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Nedaleko od Baku, v Gobustanu, na úpatí hory 
Džingirdag se na dvou kamenných sloupech nachází 
přírodní litofon  – gaval čalan daš neboli jenom gaval-
daš („kámen – buben“). Při úderu vydává kámen tři 
různé zvuky připomínající kovový zvon, a to podle 
toho, na kterou část balvanu směřují údery. Podle 
názoru archeologa I. M. Džafarzade sloužil kámen jako 
hudební nástroj. Stejný kámen byl nalezen na dolním 
terénním výstupku pohoří Bejugdaš vzdáleného  
7 km od Džingirdagu. V rytmech vybubnovávaných na 
kamenech-bubnech předváděly starověké kmeny žijící 
na území Ázerbájdžánu své rituální tance. Tance jsou 
zobrazeny na gobustanských skalních kresbách 
vytvořených v době mezi obdobím mezolitu (před 
8 tisíci lety) a středověku.

Na jedné z kreseb na keramické nádobě z hradiště 
Džigamyš, která je stará přibližně šest tisíc let, 
je zobrazen člověk se strunným nástrojem a je 
obklopen hudebníky, tanečníky a tleskajícími 
diváky.  Na dalším obrázku je pěvec mající ruku 
za uchem (typický postoj pro pěvce – chanende)  
a hudebníci hrající na hudební nástroje. Na bronzovém 
poháru ze 4. století př. n. l. nalezeném na hradišti Zivie 
je zobrazen velekněz Mágů – uctívačů ohně – hrající 
na strunný nástroj podobný hudebnímu nástroji 
nazývanému saz.

V Gadabajském okrese na úbočí hory u vesnice 
Karamurad leží pevnost Zenggala, v níž podle ústního 
podání ohlašovali zvonem nazývaným zenga blížící se 
nepřátele. 

Ve vlastivědném muzeu města Agstafy se mezi 
exponáty nachází píšťalka burbug ze 4. století př. n. l. 
z městečka Gumbez, která má podobu miniaturního 
hliněného džbánku, který se směrem dolů zužuje. 

Burbugy v podobě ptáků byly nalezeny v Ázerbájdžánu 
i na území Gabalinského, Ismaillijského a Gubanského 
okresu (doba bronzová), v Baku u stěny pevnosti Ičeri-
Šecher (12. až 13. století). Na stříbrném prstenu (starém 
více než dva tisíce let) z  Garatepe v Udžarském okrese 
je vyryta postava člověka hrajícího na dechový nástroj 
tutek. V Gabalinském okrese byl nalezen měděný zvon  
a kulatý hliněný nástroj gumro (chrastítko), který má uvnitř 
tři kulaté kamínky. U města Mingačeviru v Gadabajském 
okrese a v obci Dolanlar v Chočavendském okrese byly 
nalezeny bronzové přívěsky s chrastítky-rolničkami 
(zyngyrov) z konce 2. a počátku 1. tis. př. n. l.

Na území Edditepe ve Füzulském okrese byly 
ve dvou kamenných mohylách z 5. století nalezeny 
nástroje zvané sindž, které se skládají se z dvojice 
kulatých měděných talířů. V Masallyském okrese byly 
zase nalezeny starodávné bicí nástroje (nyní jsou 
v muzeu obce Chiškedere), z nichž tabil je vydlabán 
zevnitř dubového kmene s postranním otvorem. Zvuky 

Dechový nástroj „kamancha“, 19. století, Národní 
muzeum dějin Ázerbájdžánu

Dechové nástroje, ázerbájdžánská miniatura, Tabríz, 16. století
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jsou vyluzovány údery paliček po celém horním řezu 
kmene. Druhý z nástrojů nazývaný def má dřevěné 
tělo hruškovitého tvaru, na němž je natažena kůže. 
Třetí nástroj s názvem sindž vypadá jako vypouklý 
bronzový disk a pro snadné držení v ruce má uprostřed 
upevněnou šňůru.

Na stříbrné nádobě z období Sasanidů (3. až 7. století, 
Ermitáž – Sankt Petěrburg) jsou vyryty obrazy tanečnic, 
z nichž jedna drží šátek a druhá šah-šah (kastaněty). 
V hrdinském eposu „Kitabi – Dede Gorgut“, jehož děj se 
odehrává v 6. až 7. století, jsou zmíněny hudební nástroje 
gopuz (strunný), zurna, boru, tutek (dechové nástroje), 
nagara, davul, kus (membránové bicí nástroje).

