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Lahij
Reserva cultural 

histórica do 
azerbaijão

LAHij é uMA DAS viLAS MAiS ANti-
GAS DO AzeRBAijãO e HOje eM DiA 
é uM ASSeNtAMeNtO NA ReGiãO 
De iSMAyiLLi DA RepúBLicA. eStá 
LOcALizADA NA eNcOStA LeSte DO 
GRANDe cáucASO, AO pé DA MON-
tANHA NiyAL, 1200 MetROS AciMA 
DO NíveL DO MAR. O ASSeNtAMeNtO 
Se eSteNDe pOR QuASe DOiS QuiLô-
MetROS AO LONGO DA MARGeM eS-
QueRDA DO RiO GiRDiMANcHAy.

Ayna AliZAde
Doutora em Ciências Históricas
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A língua dos habitantes da vila, 
que se referem a si próprios 
como Tats, pertence ao tron-

co das línguas indo-europeias e é 
um dialeto de persa moderno. a po-
pulação de lahij é em grande parte 
bilíngue: o azeri é amplamente uti-
lizado ao lado da língua nativa Tat. 

 Há algumas lendas sobre a 
origem do povo de lahij que dizem 
serem eles camponeses de lahijjan 
no irã (província de Gilan). o emi-
nente orientalista v. minorsky acre-
ditava que o nome e a localização 
da moderna lahij correspondem ao 
principado de layzan, que é men-
cionado em fontes do século iv a.C. 
(minorsky, v. История Ширвана и 
Дербенда в Х-Хi вв. (A história de 
Shirvan e Derbent nos séculos X-XI), 
moscou, 1963). isto, entretanto, 
não impede a população local de 
se considerar um povo nativo do 
azerbaijão.

lahij é há muito famosa como 
um centro de artesanato, em par-
ticular de utensílios de cobre alta-
mente ornamentados. o desen-
volvimento do artesanato em lahij 
deixa marcas no dia a dia da popula-
ção e na estrutura da vila tanto hoje 
quanto no passado. esta parte única 
do azerbaijão sempre atraiu a aten-
ção dos viajantes e é visitada por tu-
ristas de todo o mundo ainda hoje. 
Quando viajam pelo azerbaijão eles 
sempre vão a lahij.

métodos tradicionais de fabri-
cação de utensílios de cobre ainda 
sobrevivem em lahij e a produção 
de cobre na área atingiu um alto 
nível de desenvolvimento. além dis-
so, muitos dos que trabalham com 
cobre em lahij - grande parte dos 
quais se mudaram para mais pró-
ximo à fundição de cobre - contri-
buíram de forma significativa neste 
campo em muitas outras áreas do 
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azerbaijão e em toda a região trans-
caucasiana. o sucesso do desen-
volvimento da produção de uten-
sílios de cobre foi favorável para a 
aparição de trabalhos relacionados 
- fabricação de panelas, trabalho 
de ferreiros e produção carvão. no 
total, cerca de quarenta tipos de ar-
tesanatos e atividades relacionadas 
eram desenvolvidos em lahij no sé-
culo XiX (Guliyev, G. a. e taghizade, 
n. Металл и народное ремесло. 
(Cobre e artesanato), Baku, 1968).

a produção de utensílios de co-
bre era concentrada principalmente 
no quadrante aghali de lahij, assim 
chamado devido ao grande núme-
ro de oficinas de trabalho em cobre 
localizadas em ambos os lados da 
rua do “Misgar Bazari” (o bazar dos 
artesãos do cobre). utensílios de co-
bre eram produzidos e vendidos nas 
oficinas, cujas frentes funcionavam 
como lojas.

o material de pesquisa sobre a 
produção de artesanato doméstica 
no Cáucaso contém informações 
sobre a quantidade de oficinas de 
trabalho em cobre em lahij no sécu-
lo XiX. Desta forma, o. Yevetsky no-
tou que havia duzentas oficinas na 
região (Yevetsky, o. Статистическое 

описание Закавказского края. 
(Descrição Estatística da terra de 
Transcáucaso), São Petersburgo, 
1835).

ao final do século XiX, o núme-
ro de tais oficinas havia diminuído 
significativamente, como resultado 
da importação de produtos mais 
baratos produzidos em fábricas rus-
sas. além dos itens de cobre, outros 
tipos de trabalhos manuais - traba-
lho de ferreiros, peles e fabricantes 
de armas - também diminuíram. 

apesar de uma grande queda na 
produção de cobre, a aparência tra-
dicional, processo de fundição do 
cobre, moldagem de lâminas e mé-
todos de fabricação e entalhe das 
peças são preservados ainda hoje 
na estrutura e aparelhagem das ofi-
cinas.

