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Capas de camelo e bolsas em forma de tapete. Cartão Postal “Caravana em Baku”. Final do século 19

Tapetes do Azerbaijão em uma exposição em São Petersburgo. Final do século 19
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Fix os tapetes são uma parte que integram a cul-
tura do Azerbaijão. Desde a antiguidade, o tapete 
teve uma combinação de característica utilitárias 

e estéticas.
A tecelagem no Azerbaijão se desenvolveu desde 

a Idade do Bronze (IV-III milênio AC). Muitas peças de 
cerâmica com restos de tecido são encontradas em ma-
teriais desde o início da Idade do Bronze. Entre os arte-
fatos descobertos no final da Idade do Bronze, também 
foram encontradas partes de vários tipos de teares de 
tecelagem ainda usados hoje no Azerbaijão.

No Azerbaijão, a população local está envolvida na 
criação de animais desde tempos antigos. Os rebanhos 
incluíam ovelhas e cabras, além de gado (vacas, búfalos, 
zebu), camelos e cavalos. A migração sazonal das pas-
tagens de verão das terras altas (yaylag) de áreas para o 
inverno nas terras baixas (gyshlag) foi fundamental na 
construção de tradições de tecelagem de tapetes com 
lã macia de ovelhas locais, tornando-se a matéria-prima 
básica para tapetes.

Tapetes azerbaijaneses em uma loja de tapetes. Tiflis, final do século 19

Tapetes azerbaijaneses em uma loja de tapetes. 
Tiflis, final do século 19
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Desde os tempos antigos, os tapetes eram ampla-
mente utilizados na vida cotidiana da população local. 
Os azerbaijaneses teciam tapetes para cobrir telhados, 
paredes e pisos de suas casas. Eles usaram o tecido do 
carpete para fazer roupas, armadilhas para animais de 
carga e sacolas para o transporte.

Os tapetes eram amplamente utilizados entre os 
nômades locais. Esses tapetes são divididos nos seguin-
tes grupos: palas, jejim, kilim, shadda, varni, zili, ladi e 
sumakh. Cada um deles se distingue com sua própria 
técnica e padrões geométricos.

Os tapetes do Azerbaijão diferem em uma grande 
variedade de designs tradicionais. Eles são classificados 
em quatro grandes grupos regionais - Kuba-Shirvan, 
Ganja-Cazaque, Karabakh e Tabriz. Durante séculos, to-
dos os grupos regionais desenvolveram suas próprias 
características artísticas.

Além de tapetes, os tecelões também produziam 
itens de carpetes de diferentes formas e tamanhos, tam-
bém amplamente utilizados nas casas, como sacos para 

Carpetes e tapetes utilizados na fazenda de agricultores que criam o gado no pasto
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roupas de cama, bolsas para selas, forros para cavalos, ta-
petes para selas, bolsas para grãos e sal, faixas padroniza-
das usadas como corda, cortinas em forma de rede etc.

Tradicionalmente, os desenhos dos tapetes do 
Azerbaijão demonstram ornamentos geométricos anti-
gos de origem local, desenhos turquicos e elementos 
que foram historicamente trazidos para o Azerbaijão da 
Ásia Central e do Extremo Oriente.

O tapete sempre representou um elemento básico 
da vida cotidiana, representando mudanças sociais, 
econômicas, políticas e culturais na vida das pessoas e 
da sociedade como um todo. É citado no folclore do 
Azerbaijão, na literatura clássica e nas canções dos can-
tores ashig tradicionais. Além disso, o tapete tornou-se 
não apenas um item vital, mas também se transformou 
em um elemento básico da expressão artística do povo. 
Mesmo com a mudança no modo de vida que formou 
absolutamente o novo ambiente doméstico e artístico, 
o tapete não perdeu seu valor.

Juntamente com a vida cotidiana, tapetes e carpetes 
eram amplamente utilizados em cerimônias tradicionais 
e ritos religiosos. Festas de casamento, festas e orações 
na primavera em Novruz quase nunca eram realizadas 
sem tapetes.

O papel dos tapetes no dia-a-dia dos azerbaijaneses 
era tão importante que os artesãos envolvidos na produ-
ção de tapetes desfrutavam de uma grande honra públi-
ca. De fato, o trabalho de um artesão de tapetes combi-
nam habilidades de tinturaria e tecelão com muita paixão 
artística. Todo o processo de fabricação de um tapete foi 
acompanhado de cerimônias e banquetes tradicionais. 
O processo de cortar um tapete acabado de um tear foi 
um evento de grande importância. Este dia festivo é visto 
como um dia de sorte para fazer desejos.

O tapete tradicional, tanto na função pragmática 
quanto na simbólica, é a quintessência da experiência 

da cultura do Azerbaijão. Independentemente disso, 
seja em uma tenda de pastor ou em um palácio do 
avô, em uma casa de campo ou em um apartamento 
moderno, o tapete sempre foi uma personificação de 
conforto, bem-estar e harmonia. Hoje, o tapete forma o 
espaço da sala, dita estilo e agrada a vista.

Assim, um tapete não é apenas parte integrante da 
tradição nacional e dos azerbaijaneses, mas também é 
um elemento importante da cultura dos países ociden-
tais. As grandes peças de tapetes do Azerbaijão dos sé-
culos XVI e XIX está armazenado na coleção do Museu 
Victoria e Albert em Londres, Museu de Artes Aplicadas 
em Budapeste, Museu Metropolitano de Arte de Nova 
York, Museu Turco e Islâmico Artes em Istambul, o 
Museu Estadual de Arte Oriental em Moscou, o Museu 
de Arte da Filadélfia, o Museu de Arte Islâmica em 
Berlim, o Museu do Louvre em Paris, o Museu Têxtil em 
Washington e em muitos outros museus do mundo. 
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Os tapetes também serviam como cobertura externa da 
moradia dos criadores de gado
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Tapete "Sheikh Safi" do Azerbaijão (século XVI). Victoria and Albert Museum, Londres