Cennými zdroji pro výzkum středověkých 
ázerbájdžánských hudebních nástrojů jsou básnická 
díla Gatrana Tabriziho (1010-1080), Chaganiho 
Širvaniho (1120-1199), Nizamiho Gandževiho 
(1141-1209), Assara Tabriziho (1325-1390), Gaziho 
Burhaneddina (1344-1398), Imadeddina Nasimiho 
(1369-1417), Džachanšacha Hagigiho (1405-1467), 
Ismaila Hatayho (1486-1524) a Muhammeda 
Füzuliho (1498-1552), v nichž jsou uvedeny názvy 

hudebních nástrojů, popsány jejich části a materiál, 
z něhož byly vyrobeny, a způsoby hry.

V rukopisu traktátu „Kitab al-advar“ („Kniha  
o kruzích“, 1333-1334, Bodleyova knihovna, Oxford) 
ázerbájdžánského hudebního teoretika Safiaddina 
Urmaviho (1217-1294) je vyobrazen nástroj ud s  
5 dvojitými strunami a 7 pražci na krátkém krku. 
V rukopisu je také obrázek hudebního nástroje čang 
s 34 strunami. V jeho spisu „Risaleji-Šarafija“ („Kniha 
o šlechetnosti“) je ud zařazen mezi nejdokonalejší 
nástroje. Mezi citerovými nástroji Urmavi zmiňuje kanun, 
který má lichoběžníkový tvar těla, a nuzhu mající tvar 
trojúhelníku. Současníci tvrdí, že on sám zkonstruoval 
dva nástroje – nuzhu (an-nuzhat) a muganni (mugni).

Ázerbájdžánský hudební teoretik, skladatel, 
básník, pěvec a hudebník Abdulgadir Maragi (1353-
1435) zkoumal formy a druhy hudebního doprovodu, 
způsoby ladění a vyluzování tónů, metody a techniku 
hry na hudební nástroje. Hudebním nástrojům (jichž 
je kolem 40) věnoval kapitoly svých spisů „Magasid-
al-Alhan“ („Účel melodií“) a „Favaidi - ašara“ („Deset 
výhod“). Maragi popisuje také hudební nástroje, 
které sám vynalezl: čini sazy kasat skládající se ze 
76 porcelánových misek různé velikosti rozložených ve 
třech řadách, přičemž jejich výška se v jednom směru 
snižovala. Misky byly naplněny vodou a po úderu 
vydávaly tóny o různé výšce; sazy alvach vypadal 
jako xylofon a skládal se ze 46 měděných destiček ve 

Bicí nástroj „qaval“, 19. století, Národní muzeum 
dějin Ázerbájdžánu

Dechový nástroj „dutar“, 19. století, Národní muzeum 
dějin Ázerbájdžánu
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třech řadách; kanuni-murassei mudavvar, který byl 
zmiňován v dílech dřívějších hudebních teoretiků, ale 
ve 14. století byl zapomenut. K jeho znovuobnovení 
Maragi použil vydlabaný kmen stromu, na jehož 
otevřenou stranu natáhl 36 strun. Během pohybu těla 
nástroje pomocí dvou utahovacích šňůr připevněných 
k nástroji dosahovala páčka až ke strunám a vyluzovala 
tóny.

Ve traktátu autora Abdulmomina „Behdžatul-
ruh“(„Krása duše“) jsou popsány konstruktivní 
zvláštnosti nástrojů arganun, barbat, kanun, kamanča, 
tanbur, čang a čagane. V „Příručce orientální hudby“ (18. 
století) jsou popisovány nástroje kanun, čang, argan, 
kamanča, tanbur, dále také nej a jeho varianty (batdal, 
davud, šah-mansur, kičik-mansur, bolaahenk, usta-
hasan, hafti-bend, supurde). V traktátu „Advar“ („Kruhy“, 
18. století) anonymního ázerbájdžánského autora je 
vysvětlováno ladění nástrojů ud, čang a náj.

Poznatky o hudebním životě městských obyvatel 
zanechal ve svých záznamech ruský kupec F. A. 

