirvan, Ganja, 
Gazakh, Garabagh, Tabriz. 

Dari penelusuran saya untuk mengenal karpet Azer-
baijan ternyata nilai sebuah karpet ditentukan selain 
oleh motif juga bahannya. Karpet yang dibuat dari 
sutera lebih mahal dibanding bahan dari wol. 

Tetapi nilai sebuah karpet juga sangat dipengaruhi 
oleh usia pembuatannya. Semakin antik semakin mahal 

harganya. Tidak sembarangan dapat membawa karpet 
antik keluar dari wilayah Azerbaijan karena memerlukan 
ijin khusus dari pihak berwenang di Azerbaijan dan ha-
rus dilengkapi sertifi kat. 

Kota Baku telah memiliki sebuah Museum Karpet 
untuk melestarikan karpet Azerbaijan. Baru-baru ini 
saya juga berkesempatan mengagumi koleksi yang ada 
di Museum Karpet di kota Nakhcivan.
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Kekayaan budaya bangsa Azerbaijan tidak hanya 
terbatas pada kemasyhuran nama Nizami Ganjavi dan 
keindahan karpet. Azerbaijan juga memiliki dan meme-
lihara dengan baik seni tari tradisionalnya, antara lain 
Yalli dan musik tradisionalnya, yaitu Mugham. Khusus 
Mugham mendapatkan pengakuan UNESCO sebagai 
Masterpiece of Oral and Intangible Cultural Heritage of Hu-
manity pada tahun 2003. 

Musik Mugham dimainkan dengan 3 alat yaitu: daf 
(tamborin besar), kamancha (semacam gitar dengan 
empat senar), dan tar (lute berleher panjang dengan 11 
senar). Pergelaran musik Mugham senantiasa disertai 
oleh seorang penyanyi dengan suara yang khas dengan 
nada yang panjang dan tinggi. Menyaksikan pergelaran 
musik Mugham sekilas mengingatkan saya pada musik 
Gambus yang dimainkan di Indonesia.
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Musik tradisional Mugham dipelihara dengan san-
gat baik sampai hari ini. Untuk itu telah dibuat gedung 
khusus, yaitu  International Mugham Centre di kota Baku 
yang pembangunannya diprakarsai oleh Ibu Negara 
Azerbaijan, Mehriban Aliyeva. 

Musik Mugham digelar tidak hanya pada acara-aca-

ra rakyat tetapi acara resmi kenegaraan. Salah satunya 
adalah dalam rangka memperingati 90 tahun Nakhci-
van Autonomous Republic di kota Nakhcivan pada tang-
gal 8 April 2014 yang juga dihadiri oleh Presiden Azer-
baijan, Ilham Aliyev.

Mugham sepertinya tidak dibatasi oleh ruang dan 
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waktu. Permainan Mugham terbukti bisa sangat serasi 
disandingkan dengan permainan alat-alat musik mod-
ern dan elektrik. Musik Mugham juga dapat dipadu-
kan dengan aliran-aliran musik modern jazz dan klasik 
yang juga sangat berkembang di Azerbaijan. Saya ter-
ingat pengalaman menghadiri malam fi nal EuroVision 
Song Contest di gedung Crystal Hall di Baku tahun 2012 
yang menampilkan musik Mugham sebagai salah satu 
acaranya. Buat saya ini mengagumkan dan mencer-

minkan komitmen kuat bangsa Azerbaijan untuk me-
lestarikan Mugham di tengah gegap gempita musik 
modern saat ini.

Sampai hari ini saya terus berupaya untuk menge-
nal lebih banyak dan lebih dalam mengenai kekayaan 
dan keindahan budaya Azerbaijan. Saya juga berpikir 
bukanlah hal yang mustahil untuk menciptakan sinergi 
antara keindahan seni Azerbaijan dan Indonesia sekal-
igus melambangkan persahabatan kedua bangsa. 
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