Fontes publicadas e ricas 
coleções de utensílios de co-
bre preservadas em museus no 
Azerbaijão, Geórgia, Rússia e 
Europa testemunham a rica di-
versidade de utensílios de cobre, 
que somavam mais de oitenta 
tipos no passado. a maior parte 
dos utensílios feitos em lahij era co-
berta com estanho e decorada com 
ornamentos. essa tarefa era normal-
mente feita por mestres especiais, 
os khakkak.

Sobre a demanda pelos utensí-
lios de cobre de lahij, é importante 
ressaltar que estes não eram ven-
didos apenas no azerbaijão, mas 
através de todo o transcáucaso e 
também no Daguestão e outros pa-
íses do oriente Próximo e anatólia 
(«Кавказский календарь» на 1851 
год. (Calendário do Cáucaso de 
1851), tbilisi, 1850). a mercadoria 
dos artesãos de lahij era altamente 
valorizada em diversas exposições. 
Em uma exposição de trabalhos 
transcaucasianos em 1850, ar-
tigos do mestre Mammad Kadir 
foram premiados com dinheiro 
na categoria “recipiente de co-
bre” («Кавказский календарь» на 
1851 год. (Calendário do Cáucaso de 
1851), tbilisi, 1850).

Grande sucesso recaiu sobre 
o estande de mestres de Lahij na 
Exposição Internacional de Viena, 
em 1873. isto foi escrito no jornal 
especial da exposição: “a vila de 
lahij (em Shamakha uyezd) sempre 
foi bem famosa por seus utensílios 
de cobre, e a coleção destas peças, 
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que está à mostra na exposição de 
viena, pode apoiar e disseminar essa 
fama. os pratos, copos e jarras apre-
sentados são extraordinariamente 
belos, característicos e definitiva-
mente pertencem aos mais perfei-
tos trabalhos desse tipo. todos os 
utensílios são rica e elegantemente 
decorados”. (Записки Кавказского 
общества сельского хозяйства 
(Transações da sociedade agrícola 
do Cáucaso), tbilisi, 1873). A arte 
dos mestres de Lahij testemunha 
pelas tradições históricas secula-
res do povo azerbaijanês no cam-
po da arte decorativa e aplicada. 
As amostras de artesanato azer-
baijanês preservadas em museus 
da Europa demostram a grande 
habilidade do povo de Lahij na 
produção de utensílios de cobre. 
Há artefatos de cobre de lahij no 
louvre, entre as amostras de artesa-
nato azerbaijanês. o museu de Bern 
mantém amostras de armas de fogo 
e aço frio do azerbaijão, das quais 
rifles, sabres e adagas ricamente de-
corados com ornamentos e incrus-
tações feitas por armeiros de lahij 
se destacam y (efendi, r. Образцы 
азербайджанского ремесла в 
музеях Европы. (amostra do artesa-
nato azerbaijanês nos museus euro-
peus), revista Gobustan, Primavera 
1969).

Durante muito tempo, o traba-
lho manual mais desenvolvido em 
lahij depois do trabalho em me-
tal foi a curtição de couro. um dos 
quadrantes de lahij, Zavaro, era ha-
bitado principalmente por curtido-
res, dos quais as casas e curtumes 
eram construídos ao longo do rio 
Dariel-lya. o couro marroquino dos 
curtidores locais era considerado 
entre os melhores no transcáucaso. 
Curtidores de lahij eram capazes de 
fazer diversos tipos de couro - entre 
eles o marroquino -, dos quais fa-

ziam diversos trabalhos com grande 
habilidade: sapatos, cintos, jaque-
tas acolchoadas, capas de livros e 
rédeas. outros trabalhos de caráter 
doméstico apareceram como resul-
tado da produção de couro local: 
fabricantes de selas, sapateiros, cha-
peleiros e trabalhos com peles.