Kotov, který navštívil Ázerbájdžán v letech 1623-
1624, dále také německý vědec a cestovatel Adam 
Olearius (1603-1671), turecký cestovatel Evlija Čelebi  

Dechový nástroj „kanon“ a dechové nástroje „zurna“, 
„balaban“, 19. století, Národní muzeum dějin Ázerbájdžán

Soubor ázerbájdžánských lidových nástrojů, Baku, kolorovaná fotografie z konce 19. století
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(1611-1679), holandský cestovatel Jan Struys (1630-1694)  
a německý přírodovědec, lékař a cestovatel Engelbert 
Kaempfer (1651-1716).

Na stránkách rukopisů vyzdobených umělci 
tabrízské školy pod vedením Sultána Muhammeda 
(1470-1555) se vyskytuje velký počet miniatur s výjevy 
z  hudebního života, podle nichž se dá usuzovat na 
druh hudebního nástroje, jeho jednotlivé konstrukční 
zvláštnosti, styl hry a složení hudebních těles.

Na základě výše uvedených pramenů lze tedy 
vyjmenovat hudební nástroje existující ve středověkém 
Ázerbájdžánu.

Strunné nástroje. Ačkoliv se v tisku objevily názory, 
že nástroj tar vynalezl vynikající hudební teoretik, filosof 
a vědec-encyklopedista Abú Nasr Fárábí (865-959; 
rodák z Turkestánu), byl tento nástroj nejvíce rozšířen 
jenom v Ázerbájdžánu a Íránu. Existuje předpoklad, 
že tar se v Íránu objevil v období dynastie Kadžárů 
v 17. až 18. století, kdy byly vytvořeny další íránské 
hudební nástroje, konkrétně nástroj setar, nebo  
v důsledku migrace z území Kavkazu na konci 18. 
století. Nicméně existenci taru v 10., 11., 14., 16. a 17. 
století dokládají verše Baby Tahira Oryana, Farrukhiho 
Sistaniho, Gatrana Tabriziho, Assara Tabriziho, 
Muhammeda Füzuliho a Govsiho Tebriziho. 

Skupina hudebníků, která účinkovala na menších 
akcích (selské svatby atp.), Baku, počátek 20. století

Trio interpretů mugamu – tradičního žánru ázerbájdžánské tradiční hudby, uprostřed hráč na tar G. Primov 
známý po celém Kavkazu a ve Střední Asii, Baku, počátek 20. století
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Tělo hudebního nástroje zvaného ud mělo hruškovitý 
nebo oválný tvar. Barbat byl co do velikosti větší než ud, 
měl 7 hedvábných strun natažených na oboustranných 
kolících. Šahrud se podobal udu, byl však delší a měl 
10 strun. Tělo vícestrunného čangu mělo podobu 
rezonátoru obloukovitého tvaru, který se směrem 
dolů rozšiřoval. Spodní polovina těla nástroje zvaného 
rubab byla kryta kůží a horní polovina dřevěnou 
ozvučnou deskou. Dutar, tanbur a jeho varianty 
(setar, čartar, pandžtar, šaštay) měly malé hruškovité 
tělo a dlouhý krk s pražci, na jehož horním konci 
byly upevněny kolíky. Saz a dongar měly ve srovnání 
s tanburem delší tělo protáhlého tvaru. Spodní část těla 
nástroje pojmenovaného rud byla zaoblená, pokrytá 
koženou membránou, jeho horní (větší) polovina byla 
prodloužená a ve střední části mírně rozšířená. Tělo 
hudebního nástroje kanun mělo tvar trojúhelníku. Na 
obdélníkové tělo nuzhy byla připevněna tenká dřevěná 
ozvučná deska a po celé její délce bylo nataženo  
27 zdvojených strun. Mugni představoval kombinaci 
konstrukce nástrojů rubab a nuzha.

Šešhana, kterou vynalezl Rzaaddin Širvání, měla 
dozadu otočenou hlavu. Šaštay s velkým hruškovitým 
tělem se vyskytoval ve třech variantách, které se od 
sebe lišily délkou hmatníku a krátkými rezonančními 
strunami v horní části ozvučné desky. Ozan měl ve 
srovnání s jinými strunnými nástroji prodloužené tělo, 
jehož dvě třetiny byly kryty kůží. Dvoustrunný dambur 

měl prodloužené tělo vřetenovitého tvaru, které bylo 
směrem dolů ukončeno trojzubcem nebo čtyřzubcem. 
Sedmistrunný čogur se vyznačoval hruškovitým tělem, 
které směrem dolů nabývalo tvaru komolého kužele, 
měl dlouhý krk a hlavu podobnou taru. Čehesdeh  
s 8 nebo 9 strunami měl velké, mírně prodloužené tělo. 
Hudební nástroj typu cimbálu měl koženou ozvučnou 
desku a 24 strun a také se jmenoval čang. Santur 
vypadal jako skříňka lichoběžníkového tvaru. Kamanča 
se skládala z poměrně malého těla, kulatého krku, 
který byl ve srovnání s moderní verzí tohoto nástroje 
delší, a z ozdobné nožky jako podpěry. Smyčcový 
nástroj čagane se 4 strunami měl velké hruškovité tělo, 
dřevěnou ozvučnou desku a dlouhý bodec, kterým 
se nástroj během hry opíral o podlahu. Třístrunný 
smyčcový nástroj čaganag měl dlouhý krk a kulaté tělo.

Dechové nástroje. Nej byl nástroj v podobě dlouhé 
trubky o malém průměru. Náj se obvykle vyráběl z třtiny, 
ale profesionálové používali jeho dřevěné varianty – bílý 
náj (naji-sefid) a černý náj (naji-sijah). Zurna byla ve 
srovnání s bílým a černým nájem kratší, a proto vydávala 
velmi vysoké tóny. Měkce a něžně znějící nástroje 
nejče-balaban a tutek měly na rozdíl od zurny trubice 
rovného tvaru. Musigar byla vícedílná flétna skládající se 
z rourek (až 20) různých délek sestavených vzestupně do 
řady od nejkratší po nejdelší. Mosazné trubky nástroje 
zvaného argan nebo arganun byly uspořádány v řadách 
a nad nimi byly upevněny dlouhé trubky s nízkými 

Ženský celek, panenky, sada počátku 20. století, Národní muzeum dějin Ázerbájdžánu
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tóny. Karanaj měl rovnou trubici a gavdum ozvučník 
zahnutý na dvou místech do oblouku se 4-7 zesílenými 
částmi kruhovitého tvaru. Bronzový nefir byl ve srovnání 
s karanajem dvojnásobně kratší. Bylo jím možné 
vyluzovat všehovšudy tři tóny. Delší nefiry se nazývaly 
burgu a zalomená trubka šah-nefir. Jiný signální dechový 
nástroj nazvaný bug byl opatřen náustkem a byl zhotoven 
obvykle z pálené hlíny. Šejpur byl vyroben z mědi a měl 
tvar rovné trubky s rozšířeným koncem. Naji-hijk (náj 
měchovitého tvaru z kožešiny) vypadal jako měch na 
víno, na nějž se připevňovaly dvě trubice s bzučítky, které 
měly vykrojené jazýčky. Během hry se do měchu vháněl 
vzduch. Dnes se tento nástroj nazývá tulum.

Membránové nástroje. Def má vzhled kruhovitého 
dřevěného kotouče, z jehož jedné strany je natažena 
kůže. Na těle dairy jsou místo kroužků připevněny malé 
prstýnky a na gavale rolničky. Nástroj mazhara nemá 
ani prstýnky ani rolničky. Tělo nagary, které je vyrobeno 
ze dřeva, má tvar válce. Na membránu se používala kozí 
kůže. Velká nagara se nazývá davul. Dohul měl široké 
dřevěné tělo válcového tvaru, na němž byla z obou 
stran natažena kůže. Tebil v podobě mísy se vyráběl 
z mědi nebo bronzu, na jeho otevřené straně byla 
natažena vlčí kůže a tlouklo se do něj dvěma paličkami. 
Tebil-bas nebo teblak-bas měl poměrně malé tělo 

miskovitého tvaru, na jehož otevřenou stranu se 
natahovala kůže. Dumbek se vyráběl z pálené hrnčířské 
hlíny v podobě velkých nádob protáhlého tvaru, jejichž 
spodní konce byly otevřené. Dumbul byl nástrojem ve 
tvaru protáhlého soudku s držadlem. Kus nebo kos se 
vyráběl z mědi a byl podobný evropským tympánům. 
Ze stejného materiálu byla vyrobena a rovněž stejně 
jako kus vypadala goša-nagara se dvěma těly, která však 
byla o hodně menší. Obě těla spolu byla pevně spojena. 
Na membránu nástroje džifti-kos (párový kos) se tlouklo 
paličkami se zahnutými konci. Tělo tabiry se ve střední 
části zužovalo. Během hry se drželo v podpaží a na 
membránu se tlouklo řemenem. Dabdaba se převážela 
na velbloudovi nebo na koni po obou stranách sedla. 