Habilidades manuais e tra-
dições desenvolvidas ao longo 
de séculos aliados a isto criaram 

um ambiente favorável ao rápido 
desenvolvimento da tapeçaria 
em Lahij. Uma cooperativa de 
tecelagem foi criada em meados 
do século XX. Diferentes tipos de 
ornamentos tradicionais feitos por 
mestres de lahij - artífices do cobre, 
joalheiros, ferreiros e outros - tam-
bém foram utilizados pelos mestres 
e artistas da fabricação de tapetes. 
tapetes de lahij se tornaram famo-
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sos rapidamente ao redor do mun-
do devido a sua alta qualidade artís-
tica e há grande demanda por eles 
no mercado mundial. a origem e o 
desenvolvimento desta nova pro-
dução em lahij levaram a mudanças 
significativas na economia e nas re-

lações familiares na vila. a economia 
foi fortalecida, pois a fabricação de 
tapetes trouxe renda considerável. 
além disso, a importância do traba-
lho feminino também aumentou, o 
que levou ao fim da desigualdade 
para mulheres.

Quando se fala da cultura tangí-
vel de lahij, deve-se salientar que a 
produção de trabalhos manuais e 
a desigualdade social associada in-
fluenciaram fortemente a estrutura 
da vila e suas casas.

lahij é dividida em duas partes 
distintas: lahij e arakhid, que por 
sua vez são divididas em oito qua-
drantes. a divisão do assentamento 
desta forma é característica presen-
te também em outras cidades do 
azerbaijão, do resto do Cáucaso e 
da ásia Central. a divisão caracte-
rística da vila em quadrantes é re-
sultado da ocupação profissional 
de seus habitantes. Cada um dos 
quadrantes tem sua própria praça, 
mesquita, casa de banho e cemité-
rio. lahij, apesar dos laços estreitos 
entre suas manufaturas e comércio 
com outros assentamentos, conse-

Descobrindo o Azerbaijão



www.irs-az.com 43

guiu manter sua originalidade e não 
houve mudanças em sua aparência. 
ainda hoje, suas praças (meidan) 
têm um importante papel social.

em aparência, lahij é um peque-
no assentamento com ruas bem cal-
çadas com um mosaico de lajes de 
pedra. as casas tradicionais da vila 
atraem atenção especial por serem 
tão interessantes quanto os artesa-
natos produzidos em seu interior. as 
características próprias destas casas 
são peculiaridades do dia a dia e do 
artesanato. Por exemplo, várias ofi-
cinas de ferreiros e artífices de cobre 
são ligadas à casa de um mestre: 
há uma saída da oficina para o pá-
tio. Casas antigas são preservadas e 
não houve mudanças significativas 
na planta baixa da vila nos últimos 
anos. Como resultado da falta de 
terra disponível, casas novas são fre-
quentemente construídas no lugar 
das antigas. as moradias de lahij 
têm algumas características particu-
lares. o térreo das casas construídas 
na rua do comércio principal têm 
oficinas ou lojas. Casas em lahij nor-
malmente têm dois andares, rara-
mente um ou três, e são construídas 
das pedras cinza e brancas do rio lo-

cal, levando em consideração a fre-
quente atividade sísmica da região.

elementos tradicionais do inte-
rior das casas de lahij são nichos 
de diferentes tamanhos (takhacha e 
jomokhatan) e as prateleiras nas pa-
redes (raf), nas quais pratos e outros 
itens decorativos são colocados. 
outra característica das casas é um 
closet construído na parede - Ovaro, 
isto é, salas de banho utilizadas para 
ablução religiosa necessária, ghusl.

Tradições antigas, costumes 
e rituais com relações próxi-

mas principalmente com a zona 
etnográfica do nordeste do 
Azerbaijão, na qual Lahij está si-
tuada, são preservados até hoje 
na vida espiritual do povo de 
Lahij. os azerbaijaneses, como o 
principal grupo étnico da república, 
influenciaram bastante os elemen-
tos principais da vida material e es-
piritual dos Tats falantes de persa de 
lahij. as relações amigáveis e dura-
douras entre todas as comunidades 
étnicas compartilhando a vida e o 
trabalho durante séculos na antiga 
terra do azerbaijão contribuíram 
para este fenômeno corrente.

atividades historicamente tradi-
cionais - tais quais a produção de 
utensílios de cobre, curtição de cou-
ro e ferraria - ainda são importantes 
hoje. estas habilidades não estão 
desaparecendo. elas continuam en-
tre a população de lahij.

Lahij, que retém uma iden-
tidade fortemente expressada, 
ainda é uma parte etnográfica 
única do Azerbaijão e continua a 
atrair o interesse de turistas, nos 
quais deixa uma impressão dura-
doura. 