Samozvučné nástroje. Zeng byl zvoneček velký 
jako pěst, měl tvar komolého kužele, vyráběl se z mědi, 
bronzu a jiných kovů a na jeho vnitřní část se připevňoval 
jazýček. Jeho malé varianty se jmenovaly zyngyrov  
a čeres, velké varianty čan a deraj. Halhal vypadal jako 
zlatý nebo stříbrný náramek, na jehož vnější stranu 
se připevňovaly rolničky. Gymrov nebo gymro byly 
bubínky ve tvaru malé mosazné duté kuličky, v jejímž 
nitru se nacházely dva nebo tři kulaté kamínky nebo 
olověné broky. Sindž tvořily dva měděné talíře s držadly, 
zil (kastaněty) byl jeho miniaturní variantou, navlékal 

Hudba

Orchestr ázerbájdžánských lidových nástrojů, Baku, fotografie z konce 19. století
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se na palec a prostředníček ruky. Nástroj lagguti se 
skládal ze dvou samostatných plochých hranolů 
obdélníkového tvaru, které se lišily svými rozměry; 
tlouklo se do něj dvěma paličkami. Gašygek tvořily dvě 
lžíce spojené šňůrou vnitřními stranami k sobě, uvnitř se 
nacházely malé kousky kovu. Šah-šah se skládal ze dvou 
vypouklých kulatých dřevěných mističek spojených 
šňůrkou v horní části držátka. Kasa měla tvar mísy 
s širokou horní částí. Tešt by vyroben z mědi a vypadal 
jako mělká mísa, která se používala v domácnosti, jeho 
otevřená strana měla baňatý tvar. Safail byl nástroj 
v podobě dvou dřevěných prutů. Dřevěná část kamanu 
byla ohnuta do podoby luku, na jeho tětivu se navlékaly 
kovové destičky, prstýnky a rolničky. Agyz-gopuz byl 
vykován ze železné tyče ve tvaru podkůvky s protáhlými 
konci, mezi nimiž byl protažen ocelový jazýček.

Podle miniatur lze soudit, že pro sólovou hru se 
používaly saz, rubab, čang, nej, dochul a tebil-bas. 
Nebylo však výjimkou, že barbat, čang, rud a rubab 
zněly společně. Existovalo také duo – strunný arganun 
a čang. Hudební soubory používaly různé nástroje.

Během lidových představení zvučely v rukou 
účastníků lžíce „gašygek“, kterými se tlouklo o sebe, 
na pásu masgaračiho (šaška) se rozeznívaly rolničky 
nástrojů zyngyrov a gymrov. Na nohou tanečnic zvonily 
halhaly.

Na dechové, membránové a samozvučné nástroje 
se nehrálo jenom v době míru, sloužily také v bojích 
k povzbuzení bojového nadšení vojáků a zastrašení 
nepřátel.

Z 88 hudebních nástrojů (32 strunných,  
23 dechových, 16 membránových a 17 samozvučných), 
které existovaly ve středověkém Ázerbájdžánu, se do 
nedávné doby používalo ke hře pouhých 17. Díky práci 
Madžnuna Karimova, Abbasgula Nadžafzadeho  
a Memedaliho Mamedova, kteří s neobvyklým úsilím 
rekonstruovali ztracené hudební nástroje, byla část 
z nich navrácena do života. Nástroje jako kamanča, 
balaban, santur a lagguti byly vyrobeny v nové podobě, 
tar a kamanča byly rekonstruovány. Hasim Hasimov, 
Mamedali Mamedov, Alidžavad Džavadov, Mahmud 
Salah vytvořili nové nástroje. Vystoupení hudebního 
souboru starodávných hudebních nástrojů pod 
vedením národního umělce Ázerbájdžánu profesora  
M. Karimova sklízejí velký úspěch. Domníváme se, že 
není daleko doba, kdy starodávné ázerbájdžánské 
hudební nástroje zaujmou důstojné místo v sestavě 
nynějších orchestrů a souborů lidových nástrojů.
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